Uit het verslag van een vergadering, gehouden op 14 februari 2020, blijkt dat een vereniging zonder
winstoogmerk werd opgericht onder de naam “ RES~PE©T ", met zetel te 9550 Herzele, Markt 26,
van onbepaalde duur, door:
1. de heer DE BLIECK Johan, van Belgische nationaliteit, geboren te Ninove op 21 mei 1982,
wonende te 9402 Ninove (België), Eduard Poelaertstraat 15.
2. de heer DE LEEUW Damien, van Belgische nationaliteit, geboren te Etterbeek op 25 oktober
1987, wonend te 9550 Herzele (België), Lauwveldweg 12.
3. de heer DE MOOR Willy, geboren te Zottegem op 10 september 1951, wonend te 9550 Herzele
(België), Wolvenstraat 15.

Titel I:

Benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1: Benaming
De vereniging draagt de naam “ RES~PE©T ", zonder afkorting.
De vereniging is opgericht volgens de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet
van 2 mei 2002, de wet van 16 januari 2003, de wet van 28 februari 2019 en eventueel volgende
wijzigingen, hierna genoemd “de vzw-wet”.
Artikel 2: Maatschappelijke zetel van de vereniging
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9550 Herzele, Markt 26, België. De vereniging ressorteert
onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
Iedere verplaatsing van de zetel van de vereniging vereist een besluit van de algemene vergadering
der leden overeenkomstig het quorum en de meerderheid vereist voor statutenwijziging.
Artikel 3: Doel van de vereniging
De vzw heeft tot doel:
1. Het herstellen van de rechten van de privé aandeelhouders van de beursgenoteerde naamloze
vennootschap Nationale Bank van België. Zowel wat betreft
• hun (statutair bepaalde) uiteindelijke eigendomsrechten over het eigen vermogen van
de vennootschap,
• als wat betreft de logische rechten verbonden aan hun eigendomstitel van een
vennootschap welke genoteerd staat op de beurs van Euronext Brussel en zich
ingeschreven heeft op de lijst van vennootschappen welke beroep hebben gedaan op
het openbaar spaarwezen.
2. Het (laten) recupereren van de schade welke de privé aandeelhouders van de Nationale Bank
van België hebben geleden, onder welke vorm dan ook in hoofdsom interesten en kosten, als
gevolg van
• de fouten gemaakt door het bestuur van de vennootschap,
• de diverse misbruiken van de (Wetgevende) macht door de meerderheidsaandeelhouder van de vennootschap, de Belgische Staat.
De vereniging zal deze doelen nastreven voor elk toegetreden lid (BASIC-lid, PLUS-lid of ACTUM-lid)
die aan de gestelde voorwaarden voldoen.
Hiertoe zal de vereniging alle noodzakelijk en/of nuttig bevonden acties ofwel zelf ondernemen, ofwel
deze (financieel) ondersteunen. Deze acties kunnen zowel gerechtelijke procedures zijn, als elk ander
initiatief naar elke betrokken partij toe (zoals daar o.a. zijn de Minister van Financiën, het Parlement, de
toezichthouders, het bestuur van de vennootschap zelf, bedrijfsrevisoren, andere).
De vereniging tracht de omschreven doelen onder meer te bereiken door op algemene wijze, zowel in
België als in het buitenland, allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uit te voeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Het groeperen en organiseren van de gedupeerden met alle nuttige of nodige middelen
waaronder, maar niet beperkend, alle analoge en digitale middelen, de sociale media, de media,
speciale software-paketten en dies meer,
Het sluiten van exclusieve al dan niet vertrouwelijke samenwerkingsovereenkomsten met
advocaten en andere rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken partijen waaronder externe
financierders en verleners van allerlei nuttige of noodzakelijke diensten,
Het bijstaan en/of vertegenwoordigen van de gedupeerden om rechtsvorderingen in te stellen
en alle nodige of nuttige handelingen te stellen ten einde schadevergoeding te bekomen, met
inbegrip van het organiseren van een overdracht van schuldvordering door toegetreden leden
aan de vereniging of andere juridische constructies waarbij de vereniging die vorderingen
desgevallend volgens af te spreken modaliteiten met de overdragers deze vorderingen verder
zal besturen en beheren,
Indien nodig of nuttig, het vorderen van voorlopige maatregelen ter vrijwaring van de belangen
van de gedupeerden,
Het contact opnemen en het verder onderhouden van contacten namens de gedupeerden met
iedere betrokken partij waaronder, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle
administratieve, politieke en gerechtelijke overheden en de media, vakorganisaties en banken,
dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland,
Het voeren van alle al dan niet vertrouwelijke discussies en onderhandelingen met de betrokken
partijen, met inbegrip van mediatie,
het adviseren betreffende de juridische en financiële structuur van een rechtstreeks of
onrechtstreeks aan het doel gerelateerde onderneming, de solvabiliteit, het rendement en de
liquiditeit,
Het verlenen van advies betreffende de belangen van de NBB minderheidsaandeelhouders,
Het oplossen van conflicten tussen aandeelhouders, de waardering van ondernemingen of
activa, de onderhandeling of transactiebegeleiding,
De verdediging van de belangen van het aandeelhouderschap, de wijziging van het bestuur van
de onderneming, de tussenkomst voor de organen van de onderneming in het kader van
herstructurering van het aandeelhouderschap en de bijstand of vertegenwoordiging op
algemene vergaderingen,
Het uitgeven van tijdschriften, het creëren van een website, het verzamelen van informatie, het
aanleggen van dossiers, het organiseren van seminaries, studiedagen en voordrachten en door
middel van alle andere communicatiemiddelen.

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van het doel bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is,
onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel
aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten
uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar
doel, kan de vereniging zelfs ondernemingsgerichte daden stellen.
Artikel 4: Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II: Lidmaatschap
De vereniging bestaat uit de werkelijke leden en de toegetreden leden.
Artikel 5: De werkelijke leden
1. De werkelijke leden zijn de wettelijk voorziene leden.
2. Het werkelijke lid moet:
• Bij zijn aanstelling minstens 18 jaar oud zijn,
• Aanvaard worden door de algemene vergadering na voordracht door minstens twee
werkelijke leden en mits aanvaarding met een gewone meerderheid van de aanwezige
stemmen. De aanvaarding of weigering van het lidmaatschap dient te worden
gemotiveerd.

3. Alle oprichters van de vereniging zijn van rechtswege werkelijk lid. De oprichters van de
vereniging zijn de eerste werkelijke leden.
4. De vereniging telt minimaal drie en maximaal vijf werkelijke leden. Ingeval van ontslag,
overlijden of elke andere oorzaak die een werkelijk lid definitief belet zijn functie waar te nemen,
wordt zijn post van rechtswege vacant verklaard en zijn de resterende werkelijke leden verplicht
het mandaat binnen de 14 dagen opnieuw in te vullen door aanstelling van een nieuw en
vervangend werkelijk lid.
5. Alle werkelijke leden maken deel uit van de algemene vergadering.
Het is aan de algemene vergadering om te beslissen over het aanvaarden van nieuwe leden met een
gewone meerderheid. Het aanvaarden van nieuwe leden is steeds het eerste punt op de agenda van
de algemene vergadering en de aanvaarde leden hebben meteen na hun aanvaarding stemrecht bij alle
volgende agendapunten.
Artikel 6: De toegetreden leden
1. De vereniging heeft drie categorieën van toegetreden leden: BASIC-leden, PLUS-leden en
ACTUM-leden,
2. Elke natuurlijke persoon van tenminste 18 jaar oud kan door de algemene vergadering bij
meerderheidsbeslissing als toegetreden lid worden aanvaard. Het toegetreden lid dient stipt de
lidmaatschapsbijdrage die door de algemene vergadering wordt bepaald te betalen. De
algemene vergadering kan evenwel vrijstelling van lidmaatschapsbijdrage geven aan bepaalde
toegetreden leden en kan ook een gevarieerd systeem van lidmaatschapsbijdrage toepassen
waarbij bepaalde toegetreden leden wel en andere toegetreden leden geen lidmaatschapsbijdrage moeten betalen, dit alles volgens bepaalde modaliteiten vast te leggen door de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan de bevoegdheid tot het aanvaarden van
toegetreden leden delegeren aan de raad van bestuur en de aanvaardingsprocedure kan
collectief en gebeurlijk via electronische weg gebeuren. Bij niet-betaling van de gebeurlijke
lidmaatschapsbijdrage eindigt het lidmaatschap van het toegetreden lid van rechtswege,
3. Toegetreden leden zijn geen werkelijke leden, hebben geen stemrecht en worden niet op de
algemene vergadering uitgenodigd,
4. De rechten en de plichten van de toegetreden leden kunnen door de algemene vergadering
worden gewijzigd zonder dat de toegetreden leden hiervoor hun instemming moeten geven,
5. Deze ledenlijsten van toegetreden leden dienen niet gepubliceerd te worden,
6. Het bestuur kan evenwel beslissen om activiteiten te organiseren waarop de toegetreden leden
of bepaalde groepen toegetreden leden worden uitgenodigd.
Artikel 7: Lidgeld
1. De werkelijke leden zijn geen jaarlijks (basis)lidgeld verschuldigd, en kunnen integendeel
kostendekkende zitpenningen of vergoedingen ontvangen,
2. Het jaarlijkse (basis)lidgeld voor de Vzw bedraagt minimum 75,00 euro en maximum 500,00
euro. Het lidgeld te betalen door de werkelijke leden bedraagt nul euro,
3. Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen van de leden wordt bepaald door het bestuur.
Artikel 8: Beëindiging van het lidmaatschap
Aan een lidmaatschap van een werkelijk lid komt een einde:
• Wanneer het lid zijn/haar ontslag aanbiedt. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter;
• Wanneer de algemene vergadering met 2/3e aanwezig is en 2/3e van de aanwezige leden
besluiten het werkelijk lid uit te sluiten;
• Van rechtswege in geval van overlijden, rechtsonbekwaamverklaring of onafgebroken
afwezigheid. Wanneer een werkelijk lid drie opeenvolgende algemene vergaderingen afwezig
is zonder verontschuldiging;
• Als ze hun lidgeld niet meer betalen.
Noch het werkelijke lid dat de vereniging vrijwillig of gedwongen verlaat, noch hun rechtsopvolger(s),
kunnen enige aanspraak maken op het vermogen van de vereniging, hetzij materieel hetzij immaterieel,
of een onderdeel ervan.

Zij kunnen derhalve nooit teruggave of vergoeding krijgen van gestorte bedragen, aanwinsten,
prestaties of andere voordelen die de vereniging gedurende hun lidmaatschap al dan niet door hun
toedoen zou verworven hebben.
Artikel 9: De toegetreden leden
Alle leden die geen werkend lid zijn, hebben de hoedanigheid van toegetreden lid. Zij maken geen deel
uit van de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden vastgesteld door het intern reglement.
De toegetreden leden kunnen door de algemene vergadering al dan niet op voordracht van de raad van
bestuur uitgesloten worden bij eenvoudige meerderheidsbeslissing, zonder motivatie en/of
opzegtermijn, zonder dat de algemene vergadering of de raad van bestuur de verplichting heeft om
het lid vooraf te horen en zonder enige vergoedingsplicht vanwege de vereniging. De algemene
vergadering kan deze bevoegdheid enkel voor wat betreft toegetreden leden delegeren aan de raad
van bestuur. Bij ontslag wordt geen lidgeld, ook niet gedeeltelijk of pro rata temporis, terugbetaald terwijl
alle lopende bijdragen aan de vereniging verschuldigd blijven.
Het toegetreden lid zal bij eenvoudige brief of e-mail verwittigd worden en er staan geen interne
beroepsmogelijkheden open tegen een dergelijk ontslag.
Artikel 10: Verplichtingen van alle leden
1. Alle leden van de vereniging zonder onderscheid en ongeacht hun functie in de Vzw zijn
verplicht:
• de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van
haar organen na te leven;
• de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden en zich er
onder meer van te onthouden enige publieke uitspraken te doen hetzij mondeling of
schriftelijk of via sociale media of media die de belangen van de VZW RES~PE©T en/of
haar leden zouden kunnen schaden, zonder dat het bewijs van schade dient geleverd
te worden;
• zich er radicaal van te onthouden om zonder mandaat of autorisatie rechtstreekse of
onrechtstreekse contacten te onderhouden met concurrerende organisaties of met
tegenpartijen;
• zich er radicaal van te onthouden om vertrouwelijke informatie, onder meer de
briefwisseling met de advocaten of de discussies en debatten in de organen van de vzw
evenals nota’s, memo’s en andere geschriften, zowel deze daterend voor de oprichting
van de vzw als nadien, te lekken, te verspreiden, publiek te maken of aan derden mede
te delen.
2. De leden verbinden er zich formeel toe om zich in hun gedragingen door de bovengenoemde
principes te laten leiden en geen daden te stellen of na te laten te stellen welke strijdig zijn met
het maatschappelijk doel van de vereniging of die de vereniging of de principes die zij nastreeft
op enige wijze schaden.

Titel III: De algemene vergadering
Artikel 11: De samenstelling van de algemene vergadering
1. De Algemene Vergadering is enkel samengesteld uit alle werkelijke leden. De werkelijke leden
kunnen beslissen om bepaalde toegetreden leden uit te nodigen zonder dat deze laatste enig
vraagrecht, stemrecht of enig recht op interpellatie hebben.
2. De vergadering heeft plaats op de zetel van de vereniging. Bij elke algemene vergadering
kunnen ook de advocaten van de Vzw worden uitgenodigd. Zij bezitten gezamenlijk slechts een
raadgevende stem.
3. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of
door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door
de oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter van de Raad van Bestuur is van rechtswege
ook voorzitter van de Algemene Vergadering.

4. Een lid kan zich door een ander lid bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. Elk lid
kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Artikel 12: Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden opgesomd in artikel 4 van de vzw-wet:
• de wijziging van de statuten;
• de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
• de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
• de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
• de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
• de uitsluiting van een werkend lid;
• de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
• het vaststellen van het jaarlijkse lidgeld;
• alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 13: Bijeenkomst
De jaarlijkse algemene vergadering zal plaatshebben in de loop van de eerste zes maanden na het
afsluiten van het boekjaar. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen
telkens wanneer het bestuur dit noodzakelijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden er om
vraagt.
Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen
van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de Raad van Bestuur te
bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt.
Artikel 14: Bijeenroeping
De bijeenroeping gebeurt tenminste 15 dagen voor de dag van de vergadering en wordt elektronisch
verstuurd, tenzij het lid uitdrukkelijk vraagt dit per post te ontvangen. Deze uitnodiging bevat de datum,
plaats en agenda van de vergadering.
Elk werkelijk lid heeft het recht om de voorzitter te verzoeken om bijkomende punten op de agenda te
plaatsen. De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op
de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden
hiermee instemmen en minstens de helft van de werkelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Naast de leden krijgen ook alle kandidaat leden een uitnodiging voor de algemene vergadering.
Artikel 15: Voorzitterschap
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door de
oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste
aanwezige bestuurder. De voorzitter van de Raad van Bestuur is van rechtswege ook voorzitter van de
Algemene Vergadering.
Artikel 16: Volmachten
Elk werkelijk lid dat niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering, kan zich laten
vertegenwoordigen door een ander lid. Hierbij geldt dat een aanwezig lid slechts één afwezig lid kan
vertegenwoordigen. De modaliteiten voor het verlenen van een volmacht worden geregeld in het intern
reglement.
Artikel 17: Stemming
De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de vzw-wet of de
statuten dit uitdrukkelijk anders vereisen. Zo kan:

•

•

Een wijziging van de statuten enkel goedgekeurd worden wanneer twee derde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is en twee derde van deze aanwezige of vertegenwoordigde
leden hiermee akkoord gaat (onthoudingen worden hierbij nooit meegerekend). Wordt dit aantal
niet behaald, dan kan een tweede vergadering geldig besluiten tot wijziging van de statuten
ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden, wanneer twee derde van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat. Deze vergadering kan niet
plaats vinden binnen de eerste vijftien dagen volgend op de eerste algemene vergadering;
Het doel van de vereniging enkel gewijzigd worden wanneer twee derde van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd is en vier vijfde van deze aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee
akkoord gaat;

In geval van ontslag van een werkelijk lid is steeds een aanwezigheidsquorum vereist van 2/3e en 2/3e
van de aanwezige leden besluiten het werkelijk lid uit te sluiten.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Voor de berekening van de gewone
en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen en ongeldige stemmen mee in
rekening genomen.
Artikel 18: Aanwezigheid van derden
De werkelijke leden kunnen beslissen om bepaalde toegetreden leden uit te nodigen zonder dat deze
laatste enig vraagrecht, stemrecht of enig recht op interpellatie hebben. De toegetreden leden mogen
dan als waarnemer de algemene vergadering bijwonen en mogen zich tot de vergadering richten mits
toestemming van de voorzitter.
Externen kunnen als waarnemer door het bestuur worden uitgenodigd op de algemene vergadering als
dit in het belang van de vzw is.
Artikel 19: Notulen
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door
de voorzitter en de secretaris. Deze notulen zijn ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging
beschikbaar. De bekendmaking van de besluiten wordt vastgesteld in het intern reglement. Een uittreksel
uit de notulen van de algemene vergadering kan door het bestuur worden verstrekt aan elke derde die
aantoont dat hij er belang bij heeft.

Titel IV: Het bestuur
Artikel 20: Mandaat
Het bestuur heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een ander orgaan van de
vereniging zijn toegewezen. Hij kan bepaalde van deze bevoegdheden delegeren.
Het bestuur is onder meer bevoegd voor het inrichten van werkgroepen en adviesraden, het opstellen
en wijzigen van het intern reglement, het aannemen van giften, het vaststellen van de (jaarlijkse)
bijdrage van de toegetreden leden en het instellen van rechtsvorderingen.
De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering beslissingen nemen die
verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw en/of de vestiging van
een hypotheek
Artikel 21: Samenstelling
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 bestuurders, al dan niet werkelijk lid van de vereniging.
Het bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid voor een
termijn van 5 jaar, zijn onbeperkt herverkiesbaar en zijn ten allen tijde door de algemene vergadering
afzetbaar. De wijze van kandidatuurstelling en verkiezing wordt opgenomen in het intern reglement.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.
Indien in het bestuur er vaste vertegenwoordigers zijn aangeduid van externe organisaties of
rechtspersonen ) dan kan het bestuur bij het ontslag van een bestuurder autonoom beslissen in de
vervanging van de ontslagnemende bestuurder, tot het einde van het lopende mandaat.
Artikel 22: Functies
Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Het bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of als deze afwezig is de
ondervoorzitter. Bij verhindering van de voorzitter en ondervoorzitter wordt de functie waargenomen door
de oudst aanwezige bestuurder. De voorzitter is tevens van rechtswege de voorzitter van de algemene
vergadering.
Artikel 23: Beëindiging van het mandaat
Het mandaat van bestuurder eindigt:
• Wanneer de bestuurder ontslag indient, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter en het
ontslag zal nadien bekrachtigd moeten worden door de eerstvolgende algemene vergadering;
• Wanneer een bestuurder ontslagen wordt door de algemene vergadering, die hierover beslist
met een gewone meerderheid;
• Bij het verstrijken van de termijn;
• Bij rechtsonbekwaamheid.
• Bij overlijden.
Wanneer door vrijwillig ontslag, verstrijken van de termijn of ontslag door de algemene vergadering het
aantal bestuurders zakt onder het wettelijke of statutaire minimum, blijft de bestuurder in functie, tot in
zijn vervanging is voorzien. De bestuurder wordt dan geacht de taak verder te zetten, volgens het "goede
huisvader-principe" tot in vervanging is voorzien. Is er geen vervanging binnen een redelijke termijn,
dan kan de bestuurder ervan uitgaan dat zijn ontslag aangenomen is.
Artikel 24: Bijeenroeping
De wijze van oproeping wordt uitgewerkt in het intern reglement.
Artikel 25: Beraadslaging
Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig
is. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend. Onthoudingen worden niet meegeteld in het berekenen van het
resultaat. Elke bestuurder heeft de mogelijkheid om zich via de notulen te distantiëren van een beslissing.
Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dan
moet hij dit schriftelijk mededelen aan de andere bestuurders samen met een verantwoording vooraleer
de raad van bestuur de beraadslaging en besluitvorming over dat agendapunt aanvat. Bij de bespreking
van een agendapunt waarbij een aanwezige bestuurder een vermogensrechtelijk voordeel kan hebben,
mag hij echter wel geldig deelnemen aan de bespreking en de stemming.
Artikel 26: Notulen
De besluiten van het bestuur worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter
en de secretaris. Deze notulen zijn voor de leden ter inzage op de maatschappelijke zetel van de
vereniging beschikbaar.
Artikel 27: Vertegenwoordiging van de vereniging

1. 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 deze die door de wet
uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van
beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende
of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en
bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken.
2. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke
handtekening van de voorzitter en één andere bestuurder. Bestuurders die namens de Raad
van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden doen blijken van enig besluit of van
enige schriftelijke machtiging.
3. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks
bestuur, zijn bevoegdheid schriftelijk overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer
bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur
waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt, kan niet langer zijn dan 1 jaar en het
mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken of verlengd worden
door de Raad van Bestuur.
4. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, kan door de Raad
van Bestuur bij eenvoudig schriftelijk besluit worden opgedragen een één of meer personen, al
dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de
bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de Raad van Bestuur, die
eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke
ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken of verlengd worden.
5. De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgestelde Huishoudelijk
Reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de
Raad van Bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene
Vergadering. Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende
voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de
toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en
kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de
vereniging wordt geacht.
6. De Raad van Bestuur kan schriftelijk bijzondere volmachtdragers aanstellen die de vereniging
kunnen vertegenwoordigen m.b.t. bijzondere, beperkt opgesomde aangelegenheden. Deze
volmachtdragers verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht,
welke tegenwerpelijk zijn aan derden.
Artikel 28: Aansprakelijkheid van de bestuurders
De bestuurders zijn ten aanzien van de Vzw enkel aansprakelijk uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid in geval van opzet of in geval een van met opzet gelijkgeschakelde zware fout.

Titel V: Ontbinding - Vereffening
Artikel 29: Ontbinding van de vereniging
1. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan
slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.
De ontbinding is noodzakelijk indien het doel werd gerealiseerd.
2. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan
de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 30: Bestemming van het actief
1. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan
een Belgische vereniging of stichting dewelke een gelijkaardig of met andere woorden
gerelateerd aan het NBB-dossier en niet winstgevend doel nastreeft. Deze bestuurders of leden
van een dergelijke andere vereniging of stichting kunnen ook bestuurder of lid zijn van de
huidige vereniging. De Algemene Vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan
welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. De vereffenaar kan een niet

bindend gemotiveerd voorstel tot bestemming overmaken aan de algemene vergadering die
over de afsluiting van de vereffening beraadslaagt en beslist volgens de regels van de statuten.
2. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 zoals
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de
oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk
reglement en de gebruiken terzake.

Titel VI: Diverse bepalingen
Artikel 31: Boekjaar
Elk jaar legt het bestuur de jaarrekening en begroting ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering, die hiermee ontlasting verleent aan de bestuurders. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31
december van hetzelfde jaar. In afwijking hiervan begint het eerste boekjaar op datum van de
ondertekening van deze overeenkomst om te eindigen op 31 december.
1. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 10 maart 2021.
2. De partijen komen bijeen in een eerste buitengewone algemene vergadering en treffen eenparig
de volgende besluiten:
• worden tot de functie van bestuurder benoemd:
o Voorzitter: de heer DE BLIECK Johan, van Belgische nationaliteit, geboren te Ninove
op 21 mei 1982, wonende te 9402 Ninove (België), Eduard Poelaertstraat 15.
o Ondervoorzitter: de heer DE LEEUW Damien, van Belgische nationaliteit, geboren te
Etterbeek op 25 oktober 1987, wonend te 9550 Herzele (België), Lauwveldweg 12.
o Secretaris en penningmeester: de heer DE MOOR Willy, geboren te Zottegem op 10
september 1951, wonend te 9550 Herzele (België), Wolvenstraat 15.
• de opdracht van de bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering in
het jaar 2025.
• de opdracht van bestuurder is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering anders zou
bepalen.
• De VZW stelt aan als haar advocatenkantoor Monard LAW, groepering van advocaten met
zetel aan de Tervurenlaan 270, 1150 Brussel en stelt meer bepaald Meester Erik Monard en
Meester Koen Geelen aan.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE

