GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van donderdag 16 oktober 2014
(Neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 18 /02/ 2015)
***

HOOFDSTUK I - Bepaling en doel, zetel, maatschappelijk jaar

Artikel 1
De feitelijke vereniging, bestaande te Antwerpen, op 15 september 1919, onder de naam
“Association pour le Relèvement de l’Industrie des Assurances (Branche Transport)” en thans
genaamd “Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars / Royale Association
Belge des Assureurs Maritimes” (afgekort ABAM BVT) werd omgevormd tot vereniging zonder
winstoogmerk op donderdag 20 november 1997, en haar statuten worden vervangen door de
hierna volgende statuten, opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921,
zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 op 25 maart 2010 en 16 oktober 2014.
Zij stelt zich tot doel
- het bevorderen van de markt van de casco-, transport-, goederen en aanverwante
verzekeringen, hierna transportverzekeringen genoemd;
- het behartigen van de belangen van haar leden;
- het bestuderen van de aan deze verzekeringen eigen vraagstukken;
- het organiseren van opleidingen in verband met transportverzekeringen;
- het deelnemen aan de werkzaamheden van nationale, internationale of buitenlandse
verenigingen of organismen.
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Sint-Maartenstraat 2, 2000 Antwerpen in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De vereniging werd voor een onbepaalde duur opgericht.
Artikel 3
Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
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HOOFDSTUK II – Lidmaatschap
Artikel 4
De vereniging telt ten minste drie effectieve leden. Er zijn twee categorieën van leden :
4.1

De effectieve leden
4.1.1 de agenten en/of de gevolmachtigden van één of meerdere
verzekeringsmaatschappijen, die transportverzekeringen in België onderschrijven;
4.1.2 de (her)verzekeringsmaatschappijen die rechtstreeks of via herverzekering
transportverzekeringen in België onderschrijven.

4.2

De toegetreden leden
Alle (rechts)personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij transportverzekeringen, en
die niet beantwoorden aan de bepalingen van artikel 4.1.

Artikel 5
De aanvragen tot lidmaatschap worden door geschreven communicatiemiddelen gericht aan de
voorzitter van de raad van bestuur en voor het lidmaatschap van effectieve leden ter goedkeuring
voorgedragen aan de algemene vergadering die hierover beslist op de eerste of tweede zitting
volgend op deze aanvragen, zonder zich te moeten verantwoorden.
De raad van bestuur beslist over het lidmaatschap van de toegetreden leden.

Artikel 6
6.1

Teneinde als lid van de vereniging te worden aanvaard moeten de kandidaten, die effectief
lid willen worden, zich verbinden om
6.1.1 de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven;
6.1.2 zich te schikken naar de beslissingen van de algemene vergaderingen;
6.1.3 het lidgeld te betalen.

6.2

De toegetreden leden verbinden zich slechts tot betaling van de bijdragen en kunnen slechts
aanspraak maken conform de statuten op de prestaties in het algemeen belang, die de raad
van bestuur bepaalt. Zij maken geen deel uit van de algemene vergadering.

Artikel 7
Men houdt op lid te zijn van de vereniging ofwel
7.1
7.2
7.3
7.4

door ontslag te betekenen bij de voorzitter van de raad van bestuur ten minste 3 maanden
voor het einde van het maatschappelijk jaar;
door uitsluiting, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering wegens
overtreding van artikel 6 en wegens inbreuk tegen de belangen van de vereniging;
in geval van faillissement;
wanneer er niet meer voldaan is aan de bepalingen van artikel 4.
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Artikel 8
De bijdragen ten laste van de leden dienen tot dekking van de onkosten van de vereniging en
worden vereffend voor het einde van de derde maand van het maatschappelijk jaar.
Voor de berekening van de bijdragen doen de effectieve leden jaarlijks ten laatste op 31 januari op
vraag van de penningmeester, opgave van de in het afgelopen boekjaar in België rechtstreeks of
via herverzekering geboekte bruto premies, vóór herverzekering onderschreven in de volgende
takken (rangschikking FSMA) 04, 06, 07, 09, 10.03 en 12, waarbij de premies “zeecasco” apart
opgegeven worden.
Als een effectief lid in de loop van het maatschappelijk jaar met één of meerdere effectieve leden
fuseert, dan wordt de bijdrage voor het daarop volgend maatschappelijk jaar berekend op de in het
afgelopen boekjaar geboekte bruto premies, zoals hierboven beschreven, van de gefusioneerde
effectieve leden.
Als een effectief lid in de loop van het maatschappelijk jaar één of meerdere effectieve leden of
hun portefeuille transportverzekeringen overneemt, dan wordt de bijdrage voor het daarop
volgend maatschappelijk jaar berekend op de in het afgelopen boekjaar geboekte bruto premies,
zoals hierboven beschreven, van zowel het effectief lid als van de overgenomen effectieve leden
of van hun portefeuille transportverzekeringen.
Hetzelfde geldt indien een effectief lid fuseert met een niet-lid of de portefeuille transportverzekeringen van een niet-lid overneemt.
Er wordt voor de berekening van de eerste gezamenlijke bijdrage rekening gehouden met de
bedragen per effectief lid geldig vóór de fusie of de overname, inclusief hun afzonderlijke
minimum en maximum bedragen.
De algemene vergadering bepaalt jaarlijks de bijdrage met een minimum en een maximum bedrag
De bijdrage ten laste van de toegetreden leden wordt bepaald door de raad van bestuur.
Het ontslagnemend, uitgesloten of uittredend lid blijft verplicht de vervallen bijdragen en de
bijdragen van het lopend jaar, niet betaald op de dag van zijn ontslag of uitsluiting, te vereffenen.

HOOFDSTUK III - Structuur
A. De algemene vergadering

Artikel 9
De algemene vergadering bestaat uit minimaal drie effectieve leden, aanvaard krachtens de
bepalingen van artikels 5 en 6.
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Artikel 10
De algemene vergadering heeft de volheid van bevoegdheden voor beslissingen die de vereniging
en haar leden binden.
De algemene vergadering is in het bijzonder bevoegd voor
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

het stemmen van de statuten en van de wijzigingen hieraan;
het goedkeuren van de jaarrekeningen;
het goedkeuren van de begroting;
het kwijting geven aan de bestuurders en de commissarissen;
het vaststellen van de bijdragen met hun minimum en maximum en de verhouding
stemmenaantal/incasso;
10.6 de verkiezingen en de statutaire aanduidingen; dit omvat o.a. de benoeming en afzetting van
de voorzitter, de vicevoorzitter, de bestuurders, en de benoeming en afzetting van de
commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt
toegekend;
10.7 het aanstellen en het ontslagen van de leden van het secretariaat-generaal;
10.8 het stemmen van de aanbevelingen of van beslissingen waaraan sancties verbonden zijn;
10.9 het toekennen en intrekken van het lidmaatschap van de vereniging;
10.10 het wijzigen van het doel van de vzw, van de ontbinding van de en het bepalen van de
bestemming van het netto-actief;
Artikel 11
Buiten de uitzonderlijke afwijking voorzien in artikels 15,16 en 17 wordt de algemene
vergadering bij beslissing van de raad van bestuur ten minste acht kalenderdagen vooraf door
geschreven communicatiemiddelen opgeroepen door de voorzitter
De algemene vergadering kan eveneens opgeroepen worden na beslissing van de raad van bestuur
wanneer deze verplicht gevolg heeft gegeven aan het verzoek van minstens 1/5 van de effectieve
leden om een algemene vergadering samen te roepen.
De oproeping vermeldt de agenda.
Van elke algemene vergadering wordt binnen de drie weken een verslag opgesteld en
toegezonden aan alle effectieve leden.

Artikel 12
De algemene vergaderingen moeten steeds worden opgeroepen
12.1 in de loop van de maand december
12.1.1 ieder jaar om een besluit te nemen over
12.1.1.1 de begroting van het volgende jaar
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12.1.1.2 de bijdragen met hun minimum en maximum van het volgende jaar
12.1.1.3 de verhouding van stemmenaantal/incasso
12.1.2 om de twee jaar om te stemmen over de benoeming van
12.1.2.1
12.1.2.2
12.1.2.3
12.1.2.4
12.1.2.5

de voorzitter
de vicevoorzitter
de twee bestuurders
de leden van de afdelingen
de erejury

12.1.3. om de drie jaar om te stemmen over de benoeming van
12.1.3.1. de twee commissarissen

12.2 in de loop van de maand maart om besluit te nemen over
12.2.1 de jaarrekening van het afgelopen jaar en het hierop betrekking hebbend verslag van
de raad van bestuur.
12.2.2 de kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur
12.2.3 de kwijting aan de commissarissen.
De jaarrekening, goedgekeurd door de commissarissen, en het verslag van de raad van bestuur
worden bij de oproeping gevoegd
12.3 in de gevallen voorzien in Art. 15, 16 of 17
12.4 op verzoek van minstens 1/5 van de effectieve leden. In dit geval zal de raad van bestuur de
algemene vergadering bijeen roepen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping.

De algemene vergaderingen kunnen verder opgeroepen worden bij beslissing van de raad van
bestuur.

B. De voorzitter en de raad van bestuur
Artikel 13
De raad van bestuur is samengesteld uit de voorzitter, de vicevoorzitter en twee bestuurders,
waarvan één penningmeester door de raad van bestuur benoemd. De leden van de raad van
bestuur oefenen hun bevoegdheid in college uit. Bij staking van stemmen in de raad van bestuur is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 14
De raad van bestuur is bevoegd voor alle gevallen die niet door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
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De voorzitter, bijgestaan door de vicevoorzitter en de bestuurders, wordt gelast met het bestuur
van de vereniging. Hij regelt en oefent toezicht uit op de werkzaamheden van de afdelingen en
van het secretariaat-generaal. Hij roept de algemene vergadering bijeen en waakt op de naleving
van de statuten. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging als enig orgaan tegenover
derden, en dit zowel in feite als in rechte.
In geval van spoed kan de voorzitter, in naam van de vereniging en mits akkoord van de raad van
bestuur, de beslissingen nemen die zich opdringen. In dit geval dienen de effectieve leden hiervan
in kennis te worden gesteld op de eerstvolgende algemene vergadering.
De functies en bevoegdheden van de leden van de raad van bestuur worden nader omschreven in
het huishoudelijk reglement.

Artikel 15
In geval van voortdurende afwezigheid van een lid van de raad van bestuur, vastgesteld door ten
minste twee leden van die raad, wordt door deze leden zo spoedig mogelijk een bijzondere
algemene vergadering bijeengeroepen om over het ontslag van dit afwezig lid te beslissen.
In geval van vrijwillig ontslag van de voorzitter, de vicevoorzitter of een bestuurder, dient deze
zijn ontslag schriftelijk aan te bieden aan de algemene vergadering.

Artikel 16
In geval van overlijden, van ontslag, van ontheffing of van voortdurende afwezigheid van de
voorzitter, wordt zijn mandaat voortgezet door de vicevoorzitter.
Deze roept zo spoedig mogelijk een bijzondere algemene vergadering bijeen om een vervangend
vicevoorzitter te kiezen.
De periode tijdens dewelke de nieuwe voorzitter en de nieuwe gekozen vervangende
vicevoorzitter het mandaat van hun voorgangers beëindigen komen niet in aanmerking voor de
beperking tot 2 jaar van hun mandaat.

Artikel 17
In geval van overlijden, van ontslag, van ontheffing of van voortdurende afwezigheid van de
vicevoorzitter of van een bestuurder, roept de voorzitter zo spoedig mogelijk bijzondere algemene
vergadering bijeen om een nieuwe vicevoorzitter of een nieuwe bestuurder te kiezen.
De periode tijdens dewelke de nieuwe verkozen bestuurder het mandaat van zijn voorganger
beëindigt komt niet in aanmerking voor de beperking tot 2 jaar van zijn mandaat.

Artikel 18
Het mandaat van de leden van de raad van bestuur heeft een duur van twee jaar en is
achtereenvolgend tweemaal hernieuwbaar. Het mandaat van voorzitter heeft een duur van twee
jaar en is achtereenvolgend niet hernieuwbaar.
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Artikel 19
De uittredende leden van de Raad van Bestuur kunnen slechts een nieuw mandaat in de Raad van
Bestuur uitoefenen na verloop van ten minste twee jaar .
C. De afdelingen
Artikel 20
In de schoot van de vereniging zijn de volgende technische afdelingen opgericht :
20.1 afdeling goederen;
20.2. afdeling casco;
20.3 afdeling vervoer over de weg en logistiek .
De algemene vergadering kan bijkomende afdelingen oprichten of bestaande afdelingen
afschaffen.
Artikel 21
Elke afdeling bestaat uit ten minste drie en maximum tien door de algemene vergadering
aangeduide personen.
De leden van de raad van bestuur en het secretariaat-generaal van de vereniging mogen aan alle
werkzaamheden van de afdelingen deelnemen, met adviserende stem.
Mits uitdrukkelijk akkoord van de voorzitter van de vereniging kunnen de afdelingsvoorzitters
voor advies beroep doen op personen binnen of buiten de leden van de vereniging.

Artikel 22
Het mandaat van afdelingslid heeft een duurtijd van twee jaar, met mogelijkheid van herkiezing.
Het mandaat van de afdelingsvoorzitter heeft een duurtijd van twee jaar, met mogelijkheid van
herkiezing echter zonder dat de verkozene langer dan twee opeenvolgende termijnen in functie
kan blijven.
In geval van overlijden, van ontslag, van ontheffing of van voortdurende verhindering van de
afdelingsvoorzitter roept de voorzitter van de vereniging zo spoedig mogelijk al de afdelingsleden
op om een nieuwe afdelingsvoorzitter te kiezen.
De periode tijdens dewelke de aldus gekozen afdelingsvoorzitter het mandaat van zijn voorganger
beëindigt, komt niet in aanmerking voor de beperking tot twee, resp. vier jaar van zijn mandaat.
In geval het minimum van drie leden voorzien in art. 21 niet meer bereikt zou worden, zal de raad
van bestuur overgaan tot de benoeming van een nieuw lid.
Het mandaat van lid van de raad van bestuur van de vereniging is onverenigbaar met het mandaat
van afdelingsvoorzitter.
Eenzelfde persoon kan slechts voorzitter zijn van één afdeling.
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Artikel 23
De werking van de afdelingen en de verkiezing van de afdelingsvoorzitter en afdelingsvicevoorzitter worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

D. De erejury
Artikel 24
Een erejury wordt samengesteld teneinde de geschillen tussen de effectieve leden in verband met
de naleving van de bepalingen van art 6.1 van de statuten te behandelen en, in geval van inbreuk
op de bindende besluiten, de sancties te bepalen voorzien in artikel 36.
Artikel 25
Deze jury is samengesteld uit een college van drie personen die tijdens de algemene vergadering
van december voor twee jaar zijn aangeduid.
Deze personen worden door het lot gekozen onder de oud-voorzitters die nog steeds hun beroep
uitoefenen. Indien dit vereiste aantal oud-voorzitters niet kan bereikt worden, kiest men onder de
gewezen bestuurders die nog steeds hun beroep uitoefenen, of, bij gebrek, onder de
ouderdomsdekens.
Bij onbeschikbaarheid van of bij betrokkenheid in het geschil van één of meerdere leden van de
jury, kiest de voorzitter van de vereniging hun vervangers onder de hierboven vermelde personen.
In geval van ontslag uit de vereniging, van stopzetting van zijn beroepsactiviteiten of van
overlijden van een erejurylid, wordt zijn opvolger tijdens de eerstkomende algemene vergadering
door het lot aangeduid volgens de modaliteiten voorzien in dit artikel. Deze plaatsvervanger zet
het mandaat van de ontslagnemer of van de afgestorvene voort.

Artikel 26
De erejury houdt zitting in college, telkens wanneer één van haar leden een schriftelijk
gemotiveerd verzoek van een effectief lid van de vereniging ontvangt.
In geval de erejury, na beraadslaging, meent dat het verzoek ontvankelijk is, worden de betrokken
leden van de vereniging verzocht zich voor de erejury aan te bieden.
In geval de erejury, na beraadslaging, meent dat het verzoek niet ontvankelijk is, wordt het
betrokken lid schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing, waartegen geen beroep
mogelijk is.
De in het geschil betrokken leden zijn op verzoek van de erejury gehouden alle documenten en
bewijzen, nodig tot het onderzoek van het geschil, voor te leggen.
De erejury kan ieder persoon van haar keuze onderhoren en brengt haar gemotiveerde beslissing
ter kennis van de betrokken partijen. Eventuele sancties worden ter kennis gebracht van de
algemene vergadering.
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De betrokken partijen kunnen schriftelijk beroep aantekenen tegen de genomen beslissing. Het
beroep moet, binnen dertig kalenderdagen volgend op de bekendmaking van de beslissing van de
erejury, bij de raad van bestuur van de vereniging ingediend worden.
Een college zal samengesteld worden dat bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en een
bestuurder, door de voorzitter aangeduid. Dit college beschikt over dezelfde machten als deze van
de erejury.
Bij onbeschikbaarheid van of bij betrokkenheid bij het geschil van één of twee leden van dit
college, doet de voorzitter, of in zijn afwezigheid, de vicevoorzitter, beroep op één of twee
afdelingsvoorzitters.
Het college van beroep brengt zijn gemotiveerde beslissing ter kennis van de betrokken partijen,
alsook van de algemene vergadering. Zijn vonnis is definitief.

E. Het secretariaat-generaal
Artikel 27
Het secretariaat-generaal wordt waargenomen door de secretaris-generaal eventueel bijgestaan
door een technisch- juridisch secretaris.
De secretaris-generaal en de technisch-juridisch secretaris worden op voorstel van de raad van
bestuur aangesteld door de algemene vergadering. Zij kunnen op voorstel van de raad van bestuur
door de algemene vergadering ontslagen worden. De raad van bestuur bepaalt de bezoldigingen en
de voorwaarden van tewerkstelling.

Artikel 28
De functie, de taken van het secretariaat-generaal worden in het huishoudelijk reglement bepaald
door de raad van bestuur en omvatten ondermeer
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6

de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging;
het maken van studies;
de contacten met andere organisaties, instellingen en ministeries;
het bijwonen van de vergaderingen;
het opmaken van de rapporten;
het aanleggen en vervolledigen van de bibliotheek over de transportverzekering.

Het secretariaat-generaal heeft enkel een raadgevende stem op de vergaderingen.
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HOOFDSTUK IV - De kandidaturen en de verkiezingen

Artikel 29
29.1 De kandidatuur van voorzitter, van vicevoorzitter en van bestuurder moet door drie
effectieve leden gesteund worden.
Deze kandidatuur moet in het jaar der verkiezingen schriftelijk aan de voorzitter voorgelegd
worden voor 1 november, en moet aan de effectieve leden meegedeeld worden vóór
1 december.
29.2 Voor uitzonderlijke verkiezingen, tengevolge van overlijden, van ontslag, van ontheffing of
van voortdurende afwezigheid van de voorzitter, van de vicevoorzitter of van een
bestuurder, moeten de kandidaturen, door drie effectieve leden gesteund, schriftelijk aan de
raad van bestuur voorgelegd worden drie weken voor de algemene vergadering waarop de
verkiezing zal plaatsvinden en moeten ze aan de effectieve leden meegedeeld worden ten
minste tien dagen voor de zitting van deze vergadering.

29.3 De nieuwe raad van bestuur, verkozen tijdens de algemene vergadering, neemt haar
bevoegdheden op vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand.

Artikel 30
30.1 De kandidaturen tot de functie van afdelingslid moeten in het jaar der verkiezingen
schriftelijk aan de voorzitter voorgelegd worden voor 1 november, en ze moeten aan de
effectieve leden meegedeeld worden vóór 1 december.
30.2 Indien geen drie kandidaturen per afdeling voorgedragen worden, vult de raad van bestuur
de lijst aan door kandidaturen naar zijn keuze, met de instemming van de betrokkenen.
30.3 De kandidaten zullen gekozen worden volgens artikel 34.
30.4 Binnen de dertig dagen na samenstelling van de afdelingen, kiest elke afdeling, door
geheime stemming, haar voorzitter onder haar leden. Deze verkiezing gebeurt op initiatief
van de voorzitter van de vereniging.
30.5 Om gekozen te worden als afdelingsvoorzitter moet een volstrekte meerderheid behaald
worden bij de eerste stemronde of een gewone meerderheid bij de volgende stemronde.
30.6 De afdelingsvoorzitter kiest de ondervoorzitter tussen de leden van zijn afdeling.
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Artikel 31
31.1. Om gekozen te kunnen worden tot enigerlei functie bij de vereniging dient men
tewerkgesteld te zijn bij een effectief lid van de vereniging. Deze bepaling is niet van
toepassing voor personen die door de vereniging tewerkgesteld worden.
31.2. Indien een effectief lid ophoudt lid te zijn van de vereniging dienen al de medewerkers van
het betreffende lid, die functies uitoefenen bij de vereniging, hun mandaat ter beschikking te
stellen. Voor de alzo vrijgekomen mandaten zal de voorzitter van de vereniging of zijn
vervanger de nodige verkiezingen organiseren.
31.3. Indien iemand die een mandaat uitoefent bij de vereniging om welke reden dan ook niet
langer tewerkgesteld is bij dit lidwerkgever, dan dient deze zijn mandaat ter beschikking te
stellen. Voor het alzo vrijgekomen mandaat zal de voorzitter van de vereniging of zijn
vervanger de nodige verkiezingen organiseren.

HOOFDSTUK V - Stemrecht en stemmen
Artikel 32
Alleen de effectieve leden hebben stemrecht. Op de algemene vergadering heeft ieder effectief lid
een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de
statuten anders bepalen.
Voor de stemmingen voorzien in artikels 5, 7.2, 8, 10.1 tot en met 10.10 en 12.1 tot en met 12.3
wordt het aantal stemmen per lid berekend in functie van het totale incasso opgegeven voor de
bijdrage. De algemene vergadering van december bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur, de
verhouding stemmenaantal/incasso. Het maximaal aantal stemmen per lid is 9. Het aantal
stemmen per lid wordt beperkt tot 1/3 van de op een vergadering beschikbare stemmen.
In de afdelingen beschikt elk afdelingslid over één stem.
De stemming bij volmacht wordt toegelaten volgens de modaliteiten voorzien in het huishoudelijk
reglement.

Artikel 33

33.1 Stemmen via gewone meerderheid betekent dat het aantal ja-stemmen groter moet zijn dan
het aantal neen-stemmen, waarbij onthoudingen en blanco-stemmen niet meegeteld
worden.
33.2 Voor het stemmen van de statuten en de wijzigingen hieraan, het goedkeuren van de
jaarrekeningen en van de begroting, het kwijting geven aan de bestuurders en de
commissarissen, het vaststellen van de bijdragen en van de verhouding
stemmenaantal/incasso moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
- 2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging
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- 2/3 van het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
33.3 Voor de verkiezingen en de statutaire aanduidingen zoals bepaald in artikel 10.6 moet aan
volgende voorwaarden voldaan worden:
- 2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging
- 2/3 van het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen in de eerste
stemronde . Bij de volgende stemronde geldt de gewone meerderheid.
De stemming is geheim.
33.4 Voor het aanstellen en het ontslagen van de leden van het secretariaat-generaal, voor het
stemmen van de aanbevelingen of van beslissingen waaraan sancties verbonden
zijn, voor het toekennen en intrekken van het lidmaatschap van de vereniging moet aan
volgende voorwaarden voldaan worden:
- geen aanwezigheidsvereiste
- 2/3 van het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
33.5 Voor het wijzigen van het doel van de vzw, van de ontbinding van de vzw en het bepalen
van de bestemming van het netto-actief moet aan volgende voorwaarden voldoen worden:
- 2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging
- 4/5 van het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen

33.6 In geval dat niet voldaan is aan de vereisten in artikel 33.2 tot en met 33.5 kan een tweede
algemene vergadering beslissingen nemen ongeacht het aantal aanwezigen of
vertegenwoordigde stemmen maar nog steeds met dezelfde meerderheden. Deze tweede
algemene vergadering mag echter niet binnen de eerste vijftien dagen volgende op de
eerste algemene vergadering plaatsvinden.

Artikel 34
Voor alle gevallen, die het onderwerp niet uitmaken van bijzondere bepalingen aangaande de
stemmen, volstaat de gewone meerderheid

HOOFDSTUK VI – Huishoudelijk reglement
Artikel 35
De raad van bestuur neemt een huishoudelijk reglement aan voor de uitvoering van deze statuten.
De in dat reglement aan te brengen wijzigingen worden ook door de raad van bestuur
aangenomen.
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HOOFDSTUK VII - Diverse
Artikel 36
De sancties die door de erejury of door het college van beroep kunnen genomen worden zijn het
tot de orde roepen, de blaam en boeten
Artikel 37
Voor alle bepalingen, die niet voorzien zijn in deze statuten, zijn de wettelijke bepalingen inzake
verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing.
Artikel 38
In geval van ontbinding van de vzw zal het netto-actief bij beslissing van de laatste algemene
vergadering toegekend worden aan een vereniging met rechtspersoonlijkheid met gelijkaardige
doelstellingen zoals bepaald in artikel 1 en bij gebreke hiervan aan één of meerdere verenigingen
met rechtspersoonlijkheid met charitatieve doelstellingen.
***
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