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STATUTEN 

 

 

 

TITEL I – BENAMING, ZETEL, BELANGELOOS DOEL, 

DUUR 

 

Artikel 1. 

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk met als naam “OCBS”, in het Frans “OCAB”, 

hierna verder aangeduid als het “Organisme”. 

 

Artikel 2.        

De maatschappelijke zetel van het Organisme is gevestigd te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 4, in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De maatschappelijke zetel kan verplaatst worden naar eender welk adres in België, onder de 

voorwaarden zoals bepaald in artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 

23 maart 2019. 

         

Elke zetelverplaatsing wordt binnen dertig dagen bekendgemaakt door neerlegging van de akte van 

de statutenwijziging in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van de plaats 

waar de zetel zich bevond en gelijktijdig bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad. 

         

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het 

Organisme, vermelden de naam, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging 

zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, en het adres van de zetel van het Organisme. 
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Artikel 3.    

Het belangeloos doel van het Organisme is, in de sector van staal, van ferro- en non ferro-metalen, 

het bevorderen van de kwaliteit door de toepassing en de handhaving van wetten, reglementen en 

beschikkingen op een onafhankelijke wijze te controleren en te valideren, met name door het 

ontwikkelen van processen, labels en managementsystemen, zowel binnen een regelgevend kader 

als op vrijwillige basis en dit door de instelling te zijn voor de certificering van bouwproducten:  

 aan de hand van het merk BENOR overeenkomstig het mandaat ontvangen van het Comité van 

het Merk van het Belgisch Instituut voor Normalisatie of zijn rechthebbende op dit gebied; 

 volgens de Europese Verordeningen of Richtlijnen; 

 aan de hand van het eigen merk OCAB-OCBS. 

 

Om dit belangeloos doel te verwezenlijken, ziet het Organisme erop toe dat de instanties die 

producten, procedés en diensten certifiëren voldoen aan de vereisten inzake bekwaamheid, 

consistentie van activiteiten en onpartijdigheid, met name via de hoedanigheid van haar leden, die 

gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigen, en geen individuele of tegenstrijdige belangen. Het 

Organisme kan ook alle activiteiten nastreven die betrekking hebben op de kwaliteit, de conformiteit 

en de prestaties van de desbetreffende producten, procedés en diensten, en deelnemen aan de 

activiteiten van Europese en internationale normalisatie- en certificeringsorganisaties.  

 

Artikel 4. 

Het Organisme bestaat voor onbepaalde duur. 

 

TITEL II - OPRICHTING 

Artikel 5. 

Het Organisme werd opgericht te Brussel op 6 oktober 1977. 

 

TITEL III - LEDEN 

Artikel 6. 

Het Organisme bestaat uit een onbepaald aantal effectieve leden, zonder dat hun aantal evenwel 

minder dan drie mag bedragen. 
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Het Organisme kan eveneens, onder de hierna bepaalde voorwaarden, toegetreden leden opnemen. 

De rechten en plichten van de toegetreden leden zijn bepaald in de statuten. 

 

Artikel 7. 

De effectieve of toegetreden leden zijnde de Belgische of Luxemburgse rechtspersonen van publiek of 

privaat recht die representatief zijn voor economische belangen op het gebied van de betrokken 

producten en hun toepassingen in België of in Luxemburg, worden op voordracht van het 

bestuursorgaan door de algemene vergadering als lid van het Organisme aanvaard. In geval van 

negatieve beslissing dient de algemene vergadering de redenen ervan niet aan de betrokkenen mede 

te delen. 

 

De effectieve leden moeten verplicht deel uitmaken van één van de hiernavolgende vijf categorieën: 

1. De producenten van betonstaal; 

2. De handel in betonstaal; 

3. De betonstaalverwerkende bedrijven; 

4. De openbare overheden; 

5. De private bouwsector. 

 

De toegetreden leden worden voorgedragen door het bestuursorgaan die over hun lidmaatschap 

beslist overeenkomstig de criteria zoals bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan 

categorieën van toegetreden leden creëren.  

 

Artikel 8. 

Het lidmaatschap van de leden, effectieve zowel als toegetreden, eindigt op volgende wijze: 

1. door indiening van het ontslag per aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan die de 

volgende algemene vergadering hierover zal inlichten; 

2. door staking van activiteit of het faillissement van het desbetreffende lid; 

3. door niet langer te voldoen aan de in artikel 7 gestelde voorwaarden; 

4. door uitsluiting, uitgesproken bij geheime stemming door de algemene vergadering, in de 

voorwaarden bepaald in artikel 28 van deze statuten, omwille van het niet in acht nemen van 

de statuten van het Organisme of van een zwaarwichtige reden, nadat het betrokken lid eerst 

vooraf gehoord werd, de uitsluiting heeft onmiddellijke uitwerking. 
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Artikel 9.        

Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook zijn rechtverkrijgenden, hebben geen 

aanspraak op het patrimonium van het Organisme. 

 

In geen geval kan een uitgetreden of uitgesloten lid inzage, mededeling, rekenschap of afschriften van 

rekening, verzegeling van goederen van het Organisme of het opmaken van een inventaris opvragen. 

Artikel 10. 

De effectieve en toegetreden leden betalen geen lidmaatschapsbijdrage. 

 

De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen die het Organisme aangaat. 

 

Artikel 11. 

De financiële inkomsten van het Organisme worden geput uit: 

1. de rechten geïnd voor het octrooi van de merken BENOR, CE of OCAB-OCBS en de 

vergoedingen voor de prestaties van het Organisme; 

2. de inschrijvingen, toelagen, giften, legaten en diverse ontvangsten, verricht in 

overeenstemming met de artikelen 3:47 en 9:22 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen van 23 maart 2019. 

 

TITEL IV - BESTUURSORGAAN 

Artikel 12. 

Het Organisme wordt bestuurd door het bestuursorgaan, bestaande uit ten minste vijf personen en 

hoogstens elf personen, fysieke of rechtspersonen, als volgt verdeeld tussen de in artikel 7 bepaalde 

categorieën: 

1. de producenten van betonstaal:  minimum 1 / maximum 3 

2. de handel van betonstaal:  minimum 1 / maximum 1 

3. de betonstaalverwerkende bedrijven; minimum 1 / maximum 1 

4. de openbare overheden:  minimum 1 / maximum 4 

5. de private bouwsector:   minimum 1 / maximum 2 

 

Totaal     minimum 5 / maximum 11 

 

De algemene vergadering benoemt de bestuurders.  
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Alle aanwezige of vertegenwoordigde leden hebben het recht om op de algemene vergadering 

kandidaat-bestuurders uit een bepaalde categorie voor te dragen. Een kandidaat-bestuurder 

voorgedragen om een bepaalde categorie te vertegenwoordigen dient representatief te zijn voor de 

categorie waarvoor hij voorgedragen wordt en dient een zodanige band te hebben met een van de 

categorieën dat hij niet door een andere categorie zou kunnen worden voorgedragen. Uit elke 

categorie dient steeds minstens één kandidaat-bestuurder meer voorgedragen te worden dan het 

minimumaantal te verkiezen bestuurders van die categorie.  

 

Wanneer het mandaat van een bestuurder bij het bestuursorgaan openvalt vóór het einde van zijn 

mandaat, kunnen de overblijvende bestuurders unaniem een nieuwe bestuurder coöpteren. Indien de 

overblijvende bestuurders er niet in slagen unaniem een nieuwe bestuurder te coöpteren, wordt een 

bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen om een nieuwe bestuurder te benoemen volgens 

de voorwaarden bepaald in dit artikel. In geval van coöptatie moet de eerstvolgende algemene 

vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de 

gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering anders 

beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van 

de algemene vergadering. 

 

De benoemingen zijn geldig voor een periode die niet langer is dan zes jaar. 

 

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. 

 

Het mandaat van een bestuurder eindigt zodra deze bestuurder de hoedanigheid verliest van 

mandataris van het lid dat hij vertegenwoordigt of zodra dit lid ophoudt te behoren tot de categorie die 

hij vertegenwoordigt in de schoot van het bestuursorgaan. 

 

De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen die het Organisme aangaat, 

behoudens voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht in de zin van artikel 2:56 van het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

 

De bestuurders zijn herverkiesbaar.  

 

Artikel 13. 

Het bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een voorzitter en eventueel een of verschillende 

ondervoorzitters. De mandaten van de voorzitter en ondervoorzitters hebben een looptijd van één jaar 

en zijn verlengbaar.  
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Het bestuursorgaan duidt een secretaris aan die geen lid is van het bestuursorgaan.  

 

Artikel 14. 

Het bestuursorgaan bestuurt en vertegenwoordigt het Organisme in en buiten rechte. Alle 

bevoegdheden die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering verlenen, 

worden toegekend aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist als college, op de wijze zoals 

hierna bepaald.  

 

Artikel 15. 

Het bestuursorgaan vergadert ten minste driemaal per jaar op uitnodiging van de voorzitter of van de 

bestuurder die hiervoor de machtiging kreeg. De oproeping gebeurt per brief, telefax, elektronische 

post of op een andere schriftelijke wijze, tenminste tien dagen voor de datum bepaald voor de 

vergadering. Uitzonderlijk kan de oproeping telefonisch gebeuren.  

 

Een verhinderde of afwezige bestuurder mag aan een medebestuurder schriftelijk, per brief, telefax, 

elektronische post of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven om hem op een bepaalde 

vergadering van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen. De volmachtgever zal in dat geval, wat 

betreft het stemmen, geacht worden aanwezig te zijn. Geen bestuurder mag echter op die wijze meer 

dan een andere bestuurder vertegenwoordigen. 

 

Elke bestuurder beschikt over een deel van het aantal stemmen dat gelijk is aan dit van de categorie 

die hij vertegenwoordigt overeenkomstig artikelen 7 en 26 van deze statuten. Dit deel is gelijk aan de 

verhouding tussen het aantal stemmen van de categorie en het aantal bestuurders benoemd in deze 

categorie door de algemene vergadering. 

 

De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen 

van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, 

met de meerderheid van stemmen van de andere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij 

staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

 

Op voorstel van de voorzitter kan het bestuursorgaan het advies inwinnen van experten uit specifieke 

domeinen, naar gelang de te behandelen materies. De experten worden aangesteld voor minstens 

één jaar. Indien er binnen het Organisme technische bureaus bestaan, worden de voorzitters van 

deze technische bureaus of hun afgevaardigden als experten uitgenodigd op de vergaderingen van 

het bestuursorgaan, zonder stemrecht. De persoon die binnen het Organisme belast is met het 
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toezicht op kwaliteit wordt, naargelang de noodzaak, uitgenodigd voor de agendapunten die 

betrekking hebben op het kwaliteitsbeheer van het Organisme. 

 

Het bestuursorgaan vergadert in persoon op de plaats vermeld in de oproeping van de voorzitter of op 

afstand via teleconferentie, videoconferentie of elk ander elektronisch communicatiemiddel dat aan de 

deelnemers van de vergadering toelaat simultaan met elkaar te communiceren en daadwerkelijke 

beraadslaging tussen hen mogelijk maakt, of via een combinatie van deze technieken waarbij 

sommige leden van het bestuursorgaan fysiek aanwezig zijn, terwijl andere aanwezig zijn via 

teleconferentie, videoconferentie of elk ander elektronisch communicatiemiddel. 

 

Artikel 16. 

Het bestuursorgaan kan aan één of meer bestuurders de gehele of gedeeltelijke bevoegdheid 

verlenen om het Organisme te vertegenwoordigen.  

 

De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, de duur van hun opdracht en hun werkwijze 

worden bepaald door het bestuursorgaan.  

 

De rechtsvorderingen, zowel als eiser dan als verweerder, worden in naam van het Organisme 

ingesteld of gesteund door het bestuursorgaan, vertegenwoordigd door twee bestuurders. 

 

Artikel 17. 

Het bestuursorgaan mag alle bijzondere bevoegdheden eveneens delegeren aan eender welke 

mandataris van haar keuze, zelfs wanneer deze geen lid is. 

 

Artikel 18.       

Het dagelijks bestuur van het Organisme, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, kan 

door het bestuursorgaan worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of lid, 

 

De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, de duur van hun opdracht en hun werkwijze (op 

individuele of collegiale wijze) worden bepaald door het bestuursorgaan.  

 

Artikel 19. 

De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen die door de voorzitter van 

de zitting en de secretaris fysiek of digitaal worden ondertekend. Deze notulen worden ingelast in een 

ter zetel van het Organisme gehouden fysiek of digitaal notulenregister. Kopies of uittreksels worden 
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door twee bestuurders ondertekend. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de 

vergadering waarvoor ze zijn gegeven. 

 

De effectieve leden hebben het recht om op hun kosten op de zetel van het Organisme of via internet 

de notulen te raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie 

zij de datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze 

kunnen niet verplaatst worden. 

 

De akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen 

aan wie dagelijks bestuur is opgedragen en van de personen gemachtigd om het Organisme te 

vertegenwoordigen, worden binnen dertig dagen neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van 

de Ondernemingsrechtbank en gelijktijdig bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad. 

 

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 20. 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. De regelmatig bijeengekomen 

algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden. 

 

Toegetreden leden kunnen door de voorzitter van het bestuursorgaan uitgenodigd worden om de 

algemene vergadering bij te wonen, zonder dat hun hierdoor evenwel stemrecht wordt verleend en 

zonder dat hun aanwezigheid wordt meegeteld voor de berekening van de vereiste quorums. 

 

Artikel 21. 

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in alle aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is 

krachtens de wet of deze statuten, in het bijzonder: de wijziging van de statuten, de benoeming en de 

afzetting van de bestuurders, de benoeming en afzetting van de commissarissen, de kwijting aan de 

bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de 

ontbinding van het Organisme, de uitsluiting van een lid, de omzetting van het Organisme in een 

coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve 

vennootschap sociale onderneming. 
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Artikel 22. 

De gewone algemene vergadering vergadert elk jaar in de loop van het eerste semester om de 

rekeningen, de begroting en het beleid van de bestuurders te bespreken, op convocatie van het 

bestuursorgaan. 

 

Alle leden worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen per 

aangetekend schrijven of per e-mail. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. 

 

De agenda wordt vastgesteld door het bestuursorgaan. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één 

twintigste van de effectieve leden, wordt op de agenda gebracht. Tijdens de vergadering heeft elk 

effectief lid het recht om voorstellen of moties in te dienen en toe te lichten, die, zo de algemene 

vergadering zich hiermee akkoord verklaart, op de agenda van de volgende vergadering worden 

geplaatst. 

 

De algemene vergadering wordt gehouden op de datum, het uur en in het lokaal die door het 

bestuursorgaan worden aangeduid. 

 

Artikel 23. 

Het bestuursorgaan mag een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. 

 

Zij moet deze bijeenroepen wanneer één van de bestuurders dit per aangetekend schrijven verzoekt, 

met aanduiding van de reden van de oproeping, en bovendien telkens als ten minste één vijfde van de 

effectieve leden dit per aangetekend schrijven verzoekt. De algemene vergadering moet worden 

gehouden binnen een maand na de datum van de poststempel van dit verzoek. 

 

Artikel 24. 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens 

ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij diens ontstentenis door de aanwezige bestuurder die het 

langst in functie is. Op voordracht van de voorzitter worden door de algemene vergadering twee 

stemopnemers aangeduid. 

 

De secretaris van het bestuursorgaan behartigt de functies van de secretaris van de algemene 

vergadering. 
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Artikel 25. 

De algemene vergadering benoemt een commissaris buiten de mandatarissen van de leden van het 

Organisme voor het nazicht van de rekeningen die door het bestuursorgaan afgesloten werden bij het 

einde van het boekjaar.  

 

Deze commissaris mag kennis nemen van de boeken, de briefwisseling, de verslagen en in het 

algemeen van al de schriften van het Organisme, zonder ze te verplaatsen. 

 

Artikel 26. 

Elke categorie van effectieve leden beschikt over een aantal stemmen, vastgesteld als volgt: 

1. De producenten van betonstaal:   28 stemmen 

2. De handel in betonstaal:      6 stemmen 

3. De betonstaalverwerkende bedrijven:    6 stemmen 

4. De openbare overheden    40 stemmen 

5. De private bouwsector:    20 stemmen 

 

In totaal:               100 stemmen 

 

Deze stemmenverdeling kan enkel worden gewijzigd bij eenparige stemming van de effectieve leden 

die op de algemene vergadering aanwezig en vertegenwoordigd zijn. 

 

Artikel 27. 

Elk lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, dat 

niet noodzakelijk tot dezelfde categorie behoort, voor alle of sommige punten van de agenda. Elk 

mandataris mag slechts over twee volmachten beschikken. De volmachten mogen schriftelijk, per 

brief, telefax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze gegeven worden. 

 

Het bestuursorgaan mag in de oproepingsbrief eisen dat de volmachten ten minste drie dagen vóór de 

algemene vergadering op de maatschappelijke zetel zouden worden gedeponeerd. 

 

Artikel 28. 

Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen, worden de besluiten van de 

algemene vergadering genomen bij een meerderheid van twee derde van de stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meer onder hen, met een 

meerderheid van twee derde van de stemmen van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden.  
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Artikel 29. 

De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en 

besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en 

wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe 

vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste 

vergadering worden gehouden. 

 

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft 

verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. 

 

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de 

vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft 

verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. 

 

Elke statutenwijziging wordt binnen de dertig dagen na de algemene vergadering die over deze 

statutenwijziging beslist heeft openbaar gemaakt door neerlegging van de wijzigingsakte in het 

verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en gelijktijdig bij uittreksel gepubliceerd 

in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

 

Artikel 30. 

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen, die worden 

ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, de secretaris en een stemopnemer en 

die worden ingevoegd in een ter zetel van het Organisme fysiek of digitaal gehouden notulenregister. 

Kopies of uittreksels worden door twee bestuurders fysiek of elektronisch ondertekend. 

 

Onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendmakingen, hebben alle effectieve en 

toegetreden leden en derden die het bewijs leveren van een gegrond belang, het recht om, op hun 

kosten, op de zetel van het Organisme of via internet de notulen te raadplegen. Daartoe richten zij een 

schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij de datum en het uur van de raadpleging van de 

documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet verplaatst worden. 

 



                                                                                                                                                 

_________________________________________________________________________________ 

OCBS - Statuten 20210611 

Pagina 12 van 13 

De beslissingen van de algemene vergadering worden door de zorgen van de secretaris aan de leden 

en aan derden in de bij de wet bepaalde gevallen bekendgemaakt door neerlegging op de griffie van 

de Ondernemingsrechtbank waar het Organisme haar zetel heeft, alsook door publicatie van een 

uittreksel van deze akten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.  

 

 

 

TITEL VI - BEGROTINGEN EN REKENINGEN 

Artikel 31. 

Het boekjaar van het Organisme begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk 

jaar. De boekhouding wordt gehouden en de jaarrekening wordt opgemaakt en openbaar gemaakt 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 

 

Artikel 32. 

Bij het einde van het boekjaar sluit het bestuursorgaan de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt 

de inventaris op. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, 

legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het 

volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 

 

De rekeningen en begrotingen worden ten minste vijftien dagen vóór de jaarvergadering ter kennis 

gebracht van de leden die ter plaatse inzage kunnen nemen van alle bescheiden waarop de 

rekeningen en de begroting steunen. 

 

Artikel 33. 

Het batige of negatieve saldo wordt opnieuw overgedragen. 

 

TITEL VII - ONTBINDING VAN HET ORGANISME 

Artikel 34. 

Het Organisme kan slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering onder 

dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden 

van het Organisme.  
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Artikel 35. 

In geval van vrijwillige ontbinding of ontbinding van rechtswege benoemt de algemene vergadering of 

bij gebreke daaraan de rechtbank, één of meerdere vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden. 

 

Artikel 36. 

In geval van ontbinding van het Organisme, is het patrimonium bestemd voor een instelling, 

aangeduid door de algemene vergadering, waarvan het doel dit van het Organisme zoveel mogelijk 

benadert.  

 

Artikel 37.       

Elke beslissing van de rechter, in kracht van gewijsde gegaan dan wel uitvoerbaar bij voorraad, van 

de algemene vergadering of de vereffenaars betreffende de ontbinding van het Organisme of de 

vereffening ervan, wordt binnen dertig dagen neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de 

Ondernemingsrechtbank en gelijktijdig bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad met vermelding van de auteur, de datum en het dispositief van de beslissing.  

 

Binnen diezelfde termijn worden akten en beslissingen betreffende de benoeming en 

ambtsbeëindiging van de vereffenaars eveneens bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 

gepubliceerd doch met vermelding van hun naam, voornamen en woonplaats, of, ingeval het 

rechtspersonen betreft, hun naam, rechtsvorm en zetel. 

 

TITEL VIII - DIVERSE BEPALINGEN 

Artikel 38. 

Voor hetgeen niet uitdrukkelijk werd geregeld door deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek 

van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, en subsidiair, naar de gebruiken inzake de 

verenigingen. Bovendien worden de bedingen in deze statuten die dwingende bepalingen van deze 

wet zouden miskennen voor niet geschreven gehouden. 

*** 
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