GENERAL ASSEMBLY JANUARY 15th 2016
Gecoördineerde statuten Flanders Vaccine
Flanders Vaccine VZW
Agoralaan, gebouw A bis
3590 Diepenbeek
Rechtspersonenregister (Hasselt): 0647756397

GECOORDINEERDE STATUTEN
TITEL I: BENAMING – ZETEL – VERENIGINGSDOSSIER – DUUR
Artikel 1
De naam van de vereniging luidt: “Flanders Vaccine”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de
vereniging vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw" en het adres van de zetel van
de vereniging.
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Agoralaan, gebouw Abis, gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Limburg. Bij beslissing van de algemene vergadering mag de zetel naar
elke andere plaats worden overgebracht.
Artikel 3
Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de
griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt. Dit dossier bevat:
1° de statuten van de vereniging;
2° de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen
gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van de commissarissen;
3° de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, de vereffening ervan
en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, bedoeld in artikel 23, eerste lid van de
VZW – wet; de rechterlijke beslissingen moeten slechts bij het dossier worden gevoegd als zij in kracht
van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad;
4° de jaarrekening van de vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 17 van de VZW – wet;
5° de wijzigingen in de in 1°, 2°, 3° en 4° bedoelde akten, stukken en beslissingen;
6° de gecoördineerde tekst van de statuten na de wijzigingen ervan.
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Artikel 4 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden
worden bij beslissing van de algemene vergadering.
TITEL II: DOEL
Artikel 5
De vereniging heeft tot doel:
1. Het opzetten en onderhouden van een dynamisch “One Health” ecosysteem van actoren actief in
het domein van “infectiologie, vaccinologie en immunologie” bij mens en dier (de "Doelsector").
2. Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen kennisinstellingen, onderzoekscentra,
ziekenhuizen, patiëntorganisaties, artsen- en dierenartsenorganisaties, beleidsinstanties en
ondernemingen (de "Doelgroep").
3. Het stimuleren van de uitwisseling van kennis en expertise tussen alle leden van de Doelgroep met
het oog op het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijke en/of klinische onderzoeksprojecten.
4. Het genereren van toegang tot alle vormen van nationale en internationale projectfinanciering.
5. Het ondersteunen en stimuleren van innovatie en ondernemerschap met het oog op het genereren
van innovatieve producten en het oprichten van nieuwe bedrijven actief in de Doelsector.
6. Bijdragen tot het creëren van een gunstig kader ten behoeve van snellere
ontwikkelingen/toepassingen in de immunologie-gerelateerde ziektedomeinen (infectieziekten,
allergie, immuunziekten en kanker).
7. Het maximaal onder de aandacht brengen bij het brede publiek van de medische vooruitgang
gerealiseerd in immunologie-gerelateerde ziektedomeinen.
8. Het bevorderen van de internationale uitstraling van de Doelsector/Doelgroep ter onderbouwing
van de economische groei in de regio.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel en/of dat doel kunnen bevorderen, met inbegrip van het stellen van handelsdaden, binnen de
grenzen van wat wettelijk toegelaten is en in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt
aan het realiseren van de niet-winstgevende doelstelling.
De vereniging mag hiertoe onder meer, doch niet noodzakelijk hiertoe beperkt, volgende handelingen
stellen: roerende en onroerende goederen verwerven, beheren en vervreemden, in welke vorm dan
ook (eigendom, vruchtgebruik, bezit, (ver)huur, ruil, e.a.); zij mag giften en legaten aanvaarden en
erover beschikken, alsook aanvragen van en beschikken over alle overheids- en privésubsidies;
sponsoring verwerven, diensten organiseren die eigen zijn aan het streven van de vereniging zelf;
participaties in vennootschappen nemen, bestuursmandaten opnemen, allianties aangaan en
bijkantoren oprichten in België, dit alles evenwel in overeenstemming met het niet-winstgevende doel
waartoe zij is opgericht.
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TITEL III: LEDEN
AFDELING I – Werkelijke en toegetreden leden
Artikel 6
De vereniging is samengesteld uit werkelijke en toegetreden leden.
Het aantal werkelijke leden bedraagt minimaal drie. De ondertekenende oprichters zijn de eerste
werkelijke leden (stichtende leden).
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt
toe aan de werkelijke leden en niet aan de toegetreden leden. De toegetreden leden hebben enkel de
rechten en verplichtingen hen toebedeeld door deze statuten. De statutaire bepalingen
dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.
Er zijn onderscheiden categorieën van werkelijke leden. Meer bepaald, worden de volgende
categorieën ingesteld:
Categorie A: Natuurlijke personen, rechtspersonen en organisaties die geen winst nastreven, die actief
zijn in de Doelsector en effectief bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging
zoals kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en academische
ziekenhuizen) en overige non-profit organisaties of overheidsinstellingen, doch met uitsluiting van
organisaties die geen winst nastreven, waarvan de leden of deelnemers beantwoorden aan de
omschrijving van Categorie B hieronder.
Categorie B: Natuurlijke personen of rechtspersonen die commerciële activiteiten ontplooien of winst
nastreven, die actief zijn in de life sciences & healthcare sector met substantiële eigen onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten (R&D) activiteiten dan wel organisaties die geen winst nastreven, waarvan
de leden of deelnemers beantwoorden aan de voorgaande omschrijving en die effectief bijdragen aan
het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.
Kunnen toetreden tot de vereniging als toegetreden leden: Natuurlijke personen, rechtspersonen en
organisaties, die al dan niet commerciële activiteiten ontwikkelen of winst nastreven, die niet voldoen
aan de omschrijving van werkelijke lid van categorie A of B, die de doelstellingen van de vereniging
ondersteunen en die diensten en/of producten aanbieden relevant voor de Doelsector. Zij hebben
geen stemrecht op de algemene vergadering, maar kunnen genieten van de activiteiten van de
vereniging.
De raad van bestuur beslist tot welke categorie het kandidaat-lid zal behoren.
De raad van bestuur kan verschillende subcategorieën van werkelijke en toegetreden leden creëren in
functie van onder meer de aanwezige expertise, de aard van de activiteiten, het aantal werknemers,
de omvang of de geografische locatie. De rechten en plichten van de leden van de onderscheiden
categorieën worden verder beschreven in het huishoudelijk reglement.
AFDELING II – Voorwaarden voor lidmaatschap
Artikel 7
§1 Als werkelijk lid kan, na de oprichting van de vereniging, tot de vereniging worden toegelaten:
iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die voldoet aan de voorwaarden gesteld aan
werkelijke leden in artikel 6 en wiens kandidatuur door de raad van bestuur als zodanig wordt
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aanvaard. De kandidatuur moet schriftelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur ingediend worden,
onder vermelding van naam, voornaam en adres van de natuurlijke persoon of de leden van de
organisatie, of indien het een rechtspersoon betreft, naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en
adres van de maatschappelijke zetel evenals de categorie voor dewelke het kandidaat-lid meent in
aanmerking te komen. De raad van bestuur beslist autonoom en discretionair of een kandidaatwerkelijk lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als werkelijk lid tot de vereniging wordt
toegelaten en tot welke categorie hij/zij wordt toegelaten. Tegen zijn beslissing is geen beroep
mogelijk. De beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht.
§2 Als toegetreden lid kan tot de vereniging worden toegelaten: iedere natuurlijke persoon,
rechtspersoon of organisatie die voldoet aan de voorwaarden gesteld aan toegetreden leden in
artikel 6 en wiens kandidatuur door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard. De kandidatuur
moet schriftelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur ingediend worden, onder vermelding van
naam, voornaam en adres van de natuurlijke persoon of leden van de organisatie, of indien het een
rechtspersoon betreft, naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en adres van de maatschappelijke
zetel. De raad van bestuur beslist autonoom en discretionair of een kandidaat-toegetreden lid dat aan
de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als toegetreden lid tot de vereniging wordt toegelaten. Tegen
zijn beslissing, die zal worden gemotiveerd, is geen beroep mogelijk. De beslissing wordt schriftelijk ter
kennis van de kandidaat gebracht.
Artikel 8
De leden van de vereniging zijn verplicht:
a) het doel en de activiteiten van de vereniging te ondersteunen;
b) de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar
organen na te leven;
c) de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden zowel financieel als
qua reputatie.
De leden verbinden er zich toe om zich in hun gedragingen door de principes beschreven in de statuten
en het huishoudelijk reglement te laten leiden en geen daden te stellen of na te laten te stellen welke
strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de vereniging of die de vereniging of de principes die zij
nastreeft op enige wijze schaden.
AFDELING III - Ledenbijdragen
Artikel 9
De werkelijke en toegetreden leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van maximum
100.000 euro.
De ledenbijdrage wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een
onderscheiden bedrag aan jaarlijks lidgeld vaststellen voor ieder van de categorieën van werkelijke of
toegetreden leden. Een verhoging van de ledenbijdragen, zowel voor werkelijke als toegetreden leden
dient binnen voormelde grenzen door de algemene vergadering met gewone meerderheid te worden
goedgekeurd.

Flanders Vaccine vzw – Agoralaan A-bis, B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 28 69 00 – info@flandersvaccine.be – www.flandersvaccine.be

AFDELING IV – Ledenregister
Artikel 10
Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de werkelijke en een
register van de toegetreden leden bijgehouden. Dit register vermeldt naam, voornamen en
woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het
adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of
uitsluiting van leden door toedoen van de Raad van Bestuur in dat register worden ingeschreven
binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.
AFDELING V – Uittreding, uitsluiting
Artikel 11
§1 Elk werkelijk lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt schriftelijk
(per brief) en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur.
Uittreding van een werkelijk lid gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin
de raad van bestuur de uittredingsbrief van het lid heeft ontvangen, tenzij door dit ontslag het
minimum aantal werkelijke leden onder het statutaire minimum is gedaald. In dat geval moet de raad
van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging
van het betrokken lid dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
Een lid wordt geacht ontslagnemend te zijn, indien:
a. het gedurende twee opeenvolgende jaren nalaat het lidgeld te betalen;
b. het lid niet langer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden, zoals nader omschreven in
artikel 6;
c. het lid in vereffening wordt gesteld of failliet wordt verklaard.
Het lidmaatschap van de werkelijke leden eindigt automatisch door uitsluiting door de algemene
vergadering, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. Ingeval van een lidrechtspersoon eindigt het lidmaatschap ook automatisch door haar ontbinding, fusie, splitsing of
faillissement. Een werkelijk lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering. De
uitsluiting wordt beslist bij een vier vijfde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen. Het moet uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering. Het lid
of zijn afgevaardigde wordt vooraf opgeroepen om te worden gehoord door de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering beslist discretionair over de uitsluiting van een werkelijk lid en dient haar
beslissing niet te motiveren.
De stemming over de uitsluiting van een werkelijk lid is geheim, indien minstens één lid erom vraagt.
In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een werkelijk lid kan de raad van bestuur
het lidmaatschap schorsen van de persoon die:
a. de verplichtingen opgelegd aan de leden in artikel 8 of de richtlijnen in het huishoudelijk
reglement op ernstige wijze schendt;
b. ondanks schriftelijke aanmaning in gebreke blijft zijn verplichtingen tegenover de vereniging
na te komen.
De schorsing zal schriftelijk worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken
duren, binnen welke termijn de algemene vergadering een beslissing moet nemen over de al dan niet
uitsluiting. Indien de algemene vergadering besluit niet tot uitsluiting over te gaan, vervalt de schorsing
van rechtswege.
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§2 Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt
schriftelijk (per brief) en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur. Uittreding van een toegetreden
lid gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de raad van bestuur de
uittredingsbrief van het lid heeft ontvangen.
De uitsluiting van een toegetreden lid vereist een beslissing van de raad van bestuur genomen bij een
gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. De raad van bestuur beslist
discretionair over de uitsluiting van een toegetreden lid en dient haar beslissing niet te motiveren.
De stemming over de uitsluiting van een toegetreden lid is geheim, indien minstens één lid erom
vraagt.
§3 Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen. Uittreding of ontslag van een werkelijk of toegetreden lid gedurende een
werkingsjaar geeft geen recht op de terugbetaling van het pro rata deel van het lidgeld. Het lidgeld
blijft verschuldigd voor het volledige werkingsjaar.
TITEL VI: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 12 Aantal
De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie leden en maximaal vijftien leden. Indien de vereniging
nog slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal
bestuurders moet in ieder geval altijd lager zijn dan het aantal werkelijke leden.
Iedere bestuurder heeft één stem.
Artikel 13 Voorwaarden en samenstelling
De voorwaarden waaraan kandidaat-bestuurders moeten voldoen, worden vastgelegd in het
huishoudelijk reglement.
Tien van de vijftien bestuursmandaten zijn voorbehouden aan werkelijke leden. Indien de raad van
bestuur uit minder dan vijftien bestuurders bestaat, zijn twee derden plus één van de mandaten
voorbehouden aan werkelijke leden.
Gedurende de eerste vier jaar na oprichting zullen de kandidaten voor zeven van de vijftien mandaten
worden voorgedragen door de stichtende leden.
Er wordt gestreefd naar de volgende samenstelling van de raad van bestuur:




tien van de vijftien bestuursmandaten zijn voorbehouden aan werkelijke leden;
vijf van deze tien bestuursmandaten zijn voorbehouden aan werkelijke leden van categorie A;
vijf van deze tien bestuursmandaten zijn voorbehouden aan werkelijke leden van categorie B.

Indien de raad van bestuur minder dan vijftien bestuurders telt, worden de hierboven vermelde
verhoudingen toegepast op het werkelijk aantal ingevulde bestuursmandaten.
Het mandaat van lid van de raad van bestuur wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een
bestuurder-rechtspersoon duidt bij aanvang van zijn mandaat minimum één en maximum twee
vertegenwoordigers aan. Per bestuursvergadering kan de bestuurder-rechtspersoon slechts door één
vertegenwoordiger worden vertegenwoordigd.
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De vergadering van de raad van bestuur mag bijgewoond worden door alle personen wier
aanwezigheid door de Raad van bestuur wenselijk wordt geacht. Zij nemen zonder stemrecht deel aan
de raad van bestuur.
Artikel 14 Benoeming
De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. De bestuurders
worden met een gewone meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen verkozen en
benoemd door de algemene vergadering, rekening houdend met de door de raad van bestuur in het
huishoudelijk reglement vooropgestelde voorwaarden voor benoeming.
De stemming over de benoeming van bestuurders is geheim, indien minstens één lid erom vraagt.
Artikel 15 Bevoegdheden
De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Hij is
bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De bestuurders handelen als een college.
De raad van bestuur kan in het belang van de vereniging diverse comités opzetten met het oog op het
verdelen van de taken en het stimuleren van de betrokkenheid van de leden bij het bereiken van de
doelstellingen van de vereniging. De werking van deze comités wordt beschreven in het huishoudelijk
reglement.
Artikel 16 Einde mandaat
Het mandaat van de bestuurders eindigt door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat,
door overlijden, ingeval van wettelijke onbekwaamheid of door afzetting door de algemene
vergadering. Indien het aantal bestuurders terugvalt tot onder het wettelijk minimum, blijven de
bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
Ieder van de bestuurders is ten allen tijde afzetbaar. De afzetting door de algemene vergadering wordt
beslist bij vier vijfde meerderheid van het aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Het
voorstel tot afzetting moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene
vergadering. De afzetting wordt door de raad van bestuur meegedeeld aan de betrokken bestuurder.
Het ontslag gaat in op de datum van de algemene vergadering die over de afzetting heeft beraadslaagd
en besloten.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van
bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder
het statutaire minimum is gedaald, in welk geval de ontslagnemende bestuurder in functie blijft totdat
in zijn/haar vervanging is voorzien. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de
algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te
voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders, van de personen
gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van de eventuele commissarissen moeten
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de vijftien (15)
dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
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Artikel 17 Voorzitter
De raad van bestuur kiest een voorzitter en eventueel ook een ondervoorzitter onder haar
bestuurders, in lijn met de richtlijnen in het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur kiest
desgevallend een penningmeester en/of secretaris. De functies van penningmeester en secretaris zijn
combineerbaar. De voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van vier jaar.
Indien de voorzitter afwezig of verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter
of bij zijn afwezigheid of verhindering door de aanwezige bestuurder die het oudste is in leeftijd.
Artikel 18 Samenkomst
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De
oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur gebeuren schriftelijk (per brief of e-mail),
aan elke bestuurder toegezonden minstens acht werkdagen voor de dag van de vergadering, tenzij in
geval van hoogdringendheid.
De oproepingsbrief vermeldt de dag, de plaats, het uur en de agenda van de vergadering. Elke
bestuurder kan via de voorzitter een te bespreken punt op de agenda laten plaatsen. Onderwerpen
die niet op de agenda staan kunnen niet door de vergadering in behandeling genomen worden, tenzij
alle bestuurders aanwezig zijn en unaniem met een wijziging of uitbreiding van de agenda akkoord
gaan.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden door middel van enige
andere schriftelijke (analoge en digitale) communicatie. De aldus genomen besluiten dienen te worden
bevestigd op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
Deze hoogdringende procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekeningen, de aanwerving van personeel of stemmingen inzake personen.
Artikel 19 Aanwezigheidsquorum en stemming
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, dient een nieuwe raad
van bestuur te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen indien
minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurder kan steeds een schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te
vertegenwoordigen in de raad van bestuur. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder
vertegenwoordigen in de raad van bestuur. Indien echter het aanwezigheidsquorum niet wordt
gehaald, mag elke bestuurder maximaal twee andere bestuurders vertegenwoordigen in de raad van
bestuur.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, tenzij anders vermeld in
de statuten. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van wie hem vervangt
doorslaggevend. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de
voorzitter en ingeschreven worden in een notulenregister. De uittreksels die moeten worden
overgelegd en al de andere akten worden door de voorzitter ondertekend.
Artikel 20
De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden
of aan de organen waardoor zij handelt. Onverminderd artikel 26septies van de VZW-wet gaan de
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bestuurders geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging
aangaat.
Artikel 21
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 van de raad van
bestuur behoort, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een
besluit neemt.
De bestuurder met het tegenstrijdige belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van
de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarbij het belangenconflict zich voordoet.

TITEL VII: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22 Samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkelijke leden en wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij diens
afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.
Elk werkelijk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. De
volmachten hiertoe mogen hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail gegeven worden en neergelegd worden
op het bureau van de vergadering. Een lid kan bij voorkeur één, desgevallend 2 andere werkelijke leden
vertegenwoordigen. Toegetreden leden kunnen de algemene vergadering bijwonen (zonder
stemrecht).
Artikel 23 Bevoegdheden
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval
een bezoldiging wordt toegekend;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening;
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid;
- de vaststelling van het jaarlijks lidgeld;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 24 Samenkomst
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of
door twee bestuurders telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. De raad van
bestuur roept alle werkelijke en, indien zij daartoe besluit, toegetreden leden op voor de algemene
vergadering.
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Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen
van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar, en dit binnen de zes maanden na de
afsluitingsdatum van het boekjaar.
De oproeping gebeurt schriftelijk (per brief of e-mail), minimum 15 dagen voor het tijdstip van de
algemene vergadering. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat
de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat ten minste 10
werkdagen voor de vergadering schriftelijk (per brief of e-mail) wordt voorgedragen aan de voorzitter
van de raad van bestuur en ondertekend is door ten minste 1/20 van de werkelijke leden moet
eveneens op de agenda worden vermeld. Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de
algemene vergadering zelf kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd.
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer
minimum één vijfde van de werkelijke leden daartoe een schriftelijk verzoek richt aan de raad van
bestuur.
Artikel 25 Aanwezigheidsquorum en meerderheden
De algemene vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen. Bij een wijziging van de
statuten, een wijziging van het doel of de ontbinding van de vereniging wordt het
aanwezigheidsquorum - met name aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derde van de
werkelijke leden - toegepast, zoals bepaald in de VZW-wet.
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen genomen behoudens andersluidende bepaling in de VZW-wet of in deze statuten.
Wijzigingen met betrekking tot het doel van de vereniging, evenals de ontbinding van de vereniging
vereisen een stemquorum van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als tegenstemmen voor de berekening van deze
meerderheid.
Iedere wijziging van de statuten moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 26 Notulen
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen, die ondertekend
worden door de voorzitter en opgenomen worden in een notulenregister. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering. Het register kan op de zetel van de vereniging door alle
werkelijke leden worden ingezien.
TITEL VIII: DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 27 Voorwaarden en samenstelling
De raad van bestuur kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen, dat bestaat uit één of meer
personen, die al dan niet bestuurder zijn. De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen door de raad van bestuur.

Flanders Vaccine vzw – Agoralaan A-bis, B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 28 69 00 – info@flandersvaccine.be – www.flandersvaccine.be

Artikel 28 Bevoegdheden en duur
De handelingen van dagelijks bestuur kunnen nader worden omschreven in een huishoudelijk
reglement. Binnen deze bevoegdheid kan het orgaan van dagelijks bestuur de vereniging in en buiten
rechte vertegenwoordigen.
De personen belast met het dagelijks bestuur worden benoemd voor een periode van twee jaar. Het
mandaat is hernieuwbaar.
Indien verscheidene personen werden belast met het dagelijks bestuur oefenen ze hun bevoegdheden
als college uit.
Artikel 29 Einde mandaat
Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.
Elke persoon die wordt belast met het dagelijks bestuur kan op elk moment ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een persoon die is belast met het dagelijks bestuur
en die ontslag neemt, moet een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen tenzij anders beslist
door de raad van bestuur. Het mandaat eindigt van rechtswege bij overlijden, onbekwaamverklaring
of ontbinding van een rechtspersoon.
TITEL IX: VERTEGENWOORDIGING
Artikel 30
De vereniging wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder gezamenlijk
handelend of, bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders, die
ten overstaan van derden geen bewijs van hun machten dienen te geven.
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vereniging vertegenwoordigd door iedere persoon belast met
het dagelijks bestuur, alleen handelend.
De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van
bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder,
die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en)
wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.
Het mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijk ingang door de raad van bestuur worden
ingetrokken.
TITEL X: GIFTEN
Artikel 31
Met uitzondering van handgiften, behoeft elke gift onder de levenden of bij testament aan de
vereniging machtiging door de minister van Justitie. Machtiging is evenwel niet vereist voor de
aanneming van giften waarvan de waarde niet hoger is dan 100.000 (honderdduizend) euro.
De machtiging kan alleszins niet worden verleend indien de vereniging niet voldaan heeft aan de
artikelen 3 en 9 van de VZW – wet of als zij, in schending van artikel 26novies van de VZW – wet, haar
jaarrekening, vanaf haar oprichting of althans van de laatste tien boekjaren, niet ter Griffie van de
Rechtbank van Koophandel heeft neergelegd.
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TITEL XI: BOEKJAAR – BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN – CONTROLE – NEERLEGGING
JAARREKENING
Artikel 32
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot eenendertig december. Ieder jaar en ten
laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de
jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig de volgende artikelen, alsook de
begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De
vereniging mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten minste betrekking moet hebben op
de mutaties in contant geld of op de rekeningen. Evenwel, indien de vereniging valt binnen de criteria
opgenomen in artikel 17 § 3 van de VZW – wet, moet zij haar boekhouding en jaarrekeningen opmaken
overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen.
Artikel 33
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 VZW-wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden
overgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering
onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Zo niet kan het toezicht over de rekeningen van de vereniging toevertrouwd worden aan een of
meerdere rekening-toezichters, zijnde leden van de algemene vergadering aangesteld door de
algemene vergadering voor een periode van drie jaar.
De commissarissen of rekening-toezichters brengen verslag uit op de jaarlijkse algemene vergadering.
Zij hebben een onbeperkt recht van toezicht op alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter
plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle
geschriften van de vereniging.
Artikel 34
Na goedkeuring door de algemene vergadering wordt de jaarrekening en de overige in de VZW-wet
vermelde stukken binnen de 30 dagen na goedkeuring neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.
Overeenkomstig het voorgaande lid worden gelijktijdig neergelegd:
1° een document met de naam en voornaam van de bestuurders en in voorkomend geval van
commissarissen die in functie zijn;
2° in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen.

TITEL XII: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 35
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de
algemene vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald in de wet.
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In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de
rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.
De bestemming van het actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering of door de
vereffenaar(s), maar dient in elk geval tot een belangeloze doelstelling te worden aangewend.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de
vereffenaars neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Binnen de dertig
dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de
vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Antwerpen,

Datum:
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