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    In te vullen door de griffie 
 
 
 

 

   

 Aantal Bladzijden              Blz(n)  

 O Tarief Oprichting 

 O Tarief Wijziging 

  O Gratis bekendmaking 
    

In hoofdletters invullen  
en bij de eerste neerlegging 

 ter griffie voegen 

 Aanvraagformulier I  tot inschrijving (KBO) en/of tot 
 bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 

   

 
  
 Luik A  Identificatie 

   

Niet invullen bij oprichting  1°  Ondernemingsnummer : 0478.924.623  
  2°  Benaming 

 
   (voluit) : Sectorale Pensioenstelsels voor de ondernemingen van het 

Garagebedrijf, het Koetswerk en de Metaalhandel vzw 

  
  (verkort) : SEFOCAM vzw 

   

   Evt. letterwoord :       

  3°  Rechtsvorm  : Vereniging zonder Winstoogmerk 
    Andere :       

  
4°  Zetel :  Woluwedal 

    Nr : 46 Bus : 7 
    Postcode : 1200 Gemeente : Brussel 
    Land : België  
   

   Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven 
   Straat :       
   Nr :       Bus :       

Bij voorkeur het adres  
van de hoofdvestiging  

in België opgeven    Postcode :        Gemeente :       
   

   De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres.  
 Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hieronder in te vullen 

    

   Benaming :       
   Dienst :       
   Naam :       Taal :  Nederlands 
   Straat :       
   Nr :       Bus :       Ond. Nr. :     .   .    

. 

   Postcode :      Gemeente :       
   

Enkele tips 

 

  
-  De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering. 
- Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het Belgisch 

Staatsblad voorbehouden zones. 
-  Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend. 

VVVeeerrreeennniiigggiiinnngggeeennn,,,   SSStttiiiccchhhtttiiinnngggeeennn   eeennn   OOOrrrgggaaannniiisssmmmeeennn   
   

Federale Overheidsdienst 
Justitie 

 

Luik A : In alle gevallen in te vullen 
Luik B : Bekend te maken tekst in de 

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
Luik C :  Enkel in te vullen bij oprichting 
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   Luik B        In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 
  na neerlegging van de akte ter griffie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Ondernemingsnr : 0478.924.623 
 Benaming :  
 (voluit) : Sectorale Pensioenstelsels voor de ondernemingen van het 

Garagebedrijf, het Koetswerk en de Metaalhandel vzw 
 

 (verkort) : SEFOCAM vzw 

 Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk 

 Zetel : Woluwedal 46 te 1200 Brussel 

Onderwerp akte : Nieuwe Statuten 

De algemene vergadering van 6 december 2010, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige  

aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen  

en te vervangen door onderstaande tekst. 

 

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 

ARTIKEL 1 

De vereniging draagt de naam: Sectorale Pensioenstelsels voor de ondernemingen van het Garagebedrijf, het 

Koetswerk en de Metaalhandel, afgekort: SEFOCAM 

 

ARTIKEL 2 

De zetel van de vereniging is gevestigd te Woluwedal 46, 1200 Brussel en ressorteert onder het gerechtelijk 

arrondissement Brussel. 

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt  

zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten. 

 

ARTIKEL 3 

De vereniging heeft tot doel op een paritair samengestelde wijze, zijnde met de vertegenwoordigers of 

gemandateerde personen van werkgevers- en werknemersorganisaties aangeduid door de respectievelijke  

Fondsen voor bestaanszekerheid opgericht door de Paritaire (Sub-)Comités 112, 149.04, 149.02 en 142.01  

gestalte te geven aan de taken, het toezicht, financiële beleggingen organiseren en het beheer van de sectorale  

aanvullende pensioenstelsels in de betrokken P.(S.)C.’s en dit conform de wettelijke bepalingen ter zake, zoals  

 
 
 

 
Griffie  

 
 

Voor-
behouden  

aan het 
Belgisch   

Staatsblad 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :  Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
 bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 
 Verso :  Naam en handtekening. 
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de wet op de aanvullende pensioenen (WAP). 

Om deze doelstellingen te realiseren kan de vereniging alle activiteiten ontplooien zoals sectorstudies maken of  

laten uitvoeren, een helpdesk organiseren en het financiële beheer, beleggingsstrategie behartigen,  

administratie, boekhouding, actuarieel werk, beheren van databestanden en de geïnde bedragen van de vier  

sectorale pensioenstelsels via de afhoudingen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beleggen of laten  

beleggen, pensioenfiches afleveren of laten afleveren aan de rechthebbenden, een overkoepelend of meerdere  

toezichtcomités per aanvullend pensioenstelsel opzetten en organiseren voor de aanvullende pensioenstelsels  

voor het Garagebedrijf, de Metaalhandel, het Koetswerk en de Terugwinning van metalen. 

De vereniging kan dit alles of deels zelf of in samenwerking met derden, zoals een pensioeninstelling, inrichten,  

de organisatie ervan aan gelijk welke natuurlijke of rechtspersoon toevertrouwen, welke zij daartoe zal  

machtigen. 

De vereniging kan eveneens alle zowel openbare als privé-manifestaties of initiatieven patroneren of zich ervoor 

interesseren, onder welke vorm ook, met inbegrip van het verlenen van een toelage of het nemen van een  

financiële participatie, vooropgezet dat hun doel gelijkaardig is of verband houdt met. 

De vereniging heeft eveneens tot doel zowel alle belangen te verdedigen van de uitkeringsgerechtigden van het 

aanvullend sectoraal pensioen als van de leden van de vertegenwoordigde werknemers- en werkgevers- 

organisaties. 

De vereniging kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar 

maatschappelijk doel verband houden of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. 

Zij mag zich ondermeer associëren met of zich aansluiten bij gelijk welke regionale, federale of internationale 

organisatie of commissie die tot de verwezenlijking van haar doel kan bijdragen, er haar medewerking aan  

verlenen, alle roerende of onroerende goederen verwerven, personeel tewerkstellen, alle reglementen  

uitvaardigen die voor haar leden, voor de uitkeringsgerechtigden en de respectievelijke vertegenwoordigde  

werknemers- en werkgeversorganisaties bindende kracht zullen hebben. 

Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst  

hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht. 

 

ARTIKEL 4 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden. 

 

TITEL II: L E D E N 

 

ARTIKEL 5 



MOD 2.2 

De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. 

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend  

toe aan de effectieve leden. De gegevens van de effectieve leden worden bijgehouden in het ledenregister dat  

op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden  

toepasselijk. 

Het minimum aantal effectieve leden is vastgelegd op 16. 

Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. 

Met de term ‘’lid’’ of ‘’leden’’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. 

 

ARTIKEL 6 

De algemene vergadering is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers of gemandateerden uit de  

werkgevers- en werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Paritaire (Sub-)Comités voor het  

Garagebedrijf (P.C. 112), de Metaalhandel (P.S.C. 149.04), het Koetswerk (P.S.C. 149.02) en de Terugwinning  

van Metalen (P.S.C. 142.01). 

Om als lid aanvaard te kunnen worden en het te blijven moet men: 

1. Voorgedragen worden door het Fonds voor Bestaanszekerheid van het Garagebedrijf of het Fonds voor 

Bestaanszekerheid van de Metaalhandel of het Fonds voor Bestaanszekerheid van het Koetswerk of het 

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Terugwinning van Metalen; 

2. Lid zijn van de in eerste alinea van dit artikel geciteerde werkgevers- of werknemersorganisaties die 

vertegenwoordigd zijn in de desbetreffende Fondsen voor Bestaanszekerheid. 

De kandidaturen voor het lidmaatschap moeten schriftelijk gericht worden tot de voorzitter van de vereniging, op  

het adres van haar maatschappelijke zetel. De raad van bestuur beslist over het al dan niet aanvaarden van het 

lidmaatschap. 

 

ARTIKEL 7 

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden of 

consultatieve leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. 

Tot ereleden kunnen worden benoemd, personen waarvan de persoonlijkheid of bewezen diensten van aard  

zijn het prestige van de vereniging te verhogen. 

 

ARTIKEL 8 

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht. 
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ARTIKEL 9 

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van 

bestuur ter kennis worden gebracht. 

Leden die geen lid meer zijn of behoren tot één van de in artikel 6 geciteerde werkgevers- of  

werknemersorganisaties of geen deel meer maken van één van de organisaties die hen via de respectievelijke  

Fondsen voor Bestaanszekerheid hebben voorgedragen, worden geacht ontslagnemend te zijn, evenals leden  

die onbekwaam verklaard worden, failliet verklaard worden of waarvan de onderneming die zij leiden failliet  

verklaard wordt. 

Dat zal evenals het geval zijn voor leden waarvan de economische activiteit of die van de onderneming welke zij 

leiden, niet meer uitgeoefend wordt in de economische sectoren omschreven in artikel 6 van deze statuten. 

De algemene vergadering kan ook steeds beslissen tot uitsluiting van een lid met 2/3 meerderheid van de  

stemmen. 

 

ARTIKEL 10 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging,  

en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. 

 

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR 

 

ARTIKEL 11 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, paritair samengesteld uit maximum twaalf bestuurders 

waarvan maximum zes bestuurders gekozen worden uit de leden afgevaardigd door de werknemers- 

organisaties en maximum zes bestuurders gekozen worden uit de leden afgevaardigd door de  

werkgeversorganisaties. 

 

ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar. 

 

ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en oefenen hun mandaat kosteloos uit. De  

akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank  

van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in  

de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
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ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders 

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag,  

door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden. 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. In dit  

geval moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de  

vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien om de paritaire samenstelling van de raad van  

bestuur te waarborgen. 

In dat geval blijft de bestuurder aan tot in diens vervanging wordt voorzien. 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op  

de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) 

bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

 

ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders. 

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is  

bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de  

algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en  

beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. 

De raad van bestuur kan commissies of comités oprichten per sector (garagebedrijf, metaalhandel, koetswerk of 

terugwinning van metalen) voor het onderzoek van speciale kwesties. Die commissies of comités kunnen  

beroep doen op derden, mits akkoord van de raad van bestuur die de draagwijdte van hun opdracht  

toevertrouwd aan derden zal bepalen. De adviezen van deze commissies of comités kunnen de vereniging  

slechts binden na goedkeuring van de raad van bestuur. 

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. 

De beslissingen van de raad van bestuur worden paritair genomen bij gewone meerderheid, zijnde met een 

meerderheid van stemmen in de werkgeversgroep en een meerderheid van stemmen in de werknemersgroep.  

Om geldig te kunnen beraadslagen, moet zowel de meerderheid van de bestuurders van de werkgeversgroep  

als de meerderheid van de bestuurders van de werknemersgroep aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Een bestuurder kan schriftelijk of per telefax volmacht verlenen aan een andere bestuurder behorende tot  

dezelfde sector en groep van leden (werkgevers- of werknemersgroep) om hem/haar te vervangen. Een  

bestuurder kan hierbij maximum één andere bestuurder vertegenwoordigen. 

 

ARTIKEL 16 

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter. Hij moet worden samengeroepen wanneer  
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tenminste twee bestuurders daartoe een schriftelijke aanvraag tot de voorzitter richten. 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig  

is, wordt de vergadering voorgezeten door de vice-voorzitter en in geval van diens belet of afwezigheid door de  

oudste van de aanwezige bestuurders. 

 

ARTIKEL 17 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter of door twee  

bestuurders en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden  

overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of  

door de coördinator. 

 

ARTIKEL 18 

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig  

besluit of van enige machtiging. 

 

ARTIKEL 19: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid,  

W.VZW 

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid 

overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de 

vereniging. 

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden minstens een voorzitter en een vice-voorzitter en kan eender  

welke andere functie aanstellen. Een alternering behoort tot de mogelijkheden. De voorzitter en de  

ondervoorzitter worden om de twee jaar verkozen. 

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien  

de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. 

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden 

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur 

b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de 

meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet  

evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de  

betrokkene. 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te 

vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten  
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binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch  

Staatsblad. 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de 

vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van de voorzitter  

en de coördinator, of bij ontstentenis van de voorzitter door twee bestuurders. 

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit. 

 

ARTIKEL 20: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid,  

W.VZW 

De raad van bestuur draagt bevoegdheden van dagelijks bestuur over aan enerzijds een afzonderlijk handelend 

coördinator, alsook aan een collegiaal optredend bureau. 

De coördinator is geen lid van de vereniging. De coördinator woont van rechtswege en met raadgevende stem  

de vergaderingen van de raad van bestuur, het bureau en de algemene vergadering bij en ziet toe op de  

uitvoering van de beslissingen ervan. Hij bereidt de uitwerking van het budget voor en is verantwoordelijk voor  

de financiële en boekhoudkundige verrichtingen van de vereniging. Voor de uitoefening van deze taak zal de  

coördinator eventueel bijgestaan worden door een secretariaat dat, behoudens andersluidende beslissing van  

de algemene vergadering te nemen naar de vorm en volgens de modaliteiten vereist voor een wijziging van de  

statuten, verzekerd wordt door de vzw of door elke vereniging die haar zou opvolgen. 

De coördinator is eveneens belast met het onderhouden en ontwikkelen van contacten met alle overheden. De 

coördinator rapporteert aan het bureau, de raad van bestuur en de algemene vergadering over de activiteiten  

van de vereniging en legt rekenschap af aan het bureau voor diens dagelijkse beheersdaden. De coördinator  

stelt ook de verslagen van alle vergaderingen op en ontvangt en ondertekent de briefwisseling. 

Hij mag eveneens binnen de perken vastgesteld door de raad van bestuur, de vereniging verbinden, kwijtingen  

en decharges tekenen tegenover alle besturen, cheques, overschrijvingen en stortingen uitgeven en  

incasseren. Deze bevoegdheden mag de coördinator mits machtiging van de raad van bestuur overdragen. 

De coördinator kan bovendien, door de raad van bestuur het bureau of de voorzitter belast worden met het  

welke bijzondere opdracht en toebedeeld worden met bevoegdheden. 

De coördinator beslist over de aanwerving en afzetting van het personeel en bepaalt de bezoldiging ervan. 

Diens benoeming en afzetting gebeurt door de raad van bestuur. De ambtsbeëindiging kan op vrijwillige basis  

door schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur. 

Daarnaast stelt de raad van bestuur een paritair samengesteld bureau aan, samengesteld uit de voorzitter, de  

vicevoorzitter en twee bestuurders. Het bureau beheert de lopende zaken van de vereniging en brengt bij de  

raad van bestuur verslag uit over zijn activiteit en beslissingen. Het bureau bestuurt de werkzaamheden van de  
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vereniging en coördineert de activiteit van haar organen. Het bureau bepaalt verder de arbeidsvoorwaarden en  

bezoldiging van de coördinator. Het bureau treedt op als college. 

De benoeming en afzetting van de leden van het bureau gebeurt door de raad van bestuur. De  

ambtsbeëindiging kan op vrijwillige basis door schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur. 

 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING 

 

ARTIKEL 21 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van  

de raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de vice-voorzitter  

en in geval van diens belet of afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan 

evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene 

vergadering. 

De toegetreden leden hebben het recht de bijeenkomst van de algemene vergadering bij te wonen. 

 

ARTIKEL 22 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

- het wijzigen van de statuten, 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders, 

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een 

bezoldiging wordt toegekend, 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening, 

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 

- de uitsluiting van een lid van de vereniging, 

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 

 

ARTIKEL 23 

De algemene vergadering kan, op voorstel de raad van bestuur, een reglement van inwendige orde opstellen  

dat, mits eerbiediging van onderhavige statuten, o.m. de werkingsregels van de vereniging kan bepalen. 

Dit reglement kan enkel door de algemene vergadering gewijzigd worden en zal voor al de leden bindende  
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kracht hebben. 

De algemene vergadering zal, op voorstel van de raad van bestuur, mits eerbiediging van de wetten en  

bepalingen die van toepassing zijn, gelijk welk reglement aanstellen dat zij nuttig acht voor de werking, beheer,  

samenwerking en organisatie van de sectorale aanvullende pensioenstelsels die zij onder haar hoede heeft. 

Deze reglementen zullen bindende kracht hebben zowel voor de werkgeversorganisaties als de 

werknemersorganisaties die via de respectievelijke Fondsen voor Bestaanszekerheid de leden van onderhavige  

vzw hebben voorgedragen als voor de arbeiders en bedrijven die ressorteren onder de Paritaire (Sub-)Comités  

112, 149.04, 149.02 en 142.01. 

 

ARTIKEL 24 

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens  

als het doel van de vereniging zulks vereist. 

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het 

afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar. 

 

ARTIKEL 25 

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. 

 

ARTIKEL 26 

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de 

effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te 

behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering 

samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. 

 

ARTIKEL 27 

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter  

of de coördinator of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per  

mail of per aangetekende brief tenminste acht dagen voor de vergadering. 

 

ARTIKEL 28 

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door  

de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet 

eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden  
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ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur  

overhandigd zijn. 

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden. 

 

ARTIKEL 29 

Behalve in geval de wet of de statuten anders vermelden, zal de vereniging slechts geldig kunnen beraadslagen 

wanneer zowel de helft van de leden afgevaardigd door de werknemersorganisaties als van de 

werkgeversorganisaties aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Behalve in de bij de wet of statuten vermelde gevallen, worden de beslissingen met een paritaire meerderheid  

van stemmen genomen, zijnde een meerderheid van het totaal aan aanwezige en vertegenwoordigde leden  

afgevaardigd door de werknemersorganisaties èn een meerderheid van het totaal aanwezige en  

vertegenwoordigde leden afgevaardigd door de werkgeversorganisaties. 

In geval van staking van stemmen in beide paritaire groepen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

ARTIKEL 30: statutenwijziging 

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is  

vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan  

kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze  

vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering  

mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke  

statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist,  

ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een  

meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten. 

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging 

neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient  

de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

 

ARTIKEL 31 

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van  

het doel der vereniging vereist. 

 

ARTIKEL 32 

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet  
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dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te  

kunnen voorzien. 

 

ARTIKEL 33 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter of twee bestuurders  

en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en 

belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of  

twee bestuurders of door de coördinator. 

 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN 

 

ARTIKEL 34 

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

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend 

boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt  

binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. 

 

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING 

 

ARTIKEL 35 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene 

vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.  

Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene  

vergadering vermeld worden. 

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een  

tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige  

of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig  

te ontbinden. 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering vier vereffenaars op paritaire wijze, of bij 

gebreke daarvan, de rechtbank. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. 

Na aanzuivering van het eventuele passief, zal het overschot door de vereffenaars bestemd worden, volgens de 

criteria en de modaliteiten bepaald door de algemene vergadering, dewelke een gelijkaardige organisatie dient  
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Luik B - Vervolg Voor-
behouden 

aan het 
Belgisch 

Staatsblad 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :  Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
 bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 
 Verso :  Naam en handtekening 

te zijn. 

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars  

neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient  

dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt  

te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

 

ARTIKEL 36 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet  

van 2 mei 2002 toepasselijk. 

 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 6 december 2010. 

Te Brussel, 

 

Vander Stichele Hilde                                                                              Leukemans Muriel 

 

 

Voorzitter                                                                                                 Coördinator 
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   Vermeldingen voor de griffie 
   

 Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van 

 Ondernemingsnummer : 

         Op 

 
 
 

  
    Zegel van de rechtbank   Visum van de griffier 

 

 
  

      Luik C          Bijkomende gegevens in te vullen  
 bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon 

 
  

  1° Datum oprichtingsakte :        

  2° Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) :       

  3° Bestuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor) 

Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid 
                   

                  
                  
                  

 

                  

 4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (**) 

Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid 
                   

                  
                  
                  

(*) Voor alle  
natuurlijke personen  

het Rijksregisternummer, 
Bis-registernummer voor 

niet-verblijfhouders  
of ondernemingsnummer 

voor rechtspersonen 
 
 

(**) Voor de OFP, de 
uitvoering van het algemeen 

beleid van het organisme 

 

                  

  5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) :       

   
  Ondergetekende,       handelend als - maak uw keuze - verklaart dat deze opgaaf 

volledig en naar waarheid is opgemaakt. 
   
   Gedaan te      , op       
           (Handtekening) 

   
 

Federale Overheidsdienst 
Justitie 

 


