
 

STATUTEN  

 

De bijzondere algemene vergadering heeft op 21 oktober 2019 besloten om in 

toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering 

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse 

bepalingen, de vereniging vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop 

deze akte wordt bekendgemaakt.  

 

Dienovereenkomstig heeft de bijzondere algemene vergadering beslist om volledig 

nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen. 

 

 

TITEL 1: NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR 

 

ARTIKEL 1: Naam 

 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: De Meesterkoks van België - Les 

Maîtres Cuisiniers de Belgique - The Mastercooks of Belgium, afgekort: “Mastercooks”. 

 

 

ARTIKEL 2: Zetel, e-mailadres en website 

 

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 

vereniging heeft volgend e-mailadres contact@mastercooks.be en website 

www.mastercooks.be. 

 

 

ARTIKEL 3: Voorwerp 

 

De vereniging heeft als doel het verenigen van de koks die het charter van de 

vereniging hebben onderschreven. Het charter maakt deel uit van het intern reglement. 

 

De vereniging onthoudt zich van elke politieke, filosofische of confessionele activiteit. 

 

De vereniging kan kookwedstrijden organiseren, betrokken zijn bij de organisatie of ze 

sponsoren. Elke wedstrijd kan ter nagedachtenis of als erkenning van zijn of haar werk 

de naam krijgen van een overleden of gepensioneerde kok. 

 

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan 

in die zin ook zonder beperking winstgevende activiteiten stellen, van welke aard dan 
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ook, voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarom zij werd 

opgericht.  

 

 

ARTIKEL 4: Duur 

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.  

 

 

TITEL II: LEDEN 

 

ARTIKEL 5: Aantal leden 

 

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste twee bedragen. De leden zijn 

ingedeeld in 8 deelgroepen: 

 

- Mastercooks - Top Restaurants; 

- Mastercooks - Top Brasseries; 

- Mastercooks - Top Traiteurs, Catering en Home-Cooking; 

- Mastercooks - Top Specialisten; 

- Mastercooks - Belgische ambassadeurs in de wereld; 

- The Young Masters (30 - 38 jaar); 

- Mastercooks – Kandidaten; en 

- Mastercooks - Ere-leden. 

 

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

vergadering, komt toe aan alle leden.  

 

Leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister. Het ledenregister 

wordt gehouden op de zetel van de vereniging door de raad van bestuur. De raad van 

bestuur kan beslissen het ledenregister elektronisch te houden. 

 

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het ledenregister raadplegen. Daartoe 

richten zij een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur met wie zij een datum en 

het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet 

worden verplaatst.  

 

De raad van bestuur schrijft alle beslissingen over de toetreding, de uittreding of 

uitsluiting van leden in het ledenregister in binnen de acht (8) dagen nadat het van de 

beslissing in kennis is gesteld.  

 

 

ARTIKEL 6: Voordracht en toetreding van leden 



 

 

De raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe leden op voordracht van de 

aanwervingscommissie. De aanwervingscommissie beslist eenmaal per jaar over de 

ingediende kandidaturen en toetst deze aan het charter van de vereniging. De nieuwe 

kandidaten Mastercooks moeten een stageperiode van twee jaar doorlopen waarbij zij 

worden bijgestaan door twee peters. Mits een positieve evaluatie door de 

aanwervingscommissie worden zij na deze stageperiode van twee jaar effectief 

Mastercooks van de vereniging. The Young Masters hebben geen stageperiode van 

twee jaar. 

 

 

ARTIKEL 7: Titel 

 

De leden worden getiteld als “Mastercook of Belgium” of “Young Master”. Deze titel is 

strikt persoonlijk en niet verbonden aan de inrichting. Geen enkel lid mag de benaming 

noch het logo van de vereniging gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke 

schriftelijke toestemming van de raad van bestuur. Het communicatiemateriaal dat aan 

de leden van de vereniging ter beschikking wordt gesteld, blijft exclusief eigendom van 

de vereniging. 

 

Een lid “Mastercook of Belgium” of “Young Master” die van statuut of van inrichting 

verandert, die niet of niet meer voldoet aan de normen van het charter van de 

vereniging, wordt als ontslagnemend beschouwd en verliest het recht op de titel van 

“Mastercook of Belgium” of “Young Master” te voeren. 

 

Uitzonderlijk kan, mits toelating van de raad van bestuur, een lid “Mastercook of 

Belgium” of “Young Master” die geen eigen zaak meer uitbaat of niet meer als 

keukenchef in een restaurant actief is op zijn vraag toch de titel van “Mastercook of 

Belgium” of “Young Master” behouden indien hij actief blijft in een analoge of parallelle 

sector van het restaurantbedrijf. 

 

 

ARTIKEL 8: Bijdragen van de leden 

 

De bijdrage voor de leden wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur. Het 

maximumbedrag van de bijdragen bedraagt duizend euro (EUR 1.000). 

 

In december van elk jaar worden alle leden aangeschreven om hun jaarlijkse bijdrage 

voor het komende jaar te betalen. Een lid dat weigert de lidmaatschapsbijdrage te 

betalen, wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd, alsook leden die binnen 

de zes maanden na de bepaalde vervaldatum hun lidgelden niet hebben betaald. 
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ARTIKEL 9: Uittreding van een lid 

 

Een lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per brief of e-mail 

aan de raad van bestuur (ter attentie van de voorzitter) ter kennis worden gebracht. 

 

 

ARTIKEL 10: Uitsluiting van een lid 

 

Het uitsluiten van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden 

uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten 

voorgeschreven voor een statutenwijziging. De uitsluiting van een lid moet worden 

aangegeven in de oproeping. Het lid moeten worden gehoord. 

 

 

ARTIKEL 11: Geen rechten op het vermogen van de vereniging 

 

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, noch enige van zijn/haar rechtsopvolgers, heeft 

geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet 

terugvorderen.  

 

 

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR 

 

 

ARTIKEL 12: Samenstelling 

 

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie 

(3) en maximum zeventien (17) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, die lid zijn 

van de vereniging. Het bestuursorgaan wordt in deze statuten aangeduid met de naam 

‘raad van bestuur’.  

 

De raad van bestuur kiest uit zijn bestuurders een voorzitter, een of meer 

ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester en heeft bovendien de 

bevoegdheid tot het kiezen van elke functie die voor de goede werking van de 

vereniging noodzakelijk of nuttig is. 

 

 

ARTIKEL 13: Duur van het mandaat van de bestuurders 

 

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode 

van drie (3) jaar.  

 



 

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 

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, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. 

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na 

afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de 

regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.  

 

Een bestuurder wordt geacht aanwezig te zijn op de bestuursvergaderingen, de 

algemene vergadering, alsook uitzonderlijke vergaderingen. Hij neemt zoals alle leden 

ook actief deel aan de activiteiten van de vereniging. Een bestuurslid neemt ook de 

actieve leiding van een werkgroep die zich buigt over een specifieke activiteit van de 

vereniging. Hij rapporteert over de vorderingen op elke bestuursvergadering en 

algemene vergadering. Hij heeft het recht zich maximaal 3 maal per jaar te 

verontschuldigen. Bij hogere afwezigheid is deze automatisch ontslagnemend en komt 

er een plaats vrij voor een nieuw bestuurslid. Bij afwezigheid van bestuurslid zonder 

verontschuldiging wordt deze ter orde geroepen. Op het einde van elk werkjaar wordt 

er een evaluatie gemaakt van de aanwezigheden en zijn de statuten onmiddellijk van 

toepassing. Alleen de raad van bestuur kan om medische redenen een uitzondering 

geven op deze afspraken. 

 

 

ARTIKEL 14: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders 

 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige en/of 

vertegenwoordigde leden. De stemming gebeurt geheim. 

 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij anders door de algemene 

vergadering wordt beslist. Zij hebben recht op een vergoeding van de gefactureerde 

onkosten die werden goedgekeurd door de raad van bestuur.  

 

Een uittreksel uit de akten betreffende de benoeming van bestuurders moet binnen de 

dertig (30) dagen vanaf de dagtekening van de akte neergelegd worden op de griffie 

van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bij uittreksel worden bekendgemaakt in 

de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  

 

 

ARTIKEL 15: Ambtsbeëindiging en afzetting van 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), 
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door het niet halen van het aantal aanwezigheden overeenkomstig artikel 13 van deze 

statuten of door overlijden. 

 

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde 

leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene 

vergadering. 

 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit per brief of per e-mail bekend 

maken aan de raad van bestuur (ter attentie van de voorzitter). Dit ontslag gaat 

onmiddellijk in. 

 

Een uittreksel uit de akten betreffende de ambtsbeëindiging van bestuurders moet 

binnen de dertig (30) dagen vanaf de dagtekening van de akte neergelegd worden op 

de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bij uittreksel worden 

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  

 

 

ARTIKEL 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur 

 

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot 

verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die welke 

door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur 

vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. 

 

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun 

bezoldigingen. 

 

De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen, mits naleving van artikel 

2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De laatst goedgekeurde 

versie van het intern reglement dateert van 21 oktober 2019. 

 

 

ARTIKEL 17: Werkwijze van en besluitvorming door de raad van bestuur 

 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) 

bestuurders. 

 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. 

Indien de voorzitter belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de 

oudste aanwezige ondervoorzitter. In geval van diens belet of afwezigheid, wordt de 

vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

 



 

De raad van bestuur komt minstens zes (6) keer samen per jaar. Op uitnodiging van de 

raad van bestuur, kunnen personen andere dan bestuurders deelnemen aan de 

bestuursvergaderingen. Zij hebben evenwel geen stemrecht. 

 

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich op de 

bijeenkomsten van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen door een andere 

bestuurder. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. De 

beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van 

stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt 

doorslaggevend. 

 

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, zal eventueel een nieuwe 

bijeenkomst van de raad van bestuur worden gehouden binnen de dertig (30) dagen, 

waarna de beslissingen kunnen genomen worden ongeacht het aantal aanwezige en 

vertegenwoordigde bestuurders. 

 

Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting 

moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een 

rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig 

is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder en de raad van 

bestuur handelen overeenkomstig artikel 9:8 van het Wetboek van vennootschappen 

en verenigingen.  

 

 

ARTIKEL 18: Notulen 

 

Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen gemaakt die 

ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en de bestuurders die erom 

verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door twee (2) leden van de raad 

van bestuur. De notulen worden opgenomen in het notulenboek van de raad van 

bestuur.  

 

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle 

bestuurders worden genomen. 

 

 

ARTIKEL 19: Dagelijks bestuur 

 

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de 

vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of 

meer personen. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan. 
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Indien het orgaan van dagelijks bestuur bestaat uit meer dan één (1) lid, worden de 

beslissingen door het orgaan van dagelijks bestuur genomen als college. 

 

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur die besluit op de wijze zoals 

bepaald in artikel 17 van deze statuten. 

 

De ambtsbeëindiging van het orgaan van dagelijks bestuur kan geschieden: 

 

a) op vrijwillige basis door een persoon belast met het dagelijks bestuur, in welk geval 

deze persoon zijn schriftelijk ontslag moet indienen bij de raad van bestuur; en 

b) door afzetting door de raad van bestuur bij beslissing genomen overeenkomstig 

artikel 17 van deze statuten. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur 

moet binnen de zeven (7) dagen bij aangetekend schrijven ter kennis worden 

gebracht van de betrokkene. 

 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen belast 

met het dagelijks bestuur moeten worden neergelegd binnen de dertig (30) dagen 

vanaf de dagtekening van de akte op de griffie van de bevoegde 

ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad.  

 

 

ARTIKEL 20: Vertegenwoordiging 

 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, 

wordt de vereniging jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee (2) 

bestuurders, zijnde de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk optredend.  

 

De vereniging wordt voor wat het dagelijks bestuur van de vereniging aangaat, 

vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur.  

 

 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING 

 

ARTIKEL 21: Samenstelling 

 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door 

de voorzitter van de raad van bestuur. Indien deze afwezig of belet is, wordt de 

vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige ondervoorzitter. In geval van 

diens belet of afwezigheid, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de 

aanwezige bestuurders. 

 



 

Een lid kan zich 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.  

 

 

ARTIKEL 22: Bevoegdheden 

 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

a) het wijzigen van de statuten; 

b) de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

c) de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn 

bezoldiging; 

d) de kwijting van de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, 

het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de 

commissarissen; 

e) de goedkeuring van de jaarrekeningen en van de begroting; 

f) de ontbinding van de vereniging; 

g) de uitsluiting van een lid;  

h) de omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap 

erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap 

sociale onderneming; 

i) om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden; en 

j) alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen. 

 

 

ARTIKEL 23: Bijeenroeping van de algemene vergadering 

 

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

door de voorzitter in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten. Zij moet tenminste 

eenmaal per jaar worden bijeengeroepen door de raad van bestuur voor het 

goedkeuren van de jaarrekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het 

komend jaar. 

 

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 

1/5 van de leden het vraagt.  

 

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen binnen de eenentwintig 

(21) dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt 

uiterlijk gehouden op de veertigste (40ste) dag na dit verzoek. 

 

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

worden door de voorzitter of twee bestuurders. Alle leden, bestuurders en 
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commissarissen moeten worden opgeroepen per gewone brief of per e-mail tenminste 

vijftien (15) dagen voor de vergadering.  

 

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de 

agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk door ten minste één 

twintigste (1/20ste) van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. 

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

 

 

ARTIKEL 24: Gewone algemene vergadering 

 

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de maand mei. 

 

 

ARTIKEL 25: Meerderheid 

 

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de 

aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter 

of diegene die op het ogenblik de vergadering voorzit. 

 

 

ARTIKEL 26: Statutenwijziging 

 

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien de voorgestelde 

wijzigingen nauwkeuring zijn aangegeven in de oproeping en wanneer twee derde 

(2/3de) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt, dan 

kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, op de wijze zoals door deze 

statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit kan nemen, 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering 

mag niet binnen de vijftien (15) dagen volgend op de eerste vergadering worden 

gehouden.  

 

Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van twee derde (2/3de) der uitgebrachte 

stemmen vereist, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden 

meegerekend.  

 

Tot wijziging van het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging kan slechts 

met een meerderheid van vier vijfde (4/5de) van de uitgebrachte stemmen worden 

besloten, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden 

meegerekend. 

 



 

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde 

statuten binnen de dertig (30) dagen vanaf de dagtekening van de akte neergelegd 

worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bij uittreksel 

worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

 

 

ARTIKEL 27: Notulen 

 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de 

voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register 

kan op de zetel van de vereniging door de leden en belanghebbenden daar worden 

ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de 

secretaris of door de bestuurders die de bevoegdheid hiertoe overgedragen hebben 

gekregen conform het bepaalde in artikel 20 van deze statuten. 

 

De beslissingen van de algemene vergadering worden per gewone brief of per mail ter 

kennis gebracht aan alle leden en ereleden. 

 

 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN 

 

 

ARTIKEL 28 

 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 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 in de maand mei. 

 

De controle op de rekeningen wordt onderworpen aan een financiële 

controlecommissie, samengesteld uit twee leden van de vereniging die geen 

bestuurder zijn en door de algemene vergadering worden verkozen voor een termijn 

van drie jaar. De commissie brengt op de jaarlijkse vergadering verslag uit over haar 

opmerkingen. 

 

 

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING 

 

 

ARTIKEL 29 
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Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan 

slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien twee derde (2/3de) 

van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en 

bovendien vier vijfde (4/5de) van de uitgebrachte stemmen akkoord wordt bevonden, 

waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Het 

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

van de algemene vergadering vermeld worden. 

 

Zijn geen twee derde (2/3de) van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden 

samengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. Deze vergadering kan slechts tot de vrijwillige ontbinding 

beslissen mits het akkoord van vier vijfde (4/5de) van de uitgebrachte stemmen wordt 

gevonden, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. 

 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering een of meerdere 

vereffenaars bij gewone meerderheid, tenzij gebruik wordt gemaakt van de ontbinding 

en vereffening in één akte conform het bepaalde in artikel 2:80 van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen. Bij gebreke aan een benoeming van een of 

meerdere vereffenaars door de algemene vergadering, benoemt de rechtbank één of 

meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de 

vereffeningsvoorwaarden. 

 

De activa, zullen na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een werk 

voor een belangeloos doel dat gelijkaardig is aan het belangeloos doel van de 

vereniging. 

 

 

ARTIKEL 30 

 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen, zoals ingevoerd bij Wet van 23 maart 2019 (zoals 

gewijzigd van tijd tot tijd) toepasselijk. 

 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de bijzondere algemene vergadering van 21 

oktober 2019. 

 

Te Brussel. 

 

Fol Frank 

Voorzitter  
 


