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Naam, zetel, doel, duur 

Art. 1. De vereniging draagt de naam “JINT  Coördinatieorgaan voor Internationale 

Jongerenwerking”, afgekort : “JINT”. 

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, 

brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, 

uitgaande van een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 

"vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", samen met volgende 

gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het 

ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de 

vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend 

geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.  

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats 

binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de nodige openbaarmakingsvereisten 

te vervullen. 

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de 

statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing 

nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. 

Art. 3. De vereniging heeft tot doel: 

- de wederzijdse internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door 

jongeren bevorderen; 

- op basis van wederzijdse internationale uitwisseling en samenwerking de reflectie 

in binnen- en buitenland over jeugd, jeugdwerk en jeugd(werk)beleid door alle 

betrokken actoren bevorderen. 

Om dit doel te realiseren heeft de vereniging onder meer volgende activiteiten tot 

voorwerp: 

- het verstrekken van informatie; 

- het ontwikkelen van expertise; 

- het aanbieden van dienstverlening; 

- het ondersteunen en uitvoeren van internationale projecten in het jeugdwerkveld. 
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In dit verband zal de autonomie van zowel de gouvernementele sector als de niet-

gouvernementele sector, daar waar noodzakelijk, worden gerespecteerd. 

In functie van deze doelstellingen zal de vereniging opdrachten van derden aanvaarden, 

waaronder :  

- optreden als coördinatie-orgaan in de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering 

van de Europese jeugdprogramma’s, zoals vastgelegd in de betreffende 

verordeningen van de Europese Unie; 

- het beheer en uitbating van het Internationaal Jeugdcentrum, gevestigd te 1000 

Brussel, Grétrystraat 26; 

- het organiseren en ondersteunen van overleg tussen de gouvernementele en de 

niet-gouvernementele sector; 

- het uitvoeren van internationale projecten in het jeugdwerkveld. 

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks 

bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële 

en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan 

de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar 

doel. 

Art. 4. In haar werking aanvaardt de vereniging de principes en de regels van de 

democratie. Tevens onderschrijft zij het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens 

en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind. 

Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 

Leden 

Art. 6. De vereniging zal minstens 12 en maximaal 18 leden tellen. 

De vereniging kan leden en toegetreden leden tellen. Waarbij de term “lid”, zoals in het 

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in deze statuten betrekking heeft op 

zogenaamde ‘werkende leden’. Zij worden ook wel vaste leden of effectieve leden 

genoemd. 

De oprichters zijn de eerste leden van de vereniging. De ‘toegetreden leden’ bezitten 

uitsluitend de rechten en plichten die hen uitdrukkelijk door de statuten of het eventueel 

op te stellen intern reglement worden toegekend. Zij hebben geen stemrecht in de 

algemene vergadering. 

De Algemene Vergadering aanvaardt ieder lid voor een periode van drie jaar. Het 

lidmaatschap gaat in vanaf het moment van de aanvaarding door de Algemene 

Vergadering en is hernieuwbaar.  

Drie leden worden aanvaard uit de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap na 

voordracht door de Vlaamse Regering. Deze voordracht dient per gewone brief of per e-

mail aan de voorzitter van het Bestuursorgaan te worden overgemaakt. 
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Negen leden worden aanvaard, na advies door de Vlaamse Jeugdraad. Dit advies dient 

per gewone brief of per e-mail aan de voorzitter van het Bestuursorgaan te worden 

overgemaakt.  

Maximaal 6 leden, waarvan de medewerking voor de algemene en goede werking van de 

vereniging nuttig wordt geacht, worden aanvaard, op voorstel van het Bestuursorgaan.  

Gelet op de Wet van 16 juli 1973, betreffende de bescherming van de ideologische en 

filosofische strekkingen en het Decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse Jeugdbeleid, 

zal bij de keuze en de aanstelling of opvolging van de leden rekening worden gehouden 

met het streven naar een brede representatie van het niet-gouvernementele jeugdwerk 

in de Vlaamse Gemeenschap en naar specifieke deskundigheid in functie van de 

doelstellingen van de vereniging. 

Het bestuur kan op door hem te bepalen voorwaarden ‘toegetreden leden’ tot de 

vereniging toelaten. 

Art. 7. De leden zijn geen bijdrage verschuldigd. 

De door de ‘toegetreden leden’ verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 

100 EURO. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de Gezondheidsindex met als referentie het 

indexcijfer van de maand juni 2021. 

Het bestuur stelt jaarlijks de door de ‘toegetreden leden’ verschuldigde bijdrage vast. 

Art. 8. Elk lid of ‘toegetreden lid’ kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag 

kan enkel via een formeel schrijven per e-mail gewone brief, aan de voorzitter van het 

bestuur ter kennis worden gebracht. Het ontslag zal ingaan onmiddellijk na de aanvaarding 

van een vervangend lid door de Algemene Vergadering en uiterlijk drie maanden na 

ontvangst van het formeel schrijven.. 

Het lid of ‘toegetreden lid’ dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te 

nemen. Hiertoe zal het bestuur de niet-betalende leden of ‘toegetreden leden’ aanmanen 

tot betaling binnen de door de raad te bepalen termijn. Na het verstrijken van deze termijn 

is het lid of ‘toegetreden lid’ automatisch ontslagnemend. 

Tot uitsluiting van een lid of ‘toegetreden lid’ kan alleen door een algemene vergadering 

worden besloten, met tweederde meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde 

stemmen en nadat het lid of ‘toegetreden lid’ is gehoord, althans opgeroepen. 

De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een lid is geheim. 

Het lidmaatschap van effectieve en toegetreden leden eindigt door: 

- Overlijden; 

- Faillissement of kennelijk onvermogen; 

- Schriftelijke opzegging aan het bestuur; 

- Uitsluiting van een effectief of toegetreden lid uitgesproken door de algemene 

vergadering met twee derden van de stemmen; 

- Wanneer een lid vier opeenvolgende keren zonder kennisgeving afwezig blijft van 

de bijeenkomsten van de algemene vergadering, zal het lidmaatschap van het 
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betrokken lid ter beoordeling aan de vijfde algemene vergadering worden 

voorgelegd die zich dan over de eventuele uitsluiting van het betrokken lid 

uitspreekt. 

De uittredende of uitgesloten vaste en toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben 

geen aanspraak op een deel in het vermogen van de vereniging noch om de door hun 

gedane inbreng of gestorte gelden terug te vorderen. 

 

Algemene vergadering 

Art. 9. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. 

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan, bij diens afwezigheid 

door de oudste aanwezige bestuurder (in leeftijd). 

Art. 10. De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene 

Vergadering uitgeoefend: 

1. De wijziging van de statuten; 

2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens 

eventuele bezoldiging; 

4. De kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, 

het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de 

commissarissen; 

5. De goedkeuring van de begroting  en van de rekeningen; 

6. De ontbinding van de vzw; 

7. De uitsluiting van een werkend lid; 

8. De omzetting van de vzw in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als 

sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale 

onderneming; 

9. Een inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden; 

en alle gevallen waarin onderhavige statuten een besluit van de Algemene 

Vergadering vereisen. 

De Algemene Vergadering stuurt de algemene werking van de vereniging en is bevoegd 

voor het goedkeuren, opvolgen en evalueren van haar meerjarenbeleidsplanning. De 

Algemene Vergadering is verplicht, voorafgaand aan het goedkeuren van deze planning, 

hierover een consultatie te houden met relevant betrokken  organisaties en personen uit 

het gouvernementele en niet-gouvernementele jeugdwerk- en jeugdbeleidsveld in de 

Vlaamse Gemeenschap. 

Art. 11. Ieder lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid, die het correlerend 

stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan 

één volmacht. 
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Art. 12. De algemene vergadering moet ten minste eenmaal per jaar worden 

bijeengeroepen.  

Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden 

samengeroepen op verzoek van minstens 1/5 van de leden of in de gevallen dat het 

Bestuursorgaan dat nodig acht. Het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de 

commissaris, roept de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het 

verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de 

veertigste dag na dit verzoek. 

Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald zijn de wijze van oproeping en de werking van 

de algemene vergadering geregeld volgens het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen en latere wetswijzigingen. 

Het bijeenroepen van de algemene vergadering gebeurt steeds op initiatief van het 

bestuur. Alle leden moeten schriftelijk worden opgeroepen ten minste vijftien dagen vóór 

de vergadering. Deze schriftelijke oproeping gebeurt per brief of per e-mail, met 

vermelding van de agenda. 

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door minstens één van de werkende 

leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet ten minste 7 

kalenderdagen voor de vergadering aan de voorzitter van het Bestuursorgaan worden 

overgemaakt via een formeel schrijven, hetzij per e-mail of per gewone post. 

Er kan niet afgeweken worden van de agenda van de algemene vergadering, tenzij een 

meerderheid van twee derde van de aanwezige leden hiermee instemt. Beslissingen 

waarvoor een bijzonder aanwezigheidsquorum of stemquorum vereist is (bv. een 

statutenwijziging of de uitsluiting van een lid) kunnen in ieder geval niet op deze manier 

aan de agenda worden toegevoegd. 

Art. 13. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of, bij diens 

afwezigheid, door de ondervoorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de aanwezige 

bestuurder met de meeste anciënniteit als bestuurder. Wanneer meerdere bestuurders een 

zelfde anciënniteit hebben of deze niet passend bepaald kan worden, wordt bij kop of munt 

bepaald wie van de bestuurders de vergadering zal voorzitten. 

De agenda wordt vastgesteld door het bestuur. 

Art. 14. De Algemene Vergadering vergadert geldig, behoudens andere aanduidingen in 

deze statuten of geregeld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, indien 

de helft plus één van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en 

vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen 

beslist de stem van de voorzitter van de vergadering of de stem van degene die hem 

vervangt. 

Art. 15. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van 

de vereniging gehouden bijzonder register en ondertekend door de voorzitter van de 

vergadering en de leden die het wensen. Afschriften en uittreksels van de notulen en het 

register worden door de voorzitter van het bestuur ondertekend. 
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De besluiten van de algemene vergadering worden de leden en belanghebbende derden 

mondeling of bij gewone brief of per e-mail ter kennis gebracht, dit alles onverminderd de 

door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de bijhorende 

uitvoeringsbesluiten voorgeschreven bekendmakingen. 

Art. 16. Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te 

nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vzw ter beschikking 

gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake 

aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan de 

algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de 

algemene vergadering wordt gehouden. 

Voor de toepassing van de eerste paragraaf van dit artikel moet de vzw de hoedanigheid 

en de identiteit van het in het eerste lid bedoelde lid kunnen controleren aan de hand van 

het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Aan het gebruik van het elektronische 

communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige 

doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen. 

Voor de toepassing van de eerste paragraaf van dit artikel moet het elektronische 

communicatiemiddel de in het eerste lid bedoelde leden, onverminderd enige bij of 

krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, 

gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de 

vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover 

de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de 

in het eerste lid bedoelde leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de 

beraadslagingen en vragen te stellen. 

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige 

beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de vzw 

een verenigingswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 WVV worden die procedures 

voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen 

toegankelijk gemaakt op de verenigingswebsite. 

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen 

en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of 

aan de stemming hebben belet of verstoord. 

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische 

weg aan de algemene vergadering deelnemen. 

Het Bestuursorgaan kan beslissen de leden toe te staan langs elektronische weg op 

afstand te stemmen vóór de algemene vergadering. De praktische organisatie van deze 

voorafgaande stemming zal aan de leden kenbaar gemaakt worden samen met de 

oproeping van deze algemene vergadering. 

In dit geval zal het Bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen opdat de hoedanigheid 

en de identiteit van het lid gecontroleerd kan worden. 
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De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van 

de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat 

geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het 

bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van 

die besluiten kennis nemen.. 

Art. 17. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of 

tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden 

met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen 

te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging 

schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane 

vertrouwelijkheidsclausules. 

De commissaris deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan het 

bestuursorgaan en geeft antwoord op de vragen die hem door de leden, vooraf of tijdens 

de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de 

agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vereniging, 

weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of 

feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met 

door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Hij heeft het recht ter 

algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak. 

De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over 

hetzelfde onderwerp groeperen. 

 

Bestuur 

Art. 18. De vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan samengesteld uit 7 

bestuurders, met inbegrip van de voorzitter.  

De voorzitter van het Bestuursorgaan wordt benoemd door de Algemene Vergadering, uit 

haar werkende leden. Drie bestuurders worden benoemd, uit de groep leden van de 

vereniging, voorgedragen door de Vlaamse Regering. Vier bestuurders worden benoemd 

op voordracht van het Bestuursorgaan, al dan niet lid van de vereniging. 

De voorzitter en de leden van het Bestuursorgaan worden voor een duur van drie jaar 

benoemd. Hun mandaat is hernieuwbaar. 

De voorzitter en de leden van het Bestuursorgaan worden benoemd door de Algemene 

Vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. 

De benoeming van de voorzitter en de leden van het Bestuursorgaan, en hun 

ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter 

griffie van de Ondernemingsrechtbank en van een uittreksel daarvan, bestemd om in de 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. 

Art. 19. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Door de bestuurders gemaakte 

kosten kunnen echter worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsstukken. 
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Art. 20. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege door het verstrijken van 

hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van het 

lidmaatschap. 

Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het 

bestuur. 

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, 

hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, 

conform de samenstelling zoals beschreven in artikel 18. De eerstvolgende Algemene 

Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.  Bij 

bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, 

tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt 

het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering  

zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het 

Bestuursorgaan tot op dat ogenblik. 

Iedere bestuurder kan ook te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen 

worden. 

Art. 21. Het bestuur duidt onder zijn leden een ondervoorzitter aan. Hij voorziet in elke 

functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is. 

Art. 22. Het bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en 

buiten rechte. Zij is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze die 

door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 

Het bestuur kan zelf daden van beschikking stellen met inbegrip van, maar niet beperkt 

tot, het vervreemden van roerende en onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen 

en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het lichten van hypotheken, ... 

Het bestuur kan delen van zijn bevoegdheid op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan 

één of meerdere van de bestuurders. 

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de 

verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van 

de hun gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun bestuur. 

Art. 23. Elke bestuurder kan de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen 

volgens de voorwaarden opgesteld door het bestuur. 

Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten 

vallen, is de vereniging slechts verbonden door de handtekeningen van twee bestuurders 

samen. 

Art. 24. Het bestuur wordt uiterlijk een week voorafgaand bijeengeroepen door de 

voorzitter of op vraag van één vijfde van de bestuurders. De schriftelijke oproeping wordt 

hetzij per e-mail, hetzij per gewone post aan de bestuurders bezorgd en vermeldt plaats, 

datum en uur van de vergadering, alsook de agenda. Aan de agenda kunnen punten 

worden toegevoegd, indien een gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders 

hiermee akkoord gaat. 
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De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en, bij diens ontstentenis, belet 

of afwezigheid, door de ondervoorzitter, en bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, 

door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

Art. 25. Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft plus 

één van de bestuurders aanwezig is. Alle beslissingen worden genomen met twee derde 

van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder, die het 

daarbijbehorend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een bestuurder houder 

mag zijn van meer dan 1 volmacht. 

Indien er niet geldig kan worden beraadslaagd zal de voorzitter van het Bestuursorgaan, 

binnen de maand opnieuw een vergadering beleggen met dezelfde dagorde, die schriftelijk, 

hetzij per e-mail, hetzij per gewone post, op voorhand aan de leden verstuurd moet 

worden. Op deze vergadering kan er geldig beraadslaagd worden ongeacht het aantal 

aanwezige bestuurders. 

Leden van het Bestuursorgaan kunnen via telefoon, conference call of via andere digitale 

middelen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. 

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle 

bestuurders worden genomen. 

Art. 26. De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register. Zij worden 

ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders. Uittreksels en afschriften van de 

notulen en het register worden ondertekend door de voorzitter, een andere bestuurder of 

iemand daartoe gemachtigd ondertekend. 

Het notulenregister zal ter inzage zijn van de werkende leden, die hun inzagerecht zullen 

uitoefenen overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd bij het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

Art. 27. Het Bestuursorgaan stuurt de interne werking van de vereniging, behartigt haar 

belangen en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Het Bestuursorgaan is bevoegd 

voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet en 

door de statuten van de vereniging, 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. 

Het Bestuursorgaan benoemt en ontslaat de leden van het personeel voor wat betreft 

contracten van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door het Bestuursorgaan. 

Het bestuur stelt een intern reglement op dat door de Algemene Vergadering wordt 

goedgekeurd. 

Art. 28. Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en 

buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.  

Onverminderd zijn algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, kan het bestuur zijn 

bevoegdheden voor handelingen of taken op het vlak van de externe 
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vertegenwoordigingsmacht, op zijn verantwoordelijkheid, overdragen aan de voorzitter 

van het Bestuursorgaan en aan één van de andere bestuurders, die elk alleen kunnen 

handelen. Het Bestuursorgaan kan deze overdracht te allen tijde en met onmiddellijke 

ingang beëindigen. 

Art. 29. Het Bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor handelingen of taken op het vlak 

van het interne dagelijkse bestuur of van de externe vertegenwoordigingsmacht binnen de 

grenzen van het dagelijks bestuur, op zijn verantwoordelijkheid, overdragen aan een ander 

persoon,  al dan niet lid van de vereniging, die alleen kan handelen. Het bestuur kan deze 

overdracht te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen. 

Art. 30. Als een bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, rechtstreeks 

of onrechtstreeks, dat strijdig is met een beslissingspunt of een verrichting die tot de 

bevoegdheid behoort van het Bestuursorgaan, moet hij dat meedelen aan de andere 

bestuurders vooraleer het Bestuursorgaan een besluit neemt. 

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verlaat de vergadering en onthoudt zich van 

de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.  

Deze 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. 

Art. 31. De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend 

aan haar aangestelden of aan de organen waarvoor zij handelt. 

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw. 

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 enkel aansprakelijk voor de hen persoonlijk 

toerekenbare fouten, begaan in hun opdracht van bestuur. 

 

Begrotingen en rekeningen 

Art. 32. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, 

giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste 

wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doelstellingen van de 

vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. 

Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is 

met de wet. 

Art. 33. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 

De jaarlijkse algemene vergadering keurt de rekeningen en begroting goed, uiterlijk 6 

maanden na afsluiten van het boekjaar. 

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in de WVV en de 

betreffende uitvoeringsbesluiten. 
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Bij het einde van elk boekjaar sluit het bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar en 

maakt de begroting voor het volgend jaar op; deze worden aan de jaarvergadering ter 

goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en 

kan niet als dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd. 

Nadat het Bestuursorgaan verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande 

jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit 

gebeurt bij afzonderlijke stemming. 

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier op de griffie van de 

ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 

Art. 34. Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen 

vermeld in het Wetboek Vennootschapen en Verenigingen (WVV) en de 

uitvoeringsbesluiten niet overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een commissaris te 

benoemen. Het Bestuursorgaan stelt in dat geval een beëdigd bedrijfsrevisor aan, die de 

financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de financiële verrichtingen 

van de vereniging controleert.  

Zodra de vereniging de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële 

toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin 

weergegeven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene 

Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van 

drie jaar. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris. 

 

Ontbinding en vereffening 

Art. 35. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, 

kan slechts de Algemene Vergadering voorstellen, met betrekking tot de vrijwillige 

ontbinding van de vereniging, bespreken.   

Art. 36. Tot vrijwillige ontbinding kan slechts worden besloten indien twee derde van de 

leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien 

een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden akkoord 

gaat om de vereniging vrijwillig te ontbinden. 

Zijn geen twee derde 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 vier vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden wordt 

akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Deze tweede vergadering mag 

niet binnen de 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden.  

Art. 37. 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. 
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De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een Vlaamse 

vereniging waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert of aan 

de Vlaamse Gemeenschap. 

Art. 38. Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen 

van het Wetboek Vennootschapen en Verenigingen (WVV), zoals gewijzigd, en de 

uitvoeringsbesluiten van toepassing. 


