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N I E U W E     S T A T U T E N    
 
 
 
De bijzondere algemene vergadering van 24 februari  2017,  geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen
inzake aanwezigheid  en  meerderheid,  heeft  in  haar  zitting besloten de statuten  integraal  te  wijzigen en te  vervangen  door
onderstaande tekst. 
 
 

 

TITEL I: NAAM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN DOEL 
 
 
ARTIKEL 1 
 
De  vereniging  zonder  winstoogmerk  draagt  de  naam:  Brussels  Engineering  Alumni  De
afgekorte benaming is: BrEA 
 
ARTIKEL 2 
 
De  zetel  van  de  vereniging  is  gevestigd  te  Triomflaan  40,  1160  Brussel  (Oudergem)  en  ressorteert  onder  het  gerechtelijk
arrondissement Brussel. 
 
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt  zoals vereist voor
een statutenwijziging en beschreven in deze statuten. 
 
Alle akten,  aankondigingen,  publicaties en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten de benaming of de verkorte
benaming van de vereniging vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de term: vereniging zonder winstoogmerk of
afgekort VZW, alsook het adres van de vereniging dragen. 
 
ARTIKEL 3 
 
De vereniging heeft tot doel de banden onder haar leden nauwer aan te halen en bij te dragen tot de voorspoed en de uitstraling
van de Vrije Universiteit Brussel, meer in het bijzonder van alle ingenieursopleidingen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen
en  van  de  Faculteit  Wetenschappen  en  Bio-ingenieurwetenschappen,  de  voorgangers  en  opvolgers  van  deze  faculteiten.
Voornoemde ingenieursgroepen worden hierna de doelgroep genoemd. De vereniging heeft tevens tot doel het ontwikkelen en het
verspreiden van het beginsel van het Vrij Onderzoek. 
 
ARTIKEL 4 
 
Om haar doel te verwezenlijken mag de vereniging onder meer: 

a) De studie, de ontwikkeling, de bescherming van de beroepsbelangen van haar leden bevorderen en in de hand werken; 
b) Haar medewerking verlenen aan elk initiatief dat de ontwikkeling beoogt van een onderwijs dat steunt op het beginsel

van het Vrij Onderzoek; zelf dergelijk onderwijs inrichten indien zij dit nodig acht; 
c) Bijdragen in  de post-universitaire en algemeen menselijke vorming van haar leden door het organiseren van elke

activiteit die zij nuttig acht, waaronder vergaderingen, voordrachten, lezingen, tentoonstellingen, excursies, opstellen
van onderzoeksprogramma’s en organisatie van wetenschappelijke en industriële zendingen; 

d) Werken, verslagen en in het algemeen alle publicaties van haar leden uitgeven en verspreiden, alsook deze van derden
wanneer zij van enig belang kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen; 

e) Haar medewerking verlenen aan elk initiatief dat bijdraagt tot vrije meningsuiting over belangrijke maatschappelijke
vraagstukken; 
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f) Haar leden door gelijk welke maatregel te helpen bij het zoeken naar een betrekking, waaronder het publiceren van
plaatsaanvragen en –aanbiedingen en het oprichten van een plaatsingsdienst; 

g) Een steunfonds oprichten en subsidiëren om de leden van de vereniging en hun naastbestaanden, alsmede de studenten
van de doelgroep te helpen; 

h) Aan de doelgroep, haar studenten en aan de studentenkringen van de doelgroep giften of subsidies toekennen; 
i) Haar medewerking verlenen aan of samenwerken met verenigingen, groeperingen of maatschappijen die hetzelfde doel

nastreven of belang stellen in het ingenieursberoep; 
j) Tussenkomen ten gunste van haar leden in elk geschil dat hen aanbelangt en dat betrekking heeft op de omstandigheden

waarin de ingenieur zijn beroep moet uitoefenen; 
k) Alle nodige roerende en onroerende goederen verwerven ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 

 
De  vereniging  mag alle  activiteiten  ondernemen die  dit  doel  kunnen  bevorderen.  Zij  kan  in  die  zin  ook,  doch  slechts  op
bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd
opgericht. 
 
ARTIKEL 5 
 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden. 
 
 

TITEL II:  LEDEN 
 
 
ARTIKEL 6 
 
De vereniging telt zowel effectieve als toegetreden leden.  
 
De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun gegevens worden vermeld
in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve
leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op elf. 
 
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Hun rechten en plichten kunnen worden
vermeld in een huishoudelijk reglement. 
 
ARTIKEL 7 
 
De effectieve leden moeten houder zijn van een graad van ingenieur zoals bepaald in de doelgroep,  of van ingenieur in de
veiligheidstechnieken,  van  landbouwkundig  ingenieur,  van  ingenieur  voor  de  scheikunde  en  landbouwindustrieën,  van  bio-
ingenieur of van master in de ingenieurswetenschappen,  van master in de bio-ingenieurswetenschappen of van master in de
industriële  wetenschappen  afgeleverd  door  de  ‘Vrije  Universiteit  Brussel’,  van  industrieel  ingenieur  of  van  master  in  de
industriële wetenschappen afgeleverd door de ‘Erasmushogeschool Brussel’ of één van zijn rechtsvoorgangers (met name de
‘Industriële Hogeschool Brussel’ of de ‘Industriële Hogeschool van het Rijk (Brabant)’, of door de Centrale Examencommissie
van de staat, na studies aan voormelde universiteit of hogeschool, ofwel afgeleverd voor 1971, door de ‘Faculté des Sciences
Appliquées de l’Université Libre de Bruxelles’ (Ecole Polytechnique), of door de Centrale Examencommissie van de staat na
studies aan deze laatste faculteit. 
 
Als toegetreden leden kunnen worden aanvaard : 

- Als toetredend lid: de effectieve leden van de zustervereniging ’Ecole Polytechnique de Bruxelles Alumni (A.lr.Br.)
- Als steunend lid:

o de personen, instellingen of ondernemingen die belang stellen in de vorming van ingenieurs, in het leven en
de bloei van de vereniging, of die een rechtstreekse en waardevolle hulp hebben verleend aan de activiteiten
van de vereniging.  

o       de leden van het onderwijzend en wetenschappelijke personeel van de Vrije Universiteit  Brussel,  die
betrokken zijn bij de vorming van ingenieurs, vermeld in artikel 6. 

- Als student-lid: iedere student van de masterjaren uit de doelgroep. 
 
 
 
ARTIKEL 8 
 
Alle bovenvermelde kandidaat-leden, zowel de effectieve leden als de toegetreden leden, moeten zich aansluiten bij de statuten en
het  huishoudelijk  reglement  van  de  vereniging  en  een  aanvraag  tot  toetreding  ondertekenen.  Kandidaatleden  die  aan  de
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toetredingsvoorwaarden voldoen, het lidgeld voldaan hebben en zich uitdrukkelijk met de statuten en het huishoudelijk reglement
akkoord verklaren, worden automatisch aanvaard. Dit wordt vastgesteld op een bijeenkomst van de raad van bestuur. 
 
ARTIKEL 9 
 
De algemene vergadering kan andere categorieën van toegetreden leden in het leven roepen, dan diegene vermeld in artikel 7. 
 
ARTIKEL 10 
 
De  vereniging  kan  de  titel  ‘’Erelid  van  de  BrEA’’ verlenen  aan  Belgische  of  buitenlandse  personaliteiten  die  zij  deze
onderscheiding waardig acht. De toekenning van deze titel is voorbehouden aan een algemene vergadering, op voorstel van de
raad van bestuur. Deze titel kan gecombineerd worden met de hoedanigheid van effectief of toegetreden lid. 
 
 
 
 

TITEL III: VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 
 
 
ARTIKEL 11 
 
De leden, zowel de effectieve leden als de toegetreden leden van de vereniging,  verbinden zich er
toe: 

a) Zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging; 
b) Een jaarlijkse bijdrage, door de algemene vergadering vastgelegd op maximum 500 EUR te betalen, ofwel ten titel van

eenmalige bijdrage een, door dezelfde algemene vergadering, vast te stellen som te betalen, waardoor de leden voor
heel hun leven vrijgesteld zijn van elke andere bijdrage. Deze som bedraagt maximum 10.000 EUR. De algemene
vergadering kan de bijdrage voor sommige leden of categorieën van leden verminderen.  

c) Middelen te zoeken om scheidsrechterlijk of bij  minnelijke regeling elk geschil,  dat zich onder hen voordoet met
betrekking tot hun beroep, te beslechten. 

 
 
 
 

TITEL IV: ONTSLAG EN UITSLUITING VAN LEDEN 
 
 
ARTIKEL 12 
 
Ieder effectief en toegetreden lid kan op elk ogenblik zijn/haar ontslag aanbieden, bij aangetekend schrijven gericht aan de raad
van bestuur. Dit ontslag ontslaat de betrokkene niet van de verplichting de bijdragen, vervallen op het ogenblik van de ontvangst
van de ontslagbrief, te betalen. 
 
ARTIKEL 13 
 
Het effectief of toegetreden lid dat weigert zich te houden aan de statuten of het huishoudelijk reglement, ofwel aan de vereniging
moreel of materieel nadeel berokkent, wordt door de raad van bestuur naar een scheidsrechterlijke commissie verwezen, die
aangesteld wordt in overeenstemming met het huishoudelijk reglement. Deze commissie nodigt de betrokkene, bij aangetekend
schrijven, uit om diens gedrag te verklaren binnen de dertig dagen volgend op de ontvangst van deze uitnodiging. Hierna geeft de
commissie aan de raad van bestuur schriftelijk  een gemotiveerd advies over het al dan niet uitsluiten van het effectief lid of
toegetreden lid. Het advies tot uitsluiting wordt beslist met een tweederde meerderheid. Indien het voorstel tot uitsluiting wordt
geformuleerd, beschikt het betrokkene effectief of toegetreden lid over een beroepsmogelijkheid bij de raad van bestuur. In dat
geval zal de raad van bestuur kennis nemen van de argumenten van de verdediging en deze argumenten opnieuw lanceren naar de
scheidsrechterlijke commissie die opnieuw met 2/3 meerderheid kan beslissen over de verderzetting van de uitsluitingsprocedure.
 
Indien uitsluiting geadviseerd wordt, plaatst de raad van bestuur dit punt op de agenda van de algemene vergadering. Deze beslist
over de uitsluiting bij tweederde meerderheid van de stemmen. Dit wordt beslist bij geheime stemming. 
 
De uitsluiting van een effectief lid wordt in ieder geval verplicht op de agenda geplaatst op voorstel van 1/5 of 1/20 van de
effectieve leden, conform de wettelijke rechten die voor hen gelden. Indien nog mogelijk kan de commissie een advies uitbrengen
aan de algemene vergadering over de te nemen maatregel. 
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ARTIKEL 14 
 
Bij niet-tijdige betaling van de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage worden de effectieve en toegetreden leden als ontslagnemend
beschouwd vanaf de dag volgende op de uiterste datum van betalen. 
 
ARTIKEL 15 
 
 
Het uitgesloten of ontslagnemend effectief of toegetreden lid verliest alle recht op de voordelen van de vereniging en kan nooit
een deel van het maatschappelijk bezit of de terugbetaling van bijdragen of andere stortingen eisen, alsook geen enkele rekening
betwisten. 
 
De erfgenamen van een overleden lid kunnen evenmin een deel van het maatschappelijk bezit of de terugbetaling van bijdragen
of andere stortingen eisen, alsook geen enkele rekening betwisten. 
 
 
 

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING 
 
 
ARTIKEL 16 
 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging. De uitnodiging met vermelding van de
agenda wordt, hetzij per persoonlijke brief of e-mail, hetzij via het ledentijdschrift verzonden aan alle effectieve leden, minstens
tien dagen voor de datum van de vergadering. De toegetreden leden kunnen eveneens uitgenodigd worden. 
 
Elk effectief lid mag zich op de vergaderingen laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid en een volmacht geven die de
volmachthouder toelaat in diens naam te stemmen. Geen enkel effectief lid mag houder zijn van meer dan één volmacht. De
volmachten, met vermelding van de naam van de volmachthouder en van de punten van de agenda waarover de volmachthouder
mag stemmen, moeten drie dagen voor de datum van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel toekomen. 
 
Elk aanwezig of vertegenwoordigd effectief lid beschikt over één stem op de algemene vergadering. De beslissingen worden,
buiten de uitzonderingen bepaald door de wet en onderhavige statuten, genomen bij gewone meerderheid van stemmen waarbij
de onthoudingen en ongeldige uitgebrachte stemmen niet meetellen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 
De algemene vergadering kan slechts beslissen over die aangelegenheden die op de agenda voorkomen, onder de voorwaarden in
artikel 18 van de statuten opgenomen.. 
 
ARTIKEL 17 
 
Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:
 -    het wijzigen van de statuten,  
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,  
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt

toegekend, 
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,  
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 
- de uitsluiting van een lid van de vereniging, 
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 
- de effectieve en definitieve opschorting van een Fonds, opgericht in de schoot van de vereniging, conform de modaliteiten in

het huishoudelijk reglement; 
- de aanduiding van leden van het Beheercomité van de Fondsen in de schoot van de vereniging - alle gevallen waarin deze

statuten het vereisen. 
ARTIKEL 18 
 
De gewone algemene vergadering vergadert elk jaar in de loop van het eerste kwartaal van het kalenderjaar, niet noodzakelijk in
de maatschappelijke zetel van de vereniging. De raad van bestuur stelt de agenda op en stelt dag, uur en plaats van de vergadering
vast.  
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Eén twintigste van de effectieve leden of minstens 40 effectieve leden beschikken over het recht om de agenda verder uit te
breiden met punten door hen aangebracht. Deze punten moeten door minstens één twintigste van de effectieve leden ondertekend
zijn en minstens drie dagen voor de bijeenkomst overhandigd zijn aan de raad van bestuur. 
 
Tijdens de gewone algemene vergadering wordt verslag uitgebracht over de morele en financiële toestand van de vereniging. De
raad  van  bestuur  legt  de  rekeningen  van  het  verlopen  jaar  en  de  begroting  van  het  komend  jaar  ter  goedkeuring  aan  de
vergadering voor. 
 
De gewone algemene vergadering bepaalt, binnen de beperkingen voorzien in artikel 11b van de statuten, het bedrag van de
jaarlijkse bijdrage vast evenals van de eenmalige bijdrage. 
 
De gewone algemene vergadering bepaalt, voor de verkiezingen, het aantal zetels in de raad van bestuur dat een minimum van
tien en maximum van twintig moet bedragen. 
 
De voorzitter duidt, voor de verkiezingen, twee stemopnemers aan onder de effectieve leden die noch bestuurder noch kandidaat
voor de bestuurdersverkiezingen zijn. 
 
De gewone algemene vergadering verkiest afzonderlijk de voorzitter, de afgevaardigde die zij zal voorstellen aan de raad van
bestuur van de ‘’Ecole Polytechnique de Bruxelles Alumni (A.lr.Br)’’ of haar opvolger en de overige leden van  de raad van
bestuur. Alle statutaire verkiezingen geschieden bij geheime stemming op stembrieven die de kandidaten alfabetisch vermelden. 
 
De algemene vergadering kan te allen tijde de mandaten van de voorzitter en van de afgevaardigde, waarvan sprake in vorige
alinea, intrekken. Deze mandaten kunnen vrijwillig opgegeven worden door een schrijven hiertoe te richten aan de raad van
bestuur. Het mandaat als voorzitter gaat in ieder geval ook verloren bij verlies van het  bestuurdersmandaat. Bij vrijwillig ontslag
blijft de voorzitter aan tot de algemene vergadering een nieuwe voorzitter heeft aangeduid. 
 
De vergadering hoort de mededelingen die de leden menen te moeten doen, maar er kan niet beslist worden over een onderwerp
dat niet op de agenda staat. 
 
ARTIKEL 19 
 
De raad van bestuur kan bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen. Hij moet dit doen indien tenminste één vijfde van het
aantal effectieve leden of minstens 40 effectieve leden  hier schriftelijk om verzoeken, met vermelding van de onderwerpen die
op de  agenda moeten voorkomen. In dit geval moet de bijeenkomst binnen de 21 dagen worden bijeengeroepen en moet de
bijeenkomst zelf uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden.  
 
ARTIKEL 20 
 
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, de eventuele leden van het dagelijks bestuur en
door de leden van de raad van bestuur die er om verzoeken. Indien er verkiezingen hebben plaatsgehad zijn de ondertekenaars de
bestuurders van de vorige raad van bestuur. 
 
De effectieve leden en belanghebbende derden kunnen inzage verkrijgen in de notulen van de algemene vergadering, mits hiertoe
een schriftelijk verzoek te richten aan de raad van bestuur. 
 
ARTIKEL 21 
 
In overeenstemming met de wet moet op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement van de
zetel van de vereniging een dossier worden gehouden, conform de modaliteiten voorzien in de wet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITEL VI: RAAD VAN BESTUUR 
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ARTIKEL 22 
 
De raad van bestuur is samengesteld uit de voorzitter, de afgevaardigde van de BrEA in de raad van bestuur van A.lr.Br of haar
opvolger, en bestuurders, allen verkozen zoals voorzien in artikel 18 van de statuten. Ze zijn op ieder ogenblik afzetbaar door een
algemene vergadering. 
 
De raad van bestuur duidt,  onder haar leden,  een ondervoorzitter,  een secretaris-generaal (met optioneel tot  maximum twee
secretarissen) en een penningmeester aan. Deze mandaten kunnen te allen tijde door de raad van bestuur worden ingetrokken of
vrijwillig opgegeven worden door een schrijven hiertoe te richten aan de raad van bestuur. 
 
Bij  overlijden of  ontslag van de voorzitter  wordt  zijn  mandaat  verder  uitgeoefend door  de ondervoorzitter  tot  de volgende
algemene vergadering die zal overgaan tot de verkiezing van een voorzitter. 
 
Een  bestuurder  die  vrijwillig  ontslag  neemt,  moet  dit  schriftelijk  bekendmaken  aan  de  raad  van  bestuur.  Dit  ontslag  gaat
onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit  geval,
moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de  vervanging van de
betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De  ontslagnemende bestuurder is
gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien. 
 
De bestuurders oefenen hun functie zonder vergoeding uit. 
 
ARTIKEL 23 
 
De voorzitter en overige bestuurders worden verkozen voor twee jaar. 
Elke kandidaatstelling wordt door de raad van bestuur in aanmerking genomen, mits zij aan de volgende voorwaarden voldoet: 
 
1) De kandidaat moet effectief lid zijn en al zijn bijdragen betaald hebben 
2) Volgende verbintenis, ondertekend, bevatten: ‘’Ik verklaar op mijn eer een aanhanger te zijn van het Vrij Onderzoek, d.w.z.

van het onbaatzuchtig nastreven van de waarheid door de wetenschap hetgeen inhoudt  
het verwerpen van ieder gezagsprincipe in verstandelijke, wijsgerige en morele aangelegenheden, alsmede het verwerpen
van iedere geopenbaarde waarheid. Ik verklaar in overeenstemming hiermede te handelen.’’ 

3) Of  voorgedragen  worden  door  de  raad  van  bestuur  die  dit  duidelijk  vermeldt  op  de  uitnodiging  voor  de  algemene
vergadering; 

4) Of de handtekening bevatten van tenminste tien effectieve leden en acht dagen voor de datum van de algemene vergadering
op de maatschappelijke zetel toekomen. 

 
Bestuurders zijn herkiesbaar voor nieuwe periodes van twee jaar, indien zij op jaarbasis minstens 50% van de bijeenkomsten van
de raad van bestuur in persoon of via volmacht hebben bijgewoond. Uitzonderlijke omstandigheden die hierbij niet meetellen
zijn: het kunnen aantonen van een ziekte-attest;  het kunnen aantonen van een verblijf in het buitenland. 
 
ARTIKEL 24 
 
Met het doel de zienswijzen van de BrEA en de A.lr.Br. te harmoniseren en de banden die de uitdrukking zijn van een 
gemeenschappelijke gehechtheid aan het beginsel van het Vrij Onderzoek, te bestendigen, zal een afgevaardigde,  verkozen door 
de algemene vergadering van de A.lr.Br. en aanvaard door de raad van bestuur van BrEA, deelnemen aan de vergaderingen van 
deze laatste. 
 
Anderzijds zal, in overeenstemming met de statuten van de A.lr.Br., de afgevaardigde van de BrEA en aanvaard door de raad van
bestuur van de A.lr.Br. de vergaderingen van deze laatste bijwonen. 
 
ARTIKEL 25 
 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de secretaris-generaal, telkens dit
noodzakelijk is in het belang van de vereniging en telkens drie bestuurders erom verzoeken. De vergaderingen hebben plaats op
de in de uitnodiging aangeduide plaats. Deelname aan de raad van bestuur is mogelijk via een liveverbinding die discussie
mogelijk maakt. 
 
ARTIKEL 26 
 
De voorzitter zit de algemene vergadering en de vergadering van de raad van bestuur, evenals de andere activiteiten van de
vereniging voor.  Bij  zijn afwezigheid wordt hij  vervangen door de ondervoorzitter of bij  diens afwezigheid door de oudste
aanwezige bestuurder. 
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De secretaris-generaal of bij diens afwezigheid of ontstentenis een secretaris, stelt de notulen van de algemene vergaderingen en
van de vergaderingen van de raad van bestuur op. Hij is belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en
van de lopende zaken. Hij houdt ook het ledenregister bij. 
 
De penningmeester, of bij zijn afwezigheid een bestuurder aangeduid door de raad, is belast met de ontvangsten, de betalingen en
met het beheer van de boekhouding. 
 
ARTIKEL 27 
 
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als een college. 
 
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissingen nemen indien de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 
 
Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is kan per brief, fax of e-mail aan één van de andere bestuurders volmacht geven om
deze op de bijeenkomst te vertegenwoordigen en er in diens plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder kan echter meer dan één
andere bestuurder vertegenwoordigen. 
 
Elke  beslissing  van  de  raad  van  bestuur  wordt  genomen  bij  gewone  meerderheid  van  de  stemmen  van  de  aanwezige  en
vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 
ARTIKEL 28 
 
De  notulen  van  de  raad  van  bestuur  moeten  minstens  de  beslissingen,  genomen  door  de  raad  van  bestuur,  bevatten.  De
volmachten evenals de bijlagen aan de uitnodiging worden er aan toegevoegd. 
 
De notulen worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de vereniging. 
 
De  kopieën  of  uittreksels  worden  ondertekend  door  de  voorzitter,  of  bij  zijn  afwezigheid,  door  de  ondervoorzitter  en
medeondertekend door de secretaris-generaal. 
 
ARTIKEL 29 
 
De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan
niet aanwenden van rechtsmiddelen. Deze gedingen worden gevoerd in naam van de vereniging, op vervolging en beraadslaging
van de voorzitter van de raad van bestuur of van een hiertoe gedelegeerd bestuurder. 
 
ARTIKEL 30 
 
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één
of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. 
 
Al deze personen moeten vooraf de verbintenis, vermeld in artikel 23.2. van de statuten, ondertekend hebben. 
 
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden  
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur b) door

afzetting door de raad van bestuur  
 
De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.  
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen. 
 
Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de vereniging
hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de
tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen. 
 
De ambtsbeëindiging van het  dagelijks  bestuur  kan geschieden:  a)  op
vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur  
b) door afzetting door de raad van bestuur.  
 
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. Voor de externe
vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.  
 
ARTIKEL 31 
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Onverminderd  de  algemene  vertegenwoordigingsbevoegdheid  van  de  raad  bestuur  als  college  en  buiten  de  opdrachten  van
dagelijks  bestuur  en  bijzondere  opdrachten,  conform  artikel  30,  wordt  de  vereniging  buiten  rechte  steeds  geldig
vertegenwoordigd door de voorzitter en door de secretaris-generaal. 
 
ARTIKEL 32 
 
Een huishoudelijk reglement, voorgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door een algemene vergadering, bepaalt in
detail de maatregelen die de toepassing van de onderhavige statuten inhoudt. 
 
 
 

TITEL VII: INKOMSTEN 
 

 
ARTIKEL 33 
 
De inkomsten van de vereniging komen voort: 

a) Uit de bijdragen van de leden; 
b) Van schenkingen, legaten of toelagen; 
c) Van iedere wettige opbrengst uit haar vermogen; 
d) Uit haar activiteiten in het kader van haar gemeenschappelijk doel. 

 
Deze maatschappelijke fondsen worden aangewend voor de uitgaven van de vereniging en namelijk voor deze die voortvloeien
uit de doelstellingen vermeld in artikel 4 van deze statuten. 
 
Zij kunnen eveneens gebruikt worden voor het onderhoud van de gebouwen, het materiaal en het meubilair, evenals voor het
bekostigen van werken, het bezoldigen van personeel, het dekken van publicatiekosten en om het even welke algemene onkosten.
 
Het maatschappelijk dienstjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. 
 
De boekhoudkundige stukken van de vereniging worden ter beschikking gehouden van de effectieve leden gedurende tien dagen
voor de algemene vergadering die moet beraadslagen over de door de raad van bestuur voor te leggen rekeningen van het
verlopen dienstjaar en de begroting van het komende dienstjaar. 
 
 
 

TITEL VIII: AANSPRAKELIJKHEID 
 
ARTIKEL 34 
 
De aansprakelijkheid van de bestuurders is beperkt tot de uitoefening van het mandaat dat zij ontvangen hebben en tot de fouten
begaan in hun bestuur. 
 
 
 
 

TITEL IX: WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
 
 
ARTIKEL 35 
 
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien
2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  Wordt dit  getal  niet  bereikt dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden
gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid
van 4/5e van  de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. 
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Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der
vereniging vereist. 
 
ARTIKEL 36 
 
In  geval  van  vrijwillige  ontbinding  benoemt  de  algemene  vergadering,  of  bij  gebreke  daarvan,  de  rechtbank,  één  of  meer
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. 
 
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een gelijkaardige doelstelling (en namelijk aan deze
opgesomd in art. 4 a, b, c en h van deze statten), aangeduid door de algemene vergadering. 
 
 
ARTIKEL 37 
 
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002
en latere wijzigingen toepasselijk. 
 
 
 

TITEL X: HET KIEZEN VAN EEN VERBLIJFPLAATS 
 
 
ARTIKEL 38 
 
De leden die niet in België wonen, moeten er een verblijfplaats kiezen, zo niet zullen zij verondersteld worden te verblijven in de
maatschappelijke zetel van de vereniging waar alle betekeningen en kennisgevingen hen op geldige wijze zullen kunnen gegeven
worden. 
 
 
 
Aldus aangenomen op de bijzondere algemene vergadering van 24 februari 2017,  
 
Te Brussel, 
 
 
ondertekenaars 
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