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NIEUWE STATUTEN 
 
 
 
TITEL I - Naam, zetel, doel, duur 
 
Artikel 1: 
Naam De vereniging draagt de naam “Artsen Zonder Grenzen”, afgekort "A.Z.G." of nog 
“Médecins Sans Frontières”, afgekort "M.S.F.", of nog “Arzte Ohne Grenzen”, afgekort 
"A.O.G." 
 
 
Artikel 2: Zetel 
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Gewest. De maatschappelijke zetel is 
gevestigd in de Gewijde Boomstraat 46 in 1050 Brussel. 
 
 
Artikel 3: Duur 
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. 
 
 
Artikel 4: Doel 
 
Artsen Zonder Grenzen-België is een privaatrechtelijke humanitaire medische vereniging die 
tot doel heeft hulp te verlenen aan volkeren in nood, aan slachtoffers van rampen van 
natuurlijke of menselijke oorsprong en slachtoffers van oorlogssituaties, zonder enig 
onderscheid van ras, godsdienst, filosofie of politiek op neutrale, onpartijdige en 
onafhankelijke wijze, overeenkomstig de universele medische ethiek en het recht op 
humanitaire hulp.  
 
Artsen Zonder Grenzen-België is lid van de vereniging ‘Artsen Zonder Grenzen 
Internationaal’. "Artsen Zonder Grenzen Internationaal groepeert verschillende entiteiten die 
een gemeenschappelijk charter hebben, waaraan alle leden zich moeten houden. 
 
Dit charter luidt als volgt: 
a) De Artsen Zonder Grenzen verlenen hulp aan volkeren in nood, aan slachtoffers van 
rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong en slachtoffers van oorlogssituaties, zonder 
enig onderscheid van ras, godsdienst, filosofie of politiek. 



b) De Artsen Zonder Grenzen werken neutraal en volledig onpartijdig, en eisen in naam van 
de universele medische ethiek en van het recht op humanitaire bijstand, de volledige en 
onvoorwaardelijke vrijheid om hun functie uit te oefenen. 

c) Zij verbinden zich ertoe de deontologische principes van hun beroep te respecteren en een 
totale onafhankelijkheid te bewaren tegenover elk bewind en elke politieke, economische of 
religieuze macht. 

d) Vrijwillig meten zij de risico's en gevaren van de missies die ze volbrengen. Voor zichzelf of 
hun rechthebbenden eisen zij geen enkele andere vergoeding dan deze die de organisatie 
hun kan geven. 

 
Om haar doel te bereiken, mag Artsen zonder Grenzen-België zowel in België als in 
het buitenland elke verrichting uitvoeren, van burgerrechtelijke of commerciële aard, 
roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met 
haar doel verband houdt of die tot de ontwikkeling ervan kan leiden of de 
verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken. 
 
Meer bepaald, mag zij:  
 

- Alle humanitaire medische activiteiten ontplooien; 
- Alle menselijke of materiële middelen mobiliseren die nodig zijn om haar doel te 

bereiken; 
- Het publiek, donoren en de verschillende betrokken instellingen informeren en 

sensibiliseren over de schrijnende situaties waarmee de medische teams worden 
geconfronteerd; 

- Ontwikkelings- en onderzoekswerkzaamheden ondersteunen en/of hieraan 
deelnemen als die gericht zijn op de verbetering of ontwikkeling van doeltreffende 
diagnostische en therapeutische middelen; 

- Opleidings- en bijscholingsprogramma's inrichten voor haar leden en anderen die 
baat zouden kunnen hebben bij een dergelijke opleiding; 

- Alle mandaten uitoefenen, met inbegrip van de functies van oprichter, bestuurder of 
vereffenaar in andere verenigingen/stichtingen in België of in het buitenland; 

- Rechtspersonen, dochterondernemingen, filialen, vertegenwoordigingen in België of 
in het buitenland oprichten/opstarten/registreren; 

- Alle geneesmiddelen en materialen in verband met haar humanitaire medische 
operaties ontvangen, schenken, verkrijgen, uitlenen, opslaan, vervoeren, invoeren en 
uitvoeren; 

- Alle verrichtingen in verband met uitrusting, geneesmiddelen, logistieke diensten, 
roerende lichamelijke of onlichamelijke goederen, onroerende goederen of rechten 
ontwikkelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITEL II - De leden van de vereniging 

Artikel 5: Lidmaatschap 

1. Het minimum aantal leden is zes. 
  
De leden hebben alle rechten die de wet aan de leden van een vereniging toekent. 
  



Alle leden zijn jaarlijks lidgeld verschuldigd. Het bedrag wordt vastgesteld door de raad van 
bestuur maar mag niet meer dan 125 euro bedragen. 
 
De uitoefening van de rechten verbonden aan het lidmaatschap wordt automatisch 
opgeschort tot de volledige betaling van het lidgeld. 
 
2. Het ballottagecomité wordt benoemd door de raad van bestuur en telt 5 leden, waarvan 
minstens 3 leden van de raad van bestuur zelf. 
 
Het ballottagecomité is bevoegd voor het opstellen van de ledenlijsten (het ledenregister) 
volgens de hierna (zie punten 3 en 4 van dit artikel) bepaalde voorwaarden. 
 
Het ballottagecomité is tevens bevoegd voor het voordragen van kandidaten voor coöptatie 
door de algemene vergadering, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de raad van 
bestuur in het huishoudelijk reglement. 
 
3. Het ballotagecomité stelt jaarlijks, in de loop van de maand januari, de lijst van de leden 
vast, volgens de hierna bepaalde voorwaarden. 
 
Om deelnemend lid te worden moet men de wens daartoe bekendmaken aan het 
ballottagecomité en voldoen aan één van de volgende voorwaarden: 
 
In de 3 kalenderjaren voorafgaand aan de samenstelling van de ledenlijst:  
 werkervaring hebben als contractueel personeelslid van AZG over een minimale globale 

termijn van zes maanden, waarvan ten minste 3 maanden voor de Belgische afdeling. 
 
 

  
 

 als vrijwilliger, als beursstudent of als stagiair in totaal meer dan twee jaar binnen de 
vereniging hebben gewerkt (het werk dat in elk van deze drie hoedanigheden is verricht, 
mag bij elkaar worden opgeteld) 

 
 in het kalenderjaar voorafgaand aan de samenstelling van de ledenlijst verkozen zijn als 

lid van de raad van bestuur,  
 
Als een persoon niet aan een van de drie bovengenoemde criteria voldoet, maar twee 
afzonderlijke contracten (van minder dan 6 maanden) als contractuele medewerker van AzG 
in een operationeel project heeft voltooid, kan bij wijze van uitzondering lid worden; zijn/haar 
aanvraag moet goedgekeurd worden door de vereniging. 
 
Bovendien wordt de algemene vergadering uitgenodigd om bij het begin van de vergadering 
kandidaten voorgesteld door het ballottagecomité als lid te coöpteren. De coöptatie geldt 
vanaf de aanvaarding door de algemene vergadering.  
 
De coöptatie als lid door de algemene vergadering is slechts geldig voor het lopend 
kalenderjaar en de 2 daaropvolgende kalenderjaren. 
 
Men verliest de hoedanigheid van deelnemend lid eveneens in de volgende gevallen: 
 ontslagname;  
 uitsluiting door de algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen 

terzake; 
 het niet betalen van het lidgeld gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren. 
 
 
 
Artikel 6. Verhouding aantal leden met een medisch beroep/met internationale ervaring.  
 
De vereniging streeft ernaar dat de meerderheid van de leden wordt gevormd door personen 
die een medische, paramedische of verpleegkundige opleiding van minstens 3 jaar hebben 
genoten. 



De vereniging streeft er ook naar dat één derde van de leden beschikken over internationale 
werkervaring in operationele projecten.  
 
Indien en voor zover nodig zal het ballottagecomité actief op zoek gaan naar kandidaten voor 
coöptatie door de algemene vergadering die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, 
teneinde de beoogde verhouding te verkrijgen. 
 
Artikel 7. Verbintenis van de leden en bescherming van de naam “Artsen Zonder 
Grenzen” 
 
1. De leden van de vereniging ontzeggen zich in het bijzonder elk direct of indirect openbaar 
gebruik van de naam “Artsen Zonder Grenzen” of de afkorting “A.Z.G.” voor winstgevende of 
politieke doeleinden, zij het voor henzelf of ten voordele van een andere persoon, beweging 
of groepering waartoe zij behoren of die zij beogen te steunen. 
 
2. Zij ontzeggen zich bovendien het in het openbaar afleggen van verklaringen in naam van 
de vereniging zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur of van de persoon 
aan wie deze bevoegdheden conform de statuten zijn overgedragen. 
 
3. De niet-naleving van de verplichtingen vervat in dit artikel heeft voor gevolg de 
onmiddellijke schorsing van het lid en zijn of haar uitsluiting overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen terzake. 
 
4. De schending van deze verplichtingen doet afbreuk aan de onafhankelijkheid en neutraliteit 
van de vereniging in de ogen van het publiek en berokkent aan de vereniging een 
onomkeerbare schade waarvoor vergoeding zal worden gevraagd 
 
Het herstel van de schade kan volledig ten laste van de overtreder worden gelegd, met 
inbegrip van de kosten voor publicatie en uitzending op radio en televisie die noodzakelijk 
zouden zijn. Het bedrag van dit herstel wordt forfaitair geraamd op een minimumbedrag van 
5000 euro per bewezen inbreuk. 
 
6. De verbodsbepalingen en hun sancties voorzien in dit artikel, worden behouden na het 
verlies, op welke wijze ook, van de hoedanigheid van lid. 
 
 
Artikel 8: Verantwoordelijkheden van de leden en van de leden van de raad van bestuur 
De vereniging staat met haar patrimonium in voor de verbintenissen aangegaan in haar naam 
zonder dat één van de leden of bestuurders persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld 
voor deze verbintenissen (behalve voor de wettelijke uitzonderingen). 
 
 
 
TITEL III – Bestuur 
 
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur 
1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum 5 en 
maximum 12 leden. 

Haar bestuurders worden verkozen bij gewone meerderheid door de gewone algemene 
vergadering van de leden; de duur van hun functie is drie jaar zich uitstrekkende tot de 
periode tussen twee jaarlijkse gewone algemene vergaderingen.  

Het mandaat van de bestuurder eindigt van rechtswege na afloop van de termijn van drie 
jaar. 

Indien een bestuurder de raad van bestuur verlaat, hetzij wegens ontslag, hetzij wegens 
uitsluiting, hetzij wegens overlijden, zal het mandaat van de plaatsvervangende bestuurder – 
verkozen door de eerstvolgende algemene vergadering – niet langer duren dan het resterend 
gedeelte van het mandaat van de bestuurder die wordt vervangen. 

 



Leden die geen deel uitmaken van het medische korps kunnen omwille van hun 
bekwaamheden deel uitmaken van de raad van bestuur.  

 
Het aantal artsen, paramedici en verpleegkundigen moet echter steeds de meerderheid 
uitmaken. 

 
De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. 
 
De functie van voorzitter moet worden waargenomen door een persoon met een medisch of 
paramedisch beroep, volgens de bepaling opgenomen in het reglement van interne orde.  
 
Het minimum aantal bestuurders is vastgesteld op vijf. Indien ten gevolge van ontslag, 
uitsluiting of overlijden, en ondanks de ambtsaanvaarding door de plaatsvervangende 
bestuurders, dit aantal onder het minimum zou dalen, zullen de overblijvende bestuurders het 
recht hebben een nieuwe bestuurder te coöpteren overeenkomstig de wettelijke regels.  
 
De Raad van Bestuur van AZGB kan op permanente basis extra personen uitnodigen die 
noodzakelijk zijn voor de goede werking van de raad van bestuur vanwege hun specifieke 
capaciteiten. Deze personen hebben geen stemrecht. 
 

 
2. Elke bestuurder kan door een beslissing van de algemene vergadering met 
meerderheid van twee derden uit zijn functie worden ontheven. 
Artikel 10: Vergaderingen en beraadslagingen van de raad van bestuur 
 
De raad van bestuur komt samen na bijeenroeping door zijn voorzitter of door de helft van zijn 
leden, en zo vaak als het belang van de vereniging dat vereist hetzij op de maatschappelijke 
zetel hetzij op eender welke plaats die door minstens de helft van de leden is goedgekeurd. 
De dagorde wordt bepaald door de voorzitter of de leden die de bijeenroeping tot stand 
brengen. De dagorde kan slechts worden vastgelegd op het moment van de vergadering.  
 
De afwezige bestuurders kunnen zich met een geschreven volmacht laten vertegenwoordigen 
door een andere bestuurder.  
 
De beraadslagingen en beslissingen worden slechts geldig verklaard als ten minste de helft 
van de leden van de raad van bestuur aanwezig zijn.  
 
De beslissingen worden genomen met meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders. Elk bestuurder beschikt over één stem.  
 
Ingeval van staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De 
beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen 
die worden ondertekend door de voorzitter of ondervoorzitter bij afwezigheid van 
eerstgenoemde en door de secretaris. 
 
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de 
voorzitter en de bestuurders die dat wensen. 
 
 
Artikel 11 – Bevoegdheden en overdracht van bevoegdheden 
 
11.1. Bestuur 
De raad van bestuur krijgt de ruimste bevoegdheden voor het besturen van de vereniging, 
met uitzondering van de bevoegdheden die bij wet of op basis van de statuten aan de 
algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad handelt als een college. 
 
11.2. Vertegenwoordiging 
 



De vereniging wordt bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en ten aanzien 
van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter of door twee gezamenlijk 
handelende bestuurders. 
 
De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging. Hij is belast met de externe relaties met 
andere verenigingen, officiële organen, publieke of private organisaties, regeringen, de pers 
en de publieke opinie. 
 
11.3. Overdracht van bevoegdheden 
1) Volgens de voorwaarden zoals bepaald in artikel 10 beslist de raad van bestuur om alle of 
een deel van zijn bevoegdheden inzake bestuur en vertegenwoordiging, met inbegrip van het 
bestuur en de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks beheer, over te dragen.  
Behoudens een uitdrukkelijke andersluidende bepaling omvat de overgedragen bevoegdheid 
inzake bestuur of beheer de eventuele bevoegdheid inzake vertegenwoordiging in verband 
daarmee. 
De voorzitter beslist alleen om zijn bevoegdheid inzake communicatie volledig of gedeeltelijk 
over te dragen.  
 
2) Deze bevoegdheden worden overgedragen aan één of meer personen, natuurlijke of 
rechtspersonen, die al dan niet bestuurder en al dan niet lid zijn. Ze worden beschreven in het 
huishoudelijk reglement en/of kunnen het voorwerp zijn van bijzondere volmachten die 
tegenstelbaar zijn aan derden zonder dat enige publicatie noodzakelijk is. 
Deze volmachten beschrijven meer bepaald:  
- de omvang van de overgedragen bevoegdheden, 

- de duur van de overdracht, 

- de wijze waarop de gevolmachtigden hun bevoegdheid uitoefenen (individuele, 
gezamenlijke of collegiale uitoefening). 

 
3) De gevolmachtigde kan zijn opdrachten op zijn beurt overdragen aan een derde 
gemachtigde (‘subdelegatie’). Hij blijft tegenover zijn lastgever echter aansprakelijk voor de 
handelingen van die derde, behoudens uitdrukkelijke afwijking zoals bedoeld in de volmacht 
en overeenkomstig de wet. 
 
4) De gevolmachtigden geven derden kennis van hun hoedanigheid van gevolmachtigde en 
van de beperkingen van hun volmacht.  
De lastgever is niet gebonden door de handelingen van zijn gevolmachtigde die strijdig zijn 
met een wettelijke of reglementaire norm of die de beperkingen van de volmacht 
overschrijden. 
De lastgever heeft het recht gelijk wanneer en zonder reden een einde te maken aan de 
volmacht die hij heeft verleend. 
Het einde van een volmacht, ongeacht de reden, maakt de facto een einde aan de 
subdelegaties door een gevolmachtigde aan wiens bevoegdheden een einde is gekomen. 
 
5) Onverminderd de bevoegdheden of functies die hun krachtens deze statuten zouden 
worden toegewezen, worden er meer bepaald bevoegdheden overgedragen aan de 
algemeen directeur, de leden van het directiecomité en de missiehoofden. 
 
De raad van bestuur draagt de algemene leiding van de vereniging over aan een persoon 
(algemeen directeur). De belangrijkste bevoegdheden van de algemeen directeur worden 
opgesomd in het huishoudelijk reglement.  
 
 
 
Artikel 12: Bureau van de raad van bestuur 
 
De Raad van Bestuur benoemt een bureau bestaande uit een Voorzitter, één of twee 
Vicevoorzitters, een Penningmeester en een Secretaris. De voorzitter en de vicevoorzitters 
moeten lid zijn van de raad van bestuur. De functies van penningmeester en secretaris 
kunnen worden bekleed door vaste genodigden zonder stemrecht (zie artikel 9). 



 
De voorzitter of de persoon aan wie hij zijn bevoegdheden overdraagt, is belast met de 
uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. 
 
De ondervoorzitter(s) staat (staan) de voorzitter bij in de uitoefening van zijn functies en 
vervangt (vervangen) hem indien hij verhinderd is. 
 
De secretaris is belast met de oproepingen, het opstellen van de notulen, en de 
correspondentie. 
 
 
 
TITEL IV - Algemene vergaderingen 

Artikel 13: Samenstelling en vergaderingen 

De leden komen bijeen in een algemene vergadering. Deze wordt als gewoon of 
buitengewoon beschouwd wanneer de beslissingen specifiek betrekking hebben op een 
wijziging van de statuten. 
 
Men kan er zich slechts laten vertegenwoordigen door een lid dat in het bezit is van een 
geldige en behoorlijk opgestelde volmacht.  
 
De gewone algemene vergadering komt elk jaar voor 30 juni samen, na bijeenroeping door 
de raad van bestuur, op de dag, het tijdstip en de plaats die zijn aangegeven in het 
bijeenroepingsbericht. 
 
Een gewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur 
wanneer deze dat nodig acht. Het samenroepen van een algemene vergadering is verplicht in 
de gevallen voorzien in de wet en op vraag van ten minste één vijfde van de leden. Ze moet 
worden bijeengeroepen binnen een termijn van 21 dagen en moet plaatsvinden binnen de 40 
dagen na de vraag van ten minste één vijfde van de leden. 
 
De raad van bestuur kan besluiten de algemene vergadering geheel of ten dele op afstand te 
houden met behulp van één of meer elektronische communicatiemiddelen. Voor de 
toepassing van de quorum- en meerderheidsvereisten worden de leden die op deze wijze aan 
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de 
algemene vergadering wordt gehouden. 
 
 
Artikel 14: Bijeenroeping en dagorde 
De bijeenroepingen gebeuren ten minste vijftien vrije dagen op voorhand per individuele brief 
of e-mail. Ze bevatten een beknopt overzicht van de punten van de agenda. 
 
 
Artikel 15: Bureau van de algemene vergadering 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij 
zijn verhindering door de vicevoorzitter of bij diens verhindering door een lid van de raad van 
bestuur, daartoe gemachtigd door de Voorzitter. 
 
De functie van secretaris wordt vervuld door de secretaris van de raad van bestuur, of bij 
afwezigheid, door een lid van de vergadering door deze vergadering aangeduid.  
 
Er wordt een aanwezigheidslijst opgesteld die door de leden van de vereniging ondertekend 
wordt bij het begin van de zitting en echt verklaard wordt door de voorzitter en de secretaris of 
hun plaatsvervangers. 
 
 



Artikel 16: Aantal stemmen en stemprocedure 
Elk deelnemend lid dat zijn lidgeld heeft betaald, heeft recht op één stem en beschikt over 
evenveel stemmen als hij deelnemende leden vertegenwoordigt, met een maximum van vijf 
volmachten. 
De stemming voor de verkiezing van de bestuurders is geheim. 
De stemming over alle andere besluiten van de algemene vergadering is niet geheim, tenzij 
een derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hierom verzoekt. 
 
De raad van bestuur kan stemmen op afstand in elektronische vorm toestaan, volgens de 
procedure die zij daartoe bepaalt. 
Artikel 17: Gewone algemene vergadering 
1. De gewone algemene vergadering hoort het verslag van de raad van bestuur over zijn 
beheer, het activiteitenverslag en het financiële verslag van de vereniging. 
 
De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen van het 
afgelopen boekjaar en over het budget voor het komende boekjaar, over de kwijting van de 
bestuurders en de commissarissen.  
 
De gewone algemene vergadering benoemt bestuurders voor het opvullen van de aflopende 
of opengevallen mandaten  
De algemene vergadering stelt een commissaris aan, gekozen onder de leden van het 
Instituut voor Bedrijfsrevisoren en belast met het nazicht van de rekeningen van de vereniging 
en met het voorstellen van een jaarlijks verslag. Hij wordt benoemd voor 3 jaar en is 
herverkiesbaar. De algemene vergadering doet uitspraak over de benoeming, de afzetting, de 
toekenning van een kwijting aan de commissarissen en het vaststellen van hun bezoldiging. 
 
De gewone algemene vergadering beraadslaagt bovendien in het algemeen over alle 
kwesties die de vereniging aanbelangen en over alle kwesties die de raad van bestuur haar 
voorlegt. 
 
 
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde deelnemende leden die hun lidgeld betaald hebben, behalve wanneer de 
wet of onderhavige statuten er anders over beslissen. 
 
 
Artikel 18: Buitengewone algemene vergadering 
1. Enkel de buitengewone algemene vergadering is bevoegd om de statuten van de 
vereniging te wijzigen; enkel zij kan ook beslissen om de vereniging of haar band met andere 
verenigingen die een gelijkwaardig doel hebben, vervroegd te ontbinden. 
 
De buitengewone algemene vergadering kan het handvest van Artsen Zonder Grenzen zoals 
vermeld in artikel 4 van huidige statuten, slechts wijzigen overeenkomstig de beslissing 
daartoe door de vereniging ‘Artsen Zonder Grenzen Internationaal’.  
 
2. Om geldig te kunnen beraadslagen moeten tenminste twee derden van de leden die hun 
lidgeld betaald hebben, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
Indien deze voorwaarde niet vervuld is, dan wordt de vergadering ten minste vijftien dagen 
later bijeengeroepen volgens de vormen bepaald in artikel 14. Bij de tweede vergadering 
beraadslaagt zij geldig wat het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden ook is. 
 
Een wijziging van de statuten is slechts goedgekeurd als twee/derde - of vier/vijfde in geval 
van een wijziging van het doel van de vereniging - van de uitgebrachte stemmen vóór is, 
waarbij de onthoudingen niet worden meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.  
 
 



Artikel 19: Processen-verbaal 
De beraadslagingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in processen-verbaal 
die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. De notulen 
worden bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle leden er kennis van kunnen nemen.  
 
Alle derden die hun belang kunnen bewijzen, kunnen door de voorzitter van de raad van 
bestuur ondertekende uittreksels opvragen. Kopies of uittreksels van deze proces-verbalen 
dienstig om in rechte of elders te worden neergelegd, worden ondertekend door de voorzitter 
van de raad van bestuur of door twee van zijn leden. 
 
 
Titel V - Diverse bepalingen. 
 
Artikel 20: Huishoudelijk reglement 
De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen dat de bepalingen vastlegt die 
nodig of nuttig zijn om de onderhavige statuten toe te passen of het maatschappelijke doel te 
verwezenlijken, zonder dat deze kunnen worden beschouwd als een wijziging van de 
statuten, en in de mate waarin ze de geest ervan niet veranderen. 
 
 
Artikel 21: Boekjaar 
Het maatschappelijk boekjaar duurt twaalf maanden; deze termijn gaat in op de eerste januari 
en eindigt op 31 december. 
 
 
Artikel 22: Ontbinding 
De vereniging wordt ontbonden in de gevallen waarin de wet voorziet of bij beslissing van de 
buitengewone algemene vergadering die zich uitspreekt onder de voorwaarden die de wet 
vaststelt.  
 
In geval van vrijwillige ontbinding, wordt de vereffening uitgevoerd door de raad van bestuur, 
behoudens andersluidende bepaling in de wet of andersluidende beslissing van de algemene 
vergadering. De raad van bestuur gaat over tot het te gelde maken en bestemmen van het 
actief. 
 
In dit verband wordt benadrukt dat de niet aangewende geldmiddelen worden overgemaakt 
aan een qua doel en middelen gelijkaardige vereniging, of verdeeld onder meerdere 
verenigingen of maatschappijen van hetzelfde type. 
 
 


