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STATUTEN (*) 
 

BELGISCH VERPAKKINGSINSTITUUT 
 
 
STICHTING : 
 
Hebben in het jaar negentienhonderd vier en vijftig, de elfde februari, voor Hubert Scheyven, notaris te Brussel, het 
Belgisch Verpakkingsinstituut als vereniging zonder winstoogmerk gesticht : 
 
1. Cobelpa, Association des Fabricants de Pâtes, Papiers et Cartons de Belgique, Samenwerkende vennootschap te Brussel, de 

Crayerstraat 14 
2. Association des Fabricants belges de Sacs en Papier, Samenwerkende vennootschap te Brussel, Troonstraat 60 
3. Belgische Vereniging van Uit- en Invoerhandelaars, beroepsvereniging te Antwerpen, Israëlietenstraat 7 
4. Algemene Vereniging der Belgische Maalders, beroepsvereniging, te Brussel, Zuidstraat 105 
5. Beroepsconfederatie voor Suiker en Bijproducten, Vereniging zonder winstoogmerken, te Brussel, Regentlaan 38 
6. Association auxiliaire du Comité permanent de Coordination des Transports au Congo, vereniging zonder winstoogmerken 

te Brussel 
7. Consortium des Verreries et Flaconneries de Belgique, Samenwerkende Vennootschap te Brussel, Congresstraat 14 
8. Federatie van de Ondernemingen der Metaalverwerkende Nijverheid, vereniging zonder winstoogmerken, te Elsene, 

Lakenweversstraat 21 
9. Verbond der Belgische Nijverheid, te Brussel, Hertogelijke straat 33 
10. Federatie der Chemische Nijverheid van België, vereniging zonder winstoogmerken, te Brussel, Jozef II-straat 32 
11. Fédération belge des Industriels du Bois, vereniging zonder winstoogmerken, te Brussel, Aarlenstraat 57 
12. Federatie der Belgische Textielnijverheid, vereniging zonder winstoogmerken, te Brussel, Montoyerstraat 24 
13. Federatie der Papier- en kartonverwerkens “Fetra”, te Brussel, Onderrichtstraat 60 
14. Groupement des Fabricants de Carton Ondulé, Beroepsvereniging, de Crayerstraat 14 
15. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Naamloze vennootschap, te Brussel, Leuvense weg 17 
16. Jutibel, Verbond der Belgische Jutespinners en –Wevers, samenwerkende vennootschap, te Gent, Kouter 2 
17. Beroepsvereniging der Belgische en Buitenlandse Verzekeringsbedrijven in België werkende, B.V.V.B., te Brussel, 

Guimardstraat 7 
18. Office Central des Filatures de Lin, Chanvre et Jute de Belgique, samenwerkende vennootschap, te Gent, Kalanderberg 1 
19. Ateliers de Constructions électriques de Charleroi “A.C.E.C.”, naamloze vennootschap, te Charleroi 
20. Auxeltra-Beton, Kongolese vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid, te Elsene, Londenstraat 8 
21. De heer Lucien Begault, burgerlijk ingenieur A.1. Br., Conservefabriek “Le Soleil”, Neckerspoel, 473 te Mechelen 
22. Bell Telephone Manufacturing Company, naamloze vennootschap te Antwerpen, Boudewijnstraat 4 
23. Anciens Etablissements Vanbreuze, afdeling karton, naamloze vennootschap, te Brussel, Masuistraat (verlengd) 224 
24. Cartonnerie de Grand-Bigard, naamloze vennootschap te Groot-Bijgaarden, Bosstraat 67 
25. Chantier naval et industriel du Congo, “Chanic”, Kongolese vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid te 

Brussel, Meeûsplein 37 
26. Société coopérative d’Approvisionnement pour le Commerce et d’Industrie au Congo, A.C.I.C., te Brussel, Brederodestraat 

13 
27. Compagnie cottonière congolaise, “Cotonco”, Kongolese vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid, te 

Brussel, Troonstraat 27 
28. Société commerciale et minière du Congo, “Cominière”, Kongolese vennootschap op aandelen met beperkte 

aansprakelijkheid, te Brussel, Wetenschapstraat 5 
29. Eternit, naamloze vennootschap, te Kapellen-op-den-Bos 
30. Union des Fabriques belges de Textiles artificiels,”Fabelta”, naamloze vennootschap te Brussel, steenweg op Charleroi 18 
31. Huilever, naamloze vennootschap, afdeling Olieslagerijen van Belgisch Congo, te Brussel, Koninklijke straat 150 
32. Etablissements C. Bleyfuesz, personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te Machelen 
33. La Commerciale des Conserves, samenwerkende vennootschap te Brussel, Aarlenstraat 86 
34. Papeteries Catala, naamloze vennootschap, te Drogenbos 
35. Papeteries et Cartonnerie réunies, naamloze vennootschap, te Oudegem-bij-Dendermonde 
36. Papeteries de Belgique, Anciennes Papeteries De Ruysscher et Anciennes Papeteries anversoises, naamloze vennootschap te 

Brussel, Groot Eiland, 39 
37. Papeteries de Genval, naamloze vennootschap te Genval 
38. Jean Saels, société anonyme, te Halen 
39. Imperial Products, naamloze vennootschap, te Antwerpen, Vekestraat 11 
40. La Belgica, naamloze vennootschap, te Turnhout 
41. L’Emballage rationnel, naamloze vennootschap te Ukkel, Kersbeeklaan 210 
42. Manufacture belge des Lampes et de Matériel électronique, naamloze vennootschap, te Anderlecht, Twee-Statiesstraat 80 
43. Pacapime, naamloze vennootschap, te Halle, Steenweg op Bergen 
44. Anciens Etablissements Louis Denayer, naamloze vennootschap, te Willebroek 
45. Centraal Bazars, samenwerkende vennootschap, te Brussel, Bakstenenkaai 22 
46. Philips, Compagnie industrielle et commerciale, naamloze vennootschap, te Brussel, Anderlechtstraat 37 
47. S.E.M. Société d’Electricité et de Mécanique (ProcédésThomson-Houston, Van den Kerchove et Carels, naamloze 

vennootschap te Sint-Gillis-Brussel, Steenweg op Charleroi 54 
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48. Société belge d’Emballages métalliques industriels “Sobemi”, naamloze vennootschap, te Brussel (II), Emile Bockstaellaan 
22 

49. Société industrielle de la Cellulose (Sidac), naamloze vennootschap, te Sint-Gillis-Brussel, Steenweg op Charleroi 4 
50. Société anonyme belge du Froid industriel, te Oostende, Rederijkaai 13 
51. Ondersector Aluminium, Verbond der non-ferro Metalen Nijverheid, vereniging zonder winstoogmerken, te Brussel, Jozef 

II-straat 7 
52. Travail mécanique de la Tôle, naamloze vennootschap, te Vorst-Brussel, Tweede Britselegerlaan 
53. Symaf, Syndicat minier africain, Kongolese vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid, te Brussel, 

Handelstraat 112 
54. Tréfileries Léon Bekaert, naamloze vennootschap te Zwevegem 
55. Union allumettière, naamloze vennootschap, te Brussel, Bisschoffsheimlaan 11 
56. Union chimique belge, naamloze vennootschap, te Brussel, Louisalaan 61 
57. Union minière du Haut-Katanga, Congolese vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid, te Brussel, 

Warandeberg 6 
58. Usines et Manufactures d’Aluminium et d’Alliages légers “U.M.A.L.”, naamloze vennootschap, te Burcht (Antwerpen) 
59. Usines textiles de Léopoldville “Utexleo”, Kongolese vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid, te Brussel, 

Jozef II-straat 71 
60. Caisseries Jean Van Campenhout, naamloze vennootschap, te Koekelberg, Ganshorenstraat 
61. Vanneste et Brel “La Gondole”, naamloze vennootschap, te Sint-Jans-Molenbeek, Verheydenstraat, 18-22 
62. Simac belge, naamloze vennootschap, te Lendelede, Statiestraat  
63. Manufacture belge de Sacs en Papier “Manusac”, naamloze vennootschap, te Vilvoorde, Steenweg op Haren 218 
64. Manufacture Sacna, Société anonyme pour la Fabrication de Sacs en Papier de Grande Contenance, te Lot 
65. Sacheries D. Allain-Tournai, naamloze vennootschap, te Brussel, Handelskaai 29 
66. Société des Sacs à Valves Bates “Sacavalve”, naamloze vennootschap, te Tubeke 
67. Supersac, naamloze vennootschap, te Brussel, Regentlaan 46 
68. Anciennes Brasseries Vandenheuvel et Cie, Brasserie Saint-Michel, naamloze vennootschap, te Sint-Jans-Molenbeek, 

Alphonse Vandenpeereboomstraat 150 
 
 
ARTIKEL 1 : DE VERENIGING 
 
Art. 1. Eerste lid. Rechtsvorm 
 
De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 
vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk 
en de stichtingen. 
 
Art. 1. Tweede lid. Naam 
 
1. De VZW draagt de naam “Belgisch Verpakkingsinstituut”in het Nederlands en “Institut Belge de  

l’Emballage” in het Frans, afgekort “BVI”  in het Nederlands en “IBE” in het Frans. De naam  
en de afkorting van de Vereniging mogen in beide of in één van beide talen gebruikt worden. 

 De 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 aanwijziging van de zetel. 
 

Art. 1. Derde lid. Zetel 
 
1. De zetel van de VZW is gevestigd te 1731 Zellik, Research park – Kranenberg 10, gelegen in het  

gerechtelijk arrondissement Brussel – Halle - Vilvoorde. 
2. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar om het even welke  

plaats in België en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. 
 

 
Art. 1. Vierde lid. Duur 
 
De VZW is opgericht voor onbepaalde duur. 
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ARTIKEL 2 : DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN 
 
Art.2. Eerste lid. Doeleinden 
 
De vereniging heeft tot doel : 
 
1. Het centraliseren en verspreiden door alle vulgarisatiemiddelen, van alle inlichtingen en docu-  

mentatie inzake verpakking, conditionering en voorstelling der goederen; 
2. Het streven door onderzoek en studie, onder meer in proeflaboratoria, naar verbetering van de 

techniek van alle verpakkingen; dit onderzoek zal plaatshebben op eigen initiatief of op verzoek van 
derden; 

3. Het tot stand brengen en in stand houden van betrekkingen met de overheidsdiensten, vervoerders, 
handelaars, industriëlen, verpakkingsfirma's en alle groeperingen, zowel Belgische als buitenlandse, 
wier bedrijvigheid betrekking heeft op de goederendistributie; 

4. In het algemeen, het ondernemen van alle werken en bemiddelingen, die kunnen leiden tot verbetering 
van de verpakking in de ruimste zin van het woord en die betrekking hebben op alle verrichtingen 
inzake de eigenlijke verpakking, voorstelling, conditionering, bescherming en behandeling der 
goederen. 
 
 

Art.2. Tweede lid. Activiteiten 
 
De vereniging kan ter verwezenlijking van haar doelstellingen alle nuttige initiatieven en maatregelen 
nemen. 
 
Daarnaast kan de VZW 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 toegelaten is en waarvan 
de opbrengsten ten alle tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-
winstgevende doelstellingen. 
 
 
ARTIKEL 3 : LIDMAATSCHAP 
 
Art.3. Sectie 1. Leden 
 
De vereniging bestaat uit werkende en toegetreden leden. 
 
1. Werkende leden 
  

1.1. Beschermende leden : 
 

a) Alle organismen van openbaar nut welke door hun deelneming bijdragen tot de  
verwezenlijking van het door de vereniging beoogde doel;  

b) Alle representatieve verenigingen van de industrie, handel, de landbouw, de ambachten  
en de diensten;. 

 
1.2. Effectieve leden : 
 

Alle fysische en rechtspersonen die door hun activiteit op rechtstreekse wijze bijdragen 
tot de verwezenlijking van het door de vereniging beoogde doel. Het aantal effectieve 
leden mag niet minder dan drie bedragen. 

 
 

2. Toegetreden leden : 
Alle fysische en rechtspersonen die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging. 
 



 

Laatste aanpassing cfr AV van 19/11/2009 

De aanvragen tot toetreding als werkend of toegetreden lid zijn onderworpen aan de goedkeuring van de 
Raad van Bestuur, die, op haar eerstvolgende vergadering, soeverein oordeelt, met gewone meerderheid 
van stemmen. Motivatie van de beslissing is niet vereist.. 
 
3. De Raad van Bestuur kan aan bepaalde organismen of personen, die door hun activiteiten aan 

het BVI en de verpakkingswereld een bijzondere bijdrage leveren, het statuut toekennen van 
“honourable member”. Deze categorie heeft noch rechten, noch plichten. De Raad van Bestuur 
kan soeverein dit statuut toekennen en/of intrekken. Motivatie van de beslissing is niet vereist. 

 
Art.3. Sectie 2. Bijdrage 
 
De leden nemen deel in de kosten van de Vereniging ten belope van een bijdrage die jaarlijks door de  
Algemene Vergadering voor het volgende jaar wordt vastgesteld. Deze bijdrage mag niet meer dan 
2.500,00 euro bedragen. De Algemene Vergadering kan bepaalde leden van een bijdrage ontslaan.  
 
 
Art.3. Sectie 3. Ontslag 
 
1. Elk lid is vrij zich op elk ogenblik uit de VZW 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 01 januari van het jaar volgend op dit van de verzending van het  
aangetekend schrijven. 
Niettemin kan het onstlag van een lid niet tot gevolg hebben dat het aantal effectieve leden daalt 
onder het in artikel 3, sectie 1 vastgestelde minimum, zoniet zal het ontslag opgeschort worden 
tot een nieuw lid door de Raad van Bestuur tot lid is opgenomen. 

2. Een ontslagnemend lid is echter wel verplicht tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage, alle 
eventuele achterstallige gelden en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het 
lopende jaar waarin het ontslag wordt ingediend. 

 
 
Art.3. Sectie 4. Opschorting lidmaatschap 
 
1. Het lidmaatschap van leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de door 

de Raad van Bestuur vastgestelde termijn niet betalen, wordt opgeschort na een eerste  
schriftelijke aanmaning tot regularisatie binnen de maand na die aanmaning. 

2. De leden die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, worden geacht  
ontslagnemend te zijn, en zijn verplicht tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage, alle 
eventuele achterstallige gelden en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het 
lopende jaar waarin het lidmaatschap wordt opgeschort.  

 
 
Art.3. Sectie 5. Beëindiging van lidmaatschap 
 
1. Op het ogenblik dat een lid niet meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, sectie 1 eindigt 

zijn lidmaatschap van rechtswege door de loutere vaststelling van dit feit door de Raad van 
Bestuur. 
Het lidmaatschap eindigt van rechtswege op het ogenblik dat het lid overlijdt, failliet of 
onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, onder voorlopig bewind 
wordt gesteld of wanneer het lid als rechtspersoon wordt ontbonden  

2. Als een werkend lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW , kan diens lidmaatschap 
op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle werkende leden 
samen, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop 
minstens 1/3 van alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de 
beslissing een 2/3 meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende 
leden vereist is. Motivering van de beslissing is niet vereist. 

3. Het werkend lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht 
gehoord te worden. 

4. Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW kunnen door eenzijdig 
besluit van de Raad van Bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap. 
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Art.3. Sectie 6. Rechten 
 
1. Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op 

grond van de enkele hoedanigheid van Lid. 
2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde : tijdens het lidmaatschap, bij 

beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz. 
3. Uittredende of uitgesloten leden en de rechtverkrijgenden van overleden, ontbonden of 

gefailleerde leden kunnen nooit teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen, van 
aanbrengsten of van andere prestaties vorderen. 

4. In geen geval kan een uitgetreden of uitgesloten lid inzage, mededeling, of afschrift van 
rekeningen, verzegeling van de goederen der vereniging of het opmaken van een inventaris  
eisen. De bevoegde rechter kan dit wel opleggen. 

 
 
ARTIKEL 4 : DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Art.4. Sectie 1. De Algemene Vergadering 
 
1. De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden. 
2. Alle leden van de Algemene Vergadering hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft één stem. 
 
 
Art.4. Sectie 2. Waarnemers 
 
Waarnemers kunnen, mits goedkeuring door de Raad van Bestuur,  de Algemene Vergadering bijwonen. 
 
 
Art.4. Sectie 3. Bevoegdheden 
 
De volgende  bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden : 
 
1. de wijziging van de statuten; 
2. de benoeming en afzetting van de bestuurders; 
3. de benoeming en afzetting van de commissaris(sen) en de bepaling van hun bezoldiging 
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen); 
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 
6. de ontbinding van de vereniging; 
7. de uitsluiting van een werkend lid; 
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 
9. de vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 
 
Art.4. Sectie 4. Vergaderingen 
 
1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de Gewone Algemene Vergadering zullen tijdens het eerste 

semester van het boekjaar gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de VZW. De 
uitnodiging wordt minstens 8  dagen voorafgaand  aan de datum van de Algemene Vergadering 
naar alle werkende leden verstuurd per fax, per elektronische of gewone post op het nummer of 
adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven. 

2. De vergaderingen worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens twee 
bestuurders bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, 
waarbij elk punt op de agenda wordt geplaatst dat door minstens twee bestuurders wordt 
aangebracht of dat door minstens 1/20 van alle werkende leden samen, minstens 10 dagen voor 
de vergadering aangebracht werd. 

3. Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden 
samengeroepen op de maatschappelijke zetel van de VZW door de Voorzitter en/of op verzoek 
van minstens twee bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle werkende leden 
samen.  
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De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering 
naar alle werkende leden verstuurd per fax, per elektronische of gewone post op het nummer of 
adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven. 

4. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens belet 
of afwezigheid, door een vice-voorzitter, of, bij hun afwezigheid door de oudst benoemde van de 
aanwezige bestuurders.  
De voorzitter wijst een secretaris en twee stemopnemers aan. 
 
 

Art.4. Sectie5. Quorum en stemming 
 
1. Behalve in de bij wet voorziene omstandigheden is de Algemene Vergadering ten alle tijde geldig 

samengesteld, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden. Beslissingen worden 
genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
werkende leden. 

2. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering dat voldoet aan een 
quorum van 2/3 van de werkende leden samen dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op 
de eerste vergadering minder dan 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten  
alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht  het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen  
volgende op de eerste vergadering gehouden worden. De beslissing wordt geacht aanvaard te 
zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde werkende leden samen. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft 
op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 
4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden samen. 

3. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden 
vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum 5  volmachten dragen. 

4. De stemming kan gebeuren door afroeping, door  handopsteking of, indien gevraagd door 
minstens 1/3 van de werkende leden samen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime 
stemming. 

5. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. 
6. Er worden notullen opgesteld en bewaard op de zetel van de vereniging. 

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging alle notulen en beslissingen van de Algemene 
Vergadering raadplegen. Zij richten hiertoe een schriftelijk schrijven aan de Raad van Bestuur 
met wie zij een datum en uur van raadpleging overeenkomen die achteraf niet kan worden 
verplaatst. Derden kunnen enkel die notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering 
raadplegen op de zetel van de vereniging waarbij zij een persoonlijk belang hebben. 
 

 
ARTIKEL 5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 
 
Art.5 Sectie 1. Samenstelling Raad van Bestuur 
 
1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten 

hoogste vijftig bestuurders, al dan niet leden van de VZW. Het aantal bestuurders moet in elk 
geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat werkend lid is van de vereniging. 
Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald minimum van drie werkende leden heeft, mag de 
Raad van Bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan. De dag waarop een vierde  
werkend lid wordt aanvaard, zal een (buiten)gewone Algemene Vergadering overgaan tot de 
benoeming van een derde bestuurder. 
De personen die een industriële of dienstensector vertegenwoordigen, moeten hun kandidatuur 
laten ondersteunen door een schrijven van de beroepsvereniging die ze aldus vertegenwoordigen, 
of door een schrijven uitgaande van ten minste 2  andere leden van de Raad van Bestuur. 
De bestuurders oefenen hun mandaat uit als college. 

2. De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie jaar.Hun 
opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar. 
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3. De Raad van Bestuur kiest onder haar leden een voorzitter, één of meerdere vice-voorzitters, een 
secretaris en een penningmeester die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals 
omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing. 
Indien de aangestelde Voorzitter een vertegenwoordiger is van de privé sector zal bij voorkeur 
minstens één van de vice-voorzitters een vertegenwoordiger zijn van de openbare sector en 
omgekeerd.  

4. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die 
daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke 
kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn 
ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden 
voorzien. 

5. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. 
6. Waarnemers kunnen, op voorstel van de Voorzitter, de Raad van Bestuur bijwonen met louter 

raadgevende stem. 
 
 
Art.5 Sectie2. Raad van Bestuur : vergaderingen, beraadslaging en beslissing 
 
1. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter zo dikwijls als het belang van de 

VZW het vereist, alsook binnen de 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee 
bestuurders of van de bestuurder belast met het dagelijks bestuur. 

2. De Raad wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid door een vice-voorzitter 
of een aanwezige bestuurder aangeduid door zijn collega’s.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats in België, 
aangewezen in de oproepingsbrief. 

3. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer minimum 50% van de 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan volmacht verlenen aan een 
andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de Raad van Bestuur. 
Een bestuurder kan niet meer dan 2 van zijn collega’s vertegenwoordigen. De besluiten worden 
genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
leden. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter, dan wel de vice-voorzitter of de bestuurder 
die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem. 

4. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de Voorzitter en de secretaris, bewaard in een 
notulenregister op de zetel van de vereniging.  

5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW 
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig 
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is 
onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke 
besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per fax, per 
elektronische of gewone post, video of telefoonconferentie. 

 
Art.5 Sectie3 Tegenstrijdig belang 
 
1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard 

heeft dat strijdig is met een beslissing of  verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad 
van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een 
besluit neemt. 

2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich 
van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 

3. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder 
de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke 
verrichtingen. 
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Art.5 Sectie4. Intern bestuur – beperkingen 
 
1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig 

of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die  
handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de Wet van 27 juni 1921 de Algemene Vergadering 
exclusief bevoegd is. 

2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en 
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van 
taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. 
Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in 
het gedrang. 

3. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere 
derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het 
algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. 

4. De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering beslissingen 
nemen die verband houden met  de aan-of verkoop van onroerende goederen van de VZW en de 
vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen  
aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne 
aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. 

 
 
Art.5 Sectie5. Externe vertegenwoordigingsmacht 
 
1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten 

rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. 
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als 

college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de Voorzitter en één 
van de bestuurders die gezamelijk handelen. 

3. In afwijking van artikel 13 van de Wet van 27 juni 1921, kunnen vertegenwoordigingsorganen 
niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband 
houden met de vertegenwoordiging van de VZW bij de aan- of verkoop van onroerende goederen 
van de VZW en de vestiging van een hypotheek. 
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat 
ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de 
betrokken vertegenwoordigers in het gedrang. 

4. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden 
van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaald of een reeks 
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de 
perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden 
overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. 

 
 
Art.5 Sectie 6. Bekendmakingsvereisten 
 
1. De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar 

gemaakt door neerlegging van het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van 
koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
te worden bekendgemaakt. Uit de stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW 
vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook 
de omvang van hun bevoegdheden. 

 
 
Art.6 Dagelijks Bestuur 
 
1. Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat 

betreft dat dagelijks bestuur kan door de Raad van Bestuur worden  opgedragen aan één of meer 
bestuurders. 
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2. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet worden gespecifieerd of deze 
personen alleen of gezamelijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat intern dagelijks 
bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. 

3. In afwijking van artikel 13bis van de Wet van 27 juni 1921, kunnen de personen belast met het 
dagelijks bestuur niet zonder toestemming van de Voorzitter of twee bestuurders die gezamelijk 
handelen beslissingen nemen en rechtshandelingen stellen die verband houden met de  
vertegenwoordiging van de VZW in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die  
10.000 EUR te boven gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen 
aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne 
aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang. 

4. Worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten 
worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die, hetzij wegens 
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing nemen, het 
optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of wenselijk maken. 

5. De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt 
openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van 
koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW 
vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als 
college verbinden. 

6. Personen belast met het dagelijks bestuur kunnen op ieder ogenblik worden afgezet door de Raad 
van Bestuur. Zij kunnen ook op ieder ogenblik vrijwillig hun ontslag indienen door het bij 
gewoon schrijven bekend te maken aan de Raad van Bestuur. Hun opdracht eindigt door 
overlijden en verlies van het lidmaatschap. Zij worden geacht ontslag te nemen op het ogenblik 
dat zij hun hoedanigheid in dewelke zij verkozen werden, verliezen. 

 
 
Art.7 Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder 
 
1. De bestuurders en dagelijks bestuurder zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen 

van de VZW. 
2. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling 

van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de 
statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur. 

 
 
Art.8 Toezicht door een Commissaris 
 
1. Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, §5 

van de Wet van 27 juni 1921 niet overschrijdt, is de VZW niet verplicht een commissaris te 
benoemen. 

 
 
2. Zodra de VZW de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op 

de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een 
commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van hoogstens drie jaar. Deze bepaalt ook de 
bezoldiging van de commissaris. 

 
 
Art.9 Financiering en boekhouding 
 
Art.9 Eerste lid. Financiering 
 
1. De vereniging zal onder meer gefinancierd worden door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, 

schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, 
gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter 
ondersteuning van een specifiek project. 
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2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de 
wet. 

 
 
Art.9 Tweede lid. Boekhouding 
 
1. Het boekjaar begint op 01 juli  en eindigt op 30 juni. Uitzonderlijk zal het overgangsboekjaar 

lopen van 01 januari 2005 tot en met 30 juni 2006 . 
2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de Wet van 27 juni 

1921. 
3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van 

koophandel overeenkomstig het bepaald in artikel 26novies van de Wet van 27 juni 1921. Voor 
zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank  
overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, §6 van de Wet van 27 juni 1921. 

4. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel 
van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. 

 
 
Art.10 Ontbinding 
 
1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de 

ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle werkende leden. 
De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, sectie 4 
van deze statuten. 

2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid 
gesteld in artikel 4, sectie 5 van deze statuten met betrekking tot de wijziging van het doel. Vanaf 
de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is 
overeenkomstig artikel 23 van de Wet van 27 juni 1921. 

3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering  
één of meer vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zullen omschrijven. 

4. In geval van ontbinding gaan de leden die één van de twee voorafgaande jaren hun bijdragen 
hebben betaald,  de verbintenis aan tussen te komen in verhouding tot hun bijdrage met een  
maximum van één jaar, vastgesteld op de laatste algemene vergadering, in de vereffening van de 
eventuele sociale schulden. 
Onder sociale schulden dienen te worden verstaan de wedden, bezoldigingen en wettelijke 
vergoedingen die zouden verschuldigd zijn aan het personeel.  
Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist  de Algemene Vergadering over de bestemming van 
het vermogen van de VZW dat moet toegekend worden aan een andere vereniging zonder 
winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België. 

5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoemingen en de 
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het 
actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 23 en 26novies van de Wet van 27 juni 1921. 

 
******* 


