(Red.) Diese gekürzte Fassung der Statuten in niederländischer Sprache ist eine eigene
Übersetzung und nicht rechtsverbindlich.

§ 1 Rechtsvorm, Benaming, Zetel, Duur
Rechtsvorm
Artikel 1
De vereniging wordt als vereniging zonder winstoogmerk opgericht, overeenkomstig de wet van 27
juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd bij de wet van 2
mei 2002, de wet van 16 januari 2003 en de wet van 22 december 2003.
Benaming
Artikel 2
De vereniging wordt "BELGIENINFO.net" genoemd.
Deze benaming moet vermeld worden op alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven,
bestellingen en andere stukken die van de vereniging uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden "Vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "VZW", samen met
de exacte vermelding van de zetel.
Zetel
Artikel 3
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in België te 1180 Ukkel,
Papenkasteelstraat 136 in het gerechtelijk arrondissement van Brussel.
Duur

Artikel 4
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht.
§ 2 Maatschappelijk doel
Artikel 5
De vereniging heeft tot doel de Europese verstandhouding te bevorderen. Zij helpt alle Duitstaligen,
meer bepaald Duitse, Oostenrijkse, Luxemburgse en Zwitserse staatsburgers, die met hun gezin
naar België gekomen zjin, om zich snel in hun nieuwe omgeving te oriënteren. De vereniging heeft
specifiek tot doel partners en jongeren die samen met hun echtgenoot, partner of hun ouders naar
het buitenland trekken, nieuwe persoonlijke contacten in het gastland mogelijk te maken via
Duitstalige informatie, tips en discussieforums op internet. De vereniging helpt iedereen die in
Duitstalige informatie over België geïnteresseerd is.
De VZW verwezenlijkt haar doeleinden onder andere door:
a) de publicatie van een Duitstalige informatiedienst via een website op het adres
http://www.BELGIENINFO.net;
b) elke andere vorm van journalistieke, wetenschappelijke of culturele actie, die zelfstandig of in
samenwerking met partners met gelijkaardige doeleinden georganiseerd wordt;
c) de oprichting en promotie van virtuele of reële informatiecentra die ontmoetingen tussen mensen
uit verschillende Europese landen bevorderen.
Artikel 6
De vereniging is onafhankelijk, houdt zich buiten elke politieke beweging en handelt
grensoverschrijdend.
Artikel 7
De vereniging kan elke burgerlijke, roerende of onroerende verrichting uitvoeren en met alle
middelen hulp of medewerking en deelname verlenen aan ondernemingen of instellingen die
dezelfde doelen nastreven of waarvan de activiteit bijdraagt of zou kunnen bijdragen tot de
realisatie ervan.
Artikel 8

De vereniging kan voorts alle activiteiten ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot de verwezenlijking van voornoemd niet-winstgevende doel van de vereniging, met inbegrip van
de wettelijk toegelaten bijkomende commerciële of winstgevende activiteiten, waarvan opbrengst
volledig wordt besteed aan de realisatie van voornoemde niet-winstgevende doelen.
§ 3 Taalgebruik
Artikel 9
Op de vergaderingen en zittingen van de organen van de vereniging wordt verstandig gebruik
gemaakt van het Duits, het Nederlands of het Frans.
De notulen van de vergaderingen en andere officiële documenten worden in het Frans opgesteld. Er
wordt van elk document van de vereniging een Duitse vertaling gemaakt.
§ 4 Leden
Artikel 10
De vereniging is samengesteld uit gewone leden en ereleden. Slechts de ereleden genieten van alle
rechten.
Artikel 11
Het aantal leden is onbeperkt, maar mag niet lager liggen dan 7. De oprichters zijn de eerste leden
van de vereniging.
Artikel 12
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie kan haar kandidatuur indienen om een
gewoon lid te worden, voorzover ze het verenigingsdoel ondersteunt en handelingsbekwaam is.
De kandidaat richt zijn schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist
over de kandidatuur als gewoon lid op haar volgende vergadering, zonder haar beslissing te moeten
motiveren. De beslissing van de raad van bestuur wordt schriftelijk aan de kandidaat ter kennis
gebracht.
De kandidaat kan binnen 30 dagen tegen een eventuele negatieve beslissing van de raad van bestuur
schriftelijk verzet aantekenen. Indien de raad van bestuur zijn beslissing niet herziet, oordeelt de
algemene vergadering bij haar volgende zitting over het verzet. Er kan geen rechtsmiddel tegen de
beslissing van de algemene vergadering worden ingesteld. Ze moet niet met redenen worden

omkleed en wordt aan de kandidaat met gewone brief ter kennis gebracht.
Artikel 13
Op voorstel van de raad van bestuur kan een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een
organisatie provisorisch erelid worden. De genoemde persoon of organisatie wordt definitief erelid
na een beslissing van de algemene vergadering in die zin.
Artikel 14
De leden kunnen te allen uit de vereniging treden, door hun uittreding schriftelijk aan de raad van
bestuur mee te delen. De uittreding is onmiddellijk van kracht.
§6 Organen
Artikel 24
De algemene vergadering, de raad van bestuur, de adviescommissie en de vriendenkring zijn de
organen van de vereniging.
§7 Algemene vergadering
Artikel 25
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij is samengesteld uit alle
leden.
Alle gewone leden beschikken over een gelijk stemrecht bij de algemene vergadering. Ieder gewoon
lid heeft één stem.
§8 Raad van bestuur
Artikel 37
De vereniging wordt door een raad van bestuur geleid, die ten minste uit drie leden bestaat. Het
aantal bestuurders ligt in elk geval onder die van de leden van de vereniging.
Artikel 38

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:
1)

Voorzitter

2)

Vice-voorzitter (secretaris)

3)

Penningmeester

4)

1. bijzitter

5)

2. bijzitter

De voorzitter is onder meer voor de bijeenroeping en het voorzitterschap van de raad van bestuur
bevoegd.
De vice-voorzitter (secretaris) stelt de processen-verbaal op en staat in voor het bijhouden van de
stukken en de neerlegging en bekendmakingen van de akten bij de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel.
De penningmeester is bevoegd voor het beheer van de kas en de rekeningen (inkomsten/uitgaven)
van de vereniging, de belastingaangiftes en de eventuele neerlegging van de jaarrekeningen bij de
bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel of de Belgische Nationale Bank.
Artikel 39
De bestuurders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden van de vereniging voor een duur van 2 jaar benoemd/
Hun mandaat neemt een einde met de gewone algemene vergadering.
De bestuurders kunnen herkozen worden.
§ 9 Adviescommissie, vriendenkring
Artikel 60
De adviescommissie en de vriendenkring worden als vaste commissies van de vereniging opgericht.
Artikel 61
De raad van bestuur benoemt de adviescommissie. Ze bestaat uit bekende persoonlijkheden uit de
economische, wetenschappelijke, politieke wereld en uit de media, die dezelfde doelen nastreven
als BELGIENINFO.net, zonder noodzakelijkerwijs lid van de vereniging zijn.

De adviescommissie adviseert de vereniging bij redactionele kwesties.
De leden van de adviescommissie worden benoemd door de algemene vergadering en beschikken er
over het stemrecht indien zij gewoon lid van de vereniging zijn geworden in overeenstemming met
artikel 12 van onderhavige statuten.
Het staat de leden van de adviescommissie vrij hun mandaat na overleg met de raad van bestuur ter
beschikking te stellen.
Artikel 62
De vriendenkring adviseert de raad van bestuur bij de strategische ontwikkeling van de vereniging
en ondersteunt laatstgenoemde door jaarlijkse bijdragen of door materiële of andere
dienstverleningen.
Een rechtspersoon kan lid van de vriendenkring zijn.
De leden van de vriendenkring worden uitgenodigd op de algemene vergadering en beschikken er
over het stemrecht indien zij gewoon lid van de vereniging zijn geworden in overeenstemming met
artikel 12 van onderhavige statuten.
Het staat de leden van de Vriendenkring vrij hun mandaat na overleg met de raad van bestuur ter
beschikking te stellen.
§ 10 BELGIENINFO.net
Artikel 63
De vereniging is de uitgever van BELGIENINFO.net. Zij tekent verantwoordelijk voor de inhoud
van BELGIENINFO.net overeenkomstig het persrecht.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de hoofdredacteur, de hoofdwebmaster en indien nodig
een persoon aan wie het dagelijks bestuur van BELGIENINFO.net wordt opgedragen. Deze
mandanten zijn uitdrukkelijk toegankelijk voor leden van de raad van bestuur.
In het kader van hun mandaat handelen de hoofdredacteur en de persoon aan wie het dagelijks
bestuur van BELGIENINFO.net is opgedragen, in alle onafhankelijkheid.
§ 12 Onkostenvergoeding, vergoeding van representatiekosten

Artikel 69
Ieder lid van de vereniging en alle medewerkers van de informatiedienst BELGIENINFO.net
kunnen een terugbetaling aanvragen voor onkosten die bij het opstellen van artikelen of bij het
uitvoeren van welke andere taak ook werden opgelopen om de doelstellingen van de vereniging te
verwezenlijken.
Artikel 70
Vrijwilligerswerk ten gunste van BELGIENINFO.net wordt niet vergoed. Ieder lid van de
vereniging dat minstens 24 uur per jaar heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van het doel van de
vereniging, kan een aanvraag tot vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage indienen. In uitzonderlijke
gevallen, die gemotiveerd dienen te worden, kan het lid een vergoeding voor representatiekosten
aanvragen. De hoofdredacteur en de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, bepalen
met goedkeuring van de raad van bestuur het bedrag van deze vergoeding.

