Central Labelling Agency of the Belgian SRI label (CLA)
Vereniging zonder winstoogmerk
Aarlenstraat 82, 1040 Brussel (België)
Ondernemingsnummer: 0730.567.475
RPR (Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Statuten1
I.

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL
Artikel 1.

Rechtsvorm – Benaming

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”).
De vereniging draagt de naam “Central Labelling Agency of the Belgian SRI label”, afgekort “CLA”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing
van het adres van de zetel van de vereniging.
Artikel 2.

Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Aarlenstraat 82, 1040
Brussel.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de daarmee verband houdende openbaarmakingvereisten te
vervullen.
Artikel 3.

Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
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Artikel 4.

Doel – Activiteiten

De vereniging heeft tot doel om in het algemeen de impact en de omvang van duurzaam sparen en
beleggen substantieel te vergroten, en tegelijk de kwalitatieve invulling van duurzaam sparen en
beleggen op significante wijze te versterken, door onder meer:
a) informatie te verstrekken over duurzaam sparen en beleggen aan particuliere en
institutionele spaarders en beleggers;
b) het duurzaam sparen en beleggen te promoten bij particuliere en institutionele spaarders en
beleggers, alsook bij beleidsmakers op nationaal en Europees niveau;
c) de bewustwording bij particuliere en institutionele spaarders en beleggers rond de
maatschappelijke impact van sparen en beleggen te vergroten;
d) kwalitatieve transparantie te verhogen door het verstrekken van leesbare en uniforme
informatie over de keuzes en het beleid van duurzame spaar- en beleggingsproducten en
spaar- en beleggingsdiensten en door het verzamelen en ter beschikking stellen van
representatieve cijfers over de omvang van duurzaam sparen en beleggen in België;
e) een gedeeld begrip over een minimale kwalitatieve invulling van duurzaam sparen en
beleggen te realiseren, zodoende een minimale kwaliteitsnorm voor duurzame spaar- en
beleggingsproducten vast te stellen, de invulling daarvan op regelmatige tijdstippen te
evalueren en te actualiseren;
f) het gebruik van deze minimale kwaliteitsnorm te stimuleren;
g) onderzoek naar de financiële impact en meerwaarde van de integratie van
duurzaamheidscriteria in het beleid van duurzame spaar- en beleggingsproducten en spaaren beleggingsdiensten te ondersteunen;
h) alle relevante partijen, betrokken bij het beheer, het aanbod, de vraag en het onderzoek naar
duurzaam sparen en beleggen regelmatig samen te brengen, met het oog op het
verduidelijken en het stimuleren van de marktvraag naar duurzaam sparen en beleggen.
De vereniging kan elke vorm van medewerking verlenen aan en op enigerlei manier deelnemen in
verenigingen, ondernemingen of instellingen op Belgisch, Europees of internationaal niveau die een
gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of verdere
ontwikkeling van haar doel. Zij kan tevens bestuurs-, vereffenings- of andere mandaten opnemen in
alle ondernemingen, verenigingen of andere vormen van samenwerking.
De vereniging kan in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle activiteiten ontplooien
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
voormelde belangeloze doelstellingen, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten
waarvan de opbrengsten te allen tijde uitsluitend zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van
de belangeloze doelstellingen.
II.

LEDEN
Artikel 5.

Werkende leden

De werkende leden zijn natuurlijke personen en/of rechtspersonen.
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De Raad van Bestuur beslist naar eigen inzicht en zonder bijzondere motivering over de toelating als
werkend lid.
De Raad van Bestuur kan beslissen dat de werkende leden een lidmaatschapsbijdrage zullen
verschuldigd zijn die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Raad van Bestuur en die maximum
500.000 EUR zal bedragen.
Artikel 6.

Toegetreden leden

Alle natuurlijke of rechtspersonen die het statutair doel ondersteunen en bereid zijn de statuten na te
leven, kunnen zich kandidaat stellen om toe te treden als toegetreden lid.
De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding als toegetreden lid.
De Raad van Bestuur kan beslissen dat de toegetreden leden een lidmaatschapsbijdrage zullen
verschuldigd zijn die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Raad van Bestuur en die maximum
250.000 EUR per jaar zal bedragen.
Artikel 7.

Leden – rechten

Alle werkende leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Werkende leden hebben
verder alle rechten en verplichtingen die het WVV en deze statuten hen toekennen.
Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering. Zij kunnen de Algemene
Vergadering bijwonen met raadgevende stem. Toegetreden leden hebben enkel de rechten en
plichten die in deze statuten worden omschreven.
Artikel 8.

Ledenregister

De Raad van Bestuur houdt op de zetel een register van de werkende en toegetreden leden. Het
register kan in elektronische vorm worden opgemaakt. Dit register vermeldt de naam, de voornamen
en de woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en
het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of
uitsluiting van leden in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de
beslissing in kennis is gesteld. De werkende leden kunnen inzage nemen van het ledenregister op de
zetel van de vereniging.
Artikel 9.

Ontslag – Schorsing – Uitsluiting

Elk lid kan op elk ogenblik ontslag nemen als lid van de vereniging via gewone of elektronische post
gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Een ontslagnemend werkend of toegetreden lid is gehouden tot de betaling van de
lidmaatschapsbijdrage die verschuldigd is voor het jaar waarin het ontslag uitwerking krijgt.
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Een werkend lid kan worden uitgesloten middels een besluit van de Algemene Vergadering. De
uitsluiting van een werkend lid moet worden vermeld in de oproeping van de Algemene Vergadering
en moet worden goedgekeurd met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
Het werkend lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht te
worden gehoord door de Algemene Vergadering.
Een toegetreden lid dat handelt in strijd met de doelstellingen van de vereniging kan middels een
besluit van de Raad van Bestuur worden uitgesloten.
Een werkend lid of een toegetreden lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, kan geen
aanspraak maken op het vermogen van de vereniging.
Artikel 10.

Rechten van de leden in verband met het vermogen van de vereniging

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging op
grond van de enkele hoedanigheid van lid.
III.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11.

Algemene Vergadering – Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden. De toegetreden leden kunnen de Algemene
Vergadering bijwonen met raadgevende stem.
Artikel 12.

Algemene Vergadering – Stemrecht

Alle werkende leden hebben gelijk stemrecht. Elk werkend lid heeft één stem.
Artikel 13.

Algemene Vergadering - Voorzitter

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn
afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 14.

Algemene Vergadering – Bevoegdheden

De volgende bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:
1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en, in voorkomend geval, het bepalen van
hun vergoeding;
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn vergoeding;
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4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen
van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris;
5. de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
6. de ontbinding van de vereniging;
7. de aanvaarding en uitsluiting van een werkend lid;
8. de omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als
sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9. de verrichting of de aanvaarding van een inbreng om niet van een algemeenheid;
10. alle andere bevoegdheden die krachtens het WVV of de statuten zijn voorbehouden aan de
Algemene Vergadering.
Artikel 15.

Algemene Vergadering – Vergaderingen

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt in de loop van de maand april gehouden op de
maatschappelijke zetel of op enige andere plaats vermeld in de oproeping.
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door minstens twee
bestuurders. De Voorzitter moet bovendien de Algemene Vergadering bijeenroepen binnen
éénentwintig (21) dagen indien één vijfde van de werkende leden daarom verzoekt. In dat geval
wordt de Algemene Vergadering uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dergelijk verzoek.
De oproeping wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering
aan alle werkende en toegetreden leden, bestuurders en commissarissen, verstuurd, in om het even
welke vorm. De oproeping bevat de agenda van de Algemene Vergadering.
Ieder werkend lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die noodzakelijkerwijze een ander werkend lid of een bestuurder dient te zijn.
Artikel 16.

Algemene Vergadering – Quorum en stemming

Behoudens andersluidende bepaling in het WVV of in deze statuten kan de Algemene Vergadering
geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende
leden en kan de Algemene Vergadering slechts een besluit goedkeuren indien dit besluit wordt
goedgekeurd met een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of
vertegenwoordigde werkende leden. Onthoudingen, blancostemmen of ongeldige stemmen worden
niet meegeteld bij de berekening van de meerderheid.
Een wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering waarop een quorum van
twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste
vergadering minder dan twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan
een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de
wijzigingen kan aannemen met de meerderheden hierna bepaald. Tussen de eerste en de tweede
vergadering moeten minstens vijftien dagen liggen. Een wijziging van de statuten moet worden
goedgekeurd door twee derde en, in geval van een wijziging van het doel van de vereniging, vier vijfde
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van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, waarbij onthoudingen
noch in de teller, noch in de noemer worden meegerekend.
Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
Artikel 17.

Algemene Vergadering - Notulen

Van de vergaderingen van de Algemene Vergadering worden notulen opgesteld. De notulen worden
bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van de werkende leden die hun inzagerecht dienen
uit te oefenen overeenkomstig de in het WVV vastgelegde modaliteiten.
IV. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 18.

Raad van Bestuur – Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, waarbij minstens de helft van de
bestuurders onafhankelijk is van de financiële sector (de “Onafhankelijke Bestuurders”) en de andere
bestuurders worden gekozen rekening houdend met hun affiniteit met de financiële sector
(“Bestuurders – Vertegenwoordigers Financiële Sector”). Het aantal Bestuurders –
Vertegenwoordigers van de Financiële Sector zal derhalve niet hoger zijn dan het aantal
Onafhankelijke Bestuurders.
De groep van Onafhankelijke Bestuurders en de groep Bestuurders-Vertegenwoordigers van de
Financiële Sector worden hierna ook elk aangeduid als een “Groep van Bestuurders”.
De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee (2) jaar. Hun mandaat
verstrijkt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die plaatsvindt tijdens het vierde jaar na
hun benoeming.
De Raad van Bestuur benoemt een Voorzitter onder de Onafhankelijke Bestuurders. Hij vervult de
taken die de Raad van Bestuur en de statuten hem opdragen.
De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Een bestuurder kan zelf ontslag
nemen middels een kennisgeving via gewone of elektronische post aan de Voorzitter van de Raad van
Bestuur. In geval er door het ontslag van een bestuurder minder bestuurders zijn dan het wettelijk
vereiste minimum, is de ontslagnemende bestuurder verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te
vervullen totdat er, zonder de ontslagnemende bestuurder, opnieuw is voldaan aan het wettelijk
vereist minimumaantal bestuurders.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behoudens andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering. De kosten die zij in het belang en voor rekening van de vereniging maken in
het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.
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Artikel 19.

Raad van Bestuur – Vergaderingen, beraadslagingen en beslissing

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door zijn Voorzitter telkens als het belang van de
vereniging het vereist, alsook op verzoek van om het even welke twee bestuurders.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door zijn Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
in jaren van de aanwezige Onafhankelijke Bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel
van de vereniging of op om het even welke andere plaats vermeld in de oproeping.
De Raad van Bestuur kan enkel beraadslagen en besluiten indien minstens twee Bestuurders –
Vertegenwoordigers Financiële Sector en minstens twee Onafhankelijke Bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder heeft één stem. De besluiten worden genomen met een
gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders, waaronder minstens de helft van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders binnen elke Groep van Bestuurders. Onthoudingen, blancostemmen
of ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van
stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, een doorslaggevende stem, tenzij de Raad
van Bestuur slechts uit twee leden bestaat.
De bestuurder, die in een beslissing te nemen door of een verrichting onderworpen aan de
goedkeuring van de Raad van Bestuur, een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang
heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, behoudens wanneer deze betrekking hebben op
gebruikelijke verrichtingen die plaats hebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op
de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, is verplicht de andere bestuurders
daarvan op de hoogte te brengen vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. De geconflicteerde
bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze
beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Zijn verklaring en toelichting over
de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van
Bestuur die de beslissing moet nemen. Indien de vereniging verplicht is een commissaris aan te
stellen zal de betrokken bestuurder de commissaris van het strijdig belang op de hoogte brengen. In
dat geval dient de Raad van Bestuur in de notulen tevens de aard van de beslissing of verrichting te
omschrijven en moet zij het genomen besluit verantwoorden en de vermogensrechtelijke gevolgen
ervan voor de vereniging vermelden.
De Raad van Bestuur kan beraadslagen per video- of telefoonconferentie, voor zover alle deelnemers
in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.
Elke bestuurder kan een volmacht verstrekken aan een andere bestuurder behorende tot dezelfde
Groep van Bestuurders om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan
echter niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen tijdens een vergadering van de Raad
van Bestuur.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van
alle bestuurders.
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Artikel 20.

Notulen van de Raad van Bestuur

Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden notulen opgesteld; zij worden ondertekend
door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen
worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van de werkende leden die hun inzagerecht
dienen uit te oefenen overeenkomstig de in het WVV vastgelegde modaliteiten.
Artikel 21.

Bevoegdheid – Intern bestuur – Beperkingen

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens het WVV of de statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd
is.
De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden krachtens een bijzondere volmacht
delegeren aan één of meerdere andere personen, die al dan niet bestuurder kunnen zijn, zonder dat
deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de
algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.
V.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 22.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur zoals bedoeld in Artikel 24 wordt de vereniging
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gemachtigde(n) tot het dagelijks bestuur alleen handelend of
door he(m)(n) daartoe gevolmachtigde(n).
De Raad van Bestuur of de bestuurders die gerechtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen
kunnen tevens bijzondere lasthebbers aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Deze bijzondere lasthebbers
verbinden de vereniging slechts binnen de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vereniging verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vereniging vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Artikel 23.

Raad van Bestuur – Bekendmakingsvereisten
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De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om de
vereniging te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt overeenkomstig
de bepalingen van het WVV.
Elk lid van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de
zetel van de vereniging, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
VI. DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 24.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging alsook de externe
vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al
dan niet leden of bestuurders.
Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, bepaalt de Raad van Bestuur of deze personen
alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als
de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging worden
openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
VII. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS EN PERSONEN GELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 25.

Raad van Bestuur – Aansprakelijkheid van de bestuurders en dagelijks bestuurder(s)

De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van
de vereniging.
VIII. AFDELINGEN, COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Artikel 26.

Afdelingen, Commissies en Werkgroepen

De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere afdelingen,
afdelingsvergaderingen, commissies, comités, of werkgroepen onder welke benaming ook, oprichten
en deze belasten met specifieke aangelegenheden, rekening houdend met de beperkingen die de
statuten stellen op de delegatie van bevoegdheid, de vertegenwoordiging van de vereniging en het
verstrekken van volmachten.
De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid een Eligibility Commission oprichten en o.a.
belasten met de taak advies te verlenen aan de Raad van Bestuur, gebaseerd op de
evaluatierapporten van de verificateur, over het al dan niet toekennen van het kwaliteitslabel aan een
aanvrager.
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De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid een Advisory Commission oprichten en o.a.
belasten met de taak om advies te verlenen aan de Raad van Bestuur over (eventuele wijzigingen aan)
de inhoud van de kwaliteitsnorm, alsook over de erkenning van (een) onafhankelijke verificateur(s).
Artikel 27.

Samenstelling, bevoegdheid en werking

De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, bevoegdheid en werking van de bijzondere afdelingen,
afdelingsvergaderingen, commissies en werkgroepen die hij opricht.
De Raad van Bestuur bepaalt, desgevallend, de samenstelling, bevoegdheid, werking en taken van de
Eligibility Commission en de Advisory Commission, in een intern reglement, overeenkomstig artikel 31
van deze statuten.
IX.

BOEKJAAR – FINANCIERING – BOEKHOUDING – RESERVEFONDS
Artikel 28.

Commissaris

De controle op de financiële toestand van de vereniging, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen ten aanzien van het WVV en de statuten, wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Zij worden benoemd door de
Algemene Vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
Artikel 29.

Financiering en boekhouding

De vereniging kan onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen,
schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven
zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een
specifiek project.
Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen en modaliteiten in het WVV.
De jaarrekening wordt opgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in het WVV.
De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van
begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
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X.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 30.

Ontbinding en vereffening

De Algemene Vergadering besluit over de ontbinding van de vereniging.
De Algemene Vergadering kan over de ontbinding van de vereniging slechts beraadslagen en beslissen
overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten die gelden voor een wijziging van het doel van
de vereniging. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij handelt als een
"VZW in vereffening".
Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of
meerdere vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zal omschrijven met inachtneming van de
bepalingen van het WVV.
In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
vermogen van de vereniging. Het vermogen kan in elk geval slechts worden toegekend aan een
andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel.
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het
actief worden bekend gemaakt overeenkomstig het bepaalde in het WVV.
XI.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT – INTERNE REGLEMENTEN
Artikel 31.

Huishoudelijk reglement en interne reglementen

De Algemene Vergadering of, binnen zijn bevoegdheden, de Raad van Bestuur, kunnen de statuten
aanvullen of verder concretiseren middels een huishoudelijk reglement of, voor specifieke
aangelegenheden, interne reglementen.
De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat het huishoudelijk reglement en de eventuele interne
reglementen ter kennis worden gebracht van de werkende leden.
XII. SLOTBEPALINGEN

Voor al wat niet uitdrukkelijk bepaald is door deze statuten, het huishoudelijk reglement of enig
intern reglement, wordt verwezen naar de bepalingen van het WVV.

______________
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