Infobrochure
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)
West‐Vlaanderen / Flandre – Dunkerque – Côte d’Opale

I.

Inleiding

Op vrijdag 03 april 2009 ondertekenden politieke vertegenwoordigers van de betrokken overheden
en publieke partners in het Provinciaal Hof in Brugge de samenwerkingsovereenkomst van de
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West‐Vlaanderen / Flandre‐Dunkerque‐
Côte d’ Opale. Tevens stelden ze de bestuursorganen van deze grensoverschrijdende structuur
samen en legden ze de begroting voor het eerste werkjaar vast. Voormalig ondervoorzitter Patrice
Vergriete werd op 12 juni 2015 verkozen tot voorzitter van de EGTS voor een periode van 3 jaar,
voormalig voorzitter Jan Durnez tot ondervoorzitter. Beiden zijn gekwalificeerd als co‐voorzitters.
Deze EGTS, met zetel in Duinkerke, is de opvolger van het feitelijke, maar juridisch niet
gestructureerde Platform West‐Vlaanderen / Flandre – Dunkerque – Côte d’ Opale dat vier jaar
eerder werd opgericht ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen het
gebied van de provincie West‐Vlaanderen aan Belgische zijde en het brede Franse kustgebied van de
Côte d’ Opale.
De juridische structurering streeft een dubbel doel na: enerzijds de bestaande samenwerking
versterken dank zij een specifieke, grensoverschrijdende structuur met eigen budget en
werkingsmiddelen en anderzijds de Europese autoriteiten een signaal geven dat, op het ogenblik dat
wordt nagedacht over het cohesiebeleid voor de periode 2014‐2020, deze streek een pioniersrol wil
vervullen in de grensoverschrijdende samenwerking.
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II.

Wat is de EGTS West‐Vlaanderen / Flandre–Dunkerque–Côte d’Opale?

EGTS. Deze rechtsfiguur naar Europees recht werd in 2006 in het leven geroepen door de
Verordening (EG) nr. 1082/2006 en is specifiek bedoeld voor samenwerking tussen publieke
rechtspersonen. Hierdoor betreedt het Europees recht een terrein dat tot nu toe aan de lidstaten
was voorbehouden. De spelregels omtrent de EGTS zijn volgens hetzelfde stramien opgebouwd als
die van de drie andere Europese rechtspersonen (Europees Economisch Samenwerkingsverband,
Europese Vennootschap en Europese Coöperatieve Vennootschap): naast een gemeenschappelijke
Europese kern doet men een beroep op het interne recht als toepasselijk recht voor al wat niet door
de Verordening zelf geregeld wordt. In het geval van de EGTS West‐Vlaanderen / Flandre –
Dunkerque – Côte d’ Opale werd er gekozen voor het Franse subsidiaire recht (met name het stelsel
van het "syndicat mixte ouvert"), omdat de zetel van de Eurometropool in het Franse Dunkerque
wordt gevestigd.
Alle betrokken overheden nemen rechtstreeks deel. Belangrijk te vermelden is dat álle betrokken
overheden uit het gebied deelnemen, dus niet alleen de lokale besturen (via hun intercommunales),
maar ook de provinciale, departementale, regionale en hogere overheden. Verder nemen ook nog
enkele andere publieke partners deel. In totaal zijn er 13 leden.
Aan Franse zijn dit:
de Franse staat, vertegenwoordigd door de Préfet de Région Nord‐Pas de Calais in Lille
de Région Hauts‐de‐France Nord Pas de Calais‐Picardie
het Département du Nord
het Département du Pas‐de‐Calais
de CUD, Communauté Urbaine de Dunkerque
Pays Moulins de Flandre
Syndicat Mixte du Pays Cœur de Flandre
AGUR, Agence d’ Urbanisme et de Développement de la région Flandre‐Dunkerque
Aan de Belgische zijde zijn de partners de volgende:
de federale overheid
de Vlaamse overheid
de Provincie West‐Vlaanderen
WVI
RESOC Westhoek
Behalve de eigenlijke leden zijn er ook nog de zogeheten geprivilegieerde partners die nauw
betrokken waren bij de werking van het Platform maar die om louter juridische redenen formeel
geen deel kunnen uitmaken van de EGTS.
Aan Vlaamse kant gaat het om het Westhoekoverleg, de conferentie van burgemeesters van de
Westhoek. Via WVI heeft het Westhoekoverleg toch vertegenwoordigers in de politieke organen van
de EGTS. Aan Franse kant gaat het om de Syndicat Mixte de la Côte d’ Opale en de Conseils de
Développement van de Communauté Urbaine de Dunkerque, van Pays Moulins de Flandre en van
het syndicat mixte du Pays Coeur de Flandre. De Conseils de Développement verenigen het
georganiseerde middenveld van een bepaalde streek. Via respectievelijk de Communauté Urbaine de
Dunkerque, Pays Moulins de Flandre en het syndicat mixte du Pays Coeur de Flandre hebben die
Conseils de Développement ook een vertegenwoordiging in de politieke organen van de EGTS.
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Doelstellingen. De EGTS heeft als hoofdopdracht een efficiënte en coherente grensoverschrijdende
samenwerking te bevorderen en te ondersteunen in zijn gebied en zal daartoe volgende opdrachten
uitvoeren.
Binnen het referentiegebied van het platform:
1.
de coördinatie verzekeren tussen en de netwerking bevorderen van alle leden van de
EGTS en meer algemeen van elke instelling die kan bijdragen tot een pertinente,
coherente en efficiënte grensoverschrijdende samenwerking in het referentiegebied,
2.
de politieke vertegenwoordiging en het politieke overleg binnen het gebied verzekeren,
3.
de gemeenschappelijke strategieën en actieprogramma’s vastleggen om te
beantwoorden aan de behoeften van de inwoners van het gebied,
4.
gemeenschappelijke projecten definiëren en uitvoeren,
5.
allerhande initiatieven op het getouw zetten met het oog op de ontwikkeling van de
grensoverschrijdende samenwerking tussen de actoren van het gebied, met specifieke
aandacht voor de ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking in het
onmiddellijke grensgebied.
Op regionale, nationale en Europese schaal:
6.
het referentiegebied vertegenwoordigen t.a.v. derde instellingen.
Organen. De EGTS bestaat uit twee politieke organen:
De Algemene Vergadering telt 28 leden, waarbij de dertien partners vertegenwoordigd zijn, en komt
minstens twee keer per jaar samen. Ze legt de grote lijnen van de werking vast, keurt de begroting
goed, controleert de resultatenrekening en de balans, kiest het Bureau en beslist over het eventueel
personeelskader.
Het Bureau telt 18 leden en staat in voor het dagelijks bestuur, dat betekent in het algemeen alle
zaken die niet behoren tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering.
Op technisch vlak wordt de werkwijze van vroeger verder gezet, met een technisch comité
bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende partnerstructuren, en thematische
werkgroepen. Wel komt er een coördinatiepunt (1 Fr – 1 Bel) bij.
Zetel. De zetel van de EGTS is in Dunkerque, eigen vergaderlokalen zijn in Veurne geïnstalleerd.
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Referentiegebied. Het referentiegebied van de EGTS omvat:
-

-

in Frankrijk de arrondissementen Dunkerque, Calais, Saint‐Omer, Boulogne‐sur‐Mer en
Montreuil, alsook de gemeenten Sailly sur le Lys, Fleurbaix, Laventie en Lestrem uit het
arrondissement Béthune.
in België de provincie West‐Vlaanderen.

Binnen dat ruime referentiegebied is er een beperkter gebied afgebakend, bestaande uit de
Belgische Westhoek en kustzone en het Franse arrondissement Dunkerque, waarbinnen
grensoverschrijdende projecten kunnen worden opgezet van lokaal belang.

Pariteit. De EGTS werkt volgens het principe van de pariteit tussen België en Frankrijk, zowel wat de
vertegenwoordiging in de politieke organen als de verdeling van de financiering betreft.

Tweetaligheid. Er zijn twee gelijkwaardige werktalen, Nederlands en Frans.
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Contacten

Co‐directie
Madame Stéphanie Verbèke
Pertuis de la Marine
BP 85 530
F‐59 386 Dunkerque Cedex 1
T +33 (0)6 77 27 58 18
E stephanie.verbeke@cud.fr

Mevrouw Katarina De Fruyt
Baron Ruzettelaan 35
B‐8310 Brugge
T +32 (0)477 50 30 23
E k.defruyt@wvi.be

Co‐secretariaat
Madame Greta Grisolet
Pertuis de la Marine
BP 85 530
F‐59 386 Dunkerque Cedex 1
T +33 (0)3 28 62 71 08
E greta.grisolet@cud.fr

De heer Nick De Craemer
Baron Ruzettelaan 35
B‐8310 Brugge
T +32 (0)50 36 71 71
E n.decraemer@wvi.be
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