
vzw de Libel 
Sooi Willemsplein 3 
3910 Neerpelt 
 

 

STATUTEN 

Titel 1 – De vereniging: naam – zetel – doel – duur 

Artikel 1 – Naam 

1. De vzw draagt de naam “de Libel”. 

2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, 
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of 
gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", met 
nauwkeurige aanwijzing van de zetel. 

Artikel 2 – Zetel 

De zetel is gevestigd te Sooi Willemsplein 3, 3910 Neerpelt, gelegen in het gerechtelijk 
arrondissement Hasselt. 

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels 
in acht neemt, zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten. 

Artikel 3 – Doel 

De vereniging stelt zich tot doel: 

1. De vereniging heeft als doel het organiseren van een onafhankelijke pluralistische 
methodeschool, binnen het vrije niet-confessionele net.  

2. De pedagogische invulling hiervan gebeurt door het team van de leerkrachten die op dat 
moment betrekking waarnemen in de school. Dit gebeurt in overleg met de ouders, 
medewerkers en kinderen van de school. De werking van de school wordt coöperatief gedragen 
door alle ouders, leerkrachten, medewerkers en kinderen van de school. 

3. De vzw mag alle (types) rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het 
verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de vzw. en dit onbeperkt en zonder tijds- of 
frequentielimiet. Zij mag tevens hiertoe alle roerende goederen of onroerende goederen 
verwerven, behouden, van de hand doen in welke vorm dan ook (eigendom, naakte eigendom, 
vruchtgebruik, gebruik ten bede, bruikleen, bezit,…)  

4. De vzw kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van 
bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is 
toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de 
verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen. 



Artikel 4 – Duur 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 

 

Titel 2 – Lidmaatschap 

Artikel 5 – Leden 

De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. Effectieve leden beschikken over de 
ruimste rechten binnen de vzw, waaronder toegang tot de boekhoudkundige stukken en 
stemrecht in de Algemene Vergadering. Toegetreden leden zijn personen die geen lid zijn van de 
vzw, maar wel deelnemen aan de activiteiten die de vzw organiseert.  

Het aantal leden is onbeperkt, maar zal minstens 3 effectieve leden tellen. De oprichters zijn de 
eerste effectieve leden van de vereniging.  

De vereniging kent twee soorten effectieve leden:  

1. Gewone leden:  Zij die één of meerdere kinderen op de school hebben, leerkracht, 
medewerker of vrijwillig medewerker van de school zijn, en wensen lid te worden en dit 
schriftelijk kenbaar maken aan de raad van bestuur naar aanleiding van de algemene 
vergadering.  

2. Ereleden: Zij die geen kinderen op de school hebben of geen leerkracht of medewerker of 
vrijwillig medewerker van de school zijn, maar een effectieve bijdrage willen leveren aan de 
uitbouw van de vereniging. Ereleden worden voorgedragen aan de algemene vergadering op 
voorstel van de raad van bestuur.  

Artikel 6 – Voorwaarden tot toetreding 

1. Gewone leden: 

 De bijzondere afspraken in verband met de methoden in de vereniging, zoals ze 
vastgelegd worden in het huishoudelijk reglement schriftelijk goedkeuren. 

 Als lid aanvaard worden door de Algemene Vergadering, met een gewone meerderheid 
van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.  
 

2. Ereleden: 

 De bijzondere afspraken in verband met de methoden in de vereniging, zoals ze 
vastgelegd worden in het huishoudelijk reglement, schriftelijk goedkeuren. 

 Als lid aanvaard worden door de Algemene Vergadering, op voordracht van de raad van 
bestuur, met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en 
vertegenwoordigde leden.  
 

Artikel 7 – Ontslag 

Het ontslag van de effectieve leden geschiedt op de wijze bepaald door artikel 12 van de wet van 
27 juni 1921. 

A. Ontslag nemen: 



 Op elk ogenblik kan een lid zich terugtrekken uit de vereniging door een schrijven te 
richten aan de voorzitter, dat bij gewone brief of elektronisch bezorgd wordt. 
 

B: Automatisch ontslag: 

 1. Gewone leden: 
Voor elk gewoon lid geldt dat het lidmaatschap vervalt zodra ze geen kinderen meer 
hebben op school of zodra ze geen leerkracht of medewerker of vrijwillig medewerker 
van de school meer zijn.  
 
2. Ereleden: 

 Het erelidmaatschap eindigt na 3 jaar, maar kan door de Algemene Vergadering 
vernieuwd worden, telkens voor 3 jaar. De algemene vergadering kan hun lidmaatschap 
wel verlengen op voordracht van de raad van bestuur. 
 
Leden verliezen automatisch hun lidmaatschap na afwezigheid op 3 opeenvolgende 
algemene vergaderingen of na afwezigheid op twee opeenvolgende bijeenkomsten van 
de algemene vergadering zonder voorafgaande schriftelijke verontschuldiging.  

 

Artikel 8 – Uitsluiting 

De uitsluiting van de effectieve leden geschiedt op de wijze bepaald door artikel 12 van de wet 
van 27 juni 1921: Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan dat lid op 
voorstel van het bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden worden uitgesloten door 
een bijzonder besluit van de algemene vergadering waarop minstens de helft van alle leden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. 

Zo kan onder meer worden uitgesloten, ieder lid waarvan de houding, het gedrag, uitspraken of 
geschriften, gedragingen in het publiek of in privé, onverenigbaar zijn met het doel van de 
vereniging of een aanslag betekenen op de goede naam van de vereniging. De algemene 
vergadering beoordeelt de feiten na belanghebbende te hebben gehoord en beslist zonder 
beroep. 

Artikel 9 – Rechten en plichten 

1. Alle effectieve leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden 
raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van 
bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor 
rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de 
vereniging. 

2. De rechten van een erelid zijn gelijk aan die van een gewoon lid. Ze hebben beiden stemrecht. 
Toegetreden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering. 

3. De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich en staan niet borg met hun eigen 
goederen voor de schulden van de vereniging. 

4. Alle leden, ook de uitgetreden of de uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers, hebben geen 
deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of hun 
rechtsvoorgangers gedane inbrengen of gestorte gelden terug te vorderen. 



Artikel 10 – Bijdragen 

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht. 

 

Titel 3 – Algemene vergadering 

Artikel 11 – Samenstelling en Bevoegdheid 

1. De algemene vergadering is samengesteld uit al de effectieve leden.  

2. De algemene vergadering is bevoegd voor: 

• het aanvaarden en uitsluiten van de leden van de vereniging 
• het wijzigen van de statuten  
• het benoemen en afzetten van de bestuurders  
• benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging in 

geval een bezoldiging wordt toegekend 
• de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen 
• het goedkeuren van de begrotingen en de jaarrekeningen 
• het ontbinden van de vereniging 
• het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden vennootschap 
• de omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk 
• alle gevallen waarin deze statuten het vereisen 

 
 
Artikel 12 – Vergaderingen 

1. De algemene vergadering moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het 
goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op 
een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt. 

2. Daarnaast kunnen Algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de 
omstandigheden dit vereisen.  

3. De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen 
wanneer 1/5 van de vaste leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per 
brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur 
verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 21 dagen na het verzoek tot 
bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de 40ste dag na dit 
verzoek. 

4. Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden door de raad van bestuur. Zij worden via de 
gewone post of via mail verstuurd ten laatste 8 kalenderdagen vóór de vergadering. De 
oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, en bevat de agenda. De oproepingen 
moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door een gemachtigde of twee bestuurders. 

5. De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt 
voorgedragen door 1/20 van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit 
onderwerp moet uiteraard door 1/20 van de leden ondertekend zijn. 

6. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden. 



7. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de 
ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door een ander lid. De voorzitter duidt een secretaris 
aan. 

Artikel 13 – Quorum en stemming 

1. Met uitzondering van de gevallen voorzien in de artikelen 8, 12 en 20 van de vzw-wet, is de 
vergadering geldig samengesteld en worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van 
de voorzitter van de vergadering beslissend. 

2. Ieder effectief lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander effectief lid, die het daarbij 
behorend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan 
één volmacht. 

3. Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting 
van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden 
uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. 

4. Voor wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging is de aanwezigheid of 
vertegenwoordiging van 2/3 van de leden vereist. De wijziging van de statuten of de ontbinding 
van de vereniging kan slechts worden besloten met een 2/3 meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen. Wanneer de statutenwijziging evenwel betrekking heeft op het 
doel of de doeleinden van de vereniging kan zij alleen aangenomen worden met een 
meerderheid van 4/5 van de stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden. In geval op 
de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten 
alsook de wijzigingen aannemen met 2/3 of 4/5 meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op 
de eerste vergadering worden gehouden. 

5. Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na 
deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 
dagen na de neerlegging  dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de 
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

Artikel 14 – Verslag 

Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris of, bij afwezigheid, door 2 van de aanwezige 
leden. Deze verslagen worden in een apart register bewaard. Dat register, dat ter inzage van de 
leden zal zijn, wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Een uittreksel met de beslissingen 
van de vergadering kan bezorgd worden aan elke derde die zijn wettig belang aantoont. 
Uittreksels worden geldig ondertekend door een gemachtigde bestuurder of door twee 
bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering. 

 

Titel 4 – Bestuur en vertegenwoordiging 



Artikel 15 – raad van bestuur: samenstelling, benoeming  

1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die samengesteld wordt uit ten 
minste 3 leden. Indien de algemene vergadering slechts 3 leden telt, bestaat de raad van bestuur 
uit slechts 2 personen.  

2. Bestuurders worden aangesteld door en gekozen uit de leden van de Algemene Vergadering, 
met uitzondering van de coördinator die ambtshalve tot bestuurder benoemd wordt.  

3. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone 
meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.  

4. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.  

5. De raad van bestuur is voor tenminste twee derde samengesteld uit vertegenwoordigers van 
personeel en van ouders. Het aantal ereleden dat tot bestuurder verkozen kan worden, wordt 
beperkt tot maximum drie. 

6. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 3 jaar. Verlenging is mogelijk door 
herverkiezing. Wanneer om een of andere reden een bestuurder wegvalt, wordt voor de 
resterende duur van zijn mandaat een nieuwe bestuurder benoemd. Uittredende bestuurders 
blijven ook na het verstrijken van hun mandaat in dienst, totdat in hun vervanging is voorzien. 

Artikel 16 – Aanstelling, vertegenwoordiging en bevoegdheid 

1. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. 

2. De raad van bestuur kan onder de bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
secretaris en een penningmeester aanduiden. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter 
worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door een 
andere aanwezige bestuurder. 

3. De raad van bestuur  leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten 
rechte. Dit wil zeggen dat zij handelingen kan stellen in naam en voor rekening van de vzw 
(bijvoorbeeld contracten sluiten). De vzw is door die handelingen gebonden.  

4.De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, kan evenwel 
worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of lid die ofwel alleen, 
ofwel gezamenlijk, ofwel als college optreden. 

5. Hij 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.  

6. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld en gewijzigd door de raad van bestuur en is 
onmiddellijk van kracht.  

7. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun 
bezoldigingen. 

Artikel 17 – Verplichtingen 



1. De raad van bestuur dient de jaarrekening van het voorbije jaar en de begroting voor het 
komende jaar op te maken. Beide documenten moeten in ontwerp ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum 
van het boekjaar (artikel 17, § 1 V&S-Wet). 
 
2. De raad van bestuur dient op de zetel van de VZW een register van leden bij te houden. Dit 
register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een 
rechtspersoon betreft, naam, rechtsvorm en adres van de zetel. 
 
3. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden 
door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen 8 dagen 
nadat hij van die beslissing in kennis is gesteld. (artikel 10 V&S-wet) 
 
4. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om 
de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank 
van koophandel  en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) 
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

Artikel 18 – raad van bestuur: ontslag/uitsluiting 

1. Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door 
vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden 
of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. 

2. Wie tijdens de duur van het mandaat van bestuurder niet meer voldoet aan de voorwaarden 
tot lidmaatschap van de algemene vergadering, neemt automatisch ontslag als bestuurder. 

3. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het 
aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld 
worden op de agenda van de algemene vergadering. 

4. 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. 

Artikel 19 – Raad van bestuur: vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen 

1. De raad vergadert zoveel als nodig. De vergadering wordt bijeen geroepen door de voorzitter 
of door twee bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt de agenda, dag, uur en plaats van de 
vergadering en kan via gewone post of elektronisch verstuurd worden. 

4. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door een voorzitter. Bij 
ontstentenis of verhindering van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de 
ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door een andere aanwezige bestuurder. 

5. De beslissingen binnen de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de 
aanwezige stemmen. Er is een evenredig aantal stemmen van ouders enerzijds en personeel 
anderzijds, ongeacht het aantal ouders of personeelsleden die in de raad van bestuur zitten. 
Personeelsleden hebben evenveel stemmen als het aantal ouders in de raad van bestuur. Elke 



ouder heeft één stem. Elk erelid heeft één stem. De coördinator heeft geen stemrecht. Tijdens de 
besluitvorming wordt er gestreefd naar consensus. Wanneer dit niet lukt wordt overgegaan tot 
beslissing bij consent (hierbij verzet niemand zich tegen het voorgestelde besluit). Wanneer ook 
dit niet lukt, kan overwogen worden de beslissing uit te stellen. Wanneer dit onmogelijk is of 
niet gewenst wordt, wordt overgegaan tot stemming. Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter van de vergadering beslissend. 

6. Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Voor de volgende 
wettelijke uitzonderingen is er echter een bijzondere meerderheid nodig: 

 statutenwijziging 
 uitsluiting van de leden 
 ontbinding van de vereniging. 

 
7. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt door de 
voorzitter ondertekend en in een apart register bewaard. Uittreksels van het verslag worden 
geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. 

Artikel 20 – Gemandateerde:  personen gemachtigd om de vereniging te 
vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13 bis. 

1. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, kan aan één of 
meer personen, al dan niet bestuurder of lid die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college 
optreden. 

2. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent 
geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig  is.  

3. De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden: 

a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in 
te dienen bij de raad van bestuur 

b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig 
beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig  is. De beslissing hieromtrent 
door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.  

Artikel 21 – Dagelijks bestuur: Personen belast met het dagelijks bestuur van de 
vereniging, overeenkomstig art. 13bis,  

1. Het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat 
dat bestuur aangaat, mogen worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet 
bestuurder of lid, die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college optreden. 

2. Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen 
blijken van enig besluit of van enige machtiging. 

3. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent 
geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig  is.  



4. Bevoegdheden van het dagelijks bestuur: 

 handelingen die nodig zijn voor het dagelijks leven van de VZW 
 handelingen die van gering belang zijn (met een beperkte invloed op de activiteit / financiële 

toestand van de VZW) 
 dringende handelingen (waar uitstel van een beslissing tot er een tussenkomst is van de rvb 

de VZW schade kan/zal berokkenen) [bijvoorbeeld: betalen van de huur en andere dergelijke 
rekeningen, ontslag om dringende redenen,...] 

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: 

a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in 
te dienen bij de raad van bestuur 

b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig 
beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig  is. De beslissing hieromtrent 
door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.  

 

Titel 5 – Begrotingen en rekeningen 

Artikel 22  

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur legt de 
jaarrekening en de begroting van het lopende jaar ter goedkeuring voor aan de algemene 
vergadering. Vervolgens wordt bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders kwijting verleend. 

 

Titel 6 – Ontbinding en vereffening 

Artikel 23  

1. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts 
de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord 
is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de 
vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden. 

2. Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan 
moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid 
wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.  

3. 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. 

4. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging 
met een belangenloze doelstelling. 



5. Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de 
vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 
dagen na de neerlegging  dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging 
van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad. 

ARTIKEL 24 

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 toepasselijk. 

Aldus goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering te Bree op 7 februari 2018, in 
2 exemplaren waarvan er één bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging en 
waarvan het andere wordt neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te 
Hasselt.  

 


