STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 25 mei 2020 - Openbare zitting
Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom
Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine
Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid
Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians,
Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau,
Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh,
Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan,
gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

Aanwezig:

23.

DIVERSITEIT.
1)
2)
3)

Goedkeuring oprichting vzw Hannah Arendt Instituut (HAI) voor
diversiteit, stedelijkheid en burgerschap door de Vrije Universiteit Brussel
(VUB), de Universiteit Antwerpen (UA) en de stad Mechelen.
Goedkeuring statuten vzw Hannah Arendt Instituut (HAI) voor diversiteit,
stedelijkheid en burgerschap.
Aanduiding leden algemene vergadering en voordracht kandidaatbestuurders.

1) Goedkeuring oprichting vzw Hannah Arendt Instituut (HAI) voor diversiteit,
stedelijkheid en burgerschap door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Universiteit
Antwerpen (UA) en de stad Mechelen.
De beslissing wordt genomen met 38 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marc Hendrickx,
Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani,
Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Yves Selleslagh, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan) en 4 stemmen tegen (Frank Creyelman,
Catherine François, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den Bosch)
2) Goedkeuring statuten vzw Hannah Arendt Instituut (HAI) voor diversiteit,
stedelijkheid en burgerschap.
De beslissing wordt genomen met 35 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marc Hendrickx,
Karel Geys, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt,
Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoeije, Pia
Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina
Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Thijs Verbeurgt)
4 stemmen tegen (Frank Creyelman, Catherine François, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den
Bosch) en 3 onthoudingen (Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Zohra Hadnan)
3) Aanduiding leden algemene vergadering en voordracht kandidaat-bestuurders.
De beslissing wordt genomen met 25 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Kristof Calvo, Tom
Kestens, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine

Willemsen, Elisabet Okmen) 4 stemmen tegen (Frank Creyelman, Catherine François, Ingrid
Kluppels, Kenzo Van den Bosch) en 13 onthoudingen (Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Karel
Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye,
Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•

•
•

25 november 2019: het college (agendapunt 97) gaat akkoord met de tijdelijke
ingebruikname door Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap van
inkomzone stadhuis kant Grote Markt en de eerste verdieping van het stadhuis.
December 2019: aankondiging van het Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en
Burgerschap: een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit
Antwerpen, met als locatie Mechelen. Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur,
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers steunt het initiatief met een
opstartsubsidie van 235.000€.
Doelstelling van het Kennisplatform:
- Het kennisplatform focust op belangrijke samenlevingsproblematieken zoals
stedelijkheid, superdiversiteit, radicalisering en polarisering, sociale stabiliteit en
burgerschap.
- Het brengt wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit het werkveld samen en
vertaalt dit naar concrete beleidsaanbevelingen, handleidingen en opleidingen voor o.a.
integratie-ambtenaren, politiekorpsen, onderwijs en middenveldorganisaties.
College 16 maart 2020 – agendapunt 36: Oprichting, lancering en participatie
kennisplatform diversiteit, stedelijkheid, burgerschap.
Collegebeslissing 27 april 2020 – punt 18: verwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
De Universiteit Antwerpen (UA) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) willen samen met de
stad Mechelen een vzw oprichten ter realisatie van het Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid
en Burgerschap. De vzw zal opgericht worden met als naam Hannah Arendt Instituut voor
diversiteit, stedelijkheid en burgerschap, afgekort HAI vzw.
De vzw heeft tot doel wetenschappelijk onderzoek omtrent diversiteit, stedelijkheid en
burgerschap te centraliseren en verdere onderzoeksvalorisatie daaromtrent uit te bouwen in
samenwerking met diverse partners uit het werkveld.
Ter verwezenlijking van individueel engagement gekoppeld aan een duurzame
samenlevingsopbouw wil de vzw inzetten op vernieuwende kennis over stedelijke democratie,
leeromgevingen met ruimte voor experimenten en proeftuinen, nieuwe opvattingen over
burgerschapsparticipatie en coproductieve democratie en het opzetten van slimme structuren.
en levenslang lerende diensten en ervaringen.
Dit door:
1/ Het samenbrengen van academici, het professionele werkveld en het brede publiek
(netwerkcreatie);
2/ het identificeren van evidence- en practice-based methoden en praktijken die werkzaam,
haalbaar en impactvol zijn;
3/ het opzetten van specifieke valorisatie-, vormings- en trainingsprogramma’s voor diverse
doelgroepen.
De VZW zet zich belangeloos in voor de bevordering van dit doel, en streeft hierbij geen
rechtstreeks noch onrechtstreeks vermogensvoordeel na voor haar leden.
Daarbij kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot
de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van commerciële en
winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig worden bestemd voor
de verwezenlijking van het belangeloos doel.
De oprichting van een vzw vergemakkelijkt de werking van het Kenniscentrum. Doordat de
vzw een rechtspersoon is, kunnen overeenkomsten in naam van de vzw ondertekend worden.
Dit maakt het o.m. gemakkelijker om snel en efficiënt sponsoring te verwerven.
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Volgens de statuten dient de stad Mechelen twee vertegenwoordigers aan te duiden voor de
algemene vergadering van de vzw en twee kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de raad
van bestuur.
Financiële gevolgen
Geen. De oprichtingskosten worden betaald met de subsidie die Vlaanderen heeft toegekend
aan het Kenniscentrum.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de oprichting goed van de vzw Hannah Arendt Instituut (HAI) voor
diversiteit, stedelijkheid en burgerschap door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de
Universiteit Antwerpen (UA) en de stad Mechelen.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de statuten goed van de vzw Hannah Arendt Instituut (HAI) voor
diversiteit, stedelijkheid en burgerschap.
(bijlage)
Artikel 3
De gemeenteraad:
• duidt de heer Alexander Vandersmissen en de heer Kristof Calvo aan als lid van de
algemene vergadering van de vzw Hannah Arendt Instituut (HAI);
• draagt de heer Alexander Vandersmissen en de heer Kristof Calvo voor als kandidaatbestuurder van de vzw Hannah Arendt Instituut (HAI).

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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STATUTEN

Titel 1 – De vereniging
Artikel 1 – De rechtsvorm
De vereniging is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna ‘vzw’ genaamd).

Artikel 2 – Naam

De vzw draagt de naam Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap,
afgekort HAI vzw.
Artikel 3 – Adres van de zetel (en eventueel website en emailadres)

De zetel is gevestigd te Grote Markt 21, 2800 Mechelen, gelegen in het Vlaams Gewest. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen
het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen.
Artikel 4 – Voorwerp en doeleinden

De vereniging heeft tot doel wetenschappelijk onderzoek omtrent diversiteit, stedelijkheid en
burgerschap te centraliseren en verdere onderzoeksvalorisatie daaromtrent uit te bouwen ism
diverse partners uit het werkveld.
De figuur van Hannah Arendt en de kritische lezing van haar geschriften zijn hierbij een
inspiratie tot het overdenken en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals angst,
frustatie en onverschilligheid in een steeds complexer wordende stedelijke
samenlevingsrealiteit. Ter verwezenlijking van individueel engagement gekoppeld aan een
duurzame samenlevingsopbouw wil het instituut inzetten op vernieuwende kennis over
stedelijke democratie, leeromgevingen met ruimte voor experimenten en proeftuinen, nieuwe
opvattingen over burgerschapsparticipatie en coproductieve democratie en het opzetten van
slimme structuren en levenslang lerende diensten en ervaringen.
Dit doen we concreet door:
1/ Het samenbrengen van academia, het professionele werkveld en het brede publiek
(netwerkcreatie);
2/ het identificeren van evidence- en practice-based methoden en praktijken die werkzaam,
haalbaar en impactvol zijn;
3/ het opzetten van specifieke valorisatie-, vormings- en trainingsprogramma’s voor diverse
doelgroepen.
Zij zet zich belangeloos in voor de bevordering van dit doel, en streeft hierbij geen
rechtstreeks noch onrechtstreeks vermogensvoordeel na voor haar leden.
Daarbij kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot
de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van commerciële en
winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig worden bestemd
voor de verwezenlijking van het belangeloos doel.
Artikel 5 – Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel 2 – Lidmaatschap
Artikel 6 - Leden

De vereniging telt enkel werkende leden. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste
twee leden bedragen. Zijn werkende leden:
- de comparanten bij onderhavige akte, die ‘stichtende leden’ worden genoemd
- iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die bij beslissing van de raad van bestuur wordt
toegelaten.
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De raad van bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden.
Artikel 7 – Voorwaarden tot toetreding

Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de raad van bestuur.
Nieuwe leden richten hun kandidaatstelling schriftelijk aan de voorzitter van de raad van
bestuur.
Artikel 8 – Ontslag

Op elk ogenblik kan een lid zich terugtrekken uit de vereniging door zijn ontslag schriftelijk in
te dienen bij de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag wordt per gewone post of via
mail bezorgd. Het ontslag wordt effectief een maand na ontvangst van het schrijven.
Artikel 9 – Uitsluiting

De uitsluiting van de leden geschiedt op de wijze bepaald door artikel 9:23 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan dat lid op voorstel van het
bestuur of op verzoek van minstens een vijfde van alle leden worden uitgesloten door een
bijzonder besluit van de algemene vergadering waarop minstens twee derde van alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij voor de beslissing een tweederdemeerderheid
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is, waarbij
onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Zo kan onder meer worden uitgesloten, ieder lid waarvan de houding, het gedrag, uitspraken
of geschriften, gedragingen in het publiek of in privé, onverenigbaar zijn met het doel van de
vereniging of een aanslag betekenen op de goede naam van de vereniging. De algemene
vergadering beoordeelt de feiten na de belanghebbende te hebben gehoord en beslist zonder
beroep.
Artikel 10 – Rechten en plichten

De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich en staan niet borg met hun eigen
goederen voor de schulden van de vereniging.
Alle leden, ook de uitgetreden of de uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers, hebben geen
deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of
hun rechtsvoorgangers gedane inbrengen of gestorte gelden terug te vorderen.
Artikel 11 – Bijdragen
De leden zijn tot geen bijdrage verplicht.

Titel 3 – De algemene vergadering
Artikel 12 – Bevoegdheid

De algemene vergadering is bevoegd voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

het wijzigen van de statuten;
het benoemen en afzetten van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging,
ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook in voorkomend geval, het
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
de ontbinding van de vereniging;
de uitsluiting van een lid;
de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als
sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale
onderneming.
de inbreng van een algemeenheid te doen of te aanvaarden.
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Art. 13 – Vergaderingen

1- De algemene vergadering bestaat uit de vertegenwoordigers van de werkende leden.
De Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en de Stad Mechelen duiden elk twee
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering aan.
Elke vertegenwoordiger heeft één stem in de algemene vergadering.
2
– Er moet ten minste elk jaar één gewone algemene vergadering gehouden worden na
het afsluiten van het boekjaar. In elk geval dient ze plaats te vinden binnen de zes maanden
na sluiting van het boekjaar.
3
– Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de
omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer een vijfde van de leden daarom vraagt.
4
– Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden door de voorzitter van de raad van
bestuur, door minimum twee bestuurders of door een vijfde van de leden. Zij worden via de
gewone post of via mail, indien de betrokkene een e-mailadres heeft doorgegeven om te
communiceren, verstuurd ten laatste vijftien dagen vóór de vergadering. De oproeping
vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, en bevat de agenda.
In geval van hoogdringendheid kan van de oproepingsformaliteiten worden afgeweken in de
mate dat dit noodzakelijk is, en op voorwaarde dat de aanwezigheid van hoogdringendheid, en
de noodzaak van één of meer oproepingsformaliteiten af te wijken, unaniem wordt bevestigd
door de op de aldus samengeroepen algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
5. De algemene vergadering kan een intern reglement opstellen waarin haar werking verder
wordt uitgewerkt.
Artikel 14 – Quorum en stemming

1
– Met uitzondering van de in het WVV voorziene gevallen, inzonderheid de artikelen
2:110, 2:135 en 13:2 (ontbinding vzw), 9:21 (statutenwijziging), 9:23 (uitsluiting lid), 13:10
(inbreng van een algemeenheid) en 14:39 (omzetting van de vzw) van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, is de vergadering geldig samengesteld en worden
beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de
vergadering beslissend.
Wanneer op een eerste vergadering het vereiste aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden
niet bereikt wordt zal binnen een termijn van ten vroegste na 15 dagen en uiterlijk binnen een
termijn van 30 dagen een tweede vergadering, speciaal voor dit doeleinde bijeengeroepen,
geldig beraadslagen, welk ook het aantal der aanwezige vertegenwoordigers van de werkende
leden is
2
– Alle leden hebben stemrecht. Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde.
Artikel 15 – Verslag

Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag
wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris en in een apart register bewaard. Dat
register, dat ter inzage van de leden zal zijn, wordt bewaard op de zetel van de vereniging.
Een uittreksel met de beslissingen van de vergadering kan bezorgd worden aan elke derde die
zijn wettig belang aantoont.

Titel 4 – Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 16 – Samenstelling van de raad van bestuur

1 – De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit ten
minste drie bestuurders, al dan niet leden van de vereniging. De bestuurders worden door de
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algemene vergadering benoemd. Wanneer en voor de duur dat de vereniging minder dan drie
leden telt, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Indien, om welke redenen ook, het aantal bestuurders tot minder dan drie is gedaald hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij
gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering. In dit geval zijn de overige bestuurders gemachtigd en verplicht
onverwijld een algemene vergadering samen te roepen om in de benoeming van nieuwe
bestuurder(s) te voorzien. Uittredende bestuurders blijven ook na het verstrijken van hun
mandaat in dienst, totdat in hun vervanging is voorzien.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
De vertegenwoordigers van de Vrije Universiteit Brussel in de algemene vergadering dragen
twee kandidaat-bestuurders voor benoeming voor, de vertegenwoordigers van de Universiteit
Antwerpen dragen twee kandidaat-bestuurders voor en de vertegenwoordigers van de Stad
Mechelen eveneens twee.
Andere leden die door de raad van bestuur aanvaard worden hebben het recht om per lid één
kandidaat-bestuurder voor te dragen.
De directeur die door de raad van bestuur wordt aangesteld woont de vergaderingen van de
raad van bestuur bij met raadgevende stem.
Het mandaat van de bestuurders kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden
2
– De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vijf jaar. Bestuurders zijn
herbenoembaar.
3
- De bestuurders oefenen hun mandaat ten kosteloze titel uit. De kosten die zij maken
in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat worden vergoed.

Artikel 17 – Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur

1
– De raad van bestuur vergadert minimum vier keer per jaar. De vergadering wordt
bijeen geroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt de
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en kan via gewone post of elektronisch
verstuurd worden, wanneer de bestuurder een e-mailadres heeft doorgegeven om te
communiceren.
2
– Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van de bestuurders en minstens 1 bestuurder vanuit de Vrije Universiteit Brussel,
de Universiteit Antweropen en de stad Mechelen aanwezig is op de vergadering. De besluiten
worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. De
goedkeuring en de wijziging van het intern reglement van de raad van bestuur vereist een
gewone meerderheid.
3
–Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vzw, moet de betrokken
bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de raad van bestuur een besluit
neemt en moet de procedure overeenkomstig artikel 9:8 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen worden gevolgd.
3
– 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. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in
elk geval dat er voorafgaandelijk een beraadslaging plaatsvond.
4
– Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt
door de voorzitter ondertekend en in een apart register bewaard. Uittreksels van het verslag
worden geldig ondertekend door de voorzitter (en de bestuurders die erom verzoeken) of door
twee bestuurders (en de bestuurders die erom verzoeken).
5
– Een bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde andere
bestuurder. De volmacht moet schriftelijk zijn. Geen enkele bestuurder mag over meer dan
één volmacht beschikken.
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Art. 18 – Bevoegdheid en vertegenwoordiging

1 – De raad van bestuur heeft de residuaire bevoegdheid en zetelt als een collegiaal bestuur.
2 – De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten
rechte.
Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet
aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering,
van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet.
3 – Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door de
voorzitter of door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
4 – Het bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer bestuurders of aan een
derde. Elke delegatie van bevoegdheid is op ieder ogenblik herroepbaar.
5 – Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die het nodigt acht.

Artikel 19 – Dagelijks bestuur

1
– De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging opdragen aan een of
meer personen, het dagelijks bestuur genoemd. De raad van bestuur is belast met toezicht op
het dagelijks bestuur. Wanneer meer personen deel uitmaken oefenen zij samen deze
bevoegdheid uit als college.
2
– Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoefte van het dagelijkse leven van de vereniging, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
3
- Het mandaat van de dagelijks bestuurders kan ten allen tijde door de raad van
bestuur worden beëindigd. In voorkomend geval hoort de raad van bestuur voorafgaandelijk
de dagelijks bestuurder.

Artikel 20 - Aansprakelijkheid

1 - De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de
vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor
fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover
de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts
aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge
bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde
omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
2Aangezien de raad van bestuur een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de
beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.
3Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun
aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan de raad van
bestuur. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen
in de notulen.

4 - Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of andere wetten of reglementen, evenals
de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en
XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen opgenomen bedragen.
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Titel 5 – Begrotingen en rekeningen
Art. 21 – Boekjaar, begrotingen en rekeningen

Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar. Ieder jaar en ten laatste binnen de zes
maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar legt de raad van bestuur de jaarrekening van
het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor
aan de algemene vergadering. Vervolgens wordt bij afzonderlijke stemming aan de
bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen kwijting verleend.
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering
neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van
toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Art. 22 – Commissaris
Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria van ‘kleine vzw’
zoals omschreven in art. 3:47 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.
Zodra de vzw wel meer dan één van de criteria overschrijdt, moet ze één of meer
commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en
van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten en van de verrichtingen die
in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.
De commissaris wordt in voorkomend geval door de algemene vergadering benoemd onder de
leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt ook de
bezoldiging van de commissaris en spreekt zich tevens uit over de kwijting van de
commissaris.

Titel 6 – Ontbinding
Art. 23 –

De rechtbank kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of het Openbaar
Ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van de vzw als die niet in staat is haar
verbintenissen na te komen, of als ze haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor
een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opgericht, of als ze het verbod op uitkering of
bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel schendt, of als ze in
strijd handelt met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de openbare orde, of
als ze in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of als ze niet heeft voldaan aan de
verplichting om een jaarrekening neer te leggen binnen de dertig dagen na goedkeuring ervan
door de algemene vergadering, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd
vooraleer de debatten worden gesloten, of als ze minder dan twee leden telt.
De vzw kan tevens op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden.
De algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de
ontbinding van de vzw, voorgelegd door de raad van bestuur of door minstens een vijfde van
alle leden.
Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw,
moet minstens twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene
vergadering.
De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van vier
vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Indien de vzw één of meer commissarissen moet aanstellen, wordt het voorstel tot ontbinding
toegelicht in een door de raad van bestuur opgesteld verslag, dat wordt vermeld in de agenda
van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag
wordt een staat van activa gevoegd cfr. art. 2.110§2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Wanneer één van deze beide verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering
nietig.
Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering
een vereffenaar, waarvan zij de opdracht omschrijft.
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Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald
in art. 2:117 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar zetel verplaatsen.
In geval van ontbinding van de VZW zal de algemene vergadering een organisatie aanduiden
die een gelijkaardig doel nastreeft aan wie de netto-activa van het maatschappelijk bezit
zullen worden overgedragen.
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van
het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en haar
uitvoeringsbesluiten.
Art. 24 –

Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen van toepassing.

Aldus aangenomen op vergadering van……………………[ [dag, jaar, maand]
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