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Op 26 januari 2015 wordt een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de wet van 27 

juni 1921 opgericht die de naam “Cyber Security Coalition” zal dragen en waarvoor de 

volgende statuten werden aangenomen door de oprichters: 

 

Statuten van de V.Z.W. “Cyber Security Coalition” 

Stuiverstraat 8 

1000 Brussel 

 

Titel I. Algemene bepalingen 

Artikel 1 – Oprichting 

1. De vereniging wordt opgericht tussen de volgende personen: 

 

- Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 

1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, 0202.239.951 RPR Brussel, vertegenwoordigd 

door Fabrice Clément, Director Security Governance & Investigations; 

- Verbond van Belgische Ondernemingen, afgekort VBO, vereniging zonder 

winstoogmerk, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 4, 

0476.519.923 RPR Brussel, vertegenwoordigd door Philippe Lambrecht, Bestuurder 

Secretaris-generaal; 

- Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk, afgekort BELNET, Staatsdienst met afzonderlijk 

beheer binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele 

aangelegenheden, opgericht bij wet van 7 mei 1999, met zetel te Louizalaan 231, 1050 

Brussel, BTW BE 0875.396.690, vertegenwoordigd door Jan Torreele, Wnd. directeur; 

- L'université Libre de Bruxelles, afgekort ULB, rechtspersoon op basis van de wet van 12 

augustus 1911 zoals gewijzigd door de wet van 28 mei 1970, met maatschappelijke 

zetel te 1050 Brussel, 50 Avenue Franklin Roosevelt, vertegenwoordigd door de heren 

Eric De Keuleneer, Voorzitter en Didier Viviers, Rector;  

- Katholieke Universiteit te Leuven, afgekort KU Leuven, rechtspersoon op basis van de 

wet van 12 augustus 1911, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3000 Leuven, 

Oude Markt 13, ondernemingsnummer 0419.052.173, vertegenwoordigd door Bart 

Preneel 
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Artikel 2 – Naam van de Vereniging 

2.1. De Vereniging draagt de naam “Cyber Security Coalition”. 

2.2. Deze naam moet steeds door de woorden “Vereniging zonder winstoogmerk” of de 

afkorting “VZW”, of in het Frans “association sans but lucratif” of de afkorting “ASBL”, 

worden voorafgegaan of gevolgd. 

2.3. De naam, zoals in art 2.1. aangegeven, de aanduiding dat het om een vereniging zonder 

winstoogmerk gaat en het adres van de zetel van de Vereniging moeten worden vermeld 

op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan 

van de Vereniging. 

Artikel 3 – Zetel van de Vereniging 

3.1. De Vereniging is gevestigd te Stuiverstraat 8, 1000 Brussel. De Vereniging ressorteert 

onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.  

3.2. Op voorstel van de Raad van Bestuur, kan de zetel bij beslissing van de Algemene 

Vergadering worden verplaatst naar elke andere plaats binnen België. De beslissing 

wordt genomen met inachtneming van de bepalingen van een statutenwijziging. 

Artikel 4 – Doel van de Vereniging 

4.1. De Vereniging heeft tot doel het ontwikkelen en het bevorderen van kennisuitwisseling en 

sensibilisering alsook het verschaffen van aanbevelingen inzake cyberveiligheid. De 

Vereniging zet zich ten volle in voor de strijd tegen cybercriminaliteit in samenwerking 

met de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven. Daartoe kan zij private, 

publieke of collectieve acties organiseren zowel op nationaal als internationaal vlak.  

4.2. De Vereniging kan onder meer algemeen alle middelen aanwenden die rechtstreeks of 

onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het doel bijdragen. De Vereniging kan ter 

uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke 

rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige 

overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten 

uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, 

kan de Vereniging zelfs in ondergeschikte orde daden van koophandel stellen. 

Artikel 5 – Duur van de Vereniging 

5. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.  

 

Titel II – Lidmaatschap 

Artikel  6 – Effectieve leden 

6.1.  De Vereniging telt ten minste drie effectieve leden.  
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6.2. De effectieve leden bestaan uit twee categorieën1. De eerste categorie van effectieve 

leden zijn de oprichters en worden beschouwd als effectieve leden categorie A. De 

tweede categorie van effectieve leden zijn de leden die na de oprichting toegelaten 

worden als effectief lid door de Algemene Vergadering en worden beschouwd als 

effectieve leden categorie B.  

Artikel 7 – Jaarlijks lidgeld 

7.1. Beslissingen inzake de opeisbaarheid, het bedrag en de betalingsmodaliteiten van het 

jaarlijks lidgeld worden genomen door de Raad van Bestuur. Het bedrag van het jaarlijks 

lidgeld te storten door de effectieve leden kan het bedrag van 25.000 EUR niet 

overschrijden.  

7.2. De niet-betaling van het jaarlijks lidgeld door een effectief lid na aanmaning hiertoe per 

aangetekend schrijven door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, wordt beschouwd als 

een ernstige schending van de plichten van het betrokken effectief lid. 

Artikel 8 – Toetreding als effectief lid 

8.1.  Kunnen als effectief lid categorie B toetreden: de rechtspersonen die zich op ernstige 

wijze ertoe engageren, al dan niet financieel, om bij te dragen tot het ontwikkelen, 

implementeren, in stand houden van of het sensibiliseren inzake cyberveiligheid.  

8.2. De procedure tot toetreding verloopt als volgt: 

(i) het kandidaat-effectief lid categorie B verstuurt een schriftelijke aanvraag tot 

toetreding als effectief lid categorie B per brief of per elektronisch 

communicatiemiddel (e-mail) ter attentie van de Voorzitter van de Raad van 

Bestuur; 

(ii)  binnen de drie maanden na ontvangst van voormelde aanvraag tot toetreding, 

roept de Voorzitter, of twee bestuurders indien de Voorzitter verhinderd is, een 

Raad van Bestuur bijeen om te beslissen over de toetreding; 

(iii) de Raad van Bestuur beslist bij gewone meerderheid over de toetreding van het 

kandidaat-effectief lid categorie B en stelt deze onverwijld in kennis van de 

beslissing. 

Artikel 9 – Rechten en verplichtingen van de effectieve leden 

9.1. De effectieve leden van de Vereniging zijn verplicht de statuten van de Vereniging, het 

huishoudelijk reglement alsook de besluiten van haar organen na te leven. 

9.2. De effectieve leden van de Vereniging zijn verplicht de belangen van de Vereniging of 

van één van haar organen niet te schaden. 

                                                           
1 Wanneer in een bepaling van deze statuten geen specifieke categorie A of B van effectieve 
leden wordt gepreciseerd, dan verwijst de bepaling naar het geheel van de effectieve leden, 
m.a.w. de effectieve leden categorie A en de effectieve leden categorie B.  
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9.3. De effectieve leden kunnen van de rechten genieten die zij ontlenen aan hun 

lidmaatschap van de Vereniging, zoals bepaald in de statuten, het huishoudelijk 

reglement alsook in de besluiten van de organen. 

Artikel 10 – Ontslag, uitsluiting en schorsing van een effectief lid 

10.1. Een effectief lid kan ontslag nemen uit de Vereniging door schriftelijke kennisgeving per 

brief of per elektronisch communicatiemiddel (e-mail) ter attentie van de Voorzitter van 

de Raad van Bestuur.  

10.2. Het effectief lidmaatschap eindigt automatisch in geval van ontbinding of faillissement 

van de rechtspersoon. 

10.3. Het ontslag van een effectief lid kan niet tot gevolg hebben dat het aantal effectieve 

leden van de Vereniging minder dan drie bedraagt. Is dit wel het geval, dan gaat het 

ontslag van het ontslagnemend effectief lid pas van kracht wanneer er een bijkomend 

effectief lid is aanvaard door de Algemene Vergadering. 

10.4. Een effectief lid kan worden uitgesloten wanneer het de verplichtingen zoals vermeld in 

artikel 9 van de statuten, op ernstige wijze schendt. Het kan slechts worden uitgesloten 

door de Algemene Vergadering en met een meerderheid van twee derden van de 

stemmen.  

10.5. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de Raad van Bestuur het 

lidmaatschap schorsen van het effectief lid dat de verplichtingen zoals vermeld in artikel 

9 van de statuten, op ernstige wijze schendt. Tijdens dergelijke schorsing verliest het 

effectief lid zijn stemrecht in de Algemene Vergadering. 

10.6. Bij ontslag, uitsluiting of schorsing heeft het betrokken effectief lid geen recht op de 

terugbetaling van het lidgeld dat betaald werd voor het boekjaar waarin het ontslag, de 

uitsluiting of de schorsing zich voordoet, noch op enig aandeel in het maatschappelijk 

fonds van de Vereniging. 

Artikel 11 – Toegetreden leden 

11.1. Toegetreden leden zijn natuurlijke of rechtspersonen die hun steun betuigen aan of 

deelnemen aan de activiteiten en de doelstelling van de Vereniging. Om als toegetreden 

lid te worden beschouwd, dient de natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van 

“lid” geregistreerd te worden bij de Vereniging. De Raad van Bestuur bepaalt de concrete 

modaliteiten van de registratie. 

11.2. De rechten van de toegetreden leden zijn de volgende: 

(i) zij worden op de hoogte gehouden van de publieke evenementen, lezingen, 

opleidingen, informatiesessies die door de Vereniging georganiseerd worden; 

(ii) Zij kunnen de Vereniging verzoeken om hen elektronisch exemplaren ter 

beschikking te stellen van door de Vereniging gepubliceerde rapporten; 

(iii) zij kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan specifieke 

onderzoeksprojecten, test cases of informatiesessies georganiseerd door de 

Vereniging. 
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11.3. De plichten van de toegetreden leden zijn de volgende: 

(i) zij mogen geen handelingen stellen die tegenstrijdig zijn aan de doelstelling van 

de Vereniging; 

(ii) zij mogen hun lidmaatschap van de Vereniging enkel vermelden op hun officiële 

publiek toegankelijke (vennootschaps)documenten of website nadat zij de Raad 

van Bestuur tijdig voorafgaandelijk schriftelijk hebben ingelicht van de door hen 

specifiek voorgestelde verwijzing naar de Vereniging en hiertoe schriftelijk de 

goedkeuring van de Raad van Bestuur hebben gekregen. 

11.4. Toegetreden leden kunnen uitgesloten worden wanneer zij handelingen stellen die strijdig 

zijn met de doelstellingen van de Vereniging of die een inbreuk plegen op de goede naam 

of de werkzaamheden van de Vereniging of één van haar effectieve leden. 

11.5. De toegetreden leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering. 

11.6. De wijziging van de statutaire bepalingen inzake toegetreden leden gebeurt door de 

Algemene Vergadering die hiertoe beslist overeenkomstig de bepalingen van een 

statutenwijziging. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de effectieve en de toegetreden leden 

12. Noch de effectieve leden, noch de toegetreden leden gaan enige persoonlijke verbintenis 

aan ten aanzien van derden uit hoofde van de Vereniging, uitgezonderd wanneer zij 

nalaten op documenten uitgaande van de Vereniging, de naam, de rechtsvorm en het 

adres van de Vereniging te vermelden. 

 

Titel III - Raad van Bestuur 

Artikel 13 – Samenstelling van de Raad van Bestuur 

13.1. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimum vier bestuurders 

en maximum twaalf bestuurders. Als de Vereniging slechts drie effectieve leden telt, dan 

bestaat de Raad van Bestuur evenwel slechts uit twee bestuurders. Het aantal 

bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal effectieve leden van de 

Vereniging.  

13.2. De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt: 

 De Raad telt minimum één bestuurder uit elk van de volgende sectoren: de publieke 

sector, de private sector en de academische sector. 

 De Raad bestaat uit minstens evenveel bestuurders die de private sector 

vertegenwoordigen enerzijds als bestuurders die de publieke en de academische 

sector vertegenwoordigen anderzijds.  

Indien de Raad van Bestuur slechts uit twee bestuurders bestaat, telt de Raad van 

Bestuur één bestuurder die de publieke en de academische sector vertegenwoordigt, 

enerzijds, en één bestuurder die de private sector vertegenwoordigt, anderzijds.  
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13.3 De bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de 

effectieve leden van categorie A. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en 

zijn te allen tijde door deze afzetbaar met gewone meerderheid van stemmen. Zij 

oefenen hun mandaat kosteloos uit.  

13.4. Indien een bestuurder ontslag neemt en ten gevolge van zijn ontslag het aantal 

bestuurders zou dalen beneden het wettelijk minimum, dan wordt de bestuurder geacht 

zijn mandaat verder uit te oefenen tot in zijn vervanging is voorzien door de Algemene 

Vergadering. 

13.5. Iedere bestuurder kan zich laten bijstaan door een technische raadgever die evenwel niet 

beschikt over stemrecht. 

Artikel 14 – Duur van het mandaat 

14.1. De bestuurders worden benoemd voor een duurtijd van drie jaar. Herbenoeming is 

mogelijk. 

14.2. Ten laatste in 2017 dient de publieke sector een tweede bestuurder aan te wijzen.  

14.3. Elk jaar wordt, vanaf 2018, een derde van het totaal aantal bestuursmandaten 

vernieuwd. Ongeacht het totaal aantal bestuurders zetelend in de Raad van Bestuur, zal 

er jaarlijks maximaal één bestuurder van elk van de vertegenwoordigde sectoren, met 

name de publieke sector, de private sector en de academische sector, vervangen 

worden. Wanneer er meer dan één bestuurder van een bepaalde sector in de Raad van 

Bestuur zetelen, zal de langst zetelende bestuurder vervangen worden. 

Artikel 15 – Organisatie van de Raad van Bestuur 

15.1. De Raad van Bestuur benoemt onder de bestuurders een Voorzitter, die de private sector 

vertegenwoordigt, en twee Vice-Voorzitters, die elk een andere de publieke en/of 

academische sector vertegenwoordigen. Bij de aanvang van elke vergadering van de 

Raad van Bestuur duidt de Voorzitter een secretaris aan die zal instaan voor de opmaak 

van de notulen. De Raad van Bestuur kan ermee instemmen om derden toe te laten tot 

de vergadering als waarnemer. De waarnemers hebben geen stemrecht tijdens de 

vergadering van de Raad van Bestuur. 

15.2. De Voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen 

door een van de Vice-Voorzitters. 

15.3. De Raad van Bestuur vergadert telkens als het belang van de Vereniging dit vereist en 

minstens eenmaal per semester. De Raad van Bestuur moet bijeengeroepen worden 

indien ten minste twee bestuurders de Voorzitter van de Raad van Bestuur om 

bijeenroeping verzoeken.  

15.4. De Voorzitter roept de vergadering van de Raad van Bestuur bijeen. Indien de Voorzitter 

verhinderd is, wordt de bijeenroeping gedaan door twee bestuurders. De oproepingen 

gebeuren op schriftelijke wijze per brief of per e-mail. De oproepingstermijn bedraagt 

minimum vijf werkdagen, tenzij ingeval van hoogdringendheid, welke moet worden 

gemotiveerd in de notulen van de desbetreffende vergadering van de Raad van Bestuur. 

De oproeping bevat de agenda van de vergadering en in bijlage worden, indien mogelijk, 
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alle stukken toegevoegd welke de bestuurders zullen toelaten om met kennis van zaken 

deel te nemen aan de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen beslissen over de 

punten die in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aanwezige of vertegenwoordigde 

bestuurders ermee instemmen dat een punt wordt toegevoegd aan de agenda. 

15.5. De vergadering heeft plaats op de zetel van de Vereniging of op iedere andere plaats 

aangegeven in de oproeping. 

Artikel 16 – Werkwijze van de Raad van Bestuur 

16.1. De bestuurders handelen als een college.  

16.2. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en indien minstens evenveel bestuurders 

aanwezig zijn die de private sector vertegenwoordigen enerzijds als bestuurders die de 

publieke en de academische sector vertegenwoordigen anderzijds. Er dienen steeds 

minimum twee bestuurders in persoon of per video- of telefoonconferentie te vergaderen 

opdat de Raad van Bestuur geldig kan beraadslagen. 

16.3. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij een eenvoudige 

meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking 

van stemmen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem; dit recht behoort intrinsiek 

toe aan de persoon die door de Raad van Bestuur benoemd werd als Voorzitter, en niet 

aan zijn plaatsvervangers of andere personen die hem op enigerlei wijze zouden 

vervangen.  

16.4. Iedere bestuurder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder. Geen 

enkele bestuurder mag over meer dan één volmacht beschikken. 

16.5. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vereniging zulks vereisen, 

kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk 

akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan worden meegedeeld per brief, 

per telefax of per e-mail. 

16.6. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt door een 

secretaris, die worden ondertekend door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders 

en worden bewaard op de zetel van de Vereniging. De uittreksels die moeten worden 

overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de Voorzitter of door 

twee bestuurders. Een ontwerp van de notulen wordt binnen de vijftien werkdagen na de 

vergadering aan de bestuurders bezorgd, die binnen de tien werkdagen eventuele 

opmerkingen kunnen indienen.  

16.7. Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van 

vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de 

bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, dan moet hij dit meedelen aan de andere 

bestuurders vooraleer de Raad van Bestuur de beraadslaging en besluitvorming over dat 

agendapunt aanvat. De bestuurder met het tegenstrijdig belang kan niet deelnemen aan 

de beraadslaging en besluitvorming over dat punt en zal de vergaderzaal verlaten. 
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Artikel 17 – Bevoegdheden van de Raad van Bestuur 

17.1. De Raad van Bestuur beschikt over alle bevoegdheden inzake bestuurshandelingen, met 

uitzondering van deze die door de wet of door de statuten uitdrukkelijk aan de Algemene 

Vergadering zijn voorbehouden.  

17.2. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging toevertrouwen aan ten 

minste één algemeen directeur die geen lid is van de Raad van Bestuur. De benoeming, 

de eventuele verloning, de duurtijd van het mandaat en het ontslag van de 

persoon/personen belast met het dagelijks bestuur wordt beslist door de Raad van 

Bestuur bij gewone meerderheid. 

17.3. De Raad van Bestuur kan bijzondere volmachtdragers aanstellen. Hun mandaat is 

beperkt tot hetgeen bepaald werd door de Raad van Bestuur. 

17.4. De Raad van Bestuur kan binnen de Vereniging raadgevende comités oprichten. De Raad 

beslist over de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van elk comité. 

Artikel 18 – Dagelijks bestuur 

18.1. De persoon/personen belast met het dagelijks bestuur van de Vereniging is/zijn bevoegd 

om alleen te handelen wat het dagelijks bestuur betreft. 

18.2. Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen waartoe de 

noodzaak zich dagelijks kan voordoen voor de normale gang van zaken voor de 

Vereniging en waarvoor, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de 

noodzakelijkheid een dringende beslissing te nemen, het optreden van de Raad van 

Bestuur niet vereist of niet wenselijk is. 

18.3. Het dagelijks bestuur van de Vereniging omvat in ieder geval de bevoegdheid om de 

volgende handelingen te stellen: 

1° het nemen van alle nodige of nuttige maatregelen tot uitvoering van de beslissingen 

van de Raad van Bestuur;  

2° het ondertekenen van contracten die de Vereniging binden ten opzichte van derden 

met een maximum waarde van 5.000 EUR per jaar; 

3° het behandelen en ondertekenen van briefwisseling namens de Vereniging; 

4° het uitvoeren van betalingen namens de Vereniging ten belope van maximum van 

5.000 EUR per betaaltransactie; 

5° het opeisen en ontvangen van betalingen namens de Vereniging en hiervan kwijting 

verlenen; 

6° het vertegenwoordigen van de Vereniging in transacties met de Staat, de federale, 

provinciale en gemeentelijke overheden, de fiscus, de douane, de post, de telefonie- en 

telegrafiediensten, de spoor- en luchthavenbedrijven, de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid en andere publieke diensten en het ondertekenen van alle verbintenissen met 

deze overheden, diensten en bedrijven; 

7° het neerleggen van alle documenten en formulieren en het bijwerken van het dossier 

van de Vereniging ter griffie van de rechtbank van koophandel van het 

arrondissement waar de Vereniging haar zetel heeft; 
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8° het voorbereiden en opvolgen van alle publicaties die de Vereniging dient te doen in 

de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

Artikel 19 – Vertegenwoordiging van de Vereniging 

19.1. Ten aanzien van derden wordt de Vereniging verbonden door de gezamenlijke 

handtekening van twee bestuurders of, in het kader van het dagelijks bestuur, door de 

handtekening van een algemeen directeur.  

19.2. Bijzondere volmachtdragers aangesteld door de Raad van Bestuur kunnen de Vereniging 

vertegenwoordigen met betrekking tot de bijzondere, beperkte aangelegenheid waartoe 

zij gevolmachtigd werden.  

 

Titel IV – Algemene Vergadering 

Artikel 20 – Samenstelling van de Algemene Vergadering 

20.1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden. Ieder effectief lid heeft 

één stem.  

20.2. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of door een andere 

bestuurder indien de Voorzitter afwezig is.  

20.3. Een effectief lid kan zich op een Algemene Vergadering door een ander effectief lid laten 

vertegenwoordigen of door een derde indien deze derde drager is van een bijzondere 

volmacht. Het aantal volmachten dat de houder van een bijzondere volmacht kan 

dragen, is onbeperkt.  

Artikel 21 – Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 

21 De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

1° het wijzigen van de statuten; 

2° het benoemen en afzetten van de bestuurders; 

3° het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

5° het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen; 

6° het vrijwillig ontbinden van de Vereniging; 

7° het uitsluiten van een effectief lid; 

8° het omzetten van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 

9° alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen. 

Artikel 22 – Organisatie van de Algemene Vergadering 

22.1. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als 

het doel of het belang van de Vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen 

telkens een vijfde van de effectieve leden er om vraagt. Zij moet minstens éénmaal per 

jaar worden bijeengeroepen voor onder andere het goedkeuren van de rekeningen van 
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het afgelopen jaar, op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats en datum binnen 

de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Een buitengewone Algemene 

Vergadering moet worden gehouden binnen de maand volgend op de aanvraag en de 

voorgestelde agendapunten moeten in de oproeping worden vermeld. 

22.2. Alle effectieve leden worden minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering bij 

gewone brief of e-mail uitgenodigd op de Algemene Vergadering De uitnodiging wordt 

ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders. Ze 

vermeldt dag, uur en plaats van de Algemene Vergadering. 

22.3. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. De 

Algemene Vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op 

de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle aanwezige of vertegenwoordigde 

effectieve leden hiermee instemmen en minstens de helft van de effectieve leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is. 

22.4. De bestuurders zijn van rechtswege uitgenodigd op de Algemene Vergadering. De Raad 

van Bestuur duidt aan welke persoon zal instaan voor de opmaak van de notulen van de 

Algemene Vergadering. 

Artikel 23 – Aanwezigheids- en beslissingsquorum 

23.1. De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde effectieve leden is, uitgezonderd met betrekking tot agendapunten 

die niet op de agenda vermeld stonden zoals beschreven in artikel 22.3. Met uitzondering 

van de aangelegenheden opgesomd in artikel 23.2, worden de besluiten genomen met 

gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve 

leden.  

23.2. In geval van uitsluiting van een effectief lid, wijziging van de statuten, ontbinding van de 

Vereniging of omzetting van de Vereniging naar een vennootschap met sociaal oogmerk, 

zullen de in de VZW-wet voorgeschreven bijzondere voorwaarden van aanwezigheid 

en/of besluitvorming worden nageleefd. 

Artikel 24 – Notulen 

24.1. Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt door de persoon hiertoe 

aangeduid zoals bepaald in artikel 22.4. Zij worden ondertekend door de Voorzitter, door 

de aanwezige bestuurders en door de effectieve leden die dit wensen. Ze worden 

bewaard op de zetel van de Vereniging waar zij ter inzage liggen van de effectieve leden. 

De notulen van de Algemene Vergadering worden binnen de twintig werkdagen na de 

vergadering aan de effectieve leden meegedeeld. Derden kunnen kennis nemen van de 

beslissingen van de algemene vergadering die overeenkomstig de toepasselijke 

wettelijke bepalingen openbaar moeten worden gemaakt en volgens de toepasselijke 

openbaarmakingsformaliteiten. 

24.2. Uittreksels van notulen van de Algemene Vergadering worden “voor eensluidend 

afschrift” ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders.  
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Titel V – Jaarrekening - begroting - controle 

Artikel 25 – Jaarrekening en begroting 

25.1. Het boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 

25.2. De Raad van Bestuur bereidt de jaarrekening en begroting voor en legt ze ter 

goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en 

begroting spreekt de Algemene Vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de 

kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissarissen. 

25.3. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-

wet vermelde stukken binnen de maand na goedkeuring worden neergelegd op de griffie 

van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van 

België. 

Artikel 26 – Commissarissen 

26.1. Indien de Vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht 

is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid 

van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of 

meer commissarissen. De Algemene Vergadering benoemt de commissaris(sen) en stelt 

hun bezoldiging vast. De commissaris(sen) worden benoemd voor een hernieuwbare 

termijn van drie jaar. 

26.2. De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van 

controle over alle verrichtingen van de Vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen 

van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van 

de Vereniging. 

26.3. Indien er geen commissaris is benoemd, is de Raad van Bestuur bevoegd om een 

natuurlijke of rechtspersoon aan te duiden om de jaarrekening, tussentijdse rekeningen 

of de boekhouding van de Vereniging te controleren. De natuurlijke of rechtspersoon die 

deze opdracht toebedeeld krijgt, moet onafhankelijk zijn van diegene die normaliter 

instaat voor de opmaak van de rekeningen of de boekhouding van de Vereniging. 

 

Titel VI – Ontbinding en vereffening 

Artikel 27 – Ontbinding van de Vereniging 

27.1. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, 

kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald 

in de VZW-wet. Het voorstel tot ontbinding van de Vereniging wordt uitdrukkelijk 

opgenomen in de oproepingsbrief die naar de effectieve leden wordt verzonden. 
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27.2. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke 

daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, 

alsmede de vereffeningsvoorwaarden. 

Artikel 28 – Bestemming van het vereffeningssaldo 

28. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, 

overgedragen aan een vereniging zonder winstoogmerk of een stichting van openbaar 

nut dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De Algemene Vergadering die tot de 

ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke vereniging of stichting het vereffeningssaldo 

wordt overgedragen. De vereffenaar kan een gemotiveerd voorstel tot bestemming 

overmaken aan de Algemene Vergadering die over de afsluiting van de vereffening 

beraadslaagt en beslist. 

 

Titel VII – Toepasselijke bepalingen 

Artikel 29 – Huishoudelijk reglement 

29. De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement van de Vereniging opstellen. Het 

vult de statuten aan en is bindend voor alle effectieve leden. De bepalingen in het 

huishoudelijk reglement moeten binnen de perken van de statutaire bepalingen blijven. 

Artikel 30 –VZW-wet 

30. Voor alles wat in de statuten of in het huishoudelijk reglement niet uitdrukkelijk is 

geregeld, is de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 

de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later 

gewijzigd (de “VZW-wet”) of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting 

van de Vereniging, toepasselijk. 

 

Niet- statutaire overgangsbepalingen 

 

1. Afsluiting eerste boekjaar. 

Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar en loopt van de dag van oprichting tot 31 

december 2015. 

2. Datum eerste jaarvergadering. 

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden ten laatste op dinsdag 30 juni 2016. 

3. Benoeming bestuurders 

De oprichters hebben de volgende personen als eerste bestuurders benoemd: 



 

 Page 13 of 13 

 

 Mevrouw Christine Darville – Finet, wonende te 47, Quai de Rome, 4000 Liège, 

rijksregisternummer 54.12.04-138.87, geboren te Aketi (Congo) op 4/12/54; 

 De heer Fabrice Clément, wonende te Vieux Chemin de Leuze, 4, 7600 Péruwelz, 

rijksregisternummer 68.03.19-147.53, geboren te Ath op 19/03/1968; 

 De heer Georges Ataya, wonende te Avenue Montjoie, 206, 1180 Bruxelles, 

rijksregisternummer 55.12.25-361.31, geboren te Alaskala (RL), 25/12/1955; 

 De heer Christian Van Heurck, wonende te Mechelsesteenweg 113, 2640 Mortsel, 

rijksregisternummer 64.10.10-525.07, geboren te Wilrijk op 10/10/1964; 

 De heer Bart Preneel, wonende te Prinses Lydialaan 54, 3001 Leuven, 

rijksregisternummer 63.10.15-139.28, geboren te Leuven op 15/10/1963. 

De bestuurders worden benoemd voor 3 jaar en zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw Christine Darville - Finet, met 

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vervulling van de formaliteiten voorzien in artikel 

26 novies van de wet van 27 juni 1921 te verwezenlijken. 

 

 

Opgemaakt in zeven originelen, te Brussel op 26 januari 2015. 

 

Handtekeningen van de oprichters van de VZW  
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