STATUTEN VAN HET VERBOND DER VLAAMSE TANDARTSEN
Historiek van de vereniging
Het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw. werd opgericht op 24 juni 1986 als gevolg van een fusie
tussen de Vlaamse Wetenschappelijke Tandartsenvereniging v.z.w. en de Vlaamse
Tandartsenvereniging v.z.w. De oprichtingsakte werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 11
februari 1988. Vanaf die datum heeft de vereniging rechtspersoonlijkheid.
De statuten van de vereniging werden gewijzigd door de beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 24 april 1995. Een uittreksel van de statuten werden herhaaldelijk gewijzigd:


statutenwijziging gepubliceerd in de bijlagen van het B.S. van 12/10/1995;



statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2002,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2002;



statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering van 17 januari 2005,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 april 2005;



statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering van 28 januari 2008,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2008;



statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering van 25 januari 2010,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2010.

Art. 1 BENAMING ZETEL
De vereniging draagt de naam “Verbond der Vlaamse Tandartsen, afgekort “VVT”.
De zetel is gevestigd te 1081 Brussel, Tandartsenhuis, Vrijheidslaan 61 in het gerechtelijk
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
De zetel van de vereniging kan voorlopig overgebracht worden naar gelijk welke plaats in het
Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest door eenvoudige beslissing van de Raad
van Bestuur. De eerstvolgende Algemene Vergadering bekrachtigt deze beslissing zonder de
procedure voor een wijziging van de statuten.
Art. 2 MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vereniging heeft als doel de verdediging van alle belangen van de practici in de
tandheelkunde zowel op wetenschappelijk als op materieel gebied in het kader van de vrije
uitoefening van de geneeskunde.
Hiertoe zal de vereniging zonder dat deze opsomming limitatief is :
1. de vertegenwoordiging, de bescherming en de verdediging van haar leden verzekeren;
2. bijdragen tot de vooruitgang en de ontwikkeling van de tandheelkunde, door het
aanmoedigen van het onderwijs en navorsingen, het bestuderen van de problemen
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betreffende de wetenschappelijke vorming en de bescherming der prerogatieven
verbonden aan de titels en academische graden van haar leden;
3. al wat in sociale, financiële, economische, technische, juridische, fiscale en
wetenschappelijke zaken op materiaal en moreel gebied kan nuttig zijn voor haar leden,
bestuderen, aanmoedigen en trachten te verwezenlijken:
4. alle maatregelen die zij meent in het belang te zijn van haar leden, door om het even welk
organisme doen onderzoeken en uitvaardigen;
5. meewerken aan voorlichting en opvoeding van het publiek inzake tandheelkunde en
mondhygiëne en aan alle maatregelen die in het belang zijn van de volksgezondheid;
6. bij de aangesloten leden de geest van collegialiteit, solidariteit en beroepstucht bevorderen;
7. de moraliteit van het tandartsberoep verdedigen door alle daden, geschriften, woorden e.a.
die de eerbaarheid van het beroep kunnen aantasten te bestrijden en eventueel gerechtelijk
te doen vervolgen;
8. samenwerken met, of aansluiten bij alle Belgische, vreemde of internationale instellingen
of verenigingen, die zich bezighouden met kwesties in verband met het maatschappelijk
doel van de vereniging.
In het algemeen kan de vereniging alle initiatieven nemen die dienstig kunnen zijn om de
voortzetting van haar maatschappelijk doel in de hand te werken en alle gerechtelijke daden stellen
die tot de verwezenlijking ervan kunnen bijdragen. In het bijzonder zal de vereniging al of niet
samenwerken met andere verenigingen:
1. jaarlijks minstens twee wetenschappelijke symposia organiseren;
2. minstens om de 4 jaar een internationaal wetenschappelijk congres organiseren;
3. wetenschappelijke publicaties uitgeven;
4. jaarlijks een wetenschappelijk fonds voor onderzoeksopdrachten begroten;
5. in de lokale afdelingen wetenschappelijke en professionele studieavonden inrichten;
6. de leden informeren over hun rechten en plichten op juridisch, sociaal en fiscaal gebied;
7. de nodige stappen ondernemen om de leden te vertegenwoordigen bij de overheid en de
sociale partners in de ziekteverzekering;
8. de vertegenwoordiging van de leden in de Belgische en internationale overkoepelende
verenigingen verzekeren.
Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover zij in
overeenstemming zijn met het hiervoor omschreven doel en voor zover de baten hiervan
gebruikt worden om dit doel te bereiken.
Tot het doel behoort eveneens het rationeel beheer en de instandhouding van de onroerende
goederen die eigendom zijn van de vereniging, in overeenstemming met het maatschappelijk
doel waarvoor de vereniging is opgericht.
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Art. 3 LEDEN
De vereniging is samengesteld uit de volgende leden- categorieën :
1. de effectieve leden welke minstens tien in getal moeten zijn;
2. de toegetreden leden die bestaan uit de volgende categorieën:
2.1.

de ereleden;

2.2.

de geassocieerde leden;

2.3.

de studenten-leden;

2.4.

de stagiairs-leden.

1. Effectieve leden
Effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
Kan als effectief lid aangenomen worden elke natuurlijke persoon die:
1. gemachtigd is de Tandheelkunde in België uit te oefenen en aanvaardt de briefwisseling en
de informatie in het Nederlands te ontvangen;
2. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging bijtreedt;
3. Vóór 1 januari van het desbetreffende verenigingsjaar zijn bijdrage betaalt die bepaald is op
maximum € 950,00 per jaar (aan te passen aan de gezondheidsindex op basis januari 2016);
4. zich ertoe verbindt de regels van de deontologie, in het bijzonder die van de vereniging,
alsook de beslissingen van de organen van de vereniging na te leven.
De aanvraag tot toetreding als effectief lid of tot hernieuwing na ontslag moet schriftelijk of
elektronisch ingediend worden. Ook de aanvraag tot wijziging van student-lid of stagiair-lid tot
effectief lid moet schriftelijk of elektronisch ingediend worden bij de Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur beslist discretionair over de aanvraag tot aansluiting, hernieuwing of wijziging van
categorie, zonder rechtvaardiging noch verhaal.
Het lidmaatschap wordt opgeschort wanneer een lid op 1 januari van het desbetreffende
verenigingsjaar zijn lidgeld niet of niet volledig betaald heeft. Daardoor zal het lid niet meer
genieten van enig lidmaatschapsrecht, met inbegrip van het wettelijk of statutair
lidmaatschapsrecht.
De opschorting vervalt bij volledige betaling van het lidgeld.
Wanneer het effectief lid het jaarlijkse lidgeld niet of niet volledig betaald heeft op31 december
van het desbetreffende verenigingsjaar, wordt het effectief lid geacht uit te treden.

2. Toegetreden leden:
De toegetreden leden worden tot de Algemene Vergaderingen uitgenodigd. De geassocieerde
leden, de studenten-leden en de stagiairs-leden hebben geen stemrecht op de algemene
vergadering. De ereleden hebben wel stemrecht.
Kan als toegetreden lid aangenomen worden elk erelid, geassocieerd lid, student–lid e n s t a g i a i r l i d dat:
1. aanvaardt de briefwisseling en de informatie in het Nederlands te ontvangen;
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2. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging bijtreedt;
3. V ó ó r 1 j a n u a ri v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r e n i gi n g sj a a r zijn bijdrage betaalt die
bepaald is op maximum € 950,00 per jaar (aan te passen aan de gezondheidsindex op
basis januari 2016 ;
4. zich ertoe verbindt de regels van de deontologie, in het bijzonder die van de
vereniging, alsook de beslissingen van de organen van de vereniging na te leven.

2.1.

de Ereleden: De Algemene Vergadering kan, op voordracht door de Raad van Bestuur,
de titel van erelid toekennen aan natuurlijke personen die aan de vereniging uitzonderlijke diensten
hebben bewezen.

2.2.

de geassocieerde leden: De Raad van Bestuur kan de hoedanigheid van geassocieerd
lid toekennen aan n a t u u r l i j k e personen die zich wijden aan het onderwijs of aan onderzoek
in verband met de tandheelkunde of aan de overlevende partner van een overleden lid of
andere begunstigden van de contractanten van verzekeringen die in groepsverband door het
VVT werden afgesloten.

2.3. de studenten–leden en stagiairs-leden :
Kan als student- lid of stagiair-lid aangenomen worden elke natuurlijke persoon die ingeschreven
is v o o r d e o p l e i d i n g t a n d h e e l k u n d e vanaf het eerste jaar master in de tandheelkunde of
als stagiair.
De aanvraag tot toetreding als geassocieerd lid, student-lid of stagiair-lid moet schriftelijk of elektronisch
ingediend worden.
De Raad van Bestuur beslist discretionair over de aanvraag tot aansluiting, zonder
rechtvaardiging noch verhaal.
Het lidmaatschap wordt opgeschort wanneer een lid op 1 januari van het desbetreffende
verenigingsjaar zijn lidgeld niet of niet volledig betaald heeft. Daardoor zal het lid niet meer
genieten van enig lidmaatschapsrecht.
De opschorting vervalt bij volledige betaling van het lidgeld.
Wanneer het toegetreden lid het jaarlijkse lidgeld niet of niet volledig betaald heeft voor 31
december van het desbetreffende verenigingsjaar, wordt het toegetreden lid geacht uit te treden.
In geval van een nieuwe aansluiting gaat het lidmaatschap in na betaling van de bijdrage van het
desbetreffende verenigingsjaar en aanvaarding door de Raad van Bestuur.
De Raad Bestuur beslist discretionair over de aanvraag tot aansluiting, zonder rechtvaardiging noch
verhaal.
Art. 4 ONTSLAG EN UITSLUITING VAN LEDEN
Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij overlijden.
Het lidmaatschap van de effectieve leden eindigt bij definitief verlies van de machtiging de
tandheelkunde in België uit te oefenen.
Het staat elk lid vrij uit de vereniging te treden. Het ontslag wordt per aangetekend schrijven
aan de voorzitter van de Raad van Bestuur betekend. Het ontslag geeft geen recht op een
terugvordering van het volledige of een deel van het lidgeld.
Elk lid dat zich niet zou gedragen naar de uitgevaardigde Statuten en Huishoudelijk Reglement,
de beslissingen van de organen niet naleeft of die door zijn professioneel of persoonlijk gedrag
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aan de vereniging materiële of morele schade zou toebrengen, kan uitgesloten worden, bij
beslissing van de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derden der stemmen,
en dit overeenkomstig de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.
Het lid waarvan de uitsluiting voorgesteld werd, wordt eerst uitgenodigd om voor de Raad van
Bestuur te verschijnen om er gehoord te worden. Nadien kan de Raad van Bestuur een voorstel
tot uitsluiting aan de Algemene Vergadering voorleggen.
In afwachting van de beslissing van de Algemene Vergadering omtrent de uitsluiting van een
lid kan de Raad van Bestuur het lidmaatschap opschorten overeenkomstig de bepalingen in het
Huishoudelijk Reglement.
Art. 5 ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering is samengesteld uit al de leden van de vereniging. Zij vergadert
steeds in het Nederlands en minstens 1 maal per jaar, in de loop van het eerste kwartaal
behoudens overmacht.
Alle leden van de vereniging moeten tot de bijeenkomst van de Algemene Vergadering opgeroepen
worden bij middel van een bericht dat minstens 20 dagen voor de datum van de bijeenkomst
bij de post moet besteld zijn. De oproeping bevat een officiële tekst voor het volmachtformulier
en de agenda die door de Raad van Bestuur is vastgesteld.
Alleen de agendapunten die 45 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering door
minstens 1/20 van de s t e m g e r e c h t i g d e leden schriftelijk aan de Raad van Bestuur
worden meegedeeld, worden aan de agenda toegevoegd en in de oproeping opgenomen.
Buiten de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering, wordt de Algemene Vergadering door de
Raad van Bestuur samengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks
vereist, alsook wanneer ten minste 1/5 van de stemgerechtigde leden daarom verzoekt,
met opgave van de agenda, en wel binnen de 30 dagen na de ontvangst van dit verzoek bij
de Raad van Bestuur.
Alle effectieve leden en ereleden hebben gelijk stemrecht (zij worden in deze statuten omschreven
als de stemgerechtigde leden). De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, uitgebracht door de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, behalve
in de gevallen waar de statuten of de wet anders voorzien. Voor het berekenen van het wettelijke
of statutaire aanwezigheidsquorum geldt het quorum van de stemgerechtigde leden.
De stemming is geheim voor persoonlijke aangelegenheden of wanneer tenminste 100
stemgerechtigde leden het vragen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Elk stemgerechtigd lid kan zich door een ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen
door een schriftelijke of elektronische volmacht, met een door de Raad van Bestuur goedgekeurde
tekst, om in zijn naam te stemmen over de punten die op de agenda voorkomen. De volmachten
moeten ten laatste 10 dagen voor de Algemene Vergadering op de zetel van de vereniging
toekomen. De Raad van Bestuur moet deze volmachten voor de aanvang van de Algemene
Vergadering geldig verklaren en rapporteert hierover aan de Algemene Vergadering.
Geen enkel stemgerechtigd lid mag gebruik maken van een aantal volmachten dat hem zou
toelaten meer dan een honderdste van het totaal aantal effectieve leden te vertegenwoordigen,
de eigen stem inbegrepen.
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Art. 6 BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Een beraadslaging door de Algemene Vergadering is vereist voor :
1. goedkeuring van de begroting en rekeningen, kwijting van de bestuurders en de
verificateurs en bepalen van het lidgeld;
2. benoeming, afzetting en bezoldiging van bestuurders, plaatsvervangende bestuurders en
verificateurs;
3. uitsluiting van een lid;
4. toekennen en intrekken van titel van erelid op voordracht van de Raad van Bestuur;
5. goedkeuring en wijziging van het Huishoudelijk Reglement;
6. goedkeuring en wijziging van de statuten, inbegrepen de wijziging van de rechtsvorm;
7. ontbinding van de vereniging.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur
of, bij zijn ontstentenis, door de ondervoorzitter, of bij ontstentenis, door het oudste lid van de
Raad van Bestuur, op de vergadering aanwezig. De voorzitter kiest de secretaris onder de
aanwezige leden.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in notulen, ondertekend
door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering. De notulen worden
genummerd, gerangschikt en bewaard op de zetel van de vereniging waar de leden er inzage
van kunnen nemen. Derden kunnen er aldaar ook inzage van nemen na voorafgaande
goedkeuring door de Raad van Bestuur en mits het doen blijken van een rechtmatig belang.
Art. 7 DE RAAD VAN BESTUUR
De vereniging wordt in het Nederlands bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is
uit ten minste vier bestuurders of hun plaatsvervangers en ten hoogste 2 minder dan het aantal
stemgerechtigde leden van de vereniging. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen
tot bestuurder worden benoemd. Rechtspersonen kunnen slechts worden aangesteld als
bestuurder indien zij een vaste vertegenwoordiger “intuitu personae” aanstellen die een tandarts
en effectief lid van de vereniging is en die onderhevig zal zijn aan alle bepalingen die aan de
bestuurder-natuurlijke persoon worden opgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Op het ogenblik van de verkiezing maakt de rechtspersoon de identiteit bekend van de vaste
vertegenwoordiger, alsook zijn functie binnen de rechtspersoon.
De leden van de Raad van Bestuur en hun plaatsvervangers worden benoemd door de Algemene
Vergadering onder de effectieve leden van de vereniging wiens lidmaatschap niet opgeschort is;
hun benoeming geldt voor drie jaar en is hernieuwbaar. Indien een rechtspersoon als bestuurder
wordt aangesteld, volstaat het dat diens vaste vertegenwoordiger een effectief lid is van de
vereniging wiens lidmaatschap niet opgeschort is.
1/3 van de verleende bestuursmandaten komt jaarlijks ten einde.
De Raad van Bestuur neemt jaarlijks op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur
volgend op de Statutaire Algemene Jaarvergadering akte van de kandidaturen voor voorzitter,
ondervoorzitter, penningmeester en secretaris en benoemt ten laatste op de tweede vergadering
van de Raad van Bestuur onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris,
een penningmeester, en voorziet in alle nodige functies.
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Bij ontslag, overlijden of andere blijvende afwezigheid van een bestuurder nodigt de Raad van
Bestuur de betreffende verkozen plaatsvervangende bestuurder uit effectief te zetelen tot de
eerstvolgende Algemene Vergadering waarop er definitief in de vacature wordt voorzien.
Bij voorziene afwezigheid moet een effectief bestuurder zijn plaatsvervanger vragen hem
gedurende zijn afwezigheid te vervangen. De bestuurder kan ook steeds een volmacht geven
aan een andere bestuurder die gerechtigd is aan de vergadering van de Raad van Bestuur deel
te nemen en te stemmen. Een bestuurder mag slechts de volmachtdrager zijn van één andere
bestuurder.
Alle bestuurders beschikken over één stem.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, door de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behalve in de gevallen waar de statuten of de wet
anders voorzien. Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden blanco stemmen,
ongeldige stemmen of onthoudingen als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
De Raad van Bestuur kan tot stemming overgaan wanneer minimaal de helft plus één
stemgerechtigde of vertegenwoordigde bestuurders aanwezig zijn, behoudens in gevallen van
oproeping van de Raad van Bestuur bij hoogdringendheid.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De Raad van Bestuur kan tegenover een bestuurder de sancties treffen die hij nodig acht, op
de wijze en in de gevallen door het Huishoudelijk Reglement voorzien.
De Raad van Bestuur kan bij drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen een
bestuurder schorsen. In voorkomend geval nodigt de Raad van Bestuur de verkozen
plaatsvervangende bestuurder uit om effectief te zetelen tot een Algemene Vergadering, die
binnen de 6 weken, behoudens in juli en augustus, wordt samengeroepen, waar bij meerderheid
van stemmen een einde kan worden gesteld aan het mandaat van de betrokken bestuurder.
In afwachting van de beslissing van de Algemene Vergadering kan de Raad van Bestuur
de bestuurder schorsen overeenkomstig de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.
De Raad van Bestuur kan alle handelingen van bestuur en beschikkingen verrichten, van welke
aard ook, die voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging noodzakelijk of dienstig
zijn, mits deze bevoegdheden niet door de wet of door deze statuten aan de Algemene
Vergadering zijn opgedragen.
De Raad van Bestuur kan derhalve, zonder dat deze opsomming limitatief is, roerende en
onroerende goederen kopen, verkopen, en ruilen, huur- en verhuurovereenkomsten afsluiten
zonder beperking van duur, alsmede alle andere overeenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen,
dadingen, compromissen en arbitragebedingen, gelden aanvaarden, leningen aangaan,
hypotheken en zakelijke waarborgen verlenen, voorts afstand doen van alle rechten en
rechtsvorderingen, opheffing geven en machtiging verschaffen tot doorhalen, met kwijting van
alle inschrijvingen, beslag en verzet, het personeel van de vereniging benoemen en herroepen.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten recht en treedt in rechte op als
eiser of als verweerder, door toedoen van de voorzitter of door een daartoe door de Raad van
Bestuur gemachtigd persoon.
Voor handelingen waarvan de waarde € 15 000 (aan te passen aan de gezondheidsindex op basis
van 1 januari 2016) overschrijdt, is de vereniging, ten aanzien van derden, slechts verbonden door
de handtekening van de voorzitter en de penningmeester, behalve indien de Raad van Bestuur een
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of meerdere specifieke volmachtdrager(s) heeft aangeduid.
De Raad van Bestuur kan een gemachtigde benoemen voor handelingen van dagelijks bestuur.
Zijn handtekening geldt dan als kwijting en decharge voor verrichtingen met post, bank, spaarkas,
spoorweg en andere vervoersondernemingen.
De Raad van Bestuur benoemt en herroept, na de betrokkene te hebben gehoord en na debat de
vertegenwoordigers die de vereniging aanduidt om namens haar te zetelen in raden en organen
van andere verenigingen of instanties.
De Raad van Bestuur kan commissies en werkgroepen waarvan hij de samenstelling en de
bevoegdheden bepaalt oprichten en ontbinden.
De erkenning en de coördinatie van de activiteiten van de lokale afdelingen behoren eveneens
tot zijn bevoegdheid.
De Raad van Bestuur zal elk jaar de rekeningen van het verlopen verenigingsjaar en de begroting
van het volgende verenigingsjaar ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen.
Alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten zijn toegewezen aan de Algemene
Vergadering worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.
Art. 8 BEGROTINGEN - REKENINGEN - VERIFICATEURS
Het verenigingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De penningmeester maakt de begroting en de staat van ontvangsten en uitgaven op en legt deze
aan de Raad van Bestuur voor, die ze ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorstelt.
De Algemene Vergadering zal minstens twee verificateurs aanduiden, die belast worden met het
nazicht van de rekeningen. Zij worden benoemd voor telkens één jaar. Hun mandaat is maximum
2 maal na elkaar hernieuwbaar.
Art 9. LEGATEN, DOTATIES EN SUBSIDIES
De vereniging kan elke gift onder levenden of bij testament ontvangen, mits inachtname van
de bepalingen van artikel 16 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Deze legaten, subsidies en dotaties kunnen specifiek toegewezen worden ter behartiging van
één van de maatschappelijke doelen van de vereniging.
Enkel indien dit contractueel is overeengekomen, zal de vereniging verantwoording uitbrengen
t.o.v. de schenkers.
Art. 10. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd en de vereniging worden ontbonden
overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 en artikel 20 van de wet van 27 juni 1921 zoals
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Bij ontbinding van de vereniging zal het vermogen d.i.
het actief dat nog zou overblijven na voldoening van de schulden, een bestemming krijgen die
zoveel mogelijk het maatschappelijk doel van de vereniging benadert.
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Art. 11 STATUTAIR REGIME
Voor al wat niet in de huidige statuten voorzien werd, schikt de vereniging zich naar de wet van
27 juni 1921 waarbij de rechtspersoonlijkheid aan de verenigingen zonder winstoogmerk
toegekend wordt zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, alsmede naar de gewoonten bij de
beraadslagende vergaderingen.
Deze aangepaste statuten worden van kracht op de dag van de publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
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