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ARTIKEL 1. DE VERENIGING
Art. 1. Sectie 1. Rechtsvorm
De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder
als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "VZW" genaamd) op grond van de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 (hierna genoemd
"V&S-wet").
Art. 1. Sectie 2. Naam
1. De vzw draagt de naam Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, afgekort BBL Vlaanderen
vzw.
2. De naam Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw of afgekort BBL Vlaanderen moet
voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en
andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk gevolgd door de woorden
"vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing
van de zetel.
Art. 1. Sectie 3. Zetel
1. De zetel van de vzw is gevestigd op Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel, gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Brussel.
2. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen binnen de
Vlaamse Gemeenschap, met naleving van de procedure van statutenwijziging.
Art. 1. Sectie 4. Duur
De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 2. DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN
Art. 2. Sectie 1. Doeleinden
1. BBL Vlaanderen heeft tot doel het behoud, de bescherming en verbetering van het
menselijk en natuurlijk leefmilieu kaderend in een duurzame ontwikkeling van de
samenleving, waarbij voldaan wordt aan de behoeften van de huidige generatie, zonder dat
daarbij de behoeften van de volgende generaties in het gedrang komen.
2. Deze doelstelling omvat:
een verantwoord en efficiënt gebruik van de natuurlijke rijkdommen, ruimte en
energiebronnen. Dit impliceert productie- en consumptiepatronen die de beschikbare
milieugebruiksruimte en de draagkracht van het ecosysteem respecteren;
het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van open ruimte,
landschappen, monumenten, cultureel erfgoed en stedenschoon;
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het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van de biodiversiteit, natuur
en natuurwaarden;
het bereiken van een algemene basismilieukwaliteit voor de milieucompartimenten
water, bodem en lucht en het bereiken van een bijzondere milieukwaliteit in
specifieke omstandigheden of gebieden;
het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van het stedelijk leefmilieu
en van een leefbare woonomgeving. Dit impliceert het beperken van alle vormen van
milieuhinder, waaronder geluidshinder, verkeersoverlast, geurhinder, lichthinder,…;
het bereiken van een beleid gericht op de bescherming van de gezondheid van de
mens;
het bereiken van een beleid dat berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van
preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron
dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt;
het bereiken van een beleid dat gestoeld is op een volwaardige participatie van
burgers en milieuverenigingen en dat de toegang tot het gerecht voor dezen
garandeert.

Art. 2. Sectie 2. Activiteiten
1. BBL Vlaanderen wil via een koepelwerking voor leden, alsook een netwerking met
niet-leden bijdragen tot de realisatie van transitiedoelstellingen op korte en lange termijn.
Hiertoe worden activiteiten en samenwerking opgezet op lokaal, bovenlokaal, Vlaams,
federaal, Europees en internationaal niveau.
2. BBL Vlaanderen kan met alle wettelijke middelen de nuttige initiatieven nemen, steunen
en coördineren, onder meer door:
het vertegenwoordigen in rechte en in feite van zijn voor leden, overal waar het
belang van leefmilieu en dat van de lidorganisaties dit wenselijk en noodzakelijk
maken, in zoverre toegelaten door de wet van 12 januari 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, overeenkomstig de
wetgeving en rechtspraak van toepassing op het Grondwettelijk Hof en de Raad van
State;
het oprichten van of meewerken aan netwerken, platformen en
samenwerkingsverbanden binnen en buiten de sector
de deelname aan de werking van advies- en overlegorganen;
rechtstreekse tussenkomsten bij officiële instanties en particulieren;
het uitwerken van studies en publicaties;
het realiseren van projecten en campagnes;
het inrichten en beheren van gemeenschappelijke instellingen en diensten;
het realiseren van dienstverlening aan derden;
het voeren van perscampagnes;
het organiseren van of meewerken aan openbare manifestaties;
de vrijwaring van het doel langs gerechtelijke weg in zoverre toegelaten door de wet
van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het
leefmilieu, overeenkomstig de wetgeving en rechtspraak van toepassing op het
Grondwettelijk Hof en de Raad van State;
het informeren en sensibiliseren van het brede publiek of van specifieke
doelgroepen.
3. Daarnaast kan BBL Vlaanderen vzw alle (types) rechtshandelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële
niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en
winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan
de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking
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van de ideële niet-winstgevende doelstellingen. Zij mag tevens hiertoe alle roerende
goederen of onroerende goederen verwerven, behouden en van de hand doen in welke
vorm dan ook (eigendom, naakte eigendom, vruchtgebruik, gebruik te bede, bruikleen,
bezit….).
Art. 2. Sectie 3. Werkingsgebied
1. Het werkingsgebied van BBL Vlaanderen is het Gewest Vlaanderen, zoals is bepaald
volgens art. 3 van de Belgische grondwet.
2. De werking van BBL Vlaanderen kan betrekking hebben op lokaal, gemeentelijk,
regionaal, provinciaal, federaal, Europees of internationaal vlak, indien de activiteiten op
deze niveaus een impact hebben op het leefmilieu van het Vlaams gewestelijk niveau of ze
een precedent- of voorbeeldwaarde hebben voor de bescherming en verbetering van het
leefmilieu op Vlaams gewestelijk niveau.

ARTIKEL 3. LEDEN
Art. 3. Sectie 1. Effectieve leden
1. Er zijn minstens vijf effectieve leden met alle rechten en plichten zoals omschreven voor
de leden in de V&S-wet en in deze statuten. Zij vormen de stemgerechtigde leden van de
Algemene Vergadering
2. Effectieve leden beschikken in beginsel over rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van
feitelijke verenigingen die worden vertegenwoordigd door natuurlijke personen.
3. Verenigingen, stichtingen en ondernemingen kunnen effectieve leden worden van BBL
Vlaanderen indien:
- ze opgericht zijn op particulier initiatief;
- hun doelstellingen stroken met het verenigingsdoel van BBL Vlaanderen zoals
bepaald in artikel 2;
- ze blijk geven van werkelijke activiteit in Vlaanderen;
- hun activiteiten, niet primair gericht zijn op winstuitkering bij hun leden of
aandeelhouders, maar op de realisatie van maatschappelijke doelstellingen.
Art. 3. Sectie 2. Toegetreden leden
1. Verenigingen, stichtingen en ondernemingen - die voldoen aan Art. 3 sectie 1 (2de en
3de lid) - kunnen toegetreden leden worden van BBL Vlaanderen indien:
- ze uitdrukkelijk geen stemgerechtigd lid wensen te zijn van de algemene
vergadering van BBL Vlaanderen;
- hun interactie met BBL in hoofdzaak gericht is op diverse vormen van
samenwerking;
- en/of ze beroep wensen te doen op de belangenbehartiging door BBL.
Art. 3. Sectie 3. Beginselen van onderlinge verstandhouding
1. De leden verbinden zich ertoe de volgende beginselen van onderlinge
verstandhouding na te leven:
wanneer BBL Vlaanderen een actie onderneemt of er zijn daadwerkelijke steun
aan verleent, beschouwt elk lid het als zijn plicht deze actie daadwerkelijk of
moreel te steunen;
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wanneer een lid een campagne inzet of activiteiten onderneemt die
consequenties voor of een weerslag op het beleid van BBL Vlaanderen kan
hebben of de belangen van een ander lid raakt, geeft ze aan de Raad van Bestuur
schriftelijk kennis van zijn voornemen;
wanneer een lid een campagne inzet of activiteiten onderneemt, zal een ander
lid dat daarvan op de hoogte is, in het openbaar geen standpunt verdedigen dat
strijdig is met dit initiatief en ook geen actie ondernemen in dezelfde
aangelegenheid zonder vooraf betrokken ander lid en de Raad van Bestuur
schriftelijk te hebben verwittigd. Deze bepaling houdt de verbintenis in dat een
ander lid die zich op het specifiek werkterrein van een ander wil begeven, op
gelijkaardige wijze haar voornemen te kennen geeft. Bij geschillen hierover kan
de Raad van Bestuur een bemiddelingsprocedure opstarten;
de Raad van Bestuur is bevoegd om in laatste aanleg als scheidsrechter op te
treden in elk geschil met betrekking tot de toepassing van de beginselen,
neergelegd in de vorige drie paragrafen. De uitspraak van de Raad van Bestuur
is bindend voor de andere leden;
de leden erkennen BBL Vlaanderen als enige structuur die mag optreden in naam
van de gemeenschap van de aangesloten organisaties, zowel jegens de overheid
als jegens het publiek.

Art. 3. Sectie 4. Aanvaarding en omzetting lidmaatschap
1. Kandidaat-effectieve leden en kandidaat-toegetreden leden richten hun kandidaatstelling
tot lidmaatschap aan de Raad van Bestuur. Kandidaten ontvangen een exemplaar van de
statuten en het aanvraagformulier. Op het formulier vult de kandidaat alle administratieve
gegevens in. De kandidaat voegt links naar een aantal relevante documenten bij
(bijvoorbeeld: statuten, activiteitenverslagen, staat van inkomsten en uitgaven, portfolio
van activiteiten, enz.) zodat een goed beeld van werking kan gevormd worden.
2. De aanvraag tot lidmaatschap van kandidaat-effectieve leden wordt voorgelegd op de
eerstvolgende Raad van Bestuur, ten hoogste 3 maanden na het indienen van het verzoek
tot lidmaatschap. De Raad van Bestuur brengt op basis van de lidmaatschapsaanvraag een
gemotiveerd advies uit bij de Algemene Vergadering. De kandidaat wordt hiervan niet op de
hoogte gebracht. De Algemene Vergadering beslist op de eerstvolgende bijeenkomst met
een tweederde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden over de
aanvraag tot lidmaatschap. De Algemene Vergadering kan discretionair en zonder verdere
motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid.
3. De aanvraag tot lidmaatschap van kandidaat-toegetreden leden wordt voorgelegd op de
eerstvolgende Raad van Bestuur, ten hoogste 3 maanden na het indienen van het verzoek
tot toetreding. De Raad van Bestuur neemt op basis van de aanvraag tot toetreding een
gemotiveerd advies en deelt deze schriftelijk mee aan de kandidaat. De Raad van Bestuur
kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt
aanvaard als toegetreden lid. De Raad van Bestuur legt jaarlijks de lijst van toegetreden
leden, ter kennisgeving, voor aan de Algemene Vergadering.
4. Toegetreden leden die het statuut van effectief lid willen verkrijgen, melden dit
schriftelijk aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt jaarlijks de lijst van
toegetreden leden die effectief lid willen worden voor aan de Algemene Vergadering. De
Algemene Vergadering beslist met een tweederde meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde effectieve leden over de aanvraag tot lidmaatschap.
4. Effectieve leden die het statuut van toegetreden lid willen verkrijgen, melden dit
schriftelijk aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt jaarlijks de lijst van
effectieve leden die toegetreden lid worden, ter kennisgeving, voor aan de Algemene
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Vergadering.
5. Effectieve leden die drie opeenvolgende bijeenkomsten van de Algemene Vergadering
afwezig en niet verontschuldigd zijn, worden toegetreden lid. De Raad van Bestuur brengt
betrokken organisaties hier schriftelijk van op de hoogte.
Art. 3. Sectie 5. Lidmaatschapsbijdrage
Leden betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage waarvan de Algemene Vergadering het
bedrag vaststelt evenals de datum waarop het moet zijn gestort. Deze bijdrage mag 5000
Euro niet te boven gaan. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het
boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand
december 2000. De nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de
aanpassing. De Algemene Vergadering bepaalt binnen voormelde grens en op voorstel van
de Raad van Bestuur, de jaarlijkse bijdrage.
Art. 3. Sectie 6. Ontslag leden
1. Leden kunnen zich op elk ogenblik uit BBL Vlaanderen terugtrekken door een formeel
schrijven te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag zal één maand
na dit schrijven ingaan.
2. Ontslagnemende leden verplichten zich tot de betaling van de verplichte jaarlijkse
bijdrage voor het volledige jaar.
3. De Raad van Bestuur legt jaarlijks de lijst van ontslag genomen leden, ter kennisgeving,
voor aan de Algemene Vergadering.

Art. 3. Sectie 7. Opschorting lidmaatschap leden
1. Het lidmaatschap van leden die hun verplichte jaarlijkse bijdrage voor het lopende jaar
binnen de Algemene Vergadering bepaalde termijn niet betalen, wordt opgeschort, na een
eerste schriftelijke aanmaning tot regularisatie, binnen de maand na die aanmaning.
2. leden die hun verplichte jaarlijkse bijdrage na de regularisatietermijn niet betalen,
kunnen geacht worden ontslagnemend te zijn.
Art. 3. Sectie 8. Uitsluiting van leden
1. De volgende redenen kunnen leiden tot uitsluiting van leden:
- het niet naleven door het lid van de statuten, in het bijzonder Art. 3. Sectie 1.;
- het niet willen deelnemen aan of zich niet willen schikken naar de uitkomst van de
bemiddelingsprocedure zoals bepaald in deze statuten;
- het niet betalen van de verplichte jaarlijkse bijdrage;
- het niet langer bestaan of het in vereffening of in ontbinding zijn;
- het plegen van feiten die van die aard zijn dat het wederzijds vertrouwen
onherroepelijk geschaad is.
Deze opsomming is niet limitatief.
2. Het lidmaatschap van effectieve leden kan worden beëindigd, op voorstel van de Raad
van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, door een bijzonder besluit van
de Algemene Vergadering, waarop minstens de helft van alle leden aanwezig of
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vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden vereist is, overeenkomstig art 12 V&S - wet.
3. Het lidmaatschap van toegetreden leden wordt beëindigd bij beslissing van de Raad van
Bestuur.
4. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht
gehoord te worden en dit bij het Orgaan dat bevoegd is voor de beslissing.

Art. 3. Sectie 9. Rechten van leden
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op
grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te
allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor
reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

ARTIKEL 4. DE ALGEMENE VERGADERING
Art. 4. Sectie 1. De Algemene Vergadering
1. De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden.
2. Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft één stem.
3. De toegetreden leden hebben enkel recht op aanwezigheid als waarnemer.

Art. 4. Sectie 2. Waarnemers
Waarnemers kunnen de Algemene Vergadering bijwonen op uitnodiging van de Raad van
Bestuur en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de Algemene Vergadering
richten.
Art. 4. Sectie 3. Bevoegdheden
1. De Algemene Vergadering bepaalt het beleid en is het hoogste gezag van de Bond Beter
Leefmilieu.
2. De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering
uitgeoefend worden:
de wijziging van de statuten;
de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
de benoeming en de afzetting van de commissaris of bedrijfsrevisor en het bepalen van
diens bezoldiging;
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
de ontbinding van de vereniging;
de uitsluiting van een effectief lid;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
de aanvaarding van nieuwe effectieve leden;
de vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage;
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de goedkeuring van het meerjarenplan opgesteld door de Raad van Bestuur;
de goedkeuring van het jaarlijks voortgangsrapport opgesteld door de Raad van
Bestuur;
de verkiezing van de Voorzitter, de Ondervoorzitters, de Penningmeester en de
Secretaris.

Art. 4. Sectie 4. Vergaderingen
1. Elk jaar wordt de Algemene Vergadering bij voorkeur twee maal samengeroepen door de
Raad van Bestuur. De oproepingsbrief met ontwerpagenda wordt minstens 30
kalenderdagen en de uitnodiging met definitieve agenda wordt 8 kalenderdagen
voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle effectieve leden
verstuurd. Dit geschiedt per (elektronische) post op het (mail)adres, dat zij daartoe laatst
hebben opgegeven. Beide documenten zijn getekend door de gemachtigde(n) van de
vereniging.
2. Elk punt dat door minstens 1/20 van de effectieve leden minstens 14 kalenderdagen
voor de vergadering ter kennis werd gebracht aan het secretariaat van de vereniging werd
aangebracht, wordt op de agenda geplaatst.
3. Een Buitengewone Algemene Vergadering kan worden samengeroepen op verzoek van
minstens 1/5 van alle effectieve leden. Zij verzoeken daarom in een aan de voorzitter
gerichte brief. In dit laatste geval dient de Raad van Bestuur binnen de maand gevolg te
geven aan het verzoekschrift. De uitnodiging wordt minstens 20 kalenderdagen voorafgaand
aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle effectieve leden verstuurd op het
(mail)adres, dat zij daartoe laatst hebben opgegeven. Beide documenten zijn getekend door
de voorzitter in naam van de Raad van Bestuur.
Art. 4. Sectie 5. Quorum en stemming
1. Om op een geldige manier te beraadslagen moeten minstens 1/3 van de effectieve leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij wijze van schriftelijke volmacht. Beslissingen worden
genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders
voorzien.
2. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet
aan een quorum van 2/3 van de effectieve leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de effectieve leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna
bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De tweede
vergadering mag niet binnen 15 kalenderdagen volgende op de eerste vergadering worden
gehouden. De beslissing wordt dan geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd
door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Enkel
wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de
vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
3. Effectieve leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere
effectieve leden worden vertegenwoordigd bij schriftelijke volmacht. Elk lid kan maximum 1
volmacht van een ander effectief lid dragen.
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4. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door
minstens 1/3 van de effectieve leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime
stemming. De stemming over personen is steeds geheim.
5. Bij een eerste staking van stemmen wordt er een nieuwe stemming georganiseerd. Na
een tweede staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervanger
doorslaggevend.
6. Een vroeger besluit kan slechts worden gewijzigd of vernietigd wanneer hierover
opnieuw wordt beslist op de Algemene Vergadering met de nodige aanwezigheid en
meerderheid van stemmen van de effectieve leden.
7. De Algemene Vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda zijn
opgenomen, tenzij 2/3 van de aanwezige effectieve leden van de Algemene Vergadering
ermee instemmen dat het niet-geagendeerde onderwerp wegens het spoedeisend karakter
toch behandeld wordt.
8. De besluiten van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in de
notulen. Ze worden schriftelijk ter kennis van de effectieve leden gebracht. Deze worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en eveneens bewaard op het
secretariaat. De notulen worden tevens bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal
zijn van de effectieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in
artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

ARTIKEL 5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Art. 5. Sectie 1. Samenstelling Raad van Bestuur
1. BBL Vlaanderen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste
7 en ten hoogste 23 bestuurders, al dan niet voorgedragen door leden van de vzw. Het
aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal effectieve leden van
de vereniging. De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door externe waarnemers of
medewerkers van het algemeen secretariaat van de vereniging.
2. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden voor
een termijn van 3 jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
Bestuurders zijn herbenoembaar. De herbenoeming moet gebeuren ten laatste binnen de 6
maanden na het verstrijken van de driejarige periode. Indien de driejarige duurtijd is
overschreden, blijven de aanwezige bestuurders in functie tot regelmatig in hun vervanging
of herkiezing is voorzien.
3. De Algemene Vergadering verkiest onder de leden van de Raad van Bestuur een
voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters, een penningmeester en een secretaris. Zij
vervullen de taken die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging. Het mandaat van voorzitter is beperkt tot drie
opeenvolgende termijnen van drie jaar. Bij de samenstelling van deze mandaten wordt een
evenwichtige vertegenwoordiging nagestreefd uit de leden aangesloten bij BBL Vlaanderen.
4. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering
die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden. leder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag
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nemen door een formeel schrijven gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een
bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
5. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit, tenzij de Algemene
Vergadering anders bepaalt. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van
hun bestuursmandaat worden vergoed.
Art. 5. Sectie 2. Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing
1. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang
van de vzw het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van 2
bestuurders.
2. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door een ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De
vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of in elke andere plaats in
België, aangewezen in de oproepingsbrief.
3. De Raad van Bestuur kan slechts besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn
leden aanwezig is of vertegenwoordigd is.
4. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de
aanwezige leden van de Raad. Bij staking van stemmen wordt het punt opnieuw behandeld
op de volgende zitting, behalve bij hoogdringendheid, dan heeft de voorzitter of bestuurder
die de vergadering voorzit een doorslaggevende stem.
5. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn
van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het
K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.
6. Eensluidende afschriften van de beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen
afgeleverd worden door de voorzitter of een door de Raad van Bestuur gemachtigd
personeelslid. Deze zijn bevoegd om het afschrift voor eensluidend te waarmerken.
7. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vzw zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem
akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan.
Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een online of offline
beraadslaging plaatsvond.

Art. 5. Sectie 3. Tegenstrijdig belang
1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot
de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere
bestuurders alvorens dat de Raad van Bestuur een besluit neemt.
2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en
onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het
betrekking heeft.
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3. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaats hebben
onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor
soortgelijke verrichtingen.
Art. 5. Sectie 4. Beperkingen
1. De Raad van Bestuur heeft de restbevoegdheid binnen de vzw voor alles wat niet is
geregeld, behalve voor wat expliciet door de Wet aan de Algemene Vergadering is gegeven
én voorbehouden en voor alles wat door deze statuten expliciet aan een ander orgaan is
gegeven én niet aan de Algemene Vergadering door de Wet is voorbehouden. Hij is, binnen
het zonet vermeld kader volledig bevoegd voor het regelen van alle materies die noch door
de wet, noch door deze statuten zijn geregeld, zoals onder andere het intern reglement.
2. De Raad van Bestuur is aldus bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vzw, zowel in als buiten
rechte. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw - het
dagelijks bestuur inbegrepen - zonder bijkomende goedkeuring van de Algemene
Vergadering, hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en
beschikking, ook voor het vervreemden, zelfs om niet, en van het hypothekeren, van het
lenen en uitlenen, zonder limiet op de termijn, van roerende en onroerende goederen; hij is
bevoegd voor alle handels, verzekerings- en bankverrichtingen, inclusief het opheffen van
hypotheken.
3. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name
overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat
ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van
de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
4. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een of
meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan
hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van de
Raad van Bestuur.

Art. 5. Sectie 5. Externe vertegenwoordigingsmacht via Raad van Bestuur,
Dagelijks Bestuur en het Orgaan van Vertegenwoordiging
1. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en
buiten rechte.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur
als college, wordt de vzw in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Orgaan van
vertegenwoordiging. Dit bestaat uit minstens twee personen - al dan niet bestuurder -,
zonder dat het nodig is van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur te doen
blijken. Het Orgaan van vertegenwoordiging kan worden samengesteld uit de personen op
het secretariaat van de vereniging verantwoordelijk voor de algemene leiding en zakelijke
coördinatie.
3. De Raad van Bestuur staat in voor de benoeming, het beslissen van de ambtsbeëindiging
en de eventuele afzetting van de gevolmachtigden van de VZW in het Orgaan van
vertegenwoordiging. De termijn van benoeming van de gevolmachtigden vanuit het
secretariaat is onbepaald. De termijn van benoeming van de gevolmachtigden vanuit de
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Raad van Bestuur bedraagt drie jaar. De volgende redenen kunnen leiden tot hun afzetting:
het niet naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement, beslissingen van de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. Deze opsomming is niet limitatief.
4. Alleen bijzondere en beperkte volmachten omschreven door de Raad van Bestuur voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Het betreft het
benoemen en ontslaan van personeel, het afsluiten van overeenkomsten met externe
consultants, financiële verrichtingen met bank- en kredietinstellingen, het indienen van
bezwaarschriften, dagelijkse briefwisseling en de handtekeningbevoegdheid bij het afsluiten
van overeenkomsten die ter bekrachtiging zullen worden voorgelegd aan de Raad van
Bestuur. Daarnaast omvatten de bevoegdheden van het Orgaan van vertegenwoordiging
eveneens alle handelingen van dagelijks bestuur.
5. Het Orgaan van vertegenwoordiging kan optreden per operatie voor een jaarlijkse
tegenwaarde of een waarde in kapitaal van 250.000 €. Voor bedragen tot 1.250 €, met
name de handelingen van dagelijks bestuur, volstaat de handtekening van één lid van het
Orgaan van vertegenwoordiging. Voor bedragen vanaf 1.251 € tot en met 250.000 €
tekenen twee leden van het Orgaan van vertegenwoordiging. Boven deze bedragen kunnen
twee leden van het Orgaan tekenen na een voorafgaande beslissing van de Raad van
Bestuur.
6. Onverminderd het vorige lid, worden de akten waaraan een openbaar of een ministerieel
ambtenaar zijn medewerking verleent, inzonderheid de akten van aanvaarding, van
schenking en aflevering van legaten, de akten van verkoop, aankoop of ruil van onroerende
goederen, de akten van vestiging of aanvaarding van hypotheek, met of zonder betaling,
steeds voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Art. 5. Sectie 6 - Vertegenwoordiging in rechte
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vzw, zonder bijkomende machtiging van de
Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en handelingen.
Hij kan optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de vzw gevoerd. Hij beslist autonoom
over het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen, zoals bij wijze van voorbeeld verzet,
beroep, cassatieberoep, annulatieberoep, verzoek tot schorsing, inclusief juridische acties in
kort geding of op eenzijdig verzoekschrift.
Art. 5. Sectie 7. Bekendmakingsvereisten
De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank
van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de
personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel
als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

ARTIKEL 6: INTERNE VERTEGENWOORDIGING VIA COMITES EN
ADVIESRADEN
Op voorstel van de Raad van Bestuur kunnen Comités en Adviesraden worden ingesteld
door deze organen op te nemen in het Intern reglement zoals goedgekeurd overeenkomstig
artikel 9 van onderhavige statuten.
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ARTIKEL 7. FINANCIERING EN BOEKHOUDING
Art. 7. Eerste lid. Financiering
1. BBL Vlaanderen zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften,
bijdragen van de aangesloten leden, schenkingen, legaten, overige door de Raad van
Bestuur aanvaarde inkomsten 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.
2. Daarnaast kan BBL Vlaanderen fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd
is met de wet.
Art. 7. Tweede lid. Boekhouding
1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en
de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. Er vindt jaarlijks een onafhankelijke controle
van de rekeningen plaats door een bedrijfsrevisor door de Algemene Vergadering
aangesteld voor een termijn van 3 jaar.
3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank
van koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies V&S-wet. Voor zover van
toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig
het bepaalde in artikel 17, §6 V&S-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.
4. De jaarrekening wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt
de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter
goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
5. Het batig saldo hoort toe aan BBL Vlaanderen.

ARTIKEL 8. ONTBINDING
1. Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en ontbinding van rechtswege zal de
Algemene Vergadering worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de
ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle effectieve
leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in
artikel 4, sectie 4 van deze statuten.
2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de
meerderheid gesteld in artikel 4, sectie 5 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot
ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij "vzw in vereffening" is overeenkomstig artikel 23
V&S-wet.
3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene
Vergadering minstens twee vereffenaars waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.
4. Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist een buitengewone Algemene Vergadering
over de bestemming van het vermogen van de vzw dat moet worden toegekend aan een
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andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in
België.
5. 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 neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de
V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

ARTIKEL 9. INTERN REGLEMENT
Alle punten waarin bij de wet of bij deze statuten niet is voorzien, kunnen worden geregeld
in een Intern reglement, dat wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en door de
Algemene Vergadering bij gewone meerderheid moet worden goedgekeurd. De
ontwerptekst wordt aan de effectieve leden toegezonden, samen met de oproeping.
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 27 oktober 2016.

Danny JACOBS,
Algemeen directeur

Vera DUA
voorzitter
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