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Milieufront Omer Wattez vzw 
Dijkstraat 75 

9700 Oudenaarde 
 

Ondernemingsnummer: 0422152413 
 

 
 

ARTIKEL 1. DE VERENIGING 
 
§1. De VZW draagt de naam Milieufront Omer Wattez, afgekort MOW.  
 
§2. 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 de zetel. 

 
§3. De zetel van de VZW is gevestigd op Dijkstraat 75, 9700 Oudenaarde, gelegen in het 

gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. Binnen het werkgebied kan de 
maatschappelijke zetel verplaatst worden bij beslissing van de Algemene Vergadering.  

 
§4. De werking van de vereniging richt zich vooral op de fusiegemeenten Anzegem, 

Avelgem, Brakel, Deinze (doch vanaf de fusie met Nevele of dus 1.01.2019 enkel de 
deelgemeenten Deinze, Astene, Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Meigem, 
Petegem-aan-de-Leie, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Wontergem en Zeveren), De Pinte, 
Gavere, Geraardsbergen, Horebeke, Kluisbergen, Lierde, Maarkedal, Nazareth, 
Oudenaarde, Ronse, Waregem, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zulte, Zwalm en, 
Kruishoutem en Zingem, vanaf 1.01.2019 verenigd in de gemeente Kruisem.  
In geval van toekomstige fusie of gelijkaardige samenwerkingsvorm tussen twee of 
meerdere gemeenten binnen het huidig werkingsgebied van de vereniging, wordt het 
werkingsgebied van de VZW hiermee gelijklopend aangepast  aan het  grondgebied van 
de betreffende fusiegemeente of nog andere vormen van bestuurlijk 
samenwerkingsverband.  
Zij kan evenwel ook daarbuiten activiteiten ontplooien indien dit wenselijk is voor de 
vervulling van het maatschappelijk doel. 
 

§5. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
 
 
ARTIKEL 2. DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN 
 
§1. De vereniging 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:  
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- het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van de biodiversiteit, natuur 
en natuurwaarden; 

- het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van open ruimte, 
landschappen, monumenten, cultureel erfgoed, stedenschoon en dorpsgezichten;  

- een verantwoord en efficiënt gebruik van de natuurlijke rijkdommen, ruimte en 
energiebronnen. Dit impliceert productie- en consumptiepatronen die de beschik-
bare milieugebruiksruimte en de draagkracht van het ecosysteem respecteren; 

- 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 o.a. 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. 

- het optreden in rechte voor de administratieve en gerechtelijke overheden, teneinde 
de toepassing van de doelstellingen sub par. 1 op het terrein te situeren binnen het 
werkgebied van de vereniging te verwezenlijken, onverminderd haar recht tot 
verhaal tegen administratieve besluiten van zelfs reglementaire aard. Bij deze actie 
kan zij alle nuttige of noodzakelijke vorderingen stellen, zoals staking en voorkoming 
van milieuschade, herstel in natura, schadevergoeding, bewarende maatregelen, 
enz. 

 
§3. De vereniging wil dit doel verwezenlijken, onder meer door: 

- het oprichten van of meewerken aan thematische netwerken, platformen en ad hoc 
samenwerkingsverbanden;  

- samenwerking met andere (milieu)verenigingen en koepels.  
 
§4. De vereniging kan met alle wettelijke middelen de nuttige initiatieven nemen, steunen 

en coördineren, onder meer door:  
- het vertegenwoordigen in rechte en in feite van zijn leden, overal waar het belang 

van leefmilieu dit wenselijk en noodzakelijk maken; 
- de deelname aan de werking van advies- en overlegorganen; 
- rechtstreekse tussenkomsten bij officiële instanties en particulieren;  
- het realiseren van projecten en campagnes en het uitwerken van studies en publica-

ties; 
- het voeren van perscampagnes; 
- het organiseren van of meewerken aan openbare manifestaties; 
- de vrijwaring van het doel langs gerechtelijke weg; 
- het informeren en sensibiliseren van het brede publiek of van specifieke doelgroe-

pen.  
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- het vorderen voor de rechtbank wanneer inbreuken gepleegd worden op regelgeving 
inzake bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, natuurbehoud en –bescherming, 
landschaps- en monumentenzorg, dorpsgezichten, waterlopen, water-, lucht- en 
bodemkwaliteit, licht, afval, verkeer en wegen, geluid, jacht, landinrichting, 
waterwinning, milieuaspecten van de landbouw, dierenwelzijn, energie (deze 
opsomming is niet limitatief). 

 
§5. Daarnaast kan de vereniging alle (types) rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-
winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstge-
vende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de 
opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking 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….). 

 
 
ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP 
 
ART. 3. Sectie 1. Werkende Leden 
 
§1. Er zijn minstens 3 Werkende Leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in 

de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, gewijzigd door de Wet van 
2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.  

 
§2. De volgende oprichters zijn de eerste Werkende leden:  
 
Paul Baekeland, aannemer, Koekamerstraat 1, 9680 Maarkedal 
Jules Bodequin, boekhouder, Gentstraat 193, 9700 Oudenaarde 
Marc De Jonghe, leraar, Doornikse Heerweg 84, 9700 Oudenaarde 
Marie-Christine Gottigny, wetenschappelijk attaché, Oudenaardseweg 135, 9790 

Wortegem-Petegem 
Ulrich Libbrecht, hoogleraar, Zulzekestraat 32, 9690 Kluisbergen 
Johan Royeaerd, wetenschappelijk medewerker, Sint-Hubertusstraat 277, 9800 Deinze 
Rik T’Hooft, meubelrestaurateur, Beverestraat 77, 9700 Oudenaarde 
Eric Van Cauwenberghe, bediende, Holenbroek 11, 9660 Brakel 
 
§3. Daarnaast kan ieder toegetreden lid zich kandidaat stellen als Werkend Lid. 
 
§4. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling schriftelijk per brief of per e-mail aan 

de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 
§5. De Algemene Vergadering zal, op voordracht van de Raad van Bestuur, beslissen over 

de aanvaarding van de kandidaat als Werkend Lid op haar eerstvolgende vergadering.  
 
§6. De Algemene Vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat 
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een kandidaat niet wordt aanvaard als Werkend lid.  
 
§7. Werkende Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet, en in deze 

statuten worden beschreven. Zij betalen een lidmaatschapbijdrage die jaarlijks zal 
worden vastgelegd door de Algemene Vergadering en die maximum 2500 EUR zal 
bedragen. 

 
ART. 3. Sectie 2. Ontslag 
 
§1. Werkende Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een 

formeel schrijven te richten aan de Raad van Bestuur. Het ontslag zal één maand na dit 
schrijven ingaan. De Raad van Bestuur brengt de Algemene Vergadering op de hoogte 
bij de eerstvolgende vergadering. 

 
§2. Werkende Leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen voor 1 juli van het 

lopende jaar, worden geacht ontslagnemend te zijn. 
 
§3. Werkende leden die afwezig waren op vijf opeenvolgende Algemene Vergaderingen 

zonder het geven van een volmacht of zonder zich te verontschuldigen, worden geacht 
ontslagnemend te zijn. 

 
§4. Een Werkend Lid kan ontslagen worden als lid van de Algemene Vergadering door een 

besluit van de Algemene Vergadering waarop minstens de helft van alle Werkende 
Leden aanwezig of vertegenwoordigd is en waarbij een 2/3 meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden vereist is. Het 
Werkend Lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft 
het recht eerst gehoord te worden. 

 
§5. Elk werkend lid dat een politiek mandaat uitoefent, verliest automatisch zijn statuut 

van Werkend Lid. 
 
ART. 3. Sectie 3. Rechten 
 
§1. Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de 

VZW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid. 
 
§2. 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. 

 
ART. 3. Sectie 4. Toegetreden leden  
 

De vereniging beschouwt als toegetreden leden: steunende individuele leden, steunende 
gezinsleden, ereleden en beschermende leden. 
 
§1. Ieder natuurlijk persoon die een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan de vereniging 

betaalt, wordt beschouwd als individueel steunend lid van de vereniging. De 
lidmaatschapsbijdrage wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering en zal 
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maximum 2500 EUR bedragen. Steunende leden versterken hierdoor de werking van 
de vereniging.  

 
§2. Alle natuurlijke personen die in gezinsverband onder hetzelfde dak samenwonen, die 

een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan de vereniging betalen, worden beschouwd als 
steunende gezinsleden van de vereniging. De lidmaatschapsbijdrage wordt vastgelegd 
door de Algemene Vergadering en zal maximum 2500 EUR bedragen. Steunende leden 
versterken hierdoor de werking van de vereniging. 

 
§3.  Ieder natuurlijk persoon evenals de personen die in gezinsverband met hem onder 

hetzelfde dak samenwonen, die een jaarlijkse gift van minimum 125 EURO betaalt, 
wordt beschouwd als Beschermend Lid van de vereniging. De lidmaatschapsbijdrage 
wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering. Beschermende leden worden bij 
bijzondere gelegenheden uitgenodigd. 

 
§4.  Op voordracht van de Algemene Vergadering kunnen personen die een bijzondere 

verdienste hebben voor de vereniging aanvaard worden als erelid. Ereleden worden bij 
bijzondere gelegenheden uitgenodigd. 

 
§5. Toegetreden leden worden via tijdschrift en vormen van digitale informatie op de 

hoogte gehouden en kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging die niet 
voorbehouden zijn aan werkende leden. Soms kan een korting op bepaalde artikelen of 
activiteiten gegeven worden. 

 
 
ARTIKEL 4. DE ALGEMENE VERGADERING 
 
ART. 4. Sectie 1. De Algemene Vergadering 
 
§1. De Algemene Vergadering bestaat uit de Werkende Leden. 
 
§2. Alle Werkende Leden hebben gelijk stemrecht. Elk Werkend Lid heeft een stem. 
 
ART. 4. Sectie 2. Bevoegdheden 
 
§1. 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 rekening; 
- de ontbinding van de vereniging; 
- de uitsluiting van een lid; 
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk. 
- de aanvaarding van nieuwe Werkende Leden; 
- het ontslag van Werkende Leden; 
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- de vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage; 
- de goedkeuring van het Beleidsplan voor de komende periode opgesteld door de 

Raad van Bestuur ; 
- de goedkeuring van het werkingsverslag van de voorbije periode opgesteld door de 

Raad van Bestuur; 
- de bepaling van het aantal bijkomende termijnen van bestuursmandaat. 
- en voor alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

 
ART. 4. Sectie 3. Vergaderingen 
 
§1. De bijeenkomsten van de Gewone Algemene Vergadering zullen gehouden worden op 

de datum en de plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt 
minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle 
Werkende Leden verstuurd per e-mail of per gewone post op het adres dat het 
Werkend Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de VZW. 

 
§2. Een Werkend Lid dat niet aanwezig kan zijn op de Algemene Vergadering kan zich laten 

vertegenwoordigen door een ander Werkend Lid van de vereniging. Elk Werkend Lid 
kan ten hoogste twee volmachten dragen.  

 
§3. De vergaderingen worden door de Raad van Bestuur samengeroepen. Aan de 

uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd. Elk Werkend Lid kan 
agendapunten laten toevoegen.  

 
§4. Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden 

samengeroepen door de Voorzitter of op verzoek van minstens 2 bestuurders alsook 
op verzoek van minstens 1/5 van de werkende leden. De Raad van Bestuur dient 
binnen 21 dagen na het verzoek de Algemene Vergadering bijeen te roepen. De 
Algemene Vergadering dient uiterlijk de 40ste dag na het verzoek georganiseerd te 
worden. De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de 
Algemene Vergadering naar alle werkende leden verstuurd per e-mail of per gewone 
post op het adres dat het Werkend Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de VZW. 

 
ART. 4. Sectie 4. Quorum en stemming 
 
§1. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de Werkende 

Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone 
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve 
wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien. Onthoudingen en ongeldige 
stemmen worden niet meegeteld. In de gevallen waarvoor de wet of de statuten een 
bijzondere stemmenmeerderheid voorzien, worden onthoudingen en ongeldige 
stemmen meegeteld als tegenstemmen. 

 
§2. De wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging vereist een 

beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de 
Werkende Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Enkel wanneer de 
statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de 
vereniging is opgericht en op de ontbindingsbeslissing van de vereniging, vereist ze een 
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meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
Werkende Leden.  
Ingeval op deze eerste vergadering minder dan 2/3 van de Werkende Leden aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die 
geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de 
meerderheden hiervoor bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde Werkende Leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen 15 
dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden.  

 
§3. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd 

door minstens 1/3 van de Werkende Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
door geheime stemming. 

 
§4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. 
 
§5. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om binnen de vereniging werk- en 

studiegroepen op te richten. Ze stelt daarbij een Werkend Lid aan als voorzitter van de 
werkgroep. De aldus opgerichte groepen blijven steeds onderworpen aan de beslis-
singen van de Algemene Vergadering, ook voor wat het beheer van hun vermogen 
betreft bij gebrek waarvan alle daarbij betrokken leden zich buiten de vereniging 
plaatsen. 

 
§6. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement aannemen om de werking 

van de vereniging verder te regelen. Hierin kan ook bepaald worden hoe dit Intern 
Reglement gewijzigd kan worden. 

 
§7. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn 

van de Werkende Leden en belanghebbende derden die hun inzagerecht zullen 
uitoefenen overeenkomstig de bij K.B. vastgelegde modaliteiten. 

 
 
ARTIKEL 5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 
 
ART. 5. Sectie 1. Samenstelling Raad van Bestuur 

 
§1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie 

personen. Het aantal moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat 
Werkend Lid is van de vereniging. Indien er slechts 3 Werkende Leden zijn, volstaan 
uitzonderlijk twee bestuurders. De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door 
externe personen, al dan niet deskundigen of door medewerkers van het secretariaat 
of algemeen beleid van de vereniging. 

 
§2. De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering, bij gewone 

meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden 
voor een termijn van 3 jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. 
Bestuurders zijn herbenoembaar. De Algemene Vergadering kan het aantal termijnen 
bepalen. 
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§3. De Raad van Bestuur duidt een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
penningmeester aan die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals 
omschreven in deze statuten.  

 
§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 ver-
tegenwoordigde Werkende Leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook 
ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. 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. De kosten die zij maken 

in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed. 
 
§6. Personen die een politiek mandaat uitoefenen of zich hiervoor verkiesbaar stellen, 

verliezen de mogelijkheid om lid te zijn van de Raad van Bestuur. Zij dienen ontslag te 
nemen uit de Raad van Bestuur. 

 
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 twee bestuurders. 

 
§2. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door een ander 

lid van de Raad van bestuur. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW 
of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief. 

 
§3. Een bestuurder die niet aanwezig kan zijn op de vergadering van de Raad van Bestuur 

kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder van de vereniging. Elke 
bestuurder kan ten hoogste één volmacht dragen.  

 
§4. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de 

meerderheid van zijn bestuursleden aanwezig is op de vergadering, hetzij fysiek, hetzij 
via simultane tele- of videoconferentie hetzij vertegenwoordigd via volmacht. De 
besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het 
voorstel geacht verworpen te zijn. 

 
§4 bis. In bepaalde gevallen, wanneer dringendheid en/of de belangen van de vereniging dit 

vergen, kan de Raad van Bestuur beslissen middels schriftelijk akkoord van de 
meerderheid van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan blijken uit e-mails. Deze 
procedure kan enkel toegepast worden indien alle bestuurders per e-mail werden 
geconsulteerd en indien de meerderheid van de bestuurders akkoord gaat om tot 
schriftelijke besluitvorming over te gaan. 
Elke bestuurder heeft 3 dagen (72 uur) de tijd – beginnend vanaf het verzenden van de 
consulterende e-mail - om wel of niet akkoord te gaan met het voorwerp van de te 
nemen beslissing. 



Statuten Milieufront Omer Wattez – AV 18 oktober 2018 

 9 

 
§5. Er worden notulen, opgesteld en ondertekend door de aanwezige leden van de Raad 

van Bestuur, bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Werkende 
Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de door bij K.B. 
vastgelegde modaliteiten. 

 
ART. 5. Sectie 3. Tegenstrijdig belang 
 
§1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrech-

telijke 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 voordat 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. 

 
ART. 5. Sectie 4. Intern bestuur – Beperkingen 
 
§1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten 

die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met 
uitzondering van die handelingen die door de statuten uitgesloten worden of waarvoor 
volgens artikel 4 V&S-wet de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. 

 
§2. 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. 

 
§3. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een 

of meerdere derden al dan 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 
 
§1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als zodanig de vereniging in alle handelingen in 

en buiten rechte. Zij kan ook een raadsman of een advocaat aanstellen om haar te 
vertegenwoordigen of bij te staan. 
 

§2.  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van  
Bestuur, aanvaardt de Raad van Bestuur dat de vereniging ook via één of meer van 
haar bestuurders, waarvan één als voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester of 
secretaris, kan vertegenwoordigd worden in of buiten rechte. Eveneens kan de Raad 
van Bestuur specifiek beslissen dat de vereniging in rechte vertegenwoordigd wordt 
door één of meerdere leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan ook 
beslissen dat de uitvoering of benaarstiging van een door haar genomen beslissing, 
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gebeurt door tussenkomst van één of meerdere bestuursleden: bijvoorbeeld voor de 
ondertekening van procedurestukken (zoals een  memorie of een verzoekschrift), voor 
de ondertekening van een overeenkomst, voor de aanwezigheid op een hoorzitting of 
terechtzitting, dit telkens mits de Raad van Bestuur tot het principieel instellen van de 
kwestige procedure, tot het aangaan van de bedoelde overeenkomst of tot een andere 
rechtshandeling heeft beslist. Deze mogelijkheid tot benaarstiging of 
vertegenwoordiging doet geen afbreuk aan andere mogelijkheden cfr. de VZW-wet of 
de statuten van de vereniging. 

 
§3.  Bovendien kan de Raad van Bestuur of de persoon of personen bedoeld in vorige 

paragraaf, één of meer gevolmachtigden, al dan niet bestuurslid of lid van de 
vereniging, aanstellen die de vereniging voor een welbepaalde rechtshandeling of 
specifieke reeks rechtshandelingen kan of kunnen vertegenwoordigen in rechte. Deze 
gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende 
opdracht of volmacht; dit geldt op tegenwerpelijke wijze tegenover andere partijen en 
tegenover derden. 

 
§4. De Raad van Bestuur optredend als college, met meerderheid van haar leden, heeft 

toezichtsrecht op de vertegenwoordiging van de vereniging voorzien in voormelde 
regeling volgens tweede en derde lid. 
De aangestelden van de vereniging met het oog op haar externe vertegenwoordiging 
dienen binnen de 8 dagen na vervulling van hun opdracht, kennis ervan te geven aan 
het secretariaat van de vereniging, via info@milieufrontomerwattez.be of op een 
andere bij voorkeur schriftelijk vervulde wijze. 
De Raad van Bestuur kan beslissen tot beëindiging, wijziging of afzetting van de 
aangestelden of gevolmachtigden of tot wijziging of beëindiging van de gegunde 
volmacht. De gevolmachtigde kan beslissen tot beëindiging van zijn opdracht door een 
brief of e-mail gericht aan de voorzitter. 

 
ART. 5. Sectie 6. Bekendmakingvereisten 
 

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. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDER 
 

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW. 
Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de 
vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het 
bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in 
hun  bestuur. 

 
 

mailto:info@milieufrontomerwattez.be
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ARTIKEL 7. FINANCIERING EN BOEKHOUDING 
 
ART. 7. Eerste lid. Financiering 
 
§1. De vereniging zal 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. 

 
§2. Daarnaast kan de vereniging 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. 
 
§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. 

 
§4. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een 

voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. 
 
 
ARTIKEL 8. ONTBINDING 
 
§1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen 

m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van 
alle Werkende Leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig 
het bepaalde in deze statuten. 

 
§2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de 

meerderheid gesteld in 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 een vereffenaar waarvan zij de opdracht zullen omschrijven. 
 
§4. Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone Algemene Vergadering 

over de bestemming van het vermogen van de VZW dat moet worden toegekend aan 
een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, 
werkzaam in België. 

 
§5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de 
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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 26 novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent. 

 
 
ARTIKEL 9. SLOTBEMERKINGEN 
 

Deze statuten vervangen alle tot op heden gepubliceerde statuten van de vereniging. 
 
 
 
 
 


