STATUTEN
Europese Vrije Alliantie,
Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel Boomkwekerijstraat 1/4, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer 866016691
NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1. De vereniging, genoemd Europese Vrije Alliantie is een federatie van Politieke partijen op
Europees niveau. De naam Europese Vrije alliantie moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de
woorden vereniging zonder winstoogmerk, of door de afkorting vzw.
Artikel 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in de Brusselse agglomeratie.
Ten titel van inlichting en zonder hieraan enig statutair karakter te verlenen, geldt als volledig adres
Boomkwekerijstraat 1/4 te 1000 Brussel.
Het Bureau is bevoegd om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen binnen de grenzen van
deze agglomeratie.
Het Bureau beslist eveneens over het oprichten van kantoren en filialen.
Artikel 3.
De EVA zal een gemeenschappelijk politiek programma op Europees niveau goedkeuren, gebaseerd op
de volgende doelstellingen:
1) Het bevorderen van het recht op zelfbeschikking en het ondersteunen van de ambities die de EVAleden koesteren voor hun landen, met inbegrip van onafhankelijkheid, grotere autonomie, en
linguïstieke en culturele erkenning.
2) Europese eenheid in verscheidenheid, om een Europa van vrije en solidaire volkeren te vormen
gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel; deze solidariteit strekt zich ook uit tot alle andere volkeren in
de wereld;
3) Het bevorderen van het proces van interne uitbreiding binnen de Europese instellingen en elders, als
het mechanisme waarmee naties die de status van Staat verwerven, lidstaat van de EU blijven;
4) Het verbeteren van de vertegenwoordiging van de regio’s op Europees niveau;
5) Vragen dat de Europese instellingen de civiele, politieke en culturele rechten van de burgers van elke
natie of regio in Europa erkennen en vrijwaren;
6) Het bevorderen van Europese samenwerking gebaseerd op de diversiteit van naties, regio’s, volkeren,
culturen en talen;
7) De verdediging van de rechten van de mens en van de volkeren;
8) De bescherming van het leefmilieu en een duurzame ontwikkeling;
9) De verwezenlijking van een rechtvaardige en solidaire samenleving met een beleid dat vooruitgang,
sociale cohesie en gelijke kansen bevordert voor alle burgers;
10) De aanvaarding van de principes van de parlementaire en participatieve democratie;
11) Het bevorderen van een nauwe samenwerking tussen EVA-leden met als voornaamste doel de
verwezenlijking van deze doelstellingen;
12) Het zich inzetten voor een vrije en pluralistische democratie;
13) Het bundelen van al deze doelstellingen in een coherent en gezamenlijk politiek programma;
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het
bevorderen en het verwezenlijken van de hoger weergegeven doelstellingen.

Artikel 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden bij
beslissing van de Algemene Vergadering of door een beslissing van de bevoegde rechter.
Lidmaatschap
Artikel 5. De vereniging is samengesteld uit volwaardige leden, waarnemers, individuele leden en
ereleden.
(a) Volwaardig lidmaatschap
Volwaardig lidmaatschap kan toegestaan worden aan politieke partijen die het programma
onderschrijven mits zij politiek actief zijn op staats-, nationaal of regionaal niveau; of op voorwaarde dat
zij verkozen leden hebben op Europees niveau, op staatsniveau of op het niveau van de nationale,
regionale of lokale raden. Indien een kandidaat-lid een partij of een rechtspersoon is, dient de aanvraag
tot lidmaatschap melding te maken van een natuurlijk persoon die de organisatie zal vertegenwoordigen
op de Algemene Vergadering. Volwaardig lidmaatschap kan pas worden toegestaan nadat de kandidaat
gedurende één jaar waarnemer is geweest.
Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door politieke partijen die:
- het politieke programma van de EVA aanvaarden;
- gestructureerd zijn;
- politiek actief zijn op het grondgebied van hun natie;
- verkozen leden hebben op Europees en/of staats- en/of nationaal of regionaal niveau, en/of in lokale
raden;
- publicaties hebben (op zijn minst een intern nieuwsbulletin).
(b) Lidmaatschap als waarnemer:
Politieke partijen die wensen aanvaard te worden als volwaardige leden moet voordien zijn aanvaard als
waarnemers. Ze moeten de vermeldingen uit de vorige paragraaf respecteren. Volwaardig lidmaatschap
kan pas worden toegestaan nadat de kandidaat gedurende één jaar waarnemer is geweest.
(c) Individueel lidmaatschap:
Individuele personen kunnen ten uitzonderlijken titel worden aanvaard door de Algemene Vergadering
op voorstel van het Bureau. Ze krijgen de status van individueel lid. Deze beslissing dient goedgekeurd te
worden door een meerderheid van de volwaardige leden. Het individuele lid moet een verkozen
vertegenwoordiger zijn van een partij die geen lid is van de EVA. Zij worden beschouwd als individuele
leden voor de looptijd van hun mandaat. Individuele leden zijn geen bijdrage verschuldigd. In
buitengewone omstandigheden die worden bepaald door de Algemene Vergadering, kunnen andere
individuele leden worden aanvaard.
(d) Erelidmaatschap:
De Algemene Vergadering kan ereleden aanvaarden op voorstel van het Bureau en na overleg met de
betrokken partijen. Deze beslissing dient goedgekeurd te worden door een meerderheid van de
volwaardige leden. Ereleden kunnen voormalige EVA-leden van het Europees Parlement zijn, of
belangrijke personen in de geschiedenis van de EVA. Ereleden kunnen enkel worden aanvaard indien zij
niet langer verkozen zijn of niet langer als personeelslid van de EVA werken. Ereleden zijn geen bijdrage
verschuldigd.
Artikel 6. Het aantal leden is onbeperkt maar moet minstens drie bedragen.

Elke individueel lid (zoals omschreven in Art. 5) of rechtspersoon die door het Bureau wordt voorgesteld,
kan tot de vereniging toetreden als lid.
Het kandidaat-lid dient zijn schriftelijke aanvraag te richten aan het Bureau en schriftelijk zijn
instemming met het doel en de statuten te betuigen. Het aanvaarden van de statuten omvat tevens
aanvaarding van de budgettaire regels.
De Algemene Vergadering beslist soeverein over elk aanvraag tot lidmaatschap, voorgesteld door het
Bureau. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren.
Door toe te treden tot de vereniging aanvaarden alle leden onvoorwaardelijk de statuten alsook het
reglement van inwendige orde van de vereniging en de besluiten van haar organen na te leven en
verbinden zij zich ertoe de belangen van de vereniging niet te schaden.
Enkel politieke partijen komen in aanmerking voor volwaardig lidmaatschap, met inbegrip van het
stemrecht op de Algemene Vergadering. De andere leden hebben enkel het recht de Algemene
Vergadering bij te wonen.
Elk lid van de vereniging kan op de zetel van de vereniging het ledenregister raadplegen alsmede alle
notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van het Bureau en van de personeelsleden die bij
de vereniging of voor rekening ervan taken vervullen, evenals alle boekhoudkundige stukken en dit op de
wijze als door de wet bepaald.
Derden die een ernstig belang kunnen laten gelden, kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend
door de Voorzitter en de Secretaris-Generaal of het Hoofd van het Personeel, en deze zullen
desgevallend door het Bureau per brief ter kennis gebracht worden van de belanghebbende natuurlijke
of rechtspersonen.
Artikel 7. De door de volwaardige en waarnemende leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage zal niet hoger
mogen zijn dan 10.000 Euro (tienduizend euro). Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld
door de Algemene Vergadering. De bijdrage is opeisbaar tussen één januari en de datum van de jaarlijkse
Algemene Vergadering.
Artikel 8.
Ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging is gevestigd, moet binnen een
maand na de bekendmaking van de statuten een lijst worden neergelegd, waarop de namen, de
voornamen, de woonplaats en de nationaliteit van alle volwaardige leden van de vereniging in
alfabetische volgorde zijn vermeld.
Elk jaar wordt de lijst bijgewerkt door in alfabetische volgorde de wijzigingen in het lidmaatschap te
registreren. Eenieder kan deze lijsten kosteloos inzien.
ONTSLAG, SCHORSING, UITSLUITING
Artikel 9. Elk lid kan op ieder ogenblik uit de vereniging ontslag nemen. Het ontslag moet bij
aangetekend schrijven aan het Bureau ter kennis gebracht worden.
Elk lid dat binnen de maand na de hem bij brief daartoe gedane herinnering in gebreke blijft om zijn
financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen, wordt geacht
ontslag te hebben genomen.
De schorsing van een lid kan op de agenda van de Algemene Vergadering worden geplaatst indien een lid
niet samenwerkt met andere leden van de vereniging of met de vereniging zelf.

De schorsing kan enkel worden uitgesproken door de Algemene Vergadering, na een stemming waarbij
een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden de schorsing steunen.
Elke beslissing tot schorsing van een lid, na een voorafgaand debat, is soeverein en hoeft niet schriftelijk
gemotiveerd te worden. Een schorsing leidt ertoe dat een lid zijn stemrechten verliest. De schorsing van
een lid is een tijdelijke maatregel die kan worden opgeheven door de Algemene Vergadering.
In uitzonderlijke omstandigheden (inbreuk op de EVA-beginselen) kan de beslissing tot schorsing van een
lid worden genomen door het EVA-Bureau. Elke beslissing tot schorsing van een lid, na een voorafgaand
debat, is soeverein en hoeft niet schriftelijk gemotiveerd te worden. Een schorsing leidt ertoe dat een lid
zijn stemrechten verliest. Een buitengewone beslissing tot schorsing van een lid door het Bureau kan
enkel worden bekrachtigd of opgeheven door de Algemene Vergadering.
De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken door de Algemene Vergadering na een
stemming waarbij een meerderheid van twee/derden van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde leden de uitsluiting steunen. Elke beslissing tot uitsluiting is soeverein en hoeft niet
schriftelijk gemotiveerd te worden. Het uitgesloten lid zal niet langer als lid van de vereniging beschouwd
worden, en dit met onmiddellijke ingang.
Op zijn vergadering zal het Bureau een voorstel tot schorsing of uitsluiting van een lid bespreken. Het
Bureau zal het betrokken lid hiervan officieel per brief kennis geven, en zal zijn aanbeveling voor de
Algemene Vergadering formuleren om een lid te schorsen of uit te sluiten.
Een lid dat het voorwerp uitmaakt van een aanbeveling tot schorsing of uitsluiting heeft het recht om
zijn zaak te bepleiten op de Algemene Vergadering voor de slotbeslissing over de aanbeveling van het
Bureau.
Artikel 10. Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid en zijn erfgenamen of rechthebbenden,
hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging.
Zij kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
Zij kunnen staat, noch rekeningsopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij verzekert het politiek
en financieel beleid van de vereniging zonder winstoogmerk. De Algemene Vergadering van de vzw
Europese Vrije Alliantie stelt het politiek programma van de partij vast. Zij kan alle algemene beslissingen
nemen teneinde de doelstellingen van de vereniging en de leden te verwezenlijken. De Algemene
Vergadering kan een reglement van inwendige orde voor de vereniging aannemen. Dit reglement kan
met name besluiten tot oprichting van supplementaire organen, hun bevoegdheid en wijze van
functioneren binnen de beperkingen van de prerogatieven der statutaire organen voorzien in
onderhavige statuten.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle volwaardige leden. Enkel zij hebben stemrecht. De
waarnemende leden worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering.
Wanneer zij dit wensen, mogen ook individuele en ereleden aanwezig zijn, en kunnen zij geraadpleegd
worden over een bepaald onderwerp.

Haar besluiten verbinden alle leden, tevens de leden die afwezig zijn en degenen die zich onthouden of
tegenstemmen.
Artikel 12. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de bevoegdheden
die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door onderhavige statuten.
Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid:
1) de wijzigingen van de statuten;
2) de benoeming en afzetting van de Bureauleden;
3) het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval
deze laatste wordt toegekend, tenzij het Europees Parlement beslist commissarissen aan te
duiden;
4) het verlenen van kwijting aan de Bureauleden en de commissarissen;
5) de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen;
6) de ontbinding van de vereniging;
7) de aanvaarding en/of de uitsluiting van leden;
8) het benoemen der vereffenaars, het bepalen van hun bevoegdheid en de wijze van
vereffenen;
9) het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage van de leden, die deel uitmaken van de algemene
vergadering van de vereniging;
10) elke aangelegenheid die door de wet en/of onderhavige statuten aan haar is voorbehouden.
11) het vaststellen van het politiek programma
Artikel 13. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist.
Zij moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van
het afgelopen jaar, het verlenen van kwijting aan de Bureauleden en de commissarissen alsmede voor de
goedkeuring van de begrotingen van het volgende jaar op een door het Bureau te bepalen plaats en
datum, die voor dertig juni van dat jaar valt.
Op ieder ogenblik kan het Bureau een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. De Algemene
Vergadering moet door het Bureau worden bijeengeroepen wanneer minstens een/vijfde van de leden
van de Algemene Vergadering hierom verzoekt, zoals bepaald onder artikel 14 der statuten, en moet
plaatsvinden binnen de maand na het indienen van zulk verzoek bij het Bureau.
Alle leden van de Algemene Vergadering moeten erop worden uitgenodigd.
Artikel 14. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bureau bij gewone brief,
ondertekend door de Voorzitter en/of de Secretaris-Generaal in naam van het Bureau, die minstens acht
dagen vóór de vergadering aan ieder lid van de Algemene Vergadering wordt gestuurd.
De agenda, vastgesteld door het Bureau, wordt vermeld in het oproepingsbericht, dat tevens plaats, dag
en uur van de Algemene Vergadering vermeldt.
Ieder voorstel dat ondertekend is door een/twintigste van de leden van de Algemene Vergadering, zoals
blijkt uit het laatste ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegde ledenregister, dient op de
agenda te worden geplaatst.
Behalve in de gevallen voorzien bij artikelen 8, 12 en 20 van de wet van zevenentwintig juni
negentienhonderd éénentwintig, kan de vergadering geldig beraadslagen over de punten die niet op de

agenda vermeld zijn, mits alle leden van de Algemene Vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd
zijn en hiermee op de vergadering instemmen bij beslissing, genomen bij gewone meerderheid.
Artikel 15. Ieder lid van de Algemene Vergadering heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan
zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf een lid van de Algemene Vergadering dient te
zijn en houder van een geschreven volmacht.
Elk lid van de Algemene Vergadering kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen.
Artikel 16. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of door de SecretarisGeneraal, of, bij verhindering van beiden, door het oudste aanwezige Bureaulid, behoudens
andersluidende beslissing van het Bureau.
Zij kan een Presidium van de Algemene Vergadering samenstellen bestaande uit de Voorzitter, de
Secretaris-Generaal en twee personen, leden van de Algemene Vergadering, die belast worden met het
opnemen en tellen der stemmen.
Artikel 17. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging
of de wijziging van de statuten indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de wet van
zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig worden nageleefd.
Artikel 18.
1) In de Algemene Vergadering hebben alle leden een gelijk stemrecht: ieder volwaardig lid beschikt er
over één stem.
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige en vertegenwoordigde
stemmen genomen behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten.
Haar besluiten verbinden evenzeer de leden die afwezig waren en degenen die zich onthielden of tegen
stemden.
Bij staking van stemmen, geeft de stem van de Voorzitter of van het lid dat hem vervangt de doorslag.
Elke stemming over personen is geheim.
2) De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissingen nemen indien de meerderheid van haar
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging in de oproeping is vermeld
en indien twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig
besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering
mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Tot wijziging van het doel of tot ontbinding van de vereniging kan door de Algemene Vergadering slechts
worden overgegaan met een meerderheid van vier/vijfden der aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen.
3) Bij omzetting in een vennootschap met sociaal doel zullen de aanwezigheidsvereisten, voorzien voor
een statutenwijziging dienen nageleefd te worden en dient bovendien de beslissing genomen met een
zelfde meerderheid, vereist voor de wijziging van het doel van de vereniging.

Artikel 19. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt in de vorm van een proces-verbaal, die
ondertekend worden door de Secretaris-Generaal en ingeschreven worden in een speciaal daartoe
bestemd register.
Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden er inzage kunnen van nemen; dit register mag
evenwel niet verplaatst worden.
Uittreksels daarvan worden ondertekend door de Secretaris-Generaal of een Bureaulid.
Iedere wijziging van de statuten moet worden neergelegd op de Griffie van de rechtbank van
Koophandel en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad.
Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting van een Bureaulid.
BUREAU
Artikel 20. De vereniging wordt beheerd door een Bureau samengesteld uit minstens drie Bureauleden
voor een periode van drie jaar en ten allen tijde door de vereniging afzetbaar. De Bureauleden moeten
volwaardige leden zijn van de vereniging.
De Bureauleden handelen als college. Het aantal Bureauleden moet in ieder geval altijd lager zijn dan het
aantal leden van de vereniging, die deel uitmaken van de Algemene Vergadering.
De duur van het mandaat van de Bureauleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
Lidmaatschap van het Bureau eindigt door overlijden, ontslag en afzetting.
De uittredende Bureauleden zijn herkiesbaar.
Tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist en behoudens de terugbetaling van gemaakte
kosten, wordt het ambt van Bureaulid kosteloos uitgeoefend.
Indien door overlijden, vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal Bureauleden is
teruggevallen onder het wettelijke minimum, zal de Algemene Vergadering op haar eerstvolgende
vergadering overgaan tot de aanduiding van een nieuw Bureaulid, wiens mandaat zal ophouden bij het
beëindigen van de duur van het mandaat van het Bureaulid dat hij heeft opgevolgd.
Zittende Bureauleden blijven in functie, zolang niet in hun vervanging is voorzien.
Indien een Bureaulid niet langer in staat is zijn/haar verantwoordelijkheden als Bureaulid waar te nemen
voor het aflopen van het mandaat, heeft de partij waartoe het uittredend lid behoort, de mogelijkheid
een andere persoon voor te dragen om de verantwoordelijkheden van het uittredend lid over te nemen.
De wijziging dient te worden goedgekeurd door het Bureau en te worden bekrachtigd op de volgende
Algemene Vergadering.
Elke benoeming, ontslag of herroeping moet worden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgische
Staatsblad.
Artikel 21. De kandidaturen voor de benoeming van nieuwe Bureauleden worden schriftelijk ingediend
bij het Bureau en dienen met redenen omkleed te zijn.
De voorstellen moeten ingediend worden minstens één maand voor de Algemene Vergadering, die moet
voorzien in de benoeming van nieuwe Bureauleden.

Artikel 22. Het Bureau kiest onder zijn leden een Voorzitter, een Secretaris-Generaal en een
Penningmeester.
De Voorzitter zit de vergadering voor. Ingeval de Voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen
door de Secretaris-Generaal, en indien deze verhinderd is, door een Vice-voorzitter en anders door de
oudste der aanwezige Bureauleden, behoudens andersluidende beslissing van het Bureau.
Artikel 23. Het Bureau wordt bijeengeroepen door de Voorzitter en/of de Secretaris-Generaal. Het kan
slechts beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.
Behalve ingeval van dringende noodzaak, die in de notulen dient gerechtvaardigd te worden en
bekrachtigd dient te worden door het Bureau, wordt de oproeping voor deze bijeenkomsten gedaan bij
gewone brief of e-mail, minstens acht dagen voor de vergadering.
De agenda van elke Bureauvergadering wordt ten laatste op de zitting meegedeeld.
Ingeval twee Bureauleden hierom verzoeken, moet de vergadering gehouden worden binnen de twee
weken na hun schriftelijk verzoek. Is de bijeenroeping niet tijdig gebeurd, dan zijn de Bureauleden die de
bijeenroeping vroegen, gerechtigd zelf het Bureau samen te roepen.
Ieder Bureaulid kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een ander Bureaulid om hem/haar op
een vergadering van het Bureau te vertegenwoordigen, waarbij niemand meer dan één volmacht van
een natuurlijk persoon kan dragen.
De Bureaulid handelen als college, waarbij het Bureau slechts geldig kan beslissen indien tenminste de
helft van de Bureaulid aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe Bureauvergadering
worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste
de helft van de Bureauleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft
de stem van de Voorzitter of van de natuurlijk persoon die hem/haar vervangt de doorslag.
Zijn besluiten verbinden evenzeer de leden die afwezig waren en degenen die zich onthielden of tegen
stemden.
Elke stemming over natuurlijke personen is geheim.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt in de vorm van een proces-verbaal, die ondertekend
worden door de Secretaris-Generaal en ingeschreven worden in een speciaal daartoe bestemd register.
De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden ondertekend door en de
Secretaris-Generaal of een Bureaulid.
Artikel 24. Het Bureau leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt haar in alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen. Het Bureau is het orgaan waar beslissingen betreffende de
administratieve leiding van de organisatie worden genomen. Het Bureau definieert ook het politieke
beleid en de activiteiten van de vereniging op dagdagelijkse basis. Dit kan enkel gebeuren binnen het
politieke kader vastgelegd door de Algemene Vergadering.
Het heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer en het bestuur van de vereniging en is bevoegd
voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet of onderhavige statuten
uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Het Bureau kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van ondermeer het vervreemden, zelfs
om niet, van roerende en onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handelsen bankverrichtingen en het opheffen van hypotheken.
Het Bureau is tevens belast met de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.
Artikel 25. Het Bureau treedt in rechte op in naam van de vereniging als eiser en als verweerder, op
vervolging en benaarstiging van de Voorzitter of van degene die hem/haar, zoals hierna aangegeven,
vervangt.
Artikel 26. Ten aanzien van derden is de vereniging, behoudens bijzondere delegatie van het Bureau
zoals hierna aangegeven ondertekend slechts rechtsgeldig verbonden door ofwel de handtekening van
de Voorzitter ofwel de gezamenlijke handtekening van twee Bureauleden, die ten overstaan van derden
geen staving van hun machten dienen te geven.
Artikel 27. Het Bureau kan voor bepaalde handelingen en taken alsook voor daden van dagelijks bestuur,
zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, één of meer Bureauleden of zelfs aan een ander
natuurlijk persoon, al dan niet lid van de vereniging.
De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door het Bureau bij
eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer natuurlijke personen, al dan niet Bureauleden,
die desgevallend gezamenlijk optreden.
De bevoegdheid van de boven genoemde natuurlijk(e) perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door het
Bureau, dat eveneens het gebeurlijk salaris of bezoldiging vaststelt alsook de duur van het mandaat; het
Bureau kan ten alle tijde en met onmiddellijke ingang deze bevoegdheden intrekken. Om de vier jaar zal
het werk van boven genoemde natuurlijk(e) perso(o)n(en) worden geëvalueerd.
Wanneer meer dan één natuurlijk persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging
in al haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één natuurlijk persoon
belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. Deze gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Bureauleden ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 28. De handelingen die de vereniging verbinden, ander dan de daden van dagelijks bestuur,
worden, behoudens bijzondere delegatie door het Bureau, ondertekend ofwel door de Voorzitter ofwel
door twee Bureauleden die ten overstaan van derden geen staving van hun machten dienen te geven.
Artikel 29. Noch door de Bureauleden, noch door de personen belast met het dagelijks bestuur, worden
geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun functie; hun aansprakelijkheid is beperkt
tot het vervullen van hun mandaat.
Artikel 30. De Penningmeester, en bij diens/dier afwezigheid, de Voorzitter, is gemachtigd, te voorlopige
of definitieve titel, de vrijgevigheden te aanvaarden die aan de vereniging werden gedaan en alle nodige
formaliteiten te vervullen voor de verkrijging ervan.
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Artikel 31. De Algemene Vergadering kan, al dan niet op voorstel van het Bureau, een reglement van
inwendige orde vastleggen.
Wijzigingen aan het reglement van inwendige orde kunnen worden opgesteld door het Bureau, doch
dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die zal beslissen bij gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bij dit reglement van inwendige orde mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van
de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de
statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de
regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden, hoegenaamd ook, of hun
rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.
BEGROTING EN REKENINGEN
Artikel 32. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Artikel 33. Aan het einde van elk boekjaar maakt het Bureau de jaarrekening van het voorbije boekjaar
en de begroting van het volgende jaar op overeenkomstig de wijze door de wet voorzien om ze
vervolgens jaarlijks ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering.
Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, spreekt de Algemene Vergadering zich bij
afzonderlijke stemming uit over de kwijting aan de Bureauleden en desgevallend aan de
commissaris(sen), indien deze zijn aangesteld.
De rekeningen en begroting worden ten minste acht dagen vóór de jaarlijkse algemene vergadering ter
kennis gebracht aan de leden van de Algemene Vergadering, die alsdan inzage kunnen vragen in al de
bescheiden waarop deze rekeningen en begrotingen gesteund zijn, zonder deze evenwel te mogen
verwijderen.
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding, bij wijze van
dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.
Het Bureau draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de wet op de verenigingen zonder
winstoogmerk vermelde stukken binnen de dertig dagen (30) na goedkeuring worden neergelegd op de
Griffie van de Rechtbank van eerste aanleg of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.
Artikel 34. Indien de vereniging, op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is,
zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het
oogpunt van de Wet op de verenigingen zonder winstoogmerk en de statuten van de verrichtingen weer
te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd
door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, of, gezien de
toekomstige nieuwe regels, die worden aangesteld door het Europees Parlement.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Indien het Europees
Parlement één of meer commissarissen aanstelt, zal het Europees Parlement deze vergoeden voor hun
diensten.

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle
verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de
notulen en in het algemeen van alle schriften van de vereniging.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 35. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zover
het aantal volwaardige leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan de vereniging
vóór het verstrijken van haar duur slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene
vergadering, handelend overeenkomstig artikel 20 van de Wet op de verenigingen zonder winstoogmerk.
In geval van ontbinding worden door de algemene vergadering, en in voorkomend geval door de
rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd met bepaling van hun bevoegdheden alsook de
vereffeningsvoorwaarden.
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan één of
meer verenigingen, stichtingen, instituten of instellingen, hoegenaamd ook, bepaald door de algemene
vergadering
De beslissingen van de rechter, de algemene vergadering of van de vereffenaars betreffende de
ontbinding of de nietigheid van de vereniging, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief
worden binnen de maand na dagtekening neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
ALGEMENE BEPALING
Artikel 36. Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien of geregeld werd, zal worden
geregeld volgens de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig of de wetgeving deze
wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, de algemene wettelijke bepalingen, het
reglement van inwendige orde en de gebruiken terzake.

