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STATUTEN 

 
 
HOOFDSTUK 1 – BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR 
 
Artikel 1 
 
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “European Design and Automation 
Association” (EDAA) en heeft de rechtsvorm van een V.Z.W., zoals geregeld in de Wet van 27 
juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna 
“de Wet” genoemd). Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de 
woorden: "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw". 
 
Artikel 2 
 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3001 Leuven, Kapeldreef 75, ten 
kantore van de vzw IMEC, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven. Deze 
maatschappelijke zetel kan worden verplaatst door een beslissing van de algemene 
vergadering, volgens de modaliteiten vereist voor een statutenwijziging. 
 
Artikel 3 
 
De vereniging heeft tot doel het voeren van activiteiten van educatieve, wetenschappelijke en 
technische aard ten voordele van de internationale gemeenschap van elektronicaontwerpen en 
ontwerpautomatisering. 
 
De vereniging zal, in het domein van het ontwerpen en de ontwerpautomatisering van 
elektronicaschakelingen en -systemen, een serie van hoog gekwalificeerde technische 
internationale conferenties en workshops doorheen Europa organiseren en zij zal alle stappen 
ondernemen, nodig om de harmonieuze relaties met andere nationale en internationale 
technische verenigingen en groepen te onderhouden die haar doel onderschrijven. 
 
De vereniging kan nieuwsbrieven, die periodiek gepubliceerd en verdeeld zullen worden onder 
alle leden, alsook publicaties uitgeven en zij kan allerlei projecten organiseren die dienend 
zouden zijn voor de ontwerpautomatiseringgemeenschap. 
 
De vereniging kan alle daden stellen en verdere stappen ondernemen of beslissingen nemen 
die noodzakelijk of dienend zouden zijn om haar doel te bereiken. 
 
De vereniging mag geen andere roerende goederen bezitten dan die nodig voor haar doel en 
haar beheer.  
 
De vereniging kan alle maatregelen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van het maatschappelijk doel.  Hiertoe kan de vereniging akkoorden sluiten 
met  
of deelnemen aan de oprichting of de activiteiten van ondernemingen, instellingen, instanties 
of netwerken met dezelfde of gelijkaardige doelstellingen en financieel, administratief of 
technisch met hen samenwerken, dit zowel in een regionaal, nationaal als internationaal kader. 
 
Artikel 4 
 
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. 
 
HOOFDSTUK 2 – LIDMAATSCHAP 
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Artikel 5 
 
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het minimum aantal leden bedraagt drie. 
 
De vereniging werd opgericht in Leuven door de stichtende leden dewelke hieronder bij naam 
vermeld worden: 
 

1. Peter Marwedel; 
2. Herman Beke; 
3. Rudy Lauwereins; 
4. Bernard COURTOIS; 
5. Georges Gielen; 
6. Wolfgang Nebel; 
7. Rencz Márta; 
8. Rolf Ernst; 
9. Norbert Wehn; 
10. Donatella Sciuto; 
11. Luca Benini; en 
12. Joan Figueras. 

 
 
Artikel 6 
 
Als lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke persoon ongeacht diens nationaliteit, 
die een conferentie/workshop, georganiseerd door de vereniging bijwoont. 
Andere natuurlijke personen kunnen, mits zij kunnen aantonen dat zij in directe relatie staan 
tot de sector van elektronicaontwerpen en ontwerpautomatisering een verzoek tot toetreding 
richten aan de raad van bestuur. 
 
Dergelijk verzoek tot toetreding kan per e-mail, per fax of per brief gebeuren en de raad van 
bestuur dewelke zal beslissen over dergelijk verzoek tot toetreding bij gewone meerderheid 
der stemmen 
 
Wanneer een verzoek tot toetreding echter de steun heeft van vijf bestaande leden, zal de 
raad van bestuur automatisch zijn goedkeuring verlenen aan de toetreding van betreffend 
kandidaat-lid.  
 
Bovendien kan de raad van bestuur een natuurlijke persoon die niet voldoet aan de 
voorwaarden vermeld in alinea één van dit artikel toelaten bij twee derde meerderheid der 
stemmen. 
 
De raad van bestuur dient de reden voor een eventuele afwijzing van een kandidaat-lid 
kenbaar te maken.  Tegen de beslissing van de raad van bestuur om een lid al dan niet te 
aanvaarden kan geen beroep worden aangetekend. 
 
De toetreding van een lid behelst de instemming met de statuten en de eventueel bestaande 
huishoudelijke reglementen van de vereniging. 
 
Het lidmaatschap wordt toegestaan voor een periode van 2 jaar en is vernieuwbaar. 
 
Artikel 7 
 
De raad van bestuur kan beslissen dat de leden dienen bij te dragen tot het doel en de werking 
van de vereniging door betaling een jaarlijkse bijdrage, lidgeld genoemd. Het lidgeld wordt 
desgevallend jaarlijks vastgesteld en bedraagt maximum honderd euro. 
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Artikel 8 
 
Aan elk lid staat het vrij uit de vereniging te treden door het schriftelijk indienen van zijn 
verzoek tot uittreding/ontslag bij de raad van bestuur, per e-mail, per fax of per brief.  
 
Dergelijke uittreding of ontslag heeft uitwerking vanaf het ogenblik dat de raad van bestuur de 
uittredingsbrief heeft ontvangen ,waarvan zij het ontslagnemend lid kennis geeft. 
 
Worden van rechtswege als ontslagnemende leden beschouwd, zij die: 
(i) gedurende één volledig jaar de bijdragen niet betalen waartoe zij overeenkomstig artikel 
zeven gehouden zijn; 
(ii) zij die de in artikel 7 omschreven bijdragen niet betalen binnen één maand na de 
ingebrekestelling hiertoe door de raad van bestuur per aangetekend schrijven; 
(iii) in faling, faillissement werden verklaard dan wel werden ontbonden of overleden zijn; 
 
Artikel 9 
 
Tot de uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden beslist met 
een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
leden.   
 
Het niet meer voldoen aan de voorwaarden die vereist zijn om lid te kunnen zijn, het plegen 
van een inbreuk op (i) de Wet, (ii) de statuten of (iii) enig huishoudelijk reglement, alsook 
enige gewettigde dan wel gewichtige reden om tot uitsluiting over te gaan, kunnen aanleiding 
geven tot de procedure van uitsluiting. 
 
In afwachting van een beslissing van de algemene vergadering mag de raad van bestuur de 
schorsing van de rechten van het betrokken lid uitspreken. 
 
Het lid wier uitsluiting voorgesteld wordt, dient minimum 8 kalenderdagen voorafgaandelijk 
aan de algemene vergadering die over de uitsluiting dient te beslissen per aangetekend 
schrijven van dit voornemen op de hoogte gebracht te worden teneinde zijn verdediging te 
kunnen waarnemen op de desbetreffende algemene vergadering. 
 
Noch het ontslagnemend lid, noch het uitgesloten lid, noch zijn rechthebbenden kunnen enige 
aanspraak maken op het maatschappelijk vermogen of patrimonium, noch kunnen zij enige  
terugbetaling van de door hen gestorte bijdragen vorderen. 
Zij kunnen evenmin de rekeningen van de vereniging onderzoeken of vragen om een 
inventaris op te stellen. 
 
Artikel 10 
 
Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van leden 
gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornaam, woonplaats van de leden.  Dit register 
kan door alle leden worden geraadpleegd op de zetel van de vereniging, zonder het te mogen 
verplaatsen. 
 
Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden moeten in dat 
register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat de raad van bestuur van deze 
beslissing kennis kreeg. 
 
Een kopie van het register van de leden wordt neergelegd in het dossier ter griffie van de 
rechtbank van koophandel van het arrondissement Leuven. Wanneer wijzigingen optreden in 
de samenstelling van de vereniging wordt een bijgewerkte ledenlijst neergelegd binnen de 
maand te rekenen van de verjaardag van de neerlegging van de statuten. 
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HOOFDSTUK 3 – ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 11 
 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. 
 
De beslissingen die geldig worden genomen door de algemene vergadering zullen bindend zijn 
voor alle leden, met inbegrip van de afwezige of de andersstemmende leden. 
 
Artikel 12 
 
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.  Zij oefent de 
bevoegdheden uit die voortvloeien uit de wet of de statuten.  Alleen de algemene vergadering 
is bevoegd voor: 
 

- de goedkeuring van de statuten en de goedkeuring van welke wijziging van de statuten 
dan ook; 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en in voorkomend geval de 
vaststelling van de eventuele vergoeding van de bestuurders; 

- de benoeming van de commissaris(sen) en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een 
bezoldiging wordt toegekend; 

- het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen); 
- de goedkeuring van de rekeningen en de goedkeuring van de begroting; 
- de goedkeuring van de ontbinding van de vereniging , de benoeming van de 

vereffenaar naar aanleiding van de vereffening in het kader van de ontbinding, de 
beslissing tot het bepalen van de vergoeding van de vereffenaars bij een vrijwillige 
ontbinding en de bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de 
ontbinding; 

- de beslissing tot uitsluiting van een lid; 
- de beslissing tot omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk 

(VSO); 
- alle andere door de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging aan de 

algemene vergadering expliciet toegekende bevoegdheden. 
 
Artikel 13 
 
De gewone algemene vergadering vindt plaats op de dag, de plaats en het uur zoals bepaald 
door de raad van bestuur binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. 
 
Een buitengewone algemene vergadering kan op ieder ogenblik bijeengeroepen worden bij 
beslissing van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van bestuur of op verzoek van 
één vijfde  van het totale aantal leden.  Dit verzoek dient de verschillende punten te 
vermelden die moeten voorgelegd worden aan de vergadering die binnen vijf weken volgend 
op het verzoek zal bijeenkomen. 
 
De algemene vergadering wordt schriftelijk bij gewone brief, telegram, telex, fax, e-mail of op 
enige ander schriftelijke wijze bijeengeroepen (i) ten minste acht weken voor de gewone 
algemene vergadering en (ii) ten minste twee weken voor een buitengewone algemene 
vergadering. 
 
Bij wijziging van dag, plaats of uur van de gewone algemene vergadering, zullen de leden 
hiertoe tijdig worden ingelicht door de raad van bestuur, overeenkomstig voormelde alinea. 
 
De uitnodiging vermeldt de plaats, datum en uur van de vergadering. De voorlopige agenda 
wordt in de oproepingsbrief vermeld.  Elk lid kan aan de raad van bestuur punten voor de 
agenda van de algemene vergadering voorstellen, ten laatste twee weken voor deze 
vergadering plaatsvindt. Ten laatste acht dagen voor de vergadering wordt desgevallend de 
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definitieve agenda uitgestuurd. 
 
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld worden, tenzij alle leden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en éénparig instemmen met de behandeling van deze 
onderwerpen. 
 
 
Artikel 14 
 
Alle leden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht met name elk lid beschikt over 
één stem.  De beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de 
aanwezige stemmen, tenzij anders is voorzien in de Wet of deze statuten. 
 
Elk lid kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid, volmachtdrager, die 
de volheid van bevoegdheid heeft om hem te vertegenwoordigen, te stemmen, en te handelen 
in zijn plaats in alle aangelegenheden die tijdens de algemene vergadering voorkomen, met 
dien verstande dat elke volmachtdrager (i) niet meer dan 5 leden kan vertegenwoordigen of 
(ii) (indien het aantal leden hoger is dan 50) maximaal 10% van het ledenbestand kan 
vertegenwoordigen. 
 
Artikel 15 
 
Tenzij de Wet of de statuten anders bepalen, zal de algemene vergadering steeds volwaardig 
samengesteld zijn ongeacht het percentage van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Elke besluitvorming kan gebeuren bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige 
of vertegenwoordigde leden, tenzij de Wet of de statuten anders voorschrijven. 
 
Artikel 16 
 
De algemene vergadering kan slechts geldig over de wijziging van de statuten van de 
vereniging beslissen wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief 
en wanneer ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de 
beslissing wordt genomen met ten minste twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen. 
 
Indien twee derde van het totale aantal van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig 
of niet vertegenwoordigd zijn, dient de raad van bestuur een tweede algemene vergadering 
bijeen te roepen die gehouden zal worden ten vroegste de vijftiende dag na de datum van de 
eerste algemene vergadering en zal beraadslagen volgens dezelfde beslissingsmodaliteiten.  
Deze vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde 
leden. 
 
 
 
Artikel 17 
 
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over een wijziging van het doel van 
de vereniging of de ontbinding van de vereniging indien ten minste twee derde van het totale 
aantal van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing tot doelswijziging dan 
wel ontbinding wordt genomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Indien twee derde van het totale aantal van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig 
of niet vertegenwoordigd zijn, dient de raad van bestuur een tweede algemene vergadering 
bijeen te roepen die gehouden zal worden ten vroegste de vijftiende dag na de datum van de 
eerste algemene vergadering en zal beraadslagen volgens dezelfde beslissingsmodaliteiten.  
Deze vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde 
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leden. 
 
Artikel 18 
 
De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd.  Deze notulen worden 
ondertekend door de secretaris of de voorzitter van de raad van bestuur en opgenomen in een 
daartoe door de raad van bestuur gehouden register dat wordt bewaard op de 
maatschappelijke zetel, waar alle leden er inzage kunnen van nemen, dit evenwel zonder het 
te verplaatsen van de maatschappelijke zetel. 
 
Elk lid van de vergadering kan op uitdrukkelijk verzoek een afschrift van de notulen 
ontvangen. 
 
Daarnaast wordt er op de griffie van de rechtbank van koophandel van het bevoegde  
gerechtelijke arrondissement een dossier gehouden dat volgende stukken bevat: 

- de statuten en iedere wijziging hiervan, evenals de gecoördineerde tekst van de 
statuten na de wijziging ervan; 

- de akten betreffende de benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders, van 
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van personen gemachtigd om de 
vennootschap te vertegenwoordigen en van de commissarissen en alle wijzigingen aan 
deze akten; 

- een kopie van het register van de leden; 
- de beslissingen betreffende de nietigheid of ontbinding van de vereniging, de 

vereffening ervan en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars en alle 
wijzigingen van deze beslissingen, evenals de in kracht van gewijsde gegane of bij 
voorraad uitvoerbaar verklaarde rechterlijke beslissingen hieromtrent; en 

- de rekeningen van de vereniging en de wijzigingen hieraan. 
 
Bovendien moet iedere wijziging aan de statuten, iedere benoeming, ontslag of uitsluiting en 
iedere beslissing betreffende de nietigheid, de ontbinding en vereffening van de vereniging 
binnen de maand bij uitreksel worden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad. 
 
 
HOOFDSTUK 4 – BESTUUR 
 
Artikel 19 
 
De algemene vergadering benoemt de bestuurders.   
 
Behalve wanneer de vereniging slechts drie leden telt in welk geval de raad van bestuur 
bestaat uit 2 bestuurders, is de raad van bestuur steeds samengesteld uit minimum drie en 
maximum veertien bestuurders. 
 
Elk jaar wordt ten minste één vierde van de raad van bestuur vervangen. 
 
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij kunnen echter wel ten 
allen tijde door de algemene vergadering afgezet of ontslagen worden.  
Het mandaat van bestuurder is onbeperkt hernieuwbaar.  
Bij het verstrijken van de termijn van hun mandaat blijven de bestuurders hun mandaat 
voortzetten totdat hun mandaat is hernieuwd of totdat in hun vervanging is voorzien. 
 
Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege bij overlijden.  
 
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit tenzij de algemene vergadering er anders 
over beslist. 
 



 7

Artikel 20 
 
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het bestuur van 
de vereniging en mag alle daden stellen die nuttig of noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van 
het doel van de vereniging, voor zover deze niet door de Wet of de statuten uitsluitend aan de 
algemene vergadering voorbehouden zijn. 
 
De raad van bestuur kan onder meer doch niet uitsluitend bijzonder gevolmachtigden 
aanstellen voor bepaalde welomschreven bevoegdheden, Mandatarissen zoals bepaald in 
artikel 21 verkiezen, alsook het beleid en de activiteiten die werden georganiseerd, controleren 
en goedkeuren.  
 
De raad van bestuur stelt de jaarlijkse lidgelden van de leden vast en vaardigt alle 
huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt. 
 
De bestuurders gaan, uit hoofde van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting aan 
betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de 
fouten in hun bestuur. 
 
Artikel 21 
 
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden (i) een voorzitter, (ii) een ondervoorzitter, (iii) 
een penningmeester en (iv) een secretaris.  De bestuurders die deze functies uitoefenen 
worden verder aangeduid als Mandatarissen.   
 
De voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris zullen verkozen worden 
door de raad van bestuur om de 2 jaar. 
 
De Mandatarissen zullen hun mandaat bij verstrijken van hun mandaat blijven uitoefenen tot 
het ogenblik dat hun opvolgers zijn verkozen. 
 
De voorzitter van de raad van bestuur zal alle algemene vergaderingen voorzitten alsook de 
raden van bestuur, en hij heeft in het bijzonder, doch niet uitsluitend, de bevoegdheid om  
tijdelijk een mandaat waar te nemen indien een van de Mandatarissen zijn functie openvalt 
omwille van ontslag of andere reden. 
 
De ondervoorzitter van de raad van bestuur zal de voorzitter bijstaan en zal de algemene 
vergaderingen en vergaderingen van de raad van bestuur voorzitten bij afwezigheid of verlet 
van de voorzitter.  
Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter afwezig of belet zijn, zal de raad van bestuur 
voorgezeten worden door een lid van de raad van bestuur die hiertoe werd aangeduid door de 
voorzitter. 
 
De penningmeester heeft de specifieke bevoegdheid de financiën, het budget en het jaarlijks 
financieel rapport van de vereniging te beheren. 
 
De secretaris zal de ledenlijst en de verslagen van de vergaderingen bijhouden.  
 
De Mandatarissen zullen jaarlijks een schriftelijk verslag opstellen met betrekking tot de 
activiteiten, financiën en lidmaatschap, hetwelk ze zullen voorleggen aan de raad van bestuur 
en voorstellen aan de algemene vergadering van de vereniging. 
 
Artikel 22 
 
De raad van bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar ter voorbereiding van de gewone 
algemene vergadering, doch eveneens telkens als de belangen van de vereniging zulks vergen 
op vraag van de voorzitter of van drie bestuurders.  
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Een bestuurder mag zich op de vergaderingen van de raad van bestuur door een andere 
bestuurder laten vertegenwoordigen, die de volheid van bevoegdheid heeft om hem te 
vertegenwoordigen, te stemmen, en te handelen in zijn plaats in alle aangelegenheden die 
tijdens de vergadering van de raad van bestuur voorkomen.  Een bestuurder mag slechts 
drager zijn van één enkele volmacht. 
 
De bestuurders worden schriftelijk bij gewone brief, telegram, telex, fax, e-mail of op enige 
ander schriftelijke wijze bijeengeroepen, ten minste 7 dagen voor de vergadering van de raad 
van bestuur.  Deze oproepingstermijn dient niet te worden nageleefd indien alle bestuurders 
aanwezig zijn dan wel verzaakt hebben aan hun recht van oproeping voor de betreffende 
vergadering. 
 
Artikel 23 
 
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de Wet of de statuten kan de raad van bestuur slechts 
beslissingen nemen indien ten minste 4 bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In het 
geval dat overeenkomstig de statuten slechts 2 dan wel 3 bestuurders deel uitmaken van de 
raad van bestuur dienen alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, teneinde 
geldig te kunnen beslissen. 
 
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de Wet of de statuten, worden de beslissingen van de 
raad van bestuur bij gewone meerderheid van de stemmen genomen. 
 
Elke bestuurder beschikt over één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
steeds doorslaggevend. 
 
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de verkiezing van de voorzitter, de 
ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris indien ten minste twee derde van het 
totale aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. In zulk geval is de stemming 
steeds geheim. 
 
Artikel 24 
 
Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt. Deze notulen 
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven in een daartoe 
bestemd register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging.  
 
De bestuurder die, in een beslissing voorgelegd aan de raad van bestuur, belangen heeft die 
tegenstrijdig zijn met de belangen van de vereniging of die bij deze beslissing een eigen 
persoonlijk belang heeft, is gehouden de raad van bestuur hiervan te verwittigen en zich te 
onthouden bij de beraadslaging en stemming. 
 
Artikel 25 
 
Ten overstaan van derden, in en buiten rechte, wordt de vereniging rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden (ii) de voorzitter, de 
penningmeester of de secretaris alleen handelend, doch na goedkeuring van de raad van 
bestuur, dewelke kan worden verleend in de vorm van een algemene volmacht. 
 
De raad van bestuur kan eveneens, binnen de grenzen van een specifiek mandaat, één 
bestuurder dan wel een bijzonder gevolmachtigde de bevoegdheid geven de vereniging alleen 
te verbinden overeenkomstig de modaliteiten die in de beslissing over dit mandaat is 
vastgelegd. 
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HOOFDSTUK 5 – BEGROTINGEN, REKENINGEN 
 
Artikel 26 
 
Het boekjaar loopt van één maart tot 28 februari van ieder jaar.  
 
Artikel 27 
 
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen boekjaar en de begroting voor het volgend 
boekjaar opgemaakt door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse 
algemene vergadering. 
 
Artikel 28 
 
Bij ontstentenis van benoeming van een commissaris heeft ieder lid het recht de financiële 
toestand van de vereniging, de rekeningen en hun wettelijke en statutaire regelmatigheid te 
onderzoeken.  
 
Ieder lid kan, teneinde deze onderzoeksbevoegdheid uit te oefenen, van de raad van bestuur, 
inzage van de rekeningen, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van 
de vereniging, en alle schriftelijke ophelderingen en inlichtingen vorderen. Het lid kan zich 
hierbij laten helpen, maar niet vertegenwoordigen, door een raadsman, die lid van het 
Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten, lid van het Instituut van Accountants en 
Belastingconsulenten, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, advocaat of notaris moet zijn. 
De vergoeding van de raadsman is ten laste van het belanghebbend lid. 
 
 
HOOFDSTUK 6 – ONTBINDING, VEREFFENING 
 
Artikel 29 
 
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding kan slechts de algemene vergadering tot 
ontbinding besluiten op de wijze bepaald in artikel 20 van de Wet. 
 
Bij de beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de algemene 
vergadering, één of meer vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en eventuele 
vergoeding. 
 
In alle gevallen van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding zal het netto-actief van de ontbonden 
vereniging, na kwijting van alle schulden en aanzuivering van de sociale lasten van de 
vereniging, door de algemene vergadering worden toegewezen aan één of meerdere 
instellingen met een gelijkaardige doelstelling.   
 
Artikel 30 
 
De Wet blijft van toepassing op alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze statuten. 
Daarnaast gelden eveneens de bepalingen van het huishoudelijk reglement. 
 
Indien sommige bepalingen van onderhavige statuten in strijd zijn met de gebiedende 
voorschriften van de Wet, dan dienen zij als ongeschreven beschouwd te worden zonder echter 
een oorzaak van de vernietiging van de vereniging te kunnen zijn. 
 
 
 


