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RINKVEN 

STATUTEN 

(MEI 2016) 

 

“Antwerp International Golf & Country Club - Rinkven”, vereniging zonder winst-

oogmerk, met zetel te 2970 Schilde, Sint-Jobsteenweg 120  

Ondernemingsnummer 0421.602.184. 

 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN  

 

COÖRDINATIE 

 

 

 

TITEL l - BENAMING - ZETEL - VERENIGINGSDOSSIER – DUUR 

 

Artikel 1. - De naam van de vereniging luidt: “Rinkven International Golf Club” – 

kortweg “Rinkven”. 

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die 

uitgaan van verenigingen zonder winstoogmerk, vermelden de naam van de ver-

eniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden « vereniging 

zonder winstoogmerk » of door de afkorting « vzw », en het adres van de zetel 

van de vereniging.  

 

Artikel 2. - De zetel is gevestigd te 2970 Schilde– Sint-Jobsteenweg 120, in het 

gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

 

 

Artikel 3. - Overeenkomstig artikel 26 novies § 1 van de VZW-wet wordt een ver-

enigingsdossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel te 

Antwerpen. 

Dit dossier bevat: 

1° de statuten van de vereniging; 

2° de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuur-

ders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de per-

sonen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van de 

commissarissen; 

3° de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, 

de vereffening ervan en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffe-

naars, bedoeld in artikel 23, eerste lid van de VZW-wet; de rechterlijke beslissin-

gen moeten slechts bij het dossier worden gevoegd als zij in kracht van gewijsde 

zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad; 
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4° de jaarrekening van de vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 17 van 

de VZW-wet; 

5° de wijzigingen in de in 1°, 2°, 3° en 4°, bedoelde akten, stukken en beslissin-

gen; 

6° de gecoördineerde tekst van de statuten na de wijzigingen ervan. 

 

Artikel 4. - De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur. 

 

 

 

TITEL II - DOEL 

 

Artikel 5. - De vereniging heeft tot doel de bevordering te verwezenlijken van de 

sport in het algemeen en van de golfsport in het bijzonder, door het ter beschik-

king stellen van terreinen, bossen en gebouwen aan de leden van de vereniging, 

hun genodigden en bezoekers. Te dien einde zal het de vereniging toegelaten zijn 

zonder enig winstoogmerk terreinen, bossen en gebouwen te huren, te verhu-

ren, te pachten, te kopen, aan te leggen of te onderhouden, uit te baten of in 

uitbating te geven, belangen of participaties te nemen in aanverwante of gelijk-

aardige verenigingen  of verenigingen die aanverwante of gelijkaardige doelein-

den nastreven of zouden kunnen meewerken tot het verwezenlijken van haar 

doel. Deze opsomming is exemplatief en geenszins limitatief te beschouwen. De 

vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-

band houden met haar doel. 
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TITEL III- LEDEN 

 

AFDELING l – Aanvaarding, aantal, categorieën 

 

 

Artikel 6. – Aanvaarding 

 

De vereniging is samengesteld uit werkelijke leden, hetzij natuurlijke personen of 

rechtspersonen, die door de raad van bestuur als dusdanig zijn aanvaard. 

 

De lidmaatschapsrechten van een rechtspersoon kunnen slechts worden uitge-

oefend door de natuurlijke persoon die zij als vaste vertegenwoordiger heeft 

aangeduid. 

 

Benevens de werkelijke leden kunnen ook derden, hetzij natuurlijke personen of 

rechtspersonen,  als toegetreden lid door de raad van bestuur worden aanvaard. 

 

Het verzoek tot aanvraag van lidmaatschap van de werkelijke en toegetreden 

leden moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur. De raad van 

bestuur beslist soeverein over de toetreding en een eventuele beslissing tot wei-

gering van de aanvraag geschiedt zonder beroep en zonder kennisgeving van 

motieven. 

  

De procedure voor de kandidatuurstelling wordt geregeld in het reglement met 

betrekking tot het lidmaatschap, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur. 

 

Elke aanvraag tot toetreding als lid houdt in dat de aanvrager zich akkoord ver-

klaart met de statuten van de vereniging, met het reglement van inwendige orde 

en alle andere reglementen van de club. 

 

 

 

Artikel 7.- Aantal 

 

Het minimum aantal werkelijke leden bedraagt drie. Het maximum aantal werke-

lijke leden wordt bepaald in het reglement van inwendige orde. 
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Artikel 8.- Categorieën 

 

Artikel 8.a.- Werkelijke leden 

 

Beschikken over het statuut van werkelijk lid: 

 

 

- de voltijdse leden (full members) 

- de weekleden (week members) 

- leden met vakantie (members on vacation)  

 

voor zover zij de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Men wordt geacht de leef-

tijd van 18 jaar bereikt te hebben op 1 januari van het jaar waarin het lid 18 jaar 

wordt. 

 

De voltijdse leden hebben te allen tijde toegang tot de club en vrije toegang tot 

haar golffaciliteiten (terrein en oefenfaciliteiten). 

 

De weekleden hebben te allen tijde toegang tot de club doch enkel op weekda-

gen (niet-feestdagen) vrije toegang tot de golffaciliteiten. Zij hebben tijdens het 

weekend en op feestdagen toegang tot de golffaciliteiten mits betaling van een 

bijkomende bijdrage (fee). 

 

De leden met vakantie hebben te allen tijde toegang tot de club doch enkel toe-

gang tot de golffaciliteiten mits betaling van een bijkomende bijdrage (fee). 

 

 

De rechten en plichten van de werkelijke leden worden verder bepaald door de 

wet, de statuten en het reglement van inwendige orde. 

 

 

 

Artikel 8.b.- Toegetreden leden 

 

Volgende personen kunnen aanvaard worden als toegetreden leden.  

 

- de bezoekende leden (visiting members) 

- de bedrijfsleden (corporate members) 

- de voltijdse leden (full members), de weekleden (week members) en leden met 

vakantie (members on vacation), jonger dan 18 jaar zoals bepaald in artikel 8.a. 
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De bezoekende leden hebben te allen tijde toegang tot de club doch enkel toe-

gang tot de golffaciliteiten mits betaling van een bijkomende bijdrage (fee). 

 

De vereniging kan met een bedrijf een bedrijfslidmaatschap (corporate member-

ship) afsluiten, welk lidmaatschap het bedrijf toelaat om een bepaald aantal per-

sonen als bedrijfsleden te nomineren. De bedrijfsleden hebben te allen tijde 

toegang tot de club en vrije toegang tot haar golffaciliteiten (terrein en oefenfa-

ciliteiten). 

 

Het statuut van toegetreden lid kan door de raad van bestuur jaarlijks geher-

evalueerd of beëindigd worden. 

   

Toegetreden leden hebben in geen enkel geval stemrecht op de algemene ver-

gadering. 

 

De plichten van de toegetreden leden bestaan in het betalen van hun bijdragen 

en het naleven van de toepasselijke reglementen. 

 

 

 

 

AFDELING II - Ledenregister 

 

Artikel 9. - Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een 

register van de werkelijke leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voor-

namen en woonplaats van de werkelijke leden voor zover het een natuurlijke 

persoon betreft, dan wel de maatschappelijke benaming, rechtsvorm, en adres 

van de maatschappelijke zetel voor zover het een rechtspersoon betreft. Boven-

dien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting 

van werkelijke leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register wor-

den ingeschreven binnen acht dagen nadat het lid van de beslissing in kennis is 

gesteld. 

 

Op de zetel van de vereniging wordt tevens een register van de toegetreden le-

den gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de 

toegetreden leden voor zover het een natuurlijke persoon betreft, dan wel hun 

maatschappelijke benaming, rechtsvorm, en adres van de maatschappelijke zetel 

voor zover het een rechtspersoon betreft. 

 

 

 

  



 

STATUTEN (mei 2016)                                                                           6 
 

AFDELING III - Ontslag, uitsluiting 

 

Artikel 10.   

Artikel 10.a. Ontslag 

 

De leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging mits schriftelijk 

ontslag gericht aan de raad van bestuur.  

 

Het lid dat de door hem of haar verschuldigde bijdragen niet integraal en tijdig 

heeft betaald, is van rechtswege ontslagnemend. 

 

Artikel 10.b. Uitsluiting 

 

Werkelijke leden kunnen worden uitgesloten bij beslissing van de algemene ver-

gadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegen-

woordigde stemmen, in volgende gevallen: 

 

A.  bij het niet naleven van de statuten of het reglement van inwendige orde;  

B.  ingeval van kennelijk wangedrag;  

C.  ingeval het werkelijk lid schade berokkent of tracht te berokkenen aan de 

belangen van de vereniging. Het voorgaande geldt onverminderd andere moge-

lijke sancties opgelegd conform het tuchtreglement zoals bepaald door de raad 

van bestuur.  

 

In de gevallen hoger vernoemd sub A t.e.m. C kan een toegetreden lid worden 

uitgesloten bij beslissing van de raad van bestuur.   

 

Artikel 10.c. Overlijden 

 

Het lidmaatschap is persoonsgebonden en neemt een einde door het overlijden. 

 
 
Artikel 11.- Het lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten heeft geen aan-
spraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorde-
ren. Hetzelfde geldt in hoofde van de erfgenamen van een overleden lid. 
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TITEL IV - BIJDRAGEN 

 

Artikel 12.   

Van de werkelijke leden kan, in functie van leeftijd en/of categorie, betaling van 

volgende  individuele bijdragen gevraagd worden: 

 

a) Eenmalig:  

- Een certificaat- of certificaatrechtbijdrage met een maximum van 

25.000 EUR 

- Een inkombijdrage met een maximum van 25.000 EUR 

 

b) Jaarlijks: 

- Een lidmaatschapsbijdrage met een maximum van 5.000 EUR 

- Een barbijdrage met een maximum van 250 EUR 

 

Het bedrag van de door de leden te betalen bijdragen wordt in functie van leef-

tijd en /of categorie jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur. 

 

Het is de raad van bestuur toegelaten aan bepaalde leden, omwille van bijzonde-

re verdiensten voor de vereniging, vrijstelling of vermindering van deze bijdragen 

toe te staan.  

 

De raad van bestuur is tevens gemachtigd de modaliteiten van betaling van deze 

bijdragen te regelen. 

 

 
Art. 13 Certificaat – certificaatrecht 

 

Een certificaat betreft een titel op naam die een aanbrengst in het eigen ver-

mogen van de vereniging vertegenwoordigt, waarvan het bezit geldt als voor-

waarde voor het verwerven of behouden van lidmaatschap en die onder 

bepaalde modaliteiten, zoals vastgelegd in het reglement van inwendige orde, 

kan worden overgedragen. 

 

De raad van bestuur kan beslissen certificaatrechten uit te geven. Deze certifi-

caatrechten houden het recht in om een certificaat te verwerven van zodra een 

certificaat opnieuw beschikbaar is. De regels m.b.t. overdracht en terugbetaling 

van certificaatrechten worden in het reglement van inwendige orde bepaald. 
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TITEL V - ALGEMENE VERGADERING 

 

 

Artikel 14. –  De algemene vergadering bezit de machten die haar uitdrukkelijk 

zijn toegekend door de VZW-wet of door de onderhavige statuten. 

Behoren tot haar bevoegdheid: 

1 ° de wijziging van de statuten; 

2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

5° de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening; 

6° de ontbinding van de vereniging; 

7° de uitsluiting van een werkelijk lid; 

8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oog-

merk; 

9° het verlenen van een mandaat aan de raad van bestuur voor wat betreft voor-

genomen transacties m.b.t. onroerende goederen boven 250.000 EUR overeen-

komstig artikel 28 lid 2 van de statuten. Deze bepaling is echter niet 

tegenstelbaar een derden; 

10° goedkeuring en wijzigingen van het reglement van inwendige orde. 

 

 

Artikel 15. –  Elk jaar, de tweede maandag van de maand mei, wordt een alge-

mene vergadering gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt 

deze verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.  

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereni-

ging worden bijeengeroepen door een beslissing van de raad van bestuur of op 

vraag van minstens een vijfde van de werkelijke leden. 

 

 

Artikel 16. – Alle werkelijke leden worden ten minste drie weken tevoren voor 

de algemene vergadering opgeroepen door middel van een rondschrijven of een 

email (elektronisch) bericht. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd, alsook 

het ontwerp van de rekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor 

het daarop volgende boekjaar, en de lijst van uittredende en kandidaat leden 

voor de raad van bestuur. Elk voorstel ingediend uiterlijk één week voor de al-

gemene vergadering en ondertekend door ten minste één twintigste van de wer-

kelijke leden, wordt tevens op de agenda gebracht voor zover dit tot de 

bevoegdheid van de algemene vergadering behoort. 
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Artikel 17. –Het stemrecht op de algemene vergadering is voorbehouden aan de 

werkelijke leden. 

Een werkelijk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die 

noodzakelijkerwijs een ander werkelijk lid dient te zijn. leder werkelijk lid kan 

hoogstens twee andere werkelijke leden vertegenwoordigen en dit bij middel 

van een geschreven volmacht, die minstens 5 dagen voor de algemene vergade-

ring op de zetel van de vereniging dient te worden neergelegd. 

 

Artikel 18.- De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van 

de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid, door een andere bestuurder. 

 

Artikel  19. - De  beslissingen worden  bij eenvoudige  meerderheid van   

de aanwezige of vertegenwoordigde geldige stemmen genomen behoudens an-

dersluidende bepaling in de VZW-wet of in onderhavige statuten. 

Bij staking van stemmen, geeft de stem van de voorzitter van de vergadering 

doorslag. 

 

Artikel 20. – Er kan slechts geldig gestemd worden nopens de punten op de 

agenda, bij de oproeping kenbaar gemaakt, dan wel op de agenda gebracht 

overeenkomstig artikel 16, laatste zin.  

 

Artikel 21. - Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op 

geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn 

vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de werkelijke 

leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee 

derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke le-

den. 

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden 

waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een 

meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegen-

woordigde werkelijke leden. 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de werkelijke leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeen-

geroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aan-

nemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht 

het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden. De tweede verga-

dering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden 

gehouden. 

 

Artikel 22. - De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven 

in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een 
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bestuurder. Dit register wordt bewaard op de zetel, alwaar dit door de werkelijke 

leden kan worden ingezien. 

Iedere wijziging van de statuten wordt bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel-

gisch Staatsblad. 

 

 

TITEL VI • BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR 

 

Artikel 23. - De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samenge-

steld uit minimum drie en maximum zeven leden. Het aantal bestuurders moet 

in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat werkelijk lid is van de 

vereniging. 

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergade-

ring, voor een termijn van vier jaar.  

Om verkozen te kunnen worden moeten de kandidaten ten minste de helft + 1 

van de uitgebrachte stemmen behalen. Indien meerdere kandidaten dit quorum 

behalen, maar het maximaal aantal bestuurders conform het reglement van in-

wendige orde hierdoor overschreden wordt, worden deze met de meeste stem-

men weerhouden. Ingeval op deze wijze het minimaal aantal bestuurders niet 

bereikt wordt, zullen in een tweede stemronde de kandidaten met de meeste 

stemmen weerhouden worden. 

 

Artikel 24. – De voorwaarden en modaliteiten van verkiezing en ontslag van de 

leden van de raad van bestuur worden geregeld in het reglement van inwendige 

orde.  

 

Artikel 25.– Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. 

 

Artikel 26. - De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en  een 

ondervoorzitter. 

In geval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de on-

dervoorzitter of bij gebreke hieraan door de oudste der aanwezige bestuurders. 

 

Artikel 27. - De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of op verzoek van 

drie bestuurders. Hij kan slechts beslissen indien de meerderheid van de leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is. 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij 

staking van stemmen geeft de stem van wie de vergadering voorzit de doorslag. 

Van de beslissingen worden verslagen opgemaakt, die ondertekend worden door 

twee bestuurders waaronder de voorzitter of ondervoorzitter. De verslagen 

worden  bijgehouden in een register.  
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Elke bestuurder kan bij gewone brief, fax of email een ander lid van de raad van 

bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen of in zijn plaats te stemmen. 

Een bestuurder kan echter niet meer dan één ander bestuurslid vertegenwoor-

digen. 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang 

van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur 

worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord per gewone brief, fax of email 

bericht van de bestuurders. 

 

Artikel 28. - De raad van bestuur bestuurt de vereniging. Alle bevoegdheden die 

de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering, worden toege-

kend aan de raad van bestuur. 

Voor wat betreft akten van aankoop, verkoop, hypotheekstelling, schenking en in 

het algemeen alle transacties m.b.t. onroerende goederen voor een bedrag ho-

ger dan 250.000 EUR, dient de raad van bestuur evenwel voorafgaandelijk man-

daat te ontvangen vanwege de algemene vergadering. 

 

Artikel 29. - De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, 

alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of 

meerdere personen, al dan niet bestuurder of lid, die ofwel alleen, ofwel geza-

menlijk, ofwel als college optreden. De raad van bestuur stelt de machten en 

gebeurlijk het salaris of de bezoldiging vast. 

 

Artikel 30. - De vereniging wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en 

in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een open-

baar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee 

bestuurders die ten overstaan van derden geen staving van hun machten dienen 

te geven, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 29 van de statuten aangaan-

de het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 31. - De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden 

toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt. 

Onverminderd artikel 26septies van de VZW-wet gaan de bestuurders geen enke-

le persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aan-

gaat. 

De personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoon-

lijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. 

 

 

Artikel 32. - De benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de 

personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de personen gemach-
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tigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van de eventuele commissaris-

sen moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. 
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TITEL VII - REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

 

Artikel 33. - De raad van bestuur kan aan de algemene vergadering een regle-

ment van inwendige orde voorstellen.  

Dit reglement kan door de algemene vergadering worden gewijzigd bij gewone 

meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden. 
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TITEL VII - BOEKJAAR - BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN - CONTROLE - 

NEERLEGGING JAARREKENING 

 

Artikel 34. - Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot eenender-

tig december. 

Op de algemene vergadering overeenkomstig artikel 15 lid 1 legt de raad van 

bestuur de rekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig de 

hierna volgende artikelen, alsook de begroting van het daarop volgende boek-

jaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 

 

Artikel 35. – De algemene vergadering benoemt minstens één commissaris, be-

last met de controle van de financiële toestand, van de jaarlijkse rekening en van 

de regelmatigheid, in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtin-

gen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. 

De commissaris is geen lid van de vereniging en heeft geen rechtstreekse of on-

rechtstreekse banden met de vereniging. 

Het mandaat geldt voor één jaar en is bezoldigd. 

De commissaris legt aan de algemene vergadering de resultaten van zijn op-

dracht voor. 

 

 

Artikel 36. - Na goedkeuring wordt de jaarrekening  door de bestuurders neerge-

legd in het verenigingsdossier bij de griffie van de rechtbank van koophandel. 

Evenwel, indien de vereniging valt binnen de criteria opgenomen in artikel 17 § 3 

van de VZW-wet, moet binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door de 

algemene vergadering de jaarrekening van de vereniging door de bestuurders 

neergelegd worden bij de Nationale Bank van België. 

Overeenkomstig het voorgaande lid worden gelijktijdig neergelegd : 

1 ° een stuk met de naam en voornaam van de bestuurders en in voorkomend 

geval van de commissarissen die in functie zijn; 

2° in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen. 
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TITEL IX - ONTBINDING DOOR DE RECHTBANK 

 

Artikel 37. - De rechtbank kan op verzoek van ieder belanghebbende of van het 

openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vereniging die : 

1 ° niet in staat is haar verbintenissen na te komen; 

2° haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aan-

wendt dan die waarvoor zij is opgericht; 

3° in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of in strijd handelt met de 

wet of de openbare orde; 

4° gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplich-

ting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 26novies, § 1, 

tweede lid, 5° van de VZW-wet, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden 

neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten; 

5° minder dan drie leden telt. 

 

Artikel 38. - In geval van ontbinding van een vereniging door de rechtbank be-

noemt deze, onverminderd artikel 19bis van de VZW-wet, één of meer vereffe-

naars die, na aanzuivering van het passief, de bestemming van het actief 

vaststellen. 

Onverminderd artikel 39, derde lid geven de vereffenaars aan het actief een be-

stemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging 

is opgericht. 

De werkelijke leden, de schuldeisers en het openbaar ministerie kunnen bij de 

rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de vereffenaars. 
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TITEL X - VRIJWILLIGE ONTBINDING 

 

Artikel 39. - De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging al-

leen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op 

de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging. Artikel 8, vierde lid, 

van de VZW-wet is van overeenkomstige toepassing. 

De bestemming van het actief wordt, bij ontstentenis van statutaire bepalingen, 

vastgesteld door de algemene vergadering of door de vereffenaars, overeen-

komstig artikel 38 van onderhavige statuten. 

In geval van ontbinding zijn de certificaten of certificaatrechten terugbetaalbaar 

zoals beschreven in het reglement van inwendige orde.  Vooruitbetaalde lid-

maatschapsbijdragen in de mate dat deze betrekking hebben op toekomstige 

kalenderjaren zijn eveneens terugbetaalbaar.  De terugbetaling van vooruitbe-

taalde lidmaatschapsbijdragen heeft voorrang op de terugbetaling op de certifi-

caten of certificaatrechten. 

De vereffening geschiedt door één of meer vereffenaars die hun opdracht vervul-

len hetzij overeenkomstig de statuten, hetzij krachtens een besluit van de alge-

mene vergadering, hetzij, bij ontstentenis daarvan, krachtens een rechterlijke 

beslissing die door enige belanghebbende of door het openbaar ministerie kan 

worden gevorderd. 
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TITEL XI - OMZETTING IN EEN VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK 

 

Artikel 40. - De vereniging kan worden omgezet in één van de rechtsvormen ge-

noemd in artikel 2 § 2 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover het 

gaat om een vennootschap met een sociaal oogmerk overeenkomstig de artike-

len 661 tot 667 van het Wetboek van vennootschappen. Deze omzetting laat de 

rechtspersoonlijkheid van de vereniging die blijft voortbestaan in de nieuwe 

vorm, onverlet. 
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TITEL XII- NIETIGHEID 

 

Artikel 41. - De nietigheid van een vereniging kan enkel worden uitgesproken (a) 

ingeval het doel van de vereniging niet precies genoeg is omschreven, (b) ingeval 

één van de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, strijdig is met de wet 

of met de openbare orde en (c) ingeval de statuten de naam en het adres van de 

zetel van de vereniging, alsook het gerechtelijk arrondissement waaronder de 

VZW ressorteert niet vermelden. 

 

 

 

 


