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Statuten
UITGAVE MEI 2009

KONINKLIJKE UNIE VAN DE BELGISCHE ZENDAMATEURS

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1
De vereniging heeft een drietalige benaming :
Koninklijke unie van Belgische zendamateurs,
Union royale belge des amateurs-émetteurs,
Königliche Union der belgischen Funkamateure.
In elke taal is de afgekorte benaming dezelfde : UBA.

Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Drukpersstraat 4, 1000 Brussel en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtbank van Koophandel.
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 als doel:
- de theoretische en proefondervindelijke studie van de radio-elektronica, in het bijzonder van de
technieken in verband met radio-uitzending en radio-ontvangst
- het bekend maken van het radioamateurdienst en radioamateur-satellietdienst bij het publiek
- het vormen van volwassenen en vooral van de jeugd op het terrein van radio-electronica en de
technieken van radiocommunicatie.
- het groeperen en het organiseren van de radioamateurs in België
- de verdediging en het uitbouwen van het radioamateurdienst en de radioamateur-satellietdienst in
het algemeen, zowel op nationaal als op internationaal vlak
- het vertegenwoordigen van de radioamateurs bij de voogdijoverheid en alle andere instanties in
verband met regelgevingen die betrekking hebben op het radioamateurisme
- het samenwerken met andere groeperingen, in het bijzonder met de “International Amateur Radio
Union” waarvan ze lid is
- het inrichten van lokale secties, geografisch verspreid over het ganse land, waar alle mogelijke
activiteiten worden gehouden ter bevordering van het radioamateurisme
- het organiseren van een QSL-dienst voor de effectieve en voor de toegetreden leden
- het organiseren van wedstrijden met inbegrip van radio-oriëntatiesport
- het organiseren van congressen en tentoonstellingen
- het systematisch informeren van de effectieve en van de toegetreden leden via allerhande
technieken in verband met de verschillende aspecten van het radioamateurisme
- bijkomstig, alle financiële en handelsverrichtingen, volstrekt beperkt tot de noodwendigheden van het
maatschappelijk doel en van de belangen van het radio-amateurisme
De vereniging zal zich ten allen tijde mogen aansluiten bij nationale of internationale groeperingen of
federaties en zelfs versmelten met alle organisaties die een gelijkaardig doel beogen. Iedere
versmelting zal beslist worden overeenkomstig de voorwaarden en pleegvormen voorzien door de
wijzigingen aan de statuten.
De vereniging zal slechts deze onroerende goederen mogen bezitten of behouden die nodig zijn voor
de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Alle besprekingen of beschouwingen van politieke, filosofische, godsdienstige of welke aard dan ook,
die geen verband houden met het doel van de vereniging, zijn in de schoot van de vereniging volstrekt
verboden.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. 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 werd op 15 mei 1932 opgericht voor een onbeperkte duur. Zij kan te allen tijde
ontbonden worden.
De oprichters zijn (bijlage Belgisch Staatsblad van 2 juli 1932 – Identificatienummer 912) :
- Joseph Mussche, industriel, 63 boulevard Poincaré, Bruxelles
- Paul de Neck, 33 rue A.Renard, Bruxelles
- Marcel Ocreman, industriel, 31 rue L. Courouble, Bruxelles
- L. Hunninckx, sans profession, 76 avenue du Midi, Bruxelles
- Louis Pecher, sans profession, 172 rue Américaine, Bruxelles
- M. Cosyns, 41 avenue des Nerviens, Bruxelles
- Robert Deloor, ingénieur, 26 avenue du Mont Kemmel, Bruxelles
- A. Rombauts, ingénieur, 30 place Jamblinne de Meux, Bruxelles
- Georges Neelemans, administrateur de sociétés, 15 rue du Luxembourg, Bruxelles
- Baron L. Bonaert de la Roche, propriétaire, château de Marchiennes-Harvengt, Hainaut
- M. Verspeyen, propriétaire, 62 boulevard Albert, Gand
- René Kersse, administrateur de sociétés, La Roseraie, 13 avenue Nouvelle, Mortsel-Anvers
- Diercksens, Louis-Pierre, agent de change, 11 rue de Stanislas-Leclef, Berchem-Anvers
- R. Verstrepen, industriel, 16 rue de l’Olivier, Anvers
- G. Pollart, industriel, 62 rue de Hollande, Bruxelles
- A. Berqueman, négociant, 17 rue Fontainas, Bruxelles
alle van Belgische nationaliteit.

TITEL II: LEDEN
Artikel 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vier bedragen. De oprichters zijn de eerste
effectieve leden. 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.
Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de
vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige
wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de
samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een
maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen
zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben
geen stemrecht op de algemene vergadering.

Artikel 6
De effectieve leden zijn de natuurlijke persoon die, op het ogenblik van hun toetreding, titularis zijn
van een niet tijdelijke zendmachtiging van radioamateur, afgeleverd door de voogdijoverheid (nu het
Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie).
Worden eveneens effectief lid de toegetreden leden die titularis worden van een niet tijdelijke
zendmachtiging van radioamateur, afgeleverd door de voogdijoverheid (nu het Belgisch instituut voor
postdiensten en telecommunicatie).

Artikel 7
Worden als toetredend lid in de vereniging opgenomen de natuurlijke personen die geen titularis zijn
van een niet tijdelijke zendmachtiging van radioamateur, afgeleverd door de voogdijoverheid (nu het
Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie).
Ook andere personen kunnen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de
vereniging toegelaten worden. Deze worden beschouwd als toegetreden leden.
Rechtspersonen kunnen eveneens als toetredend lid toegelaten worden.
De rechten en plichten van de toegetreden leden zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.
Artikel 8
De ledenbijdrage wordt bepaald door de raad van bestuur. De maximum jaarlijkse ledenbijdrage
bedraagt 200 EUR.

Artikel 9
De raad van bestuur beslist over de toelating tot de vereniging van nieuwe effectieve en nieuwe
toegetreden leden.
De beslissing een toelating te weigeren moet niet verantwoord worden. Tegen deze beslissing kan
geen beroep worden aangetekend.

Artikel 10
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. Degene die niet regelmatig de bijdrage betaalt waartoe
hij gehouden is, zal als ontslagnemend beschouwd worden.

Artikel 11
Zullen kunnen uitgesloten worden, zij die door geschrift, door kwaadwillige propaganda of op gelijk
welke andere wijze schade berokkend hebben of gepoogd hebben te berokkenen aan de belangen
van de vereniging; zij die een onterende straf opgelopen hebben of die in strijd met de eer gehandeld
hebben.

Artikel 12
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
opbrengsten vorderen.

TITEL III: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 13
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden, die een UBAanciënniteit hebben van het laatste voorafgaande sociale jaar en schriftelijk hun kandidatuur tussen 1
november en 31 december inbegrepen welke de algemene statutaire vergadering voorafgaat, bij de
voorzitter ingediend hebben.
Deze kandidaturen worden bekend gemaakt in een nummer van het tijdschrift van de vereniging dat
verschijnt bij het begin van de maand maart. De verkiezingen gaan door in de loop van de maand
maart of april, bij geheime stemming, in elk van de secties van de vereniging, volgens de richtlijnen
bepaald door het reglement van inwendige orde. De telling der stemmen en de bekrachtiging van de
uitslagen geschiedt in de algemene vergadering. Alleen een effectief lid, in regel met zijn bijdrage en
die de artikels 10 en 11 van de huidige statuten niet heeft overtreden, heeft het recht zijn kandidatuur
te stellen, waarbij de algemene vergadering zich bij optredende geschillen zal uitspreken.
Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee
personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de
algemene vergadering.

Artikel 14
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar.
Tussentijds benoemde bestuurders worden slechts benoemd voor de rest van de duur van het
mandaat.

Artikel 15
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. In geval van staking van stemmen,
wordt de oudste kandidaat benoemd verklaard. De bestuurders 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.

Artikel 16
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig
ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke
onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van 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 schriftelijk bekendmaken aan de raad van
bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder
het statutaire minimum is gedaald. 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 en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
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 17
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.
Door de zorgen van de beheerraad wordt een huishoudelijk reglement opgesteld, naar hetwelk alle
leden gehouden zijn zich te schikken. Dit reglement, en de gebeurlijk er aan toegebrachte wijzigingen,
worden ter kennis van de leden gebracht door de middelen voorzien door artikel 30.
De raad duidt, in de schoot van de vereniging, de leden aan, bij de nationale en internationale
federaties af te vaardigen.
Artikel 18
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een Nederlandstalige ondervoorzitter, een
Franstalige ondervoorzitter, een Nederlandstalige secretaris, een Franstalige secretaris en een
schatbewaarder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Ingeval de
voorzitter afwezig of belet is, wordt zijn ambt waargenomen door de oudste ondervoorzitter of, bij
ontstentenis, door de andere ondervoorzitter of indien ook afwezig of belet door de oudste bestuurder.

Artikel 19
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig
is. De belet gevende bestuurders mogen zich door een andere bestuurder, drager van een volmacht,
laten vertegenwoordigen; iedere volmachtdrager mag evenwel slechts één volmachtgever
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.

Artikel 20
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de
secretarissen 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 en de
secretarissen. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze
documenten geldig ondertekenen.

Artikel 21
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken
van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 22
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan enkele bestuurders.
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 binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt
worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

Artikel 23
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
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 het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur 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 van het dagelijks
bestuur 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.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds
genomen in collegiaal overleg.

Artikel 24
De vereniging kan commissarissen benoemen wanneer de algemene vergadering hieromtrent
rechtsgeldig een beslissing heeft genomen. In dit geval kan de algemene vergadering commissarissen
benoemen zowel uit haar leden als uit derden.
Zij is evenwel wettelijk verplicht, ingevolge art. 17, § 5 van de huidige wet één of meer
commissarissen te benoemen wanneer zij aan twee van de hieronder drie vermelde voorwaarden
gezamenlijk voldoet:
a) het equivalent gemiddeld over het jaar van 50 voltijdse werknemers ingeschreven in het
personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978

b) in totaal 6.250.000 EUR. aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW
c) een balanstotaal van 3.125.000 EUR.
Zij is eveneens wettelijk verplicht dit te doen indien het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers
per jaar het equivalent van 100 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt
gehouden krachtens K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978, overschrijdt.
De algemene vergadering is, wanneer zij er wettelijk toe gehouden is commissarissen te benoemen,
verplicht deze te benoemen onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 25
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.
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.
Artikel 26
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 27
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 28
De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het
boekjaar.

Artikel 29
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 30
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de
voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief,
per omzendbrief of bondsblad,of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de
vergadering.

Artikel 31
De oproepingsbrief, 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 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 32
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij dezes
ontstentenis, door de oudste van de ondervoorzitters, in tweede instantie door de tweede
ondervoorzitter en in derde instantie door de oudste van de andere bestuurders. De voorzitter duidt de
secretaris aan.

Artikel 33
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene
die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Artikel 34
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
vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.
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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 35
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een
lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn
verdediging te kunnen voorzien.

Artikel 36
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het
wijzigen van het doel der vereniging vereist.

Artikel 37
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de
secretarissen 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 en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan
door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
Artikel 38
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.
De vergadering stelt jaarlijks één of meer commissarissen aan, gelast met het nazicht van de rekening
van het lopende jaar. Hun verslag wordt op de daaropvolgende statutaire algemene vergadering aan
de leden medegedeeld.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 39
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, of bij gebreke daarvan, de
rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een werk van
wetenschappelijk onderzoek zonder winstoogmerk.
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 40
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 9 mei 2009.

