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HOOFDSTUK I 

 

NAAM, ZETEL 

 

Art. 1.  De Vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "Federatie Voedingsindustrie" 

in het Nederlands en "Fédération de I'Industrie Alimentaire" in het Frans, afgekort 

"FEVIA". De naam en afkorting van de Vereniging mogen in beide of in één van 

beide talen worden gebruikt. 

 

 Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en alle andere stukken uitgaande 

van de Vereniging vermelden de naam van de Vereniging, onmiddellijk 

voorafgegaan of gevolgd door de volgende vermelding: “vereniging zonder 

winstoogmerk” of “association sans but lucratif” of van de initialen “v.z.w.” of 

“a.s.b.l.” en het adres van de zetel van de Vereniging. 

 

Art. 2.  De zetel van de Vereniging is gevestigd Wetenschapsstraat 14 te 1040 Brussel.  De 

Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats 

binnen en buiten het arrondissement Brussel en om de daaraan verbonden 

openbaarmakingsvereisten te vervullen. De Algemene Vergadering bekrachtigt in 

dat geval de zetelwijziging in de statuten op haar eerstvolgende vergadering. 

 

De Vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

 

HOOFDSTUK II 

 

DOEL 

 

Art. 3.  De vereniging heeft tot doel: het informeren, ondersteunen en adviseren van 

bedrijven in sector gerelateerde dossiers van de voedingsindustrie en dit door tijdig 

de juiste informatie aan leden of betrokken overheidsinstanties te bezorgen, zodat er 

op een efficiënte manier kan worden geanticipeerd op problemen, gebeurtenissen en 

uitdagingen. 

 

 

De Vereniging oefent haar activiteit uit buiten elke partijgeest om. Zij ontzegt zich 

elke inmenging in de organisatie en de werking van de aangesloten leden. Deze 

laatste behouden een absolute autonomie en onafhankelijkheid in hun activiteit, 

inzonderheid voor wat betreft de specifieke belangen die zij vertegenwoordigen. 

 

De Vereniging kan in rechte optreden, als eiser of als verweerder. 
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HOOFDSTUK III 

 

STICHTERS 

 

Art. 4.     Op 3 maart 1937 werd de Vereniging opgericht onder de naam “Confédération  de 

l’Alimentation belge, à Bruxelles” a.s.b.l. 

 De maatschappelijke benaming, rechtsvorm en adres van de zetel van de stichters 

werd op 12 maart 1937 te Brussel geregistreerd (A.S.S.P., volume 801, folio 99, 

case 14) en luidt als volgt: 

 

- Bossaert Oscar, président de la chambre syndicale des Fabricants de Biscuits  et 

de Pains d’Epices, 1 avenue du Panthéon à Bruxelles. 

- Damiens Edmond, secrétaire du Consortium belge des Brasseries. 

- Herkens Joseph, président honoraire de l’Association générale des Meuniers 

belges, 69 avenue Isabelle à Anvers. 

- Boulanger Arnold, président du Groupement des Fabricants de Confitures, Pâtes 

de Pommes, Conserves de Fruits et Fruits confits, 17 rue de la Coopération à 

Micheroux. 

- Bourgaux Albert, directeur de la Chambre syndicale de la Chocolaterie et de la 

Confiserie belges, 425 rue du Progrès à Bruxelles. 

- Leclercq Marcel, administrateur de la Chambre syndicale des Glucosiers, 188 

avenue Molière à Bruxelles. 

- Collin Joseph, président de la Chambre syndicale des Fabricants belges de 

Spécialités alimentaires, 58 Marché-aux-Chevaux à Anvers. 

 

LIDMAATSCHAP 

 

Art. 5.  Het minimum aantal leden is op vijf vastgesteld. 

 

TOETREDINGSVOORWAARDEN 

 

Art. 6.  FEVIA heeft twee soorten leden: Individuele Leden en  Leden-Groeperingen. 

  

Komt in aanmerking om in toepassing van artikel 7. van huidige statuten te worden 

aanvaard als Individueel Lid, elke onderneming van de voedingsindustrie die een 

activiteitszetel heeft in België.  

 

Een aanvraag tot individueel lidmaatschap van FEVIA houdt mede een aanvraag in 

tot lidmaatschap van de groeperingen, die met FEVIA een akkoord afgesloten 

hebben voor geïntegreerd lidmaatschap, voor zover de betrokken onderneming in 

België activiteiten heeft in de activiteitsbranche van deze groeperingen.  De 

voorwaarden voor geïntegreerd lidmaatschap worden vastgelegd door de Raad van 

Bestuur  in het Reglement van Inwendige Orde. 

 

Bovendien houdt deze aanvraag tot individueel lidmaatschap van FEVIA eveneens 

een aanvraag in tot lidmaatschap  van de v.z.w. FEVIA VLAANDEREN, indien de 

betrokken onderneming een activiteitszetel heeft in het Vlaams Gewest, en/of een 
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aanvraag tot lidmaatschap van de v.z.w. FEVIA WALLONIE, indien ze een 

activiteitszetel heeft in het Waals Gewest. 

 

Komt in aanmerking om in toepassing van gezegd artikel 7 te worden aanvaard als 

Lid-Groepering, elke Belgische beroepsvereniging van de voedingsindustrie op 

voorwaarde dat de leden van deze beroepsvereniging die tevens individueel lid zijn 

van FEVIA, gezamenlijk een voldoende aandeel uitmaken van de globale 

toegevoegde waarde van de vertegenwoordigde bedrijfstak.  

 

Leden-Groeperingen die het lidmaatschap van al hun leden statutair binden aan de 

voorwaarde van individueel lidmaatschap van FEVIA, komen in aanmerking om met 

FEVIA een akkoord te sluiten voor geïntegreerd lidmaatschap. De Raad van 

Bestuur neemt kennis van het verzoek van een Lid-Groepering tot geïntegreerd 

lidmaatschap en beslist hierover overeenkomstig Artikel 8 van huidige statuten. 

 

Elk Individueel Lid is er tijdens de duur van zijn lidmaatschap toe gehouden, binnen 

de drie maanden nadat FEVIA hem te kennen heeft gegeven met een nieuwe of 

bestaande Lid-Groepering een akkoord te hebben afgesloten voor geïntegreerd 

lidmaatschap, het lidmaatschap van die groepering aan te vragen, voor zover het 

Individueel Lid in België activiteiten heeft in de activiteitsbranche van die 

Groepering. 

 

Art. 7. De beroepsverenigingen die Lid-Groepering wensen te worden van FEVIA richten 

een aanvraag hiertoe, vergezeld van een kopij van hun statuten en van de lijst van 

hun leden, tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij de aanvraag worden 

eveneens de naam en het adres opgegeven van de persoon die bevoegd is namens de 

beroepsvereniging op te treden in haar verhouding tot FEVIA. 

 

Elke onderneming die Individueel Lid wenst te worden van FEVIA richt een 

aanvraag hiertoe, vergezeld van een kopij van haar statuten en van haar laatste 

jaarrekeningen, tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij de aanvraag worden 

eveneens de naam en het adres opgegeven van de persoon die bevoegd is namens de 

onderneming op te treden in haar verhouding tot FEVIA. 

 

De aanvraag tot toetreding betekent instemming met de statuten en het Reglement 

van Inwendige Orde van FEVIA en brengt de verplichting mee deze na te leven. 

 

Art. 8.  De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanvragen tot lidmaatschap die aldus tot 

hem werden gericht. De Raad van Bestuur oordeelt of elke kandidaat voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 6 van huidige statuten, en beslist op soevereine wijze, met 

een gewone meerderheid van stemmen, over het verzoek tot toetreding. 

 

Art. 9.  De beroepsverenigingen met rechtspersoonlijkheid worden bij de Vereniging als 

dusdanig aangesloten; diegene die geen rechtspersoonlijkheid bezitten worden lid 

door bemiddeling van natuurlijke personen die de nodige bevoegdheid bezitten om 

hen te vertegenwoordigen en die persoonlijk aansprakelijk zullen zijn ten overstaan 

van de Vereniging. 
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ONTSLAG 

 

Art. 10.  Elk lid is vrij zich uit de Vereniging terug te trekken. Hiertoe dient het zijn ontslag 

per aangetekend schrijven te richten tot de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit 

ontslag zal uitwerking hebben vanaf 1 januari van het jaar volgend op dit van de 

verzending van het aangetekend schrijven. 

 

Wordt als ontslagnemend lid beschouwd, elk lid dat niet meer voldoet aan de criteria 

bepaald in artikel 6, of dat, na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven die na 

vijftien dagen zonder gevolg is gebleven, de hem ten laste vallende bijdragen niet 

betaalt. 

 

 Wordt eveneens als ontslagnemend lid beschouwd ieder lid dat ontslag neemt of 

wordt uitgesloten uit de v.z.w. FEVIA VLAANDEREN of FEVIA WALLONIE. 

Indien het ontslag uit de v.z.w. FEVIA VLAANDEREN of FEVIA WALLONIE 

echter het gevolg is van het feit dat het Individueel Lid geen activiteitszetel meer 

heeft in het betrokken gewest, blijft het lidmaatschap bij FEVIA evenwel behouden 

voor zover het betrokken lid nog een activiteitszetel heeft in één van de twee andere 

gewesten. 

 

 Wordt eveneens als ontslagnemend lid beschouwd ieder lid dat ontslag neemt of 

wordt uitgesloten uit een groepering, die met FEVIA een akkoord heeft afgesloten 

van geïntegreerd lidmaatschap.   Indien dit ontslag echter het gevolg is van het feit 

dat het Individueel Lid geen activiteiten meer heeft in de activiteitsbranche van de 

betrokken groepering, blijft het lidmaatschap bij FEVIA evenwel behouden. 

 

Wordt eveneens als ontslagnemend lid beschouwd ieder lid dat niet, binnen de drie 

maanden nadat hij in kennis is gesteld van het akkoord afgesloten tussen FEVIA en 

een groepering inzake geïntegreerd lidmaatschap, het lidmaatschap van die 

groepering aanvraagt, voor zover het betrokken lid in België activiteiten heeft in de 

activiteitsbranche van die groepering. 

 

Het ontslagnemend lid of het als ontslagnemend beschouwd lid blijft nochtans ten 

overstaan van de Vereniging gehouden zijn verplichtingen na te komen, binnen de 

perken voorzien bij artikelen 15 en 16 hierna. 

 

 

UITSLUITING 

 

Art. 11.  Een lid dat de statutaire verplichtingen niet naleeft kan als lid uitgesloten worden. 

Deze uitsluiting geschiedt bij een beslissing van de Algemene Vergadering die met 

twee derden meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde 

leden genomen wordt, en nadat het lid in kwestie er, per aangetekend schrijven, om 

verzocht werd, uitleg te verschaffen. 

 

De stemming is geheim. 
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Het uitgesloten lid blijft nochtans ten overstaan van de Vereniging gehouden zijn 

verplichtingen na te komen, binnen de perken voorzien bij artikelen 15 en 16 hierna. 

 

Art. 12 De Voorzitter en de Ondervoorzitters, beraadslagend en beslissend bij unanimiteit, 

kunnen een lid tijdelijk schorsen indien dit lid door zijn handelingen of gedragingen, 

(i) de vereniging en de Belgische voedingsindustrie ernstige schade heeft berokkend 

of kan berokkenen, en dit ongeacht of het materiële, morele, rechtstreekse of 

onrechtstreekse schade betreft, (ii) op ernstige wijze de vertrouwensrelatie met de 

vereniging heeft geschonden of (iii) de doelstellingen en/of waarden van de 

vereniging op ernstige wijze heeft geschonden.  

 

Volgend op de beslissing tot schorsing, wordt de beslissing over de bevestiging van 

de schorsing van rechtswege op de agenda van de eerstvolgende Raad van Bestuur 

geplaatst. In het geval de Raad van Bestuur de beslissing tot schorsing bevestigt, zal 

de Raad van Bestuur tevens moeten beslissen tot bijeenroeping van de Algemene 

Vergadering met oog op een beslissing over de uitsluiting van het lid. 

 

De beslissing tot schorsing alsook de bevestiging ervan geschiedt bij discretionaire 

beslissing van de Voorzitter en de Ondervoorzitters respectievelijk de Raad van 

Bestuur. De beslissing tot bevestiging van de schorsing wordt genomen door de 

Raad van Bestuur, rechtsgeldig beraadslagend en beslissend met een gewone 

meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

 

De schorsing door de Voorzitter en de Ondervoorzitters treedt in werking met 

onmiddellijke ingang op de datum van de beslissing en zal lopen tot aan de 

eerstvolgende Raad van Bestuur die zich dient uit te spreken over de bevestiging van 

de schorsing van het betrokken lid. In geval de schorsing wordt bevestigd door de 

Raad van Bestuur zal de schorsing lopen tot aan de eerstvolgende Algemene 

Vergadering die zich dient uit te spreken over de uitsluiting van het betrokken lid. 

 

HOOFDSTUK IV 

 

JAARREKENING, BIJDRAGE, BEGROTING 

 

De Vereniging voert haar boekhouding in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire 

bepalingen die op haar van toepassing zijn. 

 

 

Art. 13.  Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 

jaar. 

 

Art. 14.  De Statutaire Algemene Vergadering duidt elk jaar, voor het einde van het 

maatschappelijk jaar, twee commissarissen aan, die gelast zijn met de controle van 

de financiële toestand en het nazien van de jaarrekeningen in overeenstemming met 

de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn. 

 

Deze jaarrekeningen samen met de begroting van het volgende boekjaar wordt ten 

laatste zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar aan de goedkeuring van de 

Algemene Statutaire Vergadering voorgelegd, zoals voorzien in artikel 27 hierna. 
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Art. 15.  De algemene kosten van de Vereniging worden gedekt door een bijdrage die door 

elk aangesloten lid betaald wordt in twee gelijkwaardige delen ten laatste op 31 

januari en 31 juli van het lopende jaar. Voor elke achterstallige betaling van de 

bijdrage wordt een interest van 2 % per maand aangerekend zonder 

voorafgaandelijke ingebrekestelling. 

 

Elk jaar, uiterlijk in december, stelt de Algemene Vergadering het bedrag van de 

bijdrage voor het volgende jaar vast. 

 

De maximumbijdrage van een aangesloten lid mag jaarlijks niet méér dan vijfhonderd 

duizend euro (500.000€) bedragen. 

 

Art. 16.  De Raad van Bestuur mag eveneens van elk nieuw lid een toetredingsrecht vragen. 

Dit bedrag mag echter niet méér bedragen dan het quotiënt van de deling van het 

netto-maatschappelijk kapitaal van FEVIA door het aantal leden, plus één. 

 

Art. 17.  Het ontslagnemend lid of het als ontslagnemend beschouwd lid of het uitgesloten lid 

blijft gehouden een bijdrage te betalen gelijk aan deze van het jaar van de 

ontslagneming, tot het einde van het jaar volgend op deze van de ontslagneming, de 

feitelijke ontslagneming of de uitsluiting. 

 

Deze bijdrage zal onderhevig zijn aan de globale aanpassingsvoet die het geheel van 

de ledenbijdragen van het eerstvolgende jaar ondergaat.  

 

Art. 18.  Het ontslagnemend lid, het als ontslagnemend beschouwd lid of het uitgesloten lid 

en hun rechthebbenden kunnen geen enkele aanspraak maken op terugbetaling van 

het lidgeld of op ieder ander recht op het maatschappelijke bezit. 

 

Zij mogen enkel de vertoning van hun persoonlijke rekening opeisen met uitsluiting 

van algemene rekeningen, inventaris of leggen van zegels. 

 

 

 

HOOFDSTUK V 

 

DE ALGEMENE VERGADERING  -- SAMENSTELLING 

 

Art. 19.  Ieder Individueel Lid duidt, tijdens de maand december van ieder jaar, bij schrijven 

gericht tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur, één afgevaardigde aan, alsook 

één plaatsvervanger, om het te vertegenwoordigen bij de Algemene Vergaderingen. 

Ieder van de Leden-Groeperingen duidt op dezelfde wijze twee afgevaardigden aan, 

evenals twee plaatsvervangers.  

 

Alleen geldig aangestelde afgevaardigden of plaatsvervangers mogen de leden bij de 

Algemene Vergaderingen vertegenwoordigen. 

 

De geldig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid 

van Leden.  
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Art. 20.  Elke effectieve afgevaardigde die verhinderd is een zitting bij te wonen, mag zich 

doen vervangen door een plaatsvervangende afgevaardigde van zijn 

beroepsvereniging of zijn onderneming. 

 

Art. 21.  Wanneer een speciale kwestie op de dagorde van een vergadering van de Algemene 

Vergadering voorkomt, mag een beroepsvereniging haar standpunt laten 

uiteenzetten door één van haar leden, gekozen buiten haar normale afvaardiging, uit 

hoofde van de bijzondere kennis van zaken van dat lid. 

 

 

BIJEENROEPING 

 

Art. 22.  De Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur in de gevallen 

bepaald bij wet of in de statuten telkens dit gewenst is voor de belangen van de 

vereniging. Zij moet bijeengeroepen worden op nadrukkelijk verzoek van een vijfde 

der aangesloten leden; dit verzoek wordt gericht tot de Voorzitter van de Raad van 

Bestuur, met vermelding van de kwesties die op de dagorde moeten geplaatst 

worden. 

 

Art. 23.  De Algemene Statutaire Vergadering komt samen in de loop van de maand april. 

 

 

 

 

 

BERAADSLAGING 

 

 

Art. 24.  De Algemene Vergadering kan geldige beslissingen nemen, welk ook het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde leden.  Deze beslissingen worden genomen met 

meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens 

de bepalingen die speciaal voorzien werden voor de wijzigingen der statuten en voor 

de ontbinding van de vereniging. 

 

Art. 25.  Wanneer alle afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden van een 

Lid-Groepering of Individueel Lid in de onmogelijkheid zijn een Vergadering bij te 

wonen, dan heeft het betrokken Lid het recht zich te laten vertegenwoordigen bij 

schriftelijke volmacht door een afgevaardigde of plaatsvervangende afgevaardigde 

van een ander Lid-Groepering of Individueel Lid. 

 

Voorzover het er geldig is vertegenwoordigd door tenminste één afgevaardigde of 

plaatsvervangende afgevaardigde of bij volmacht beschikt ieder Lid-Groepering ter 

Algemene Vergadering over twee stemmen, en ieder Individueel Lid over één stem. 

 

Art. 26.  De beslissingen worden bij geheime stemming genomen wanneer ten minste vijf 

Leden hierom verzoeken. 
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BEVOEGDHEID 

 

Art. 27.  De Algemene Vergadering is bevoegd voor alle beslissingen die wettelijk of 

volgens de statuten aan haar worden toegekend, met name: 

- de wijziging van de statuten; 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

- de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens 

bezoldiging; 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

- de goedkeuring van het ontwerp van begroting, van de jaarrekeningen en van de 

bijdragen; 

- de ontbinding van de vereniging; 

- de uitsluiting van een lid; 

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk. 

 

 

 

Art. 28.  De Algemene Statutaire Vergadering beraadslaagt inzonderheid over volgende 

punten : onderzoek van het verslag over het afgelopen dienstjaar, goedkeuring van 

de jaarrekeningen en van de begroting van het volgende boekjaar. Na de 

goedkeuring van de jaarrekening verleent zij bij afzonderlijke stemming décharge 

aan elk van de in functie zijnde bestuurders en commissarissen, en worden de 

uittredende leden van de Raad van Bestuur vervangen en de commissarissen 

aangesteld. 

 

 

BEKENDMAKING 

 

Art. 29  De besluiten van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in notulen, 

getekend door Voorzitter. 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK VI 

 

DE RAAD VAN BESTUUR 

 

Art. 30.  De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit 

minstens negen bestuurders. 

 

BENOEMING 

 

Art. 31.  De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering gekozen, 

op voorstel van de Raad van Bestuur, uit de kandidaturen aangeduid door de leden.  
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De Raad van Bestuur mag echter met eenparigheid van stemmen aan de Algemene 

Vergadering, buiten de kandidaturen zoals hiervoor vermeld, personen voor 

benoeming voorstellen in functie van hun bijzondere bekendheid in de 

voedingsindustrie, zonder dat het aantal aldus benoemde personen een derde van het 

totaal aantal leden van de Raad van Bestuur mag overschrijden. 

 

De aldus door de Raad van Bestuur voorgestelde personen mogen de vergadering 

van de Raad van Bestuur bijwonen, maar enkel met adviserende stem, totdat hun 

benoeming door de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt bekrachtigd. 

 

De kandidaturen moeten aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd tenminste 

dertig dagen voor de datum van de Algemene Vergadering. 

 

Art. 32.  De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een Voorzitter.  De inkomende 

Voorzitter wordt benoemd zes maanden voor aanvang van zijn mandaat.  De 

voorzitters van FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie zijn van rechtswege 

Ondervoorzitters van FEVIA. 

 

De Voorzitter,  de uittredende of inkomende Voorzitter, de Ondervoorzitters en de 

Gedelegeerd Bestuurder zijn van rechtswege lid van het Bureau.  De Raad van 

Bestuur kan tevens onder zijn leden zes bijkomende leden van het Bureau 

benoemen.  Het Bureau is belast met de voorbereiding van de strategische 

beleidslijnen van de vereniging en legt voorstellen voor bespreking voor aan de Raad 

van Bestuur.  Het Bureau houdt bovendien toezicht op het dagelijks bestuur, dat 

toevertrouwd is aan de Gedelegeerd Bestuurder in toepassing van artikel 49 van de 

huidige statuten.  

 

 

Art. 33.  De leden van de Raad van Bestuur worden voor drie jaar gekozen en zijn 

herkiesbaar. Elke bestuurder kan evenwel slechts éénmaal tot voorzitter gekozen 

worden en dit voor een mandaat van drie jaar. 

 

Art. 34.  De titel van Ere-Voorzitter respectievelijk van Ere-Ondervoorzitter mag, op 

voorstel van het bureau, worden toegekend door de Raad van Bestuur aan de 

ontslagnemende Voorzitter respectievelijk Ondervoorzitter. 

 

 

BIJEENROEPING 

 

Art. 35.  De Raad van Bestuur vergadert telkens dit gewenst is, op uitnodiging van de 

Voorzitter of op verzoek van twee leden van de Raad van Bestuur. 

 

 

BERAADSLAGING 

 

Art. 36. De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid der leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder beschikt in de Raad over één 

stem en kan steeds stemming vragen over elke kwestie die aan de Raad voorgelegd 

wordt.  



   

 

 11/13 

 

 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij een gewone 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van 

de Voorzitter van de zitting beslissend.  

 

 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden ingeschreven in notulen, getekend 

door de Voorzitter. 

 

Art. 37. Een bestuurder die verhinderd is aan een zitting van een Raad deel te nemen, mag 

aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vervangen bij de 

beraadslagingen en stemmingen. Elke bestuurder mag niet meer dan drie volmachten 

aanvaarden. 

 

 

BEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING 

 

Art. 38.  De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle daden 

nuttig voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de Vereniging te 

verwezenlijken. 

 

Hij mag, ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkingen inhoudt, alle daden 

stellen en overeenkomsten aangaan, een dading sluiten, een scheidsrechterlijk beding 

onderschrijven, verwerven, uitwisselen, alle roerende en onroerende goederen 

verkopen, met hypotheek bezwaren, leningen aangaan, huurovereenkomsten van 

elke duur onderschrijven, alle giften, toelagen, schenkingen, overdrachten en 

beleggingen aanvaarden, aan alle rechten verzaken, alle machten verlenen aan 

volmachtdragers naar keuze, leden of niet-leden, de vereniging vertegenwoordigen 

tegenover elke rechterlijke of bestuurlijke instantie, zowel als eisende als verwerende 

partij. 

 

De Raad van Bestuur mag bepaalde machten hetzij aan één of aan meerdere van zijn 

leden hetzij aan derden overdragen.  Hij bepaalt daarbij de bevoegdheden van deze 

mandatarissen. 

 

Art. 39.   De Raad van Bestuur stelt een Reglement van inwendige orde op en legt het ter 

bekrachtiging voor aan de Algemene Vergadering. 

 

Art. 40.  De akten die de Vereniging verbinden, worden, behoudens bijzondere volmacht, 

ondergetekend door twee bestuurders, waarvan tenminste één lid moet zijn van het 

bureau. Deze ondertekenaars moeten hun machten verder niet rechtvaardigen. 

 

 Voor alle akten die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de Vereniging is 

deze laatste bovendien geldig verbonden tegenover derden, mits de enkele 

handtekening van hetzij de Voorzitter, hetzij de Ondervoorzitter, hetzij de 

bestuurder-penningmeester, hetzij de Gedelegeerd Bestuurder. 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID 
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Art. 41.  De bestuurders gaan, om reden van hun functies, geen enkele persoonlijke 

verbintenis aan en zijn alleen verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. 

 

BEZOLDIGING 

 

Art. 42.  De leden van de Raad van Bestuur worden niet bezoldigd voor hun mandaat. 

 

 

 

 

HOOFDSTUK VII 

 

STATUTENWIJZIGING 

 

Art. 43.  De Algemene Vergadering kan slechts geldig stemmen over de wijzigingen der 

statuten, indien dit punt speciaal werd vermeld in de oproeping en indien twee 

derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

Indien twee derden van de leden niet aanwezig noch vertegenwoordigd zijn op de 

eerste vergadering, mag een tweede vergadering samengeroepen worden; deze zal 

kunnen beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

Art. 44.  Een wijziging der statuten komt slechts tot stand na goedkeuring door twee derden 

van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien nochtans de 

wijziging betrekking heeft op het doel of één der doeleinden beoogd bij de 

oprichting van de vereniging, dan zal zij slechts geldig aangenomen worden met een 

meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. 

 

 

 

HOOFDSTUK VIII 

 

ONTBINDING 

 

Art. 45.  De Algemene Vergadering kan slechts de vereniging ontbinden indien twee derden 

der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

Indien aan deze voorwaarde niet voldaan is, mag een tweede vergadering 

samengeroepen worden; deze zal geldig kunnen beraadslagen, welke ook het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn.  

 

Art 46.  Geen enkele beslissing is geldig indien zij niet goedgekeurd is door twee derden van 

de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

Art. 47.  In geval van vrijwillige ontbinding, zal de Algemene Vergadering beslissen over de 

in vereffening stelling, de benoeming van een of meerdere vereffenaars en de 

bepaling van hun machten. Hun benoeming zal worden bekendgemaakt. 
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Art. 48.    In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding zal de Algemene Vergadering 

beslissen over de bestemming van de activa die, na aanzuivering van de passiva, 

zullen worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige belangenloze 

doelstelling. 

 

 

 

HOOFDSTUK IX 

 

GEDELEGEERD BESTUURDER  

 

Art. 49.  De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dat 

bestuur betreft aan een persoon opdragen. Deze persoon wordt door de Raad van 

Bestuur overeenkomstig artikel 31, 2de lid voorgedragen ter bekrachtiging als 

bestuurder aan de Algemene Vergadering en draagt de titel van “Gedelegeerd 

Bestuurder”. De Raad van Bestuur bepaalt diens bevoegdheden bij de aanstelling.  

Het mandaat als bestuurder van de Gedelegeerd Bestuurder zal geacht worden van 

rechtswege te zijn beëindigd wanneer de Raad van Bestuur een einde stelt aan diens 

opdracht inzake het dagelijks bestuur en de hem desgevallend toegekende bijzondere 

volmachten in deze hoedanigheid intrekt. 

 

HOOFDSTUK X 

 

DIVERSE BESCHIKKINGEN 

 

Art. 50..  De statutaire bepalingen die in strijd zouden zijn met de dwingende bepalingen van 

de wet, worden geacht niet geschreven te zijn. 

 

Art. 51.  De huidige statuten zijn opgemaakt in de Nederlandse taal en in de Franse taal. 

 


