
STATUTEN HIPPOCRATES BELGIUM VZW 

TITEL 1 : Naam, zetel 

Artikel 1: 

De vereniging is opgericht als een vzw voor onbepaalde duur. Zij draagt de naam «HIPPOCRATES 

BELGIUM  vzw», afgekort « HB vzw ». 

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere do-

cumenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vereniging, moeten het volgende 

bevatten : 

- de naam van de rechtspersoon en de rechtsvorm, voluit of in afgekorte vorm, 

- de precieze vermelding van de zetel van de rechtspersoon, 

- het ondernemingsnummer, 

- het nummer van ten minste één rekening van de vereniging bij een in België gevestigde 

kredietinstelling, 

- indien van toepassing : het e-mailadres en de website van de rechtspersoon. 

Artikel 2: 

Haar zetel is gevestigd op het grondgebied van het Waals Gewest. 

Het huidige adres is: 1 Rue du Baillois, te 1330 Rixensart. 

Het behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de zetel te verplaatsen en over te 

gaan tot de bekendmaking van de verhuizing, voor zover deze in hetzelfde gewest blijft of voor 

zover deze verhuizing geen wijziging van de taal van de statuten vereist krachtens de toepasselijke 

taalregeling. 

 

TITEL 2 : Doel 

Artikel 3: 

Het belangeloze doel van de vzw bestaat erin: 

1. De therapeutische vrijheid en de vrijheid van voorschrift te beschermen, alsook de vrijheid 

van meningsuiting en de vrije informatieverstrekking ; 

2. De medische ethiek te bevorderen: 

a. Het beginsel « Primum non nocere » respecteren 



b. De eed van Hippocrates in ere houden: "Boven alles zal ik voor mijn patiënten 

zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten. Ik zal mijn patiënten 

goed informeren. Zelfs onder druk zal ik mijn medische kennis niet gebruiken voor 

praktijken die tegen de menselijkheid zijn." 

3. Het genetisch erfgoed van individuen en van de mensheid in stand te houden ; 

4. Bij te dragen tot de wetenschappelijke kennis en tot de vooruitgang en verspreiding 

daarvan, met name door die met collega’s en andere beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg te delen; bij te dragen tot waarheidsgetrouwe, objectieve en 

genuanceerde informatie, met respect voor de verschillende standpunten inzake 

wetenschap en geneeskunde ; 

5. Onafhankelijkheid te vrijwaren tegenover politiek, religie, commerciële belangen of 

commerciële druk, alsook vrijheid van elke medisch-farmaceutische of aanverwante 

belangenverstrengeling ; 

6. Elke onrechtvaardige en willekeurige inbreuk op de rechten van een 

gezondheidsbeoefenaar of een groep van gezondheidsbeoefenaren te bestrijden ; 

7. Een democratisch debat te bevorderen over gezondheid, wetenschap en geneeskunde ; 

8. Te ijveren voor een gezondheidsbeleid dat vrij is van belangenconflicten en waarin het 

belang van alle burgers centraal staat, en niet dat van financiële of industriële groepen, 

met name uit de farmasector. 

De vereniging tracht dit doel te bereiken met alle middelen, met inbegrip van economische midde-

len, en in het bijzonder door alle vormen van beroep: al dan niet georganiseerd, gerechtelijk of 

buitengerechtelijk, administratief, kosteloos of anderszins, en zowel rechtstreeks als onrecht-

streeks. 

Om haar doel te realiseren kan de vereniging alle materiële of financiële steun en bijdragen ont-

vangen van zowel openbare als particuliere instellingen of personen. De aldus ingezamelde gelden 

en materialen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de verwezenlijking van dit belangeloze 

doel. 

Zij kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband hou-

den. Met name kan zij belangstelling tonen voor en haar medewerking verlenen aan elke activiteit 

die met haar doel overeenstemt. 

Zij mag over alle roerende en onroerende goederen beschikken, hetzij als vruchtgebruiker hetzij 

als eigenaar,  die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar belangeloze doel. 

De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig roerend of onroerend voordeel uitkeren 

aan haar oprichters, leden, bestuurders of enige andere persoon, behalve voor het belangeloze 

doel bepaald door deze statuten. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig. 



De vereniging kan aan gezondheidsbeoefenaren of aan andere burgers gratis diensten verstrekken 

die tot haar actiedomein behoren en bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. 

 

TITEL 3 : Leden 

Artikel 4: 

De vereniging bestaat uit effectieve leden en steunende leden. Hun aantal is niet beperkt. Het mi-

nimumaantal is vastgesteld op drie. De eerste vier leden zijn de oprichters. 

Enkel de effectieve leden genieten alle rechten die de wet en de huidige statuten aan de leden 

toekennen. 

Artikel 5: 

Over de toetreding van nieuwe leden wordt soeverein beslist door de algemene vergadering met 

een tweederde meerderheid. 

Steunende leden zijn personen die de vereniging wensen te steunen en zich ertoe verbinden de 

statuten na te leven. 

Artikel 6: 

Ieder die effectief of steunend lid van de vzw wenst te worden, moet hiertoe een schriftelijk ver-

zoek richten tot de voorzitter van het bestuursorgaan. 

Om als effectief of steunend lid aanvaard te worden, dient een kandidaat de principes te onder-

schrijven die aan het belangeloze doel van de vereniging ten grondslag liggen. 

Artikel 7: 

Effectieve of steunende leden kunnen zich te allen tijde uit de vzw terugtrekken door hun ontslag 

schriftelijk bij het bestuursorgaan in te dienen. 

De hoedanigheid van lid gaat van rechtswege verloren door zijn overlijden of, indien het om een 

rechtspersoon gaat, door zijn ontbinding, fusie, splitsing, nietigheid of faillissement. 

Artikel 8: 

Geen enkel uittredend, geschorst of uitgesloten lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van 

een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden op het vermogen van de vzw. Zij kunnen 

geen inzage in of verantwoording over de rekeningen vragen, en ook geen verzegeling, geen in-

ventaris of geen terugbetaling van vrijwillig betaalde bijdragen eisen. 

Artikel 9: 



Het bestuursorgaan kan, tot de datum van de volgende algemene vergadering, de deelname van 

een lid aan de activiteiten en vergaderingen van de vzw verbieden in geval van ernstige overtre-

ding van de statuten of van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). 

Elk lid dat een daad heeft begaan die in strijd is met de eerbaarheid, dat de belangen van de vzw 

of haar leden ernstig in gevaar heeft gebracht of dat de statuten en/of het huishoudelijk regle-

ment niet heeft nageleefd, kan worden uitgesloten. 

De uitsluiting van een lid kan door de algemene vergadering slechts worden uitgesproken met een 

tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De uit-

sluiting van een lid moet worden vermeld in de oproeping die de agenda bevat. Het lid moet wor-

den gehoord over de redenen voor zijn uitsluiting. 

Artikel 10: 

Het bestuursorgaan houdt op de maatschappelijke zetel van de vereniging een register bij van de 

effectieve leden. 

Dit register bevat de naam, voornaam en woonplaats van de leden, of, in het geval van een 

rechtspersoon, de maatschappelijke naam, de rechtsvorm en de zetel, alsmede de volledige gege-

vens van de fysieke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt. Alle besluiten over toetre-

ding, uittreding of uitsluiting van leden worden door het bestuursorgaan eveneens in dit register 

opgenomen binnen de acht dagen nadat het bestuursorgaan van het besluit kennis heeft gekre-

gen. Het bestuursorgaan kan besluiten dat het register in elektronische vorm wordt bijgehouden. 

Het effectieve lid plaatst in het register zijn handtekening naast de vermelding van zijn toetreding. 

Deze handtekening impliceert zijn instemming met de huidige statuten, met het huishoudelijk re-

glement en met de door de vereniging genomen besluiten. 

 

TITEL 4 : Bijdragen 

Artikel 11: 

Effectieve en steunende leden zijn niet verplicht tot het betalen van enige toetredings- of lidmaat-

schapsbijdrage. Hun bijdrage aan de vereniging bestaat in de actieve inzet van hun deskundigheid 

en hun toewijding. 

 

TITEL 5 : Algemene vergadering 

Artikel 12: 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging. Zij wordt 

voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien deze afwezig is, door de be-

stuurder die daartoe door de vergadering is aangewezen. 



Artikel 13: 

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij heeft de bevoegdheden die 

haar uitdrukkelijk worden toegekend door het WVV (Wet van 23 maart 2019) of door deze statu-

ten. 

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor: 

- de wijziging van de statuten 

- de toetreding van nieuwe effectieve en steunende leden 

- de benoeming en het ontslag van de bestuurders, alsook de vaststelling van hun bezoldiging in de 

gevallen waarin hun een bezoldiging wordt toegekend 

- in voorkomend geval, de benoeming en het ontslag van de accountant en de vaststelling van zijn 

bezoldiging 

- de kwijting die aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de accountant moet worden 

verleend 

- de goedkeuring van de begrotingen en rekeningen 

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging 

- de uitsluiting van effectieve en steunende leden 

- de uitvoering of aanvaarding van een kosteloze inbreng van een geheel van goederen 

- alle andere gevallen waarin het WVV of de statuten zulks voorschrijven. 

Artikel 14: 

Elk jaar moet ten minste één algemene vergadering worden gehouden, uiterlijk zes maanden na 

afloop van het voorgaande boekjaar. 

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering ook bijeen in de gevallen bepaald door het 

WVV of de statuten of wanneer ten minste een vijfde van de leden daarom verzoekt. 

In dat laatste geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen de 15 dagen 

na dit verzoek, en wordt de algemene vergadering uiterlijk op de 40ste dag na dit verzoek gehou-

den. 

Artikel 15: 

De effectieve leden worden door het bestuursorgaan per gewone brief of per e-mail bijeengeroe-

pen. Deze bijeenroeping wordt ten minste 15 dagen vóór de vergadering aan elk lid toegezonden 

en wordt namens het bestuursorgaan door een bestuurder ondertekend. 

De oproeping vermeldt de agenda, de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering. 



De algemene vergadering keurt de rekeningen en de begroting goed. Die worden als bijlage bij de 

oproeping gevoegd. 

Indien een twintigste van de effectieve leden een ondertekend verzoek indient om een punt op de 

agenda toe te voegen, moet dit op de agenda worden geplaatst. 

Artikel 16: 

Elk lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een 

ander lid. Elk lid mag slechts houder zijn van één schriftelijke en naar behoren ondertekende vol-

macht. 

Artikel 17: 

Alle effectieve leden hebben in de algemene vergadering evenveel stemrecht, elk met één stem. 

Artikel 18: 

De algemene vergadering beraadslaagt wanneer ten minste de helft van de leden aanwezig of ver-

tegenwoordigd is, behalve in de gevallen waarin het WVV of de huidige statuten een quorum 

voorschrijven. Behoudens in gevallen waarin het WVV of deze statuten anders bepalen, worden 

besluiten genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

Ongeldige en blanco stemmen, alsmede onthoudingen worden niet meegeteld bij de berekening 

van de meerderheid. 

Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter, of bij diens ontstentenis de bestuurder 

die hem vervangt, de doorslag. 

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen over de punten op de agenda. 

Artikel 19: 

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen over de ontbinding van de vzw of 

de wijziging van de statuten indien dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van het 

WVV. 

Artikel 20 : 

De besluiten worden opgetekend in een register van notulen. 

De notulen worden opgesteld door de secretaris van het bestuursorgaan of, bij verhindering, door 

een andere hiertoe aangewezen bestuurder. 

Zij worden ondertekend door de voorzitter en een effectief lid, en bewaard in een register op de 

zetel van de vereniging. 

Ieder gewoon lid kan deze notulen raadplegen, zonder het register te verplaatsen. 



Derden die een rechtmatig belang aantonen, kunnen onder de door het WVV bepaalde voorwaar-

den om uittreksels van de notulen verzoeken. 

Artikel 21: 

De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over statutaire wijzi-

gingen indien de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproepingsbrief en 

indien minstens twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 

Is aan deze laatste voorwaarde niet voldaan, dan is een tweede bijeenroeping noodzakelijk en zal 

de nieuwe vergadering geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of verte-

genwoordigde leden. De tweede algemene vergadering mag niet worden gehouden binnen de 15 

dagen volgend op de eerste algemene vergadering. 

Voor een wijziging is twee derde van de stemmen vereist, waarbij onthoudingen noch in de teller 

noch in de noemer worden meegerekend. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op 

het voorwerp of het belangeloze doel van de vereniging, dan kan zij slechts worden aangenomen 

wanneer zij vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden heeft ver-

kregen, waarbij onthoudingen niet in de teller of in de noemer worden meegerekend. 

Elke wijziging van de statuten moet worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde onderne-

mingsrechtbank. Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder. 

 

TITEL 6: Het bestuursorgaan 

Artikel 22: 

De vzw wordt bestuurd door een bestuursorgaan, bestaande uit ten minste 2 bestuurders, leden 

van de vereniging. 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de 

stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde personen en door geheime stemming. De kan-

didaat dient een schriftelijke, met redenen omklede aanvraag in bij het bestuursorgaan. 

De ambtstermijn van een bestuurder, die te allen tijde zonder opgave van redenen door de alge-

mene vergadering kan worden herroepen, is vijf jaar en kan worden verlengd. 

Elke bestuurder die ontslag wil nemen, moet het bestuursorgaan daarvan schriftelijk in kennis stel-

len. 

Indien een functie van bestuurder vacant wordt voor het einde van zijn mandaat, hebben de over-

blijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende alge-

mene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; in geval van 

bevestiging vervult de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de alge-

mene vergadering anders beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöp-



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

regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. 

Artikel 24: 

Het bestuursorgaan benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester 

en eventueel één of meer vicevoorzitters. 

De voorzitter is belast met het bijeenroepen en voorzitten van het bestuursorgaan. 

De secretaris is belast met het opstellen van de notulen, het bewaren van de stukken, het bijhou-

den van het register van de vennoten en het verrichten van de verplichte neerleggingen bij de grif-

fie van de ondernemingsrechtbank. 

De penningmeester is belast met het voeren van de boekhouding, het doen van belastingaangiften 

en het vervullen van de formaliteiten voor de betaling van vermogensbelasting en btw. 

Bij tijdelijke verhindering van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de ondervoorzit-

ter of één van de ondervoorzitters of door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

 

Artikel 25: 

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, in geval van verhindering, door 

een andere bestuurder. Hij kan ook bijeenkomen op verzoek van 2 bestuurders. 

De bestuurders worden per gewone brief of per e-mail opgeroepen minstens 8 dagen voorafgaand 

aan de datum die voor de vergadering van het bestuursorgaan is vastgesteld. De brief bevat de 

agenda. 

Het bestuursorgaan beraadslaagt alleen over de punten op de agenda. 

Het bestuursorgaan heeft ook het recht om per e-mail te beraadslagen en te besluiten over aange-

legenheden die niet op de volgende vergadering van het orgaan kunnen wachten. Op verzoek van 

ten minste 2 bestuurders wordt dit punt uitgesteld tot de eerste vergadering van het bestuursor-

gaan. 

Artikel 26: 

Het bestuursorgaan beraadslaagt geldig indien de helft van de bestuurders aanwezig of vertegen-

woordigd is. 

Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen bij een schriftelijke 

en naar behoren ondertekende volmacht. 

Een bestuurder kan slechts houder zijn van één volmacht. 

Elke bestuurder heeft één stem. De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met 

een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 



Ongeldige en blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld bij de berekening van de 

meerderheden. 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of bij gebrek daaraan de stem van de be-

stuurder die hem vervangt, doorslaggevend. 

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of een uitspraak moet doen over een 

verrichting die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij een bestuurder zich in een situatie van be-

langenconflict bevindt, moet deze bestuurder de andere bestuurders daarvan in kennis stellen 

voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van 

het belangenconflict moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het be-

stuursorgaan die de beslissing moet nemen. 

Een bestuurder bevindt zich in een belangenconflict wanneer hij een rechtstreeks of onrecht-

streeks belang van financiële aard heeft dat tegengesteld is aan dat van de vzw. 

Een bestuurder die een belang heeft dat strijdig is met dat van de vzw, mag niet deelnemen aan 

de beraadslaging en stemming over dit agendapunt. 

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in een register van notulen, dat wordt 

ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

Artikel 27: 

Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de vzw 

en mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp 

van de vzw. Alleen handelingen die door het WVV of de huidige statuten aan de bevoegdheid van 

de algemene vergadering zijn voorbehouden, zijn van zijn bevoegdheid uitgesloten. 

Artikel 28 : 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van juridische vertegenwoordi-

ging. 

Het bestuursorgaan kan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid delegeren aan één of meer be-

stuurders, om de vereniging individueel of gezamenlijk te vertegenwoordigen. 

Het delegatiemandaat eindigt automatisch wanneer de met de vertegenwoordiging belaste afge-

vaardigde(n) zijn/hun hoedanigheid van bestuurder of lid van de vereniging verliest/verliezen. 

Het bestuursorgaan kan, te allen tijde en zonder zich te moeten verantwoorden, een einde maken 

aan het mandaat dat werd toegekend aan de persoon of personen belast met de algemene verte-

genwoordiging van de vereniging. 

Bovendien is de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door speciale vertegenwoordigers bin-

nen de grenzen van hun mandaat. 

Artikel 29: 



De vzw is in alle akten of gerechtelijke procedures waarbij zij betrokken is (met inbegrip van die 

waarbij een openbaar ambtenaar betrokken is) rechtsgeldig vertegenwoordigd 

- hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders, die als college tegenover derden geen 

verantwoording hoeven af te leggen over een voorafgaand besluit en een volmacht van het be-

stuursorgaan; 

- of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die 

handelen volgens het gezamenlijk besluit van het bestuursorgaan, en als college geen motivatie 

moeten geven voor het voorafgaand besluit. Deze grenzen zullen worden gespecificeerd in een 

mandaat dat bij het verslag van het bestuursorgaan wordt gevoegd. 

- of door speciale vertegenwoordigers binnen de perken van hun mandaat. 

Artikel 30: 

Rechtsvorderingen, als eiser of als verweerder, worden ingesteld door het bestuursorgaan en in 

naam van de vereniging ingesteld of ondersteund door de voorzitter van het bestuursorgaan, die 

door de statuten gemachtigd is de vereniging te vertegenwoordigen. 

Artikel 31: 

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging 

van de vereniging met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan één of meer personen, die elk 

afzonderlijk, gezamenlijk of collectief optreden. 

Daartoe heeft (hebben) de gedelegeerde(n) voor het dagelijks bestuur de bevoegheid om te on-

dertekenen. 

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de 

dagelijkse behoeften van de vzw, als deze die, ofwel om redenen van het geringe belang dat zij 

vertegenwoordigen, ofwel wegens hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursor-

gaan niet rechtvaardigen. 

Het mandaat eindigt automatisch wanneer de gedelegeerde(n) belast met het dagelijks bestuur 

zijn/haar/hun hoedanigheid van bestuurder of lid van de vereniging verliest/verliezen. Het be-

stuursorgaan kan te allen tijde en zonder zich te moeten verantwoorden een einde maken aan het 

mandaat dat werd verleend aan de gedelegeerde(n) belast met het dagelijks bestuur. 

De akten betreffende de benoeming of het ontslag van de personen aan wie het dagelijks bestuur 

is opgedragen, worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank, met het oog op hun 

bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad. 

Artikel 32: 

De bestuurders gaan geen persoonlijke verbintenissen aan uit hoofde van hun functie en zijn 

slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Dit mandaat wordt kosteloos uitge-

oefend. 



Elke bestuurder of afgevaardigde van het dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op de maat-

schappelijke zetel van de vzw voor alle aangelegenheden die de uitoefening van zijn mandaat be-

treffen. 

Artikel 33: 

Het bestuursorgaan kan een huishoudelijk reglement uitvaardigen. Het huishoudelijk reglement 

mag echter geen bepalingen bevatten  

- die in strijd zijn met dwingende wettelijke bepalingen of de statuten; 

- met betrekking tot aangelegenheden waarvoor een wettelijke bepaling vereist is; 

- betreffende de rechten van de leden, de bevoegdheden van de organen of de organisatie en 

werking van de algemene vergadering. 

Het huishoudelijk reglement en alle wijzigingen worden aan de leden meegedeeld. 

In de statuten moet worden verwezen naar de laatste goedgekeurde versie van het huishoudelijk 

reglement. 

Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en publiceren. 

 

TITEL 7: Diverse bepalingen 

Artikel 34: 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

De vereniging voert een boekhouding in overeenstemming met de door het WVV opgelegde re-

gels. 

De rekeningen over het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar (alsmede 

een activiteitenverslag) worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. 

Artikel 35: 

Indien nodig benoemt de algemene vergadering een accountant om de rekeningen van de vzw te 

controleren en haar jaarverslag voor te leggen. 

De algemene vergadering zal de duur van zijn mandaat bepalen. 

Artikel 36: 

In geval van ontbinding van de vzw zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) aanwijzen, hun 

bevoegdheden bepalen en de bestemming bepalen die aan het netto-actief van het maatschappe-

lijk vermogen moet worden gegeven. 

Artikel 37: 



In alle gevallen van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op welk tijdstip ook, of door welke oor-

zaak ook, zullen de netto-activa van de ontbonden vzw worden toegewezen aan een soortgelijk 

belangeloos doel, aan te wijzen door de algemene vergadering. 

Artikel 38: 

Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, wordt geregeld overeenkomstig het WVV. 

 

Opgemaakt in Rixensart, 

In evenveel exemplaren als er partijen zijn (4) , op 18/05/21 

 

Handtekeningen, 

Gaetane Beeckaert, wonende Baron J. de Dixmude 52 te 1560 Hoeilaart. 

Hilde De Smet, wonende Grevenbos 1 te 3078 Meerbeek 

Alain Rucquoy, wonende Grootheideweg 20 te 1653 Dworp 

Yves Couvreur, wonende 1 rue du Baillois te 1330 Rixensart 


