Gecoördineerde statuten
Versie goedgekeurd op de
Algemene Vergadering van 25 oktober 2013

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER
WINSTOOGMERK VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP
TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur
Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt
als naam "Vlaams Rechtsgenootschap". In haar betrekkingen met derden mag zij gebruik maken van
de afkorting : "VRG"
Art. 2. De vereniging heeft haar zetel in de stad Leuven op de Tiensestraat 53 en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel mag naar elk ander adres binnen de stad Leuven worden
gebracht bij eenvoudige beslissing van de algemene vergadering.
Deze beslissing moet in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement Leuven worden neergelegd.
Art. 3. Het Vlaams Rechtsgenootschap is de studentenkring van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de
KU Leuven. In deze hoedanigheid is zij onder meer de organisator van tal van ontspannende,
sportieve, sociale, culturele en maatschappelijk vormende activiteiten voor de rechtenstudenten, en
vertegenwoordigt zij de rechtenstudenten, onder meer in het Faculteitsbestuur en in de Faculteitsraad
van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, alsook in de overkoepelende studentenvertegenwoordigende
organen. Meer algemeen heeft de vereniging aldus tot doel de sociale, maatschappelijke, studie- en
beroepsbelangen van de rechtenstudenten te behartigen.
Zij zal ernaar streven op alle niveaus de tolk te zijn van de belangen van de rechtenstudenten en een
coördinatie- en organisatiefunctie uit te oefenen op cultureel, ontspannend, sociaal en professioneel
vlak. Daarbij zorgt de vereniging voor een omvattende informatieverspreiding inzake de
aangelegenheden die de rechtenstudenten aanbelangen via eigen elektronische en gedrukte
communicatiekanalen.
De vereniging kan daartoe ook handelsdaden stellen, voor zover deze ondergeschikt blijven aan het
doel waarvoor zij werd opgericht en de opbrengst ervan uitsluitend voor dit doel wordt aangewend. De
vereniging organiseert met name een cursusdienst die onder sociaal aanvaardbare voorwaarden
cursussen verspreid ten behoeve van de rechtenstudenten.
De vereniging kan voor de uitoefening van haar doel het lidmaatschap opnemen en/of het bestuur
uitoefenen van andere verenigingen en ondernemingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, voor
zover die verenigingen of ondernemingen een doel hebben dat verenigbaar is met het hare.
Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden door
een beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 18, 28 en 29
van deze statuten.
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TITEL II. – Leden
Art. 5. De vereniging heeft minstens twee soorten leden:
1°
2°

De actieve leden, die lid zijn van de algemene vergadering;
De steunende leden, studenten aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

De algemene vergadering kan daarnaast bij gewone meerderheid ereleden toelaten tot de vereniging.
Enkel de actieve leden hebben de rechten en de plichten die de VZW-wet aan de leden van de VZW
toekent. Steunende leden en ereleden hebben de rechten en plichten die hen worden toegekend door
het huishoudelijk reglement.
De raad van bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van de actieve leden bij. Een
afschrift van dit register wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Art. 6 §1. De steunende leden betalen jaarlijks een lidgeld, waarvan het bedrag door het dagelijks
bestuur wordt vastgesteld, zonder dat het meer kan bedragen dan 15 euro. Bij niet-betaling van het
jaarlijkse lidgeld vervalt het lidmaatschap. De leden van het dagelijks bestuur van de vereniging zijn
echter van rechtswege steunend lid van de vereniging, zonder dat ze tot betaling van het lidgeld zijn
gehouden. Ook de actieve leden zijn vrijgesteld van het betalen van het lidgeld.
§2. De actieve leden dienen één euro in te brengen in de vereniging.
Art. 7. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van
bestuur ter kennis worden gebracht.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met
inachtneming van de regeling bepaald in artikel 18 van de statuten.
Art. 8. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van
de vereniging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbreng
vorderen.

TITEL III. - Algemene vergadering
a) Samenstelling.
Art. 9. §1. De algemene vergadering bestaat uit de actieve leden van de vereniging. Het aantal actieve
leden bedraagt minstens zestien.
Op de vergadering bedoeld in artikel 13 §2 krijgt de algemene vergadering een nieuwe samenstelling.
Over de kwijting van de uittredende raad van bestuur beslist de algemene vergadering vooraleer zij
deze nieuwe samenstelling verkrijgt.
§2. Er is geen cumul mogelijk tussen het lidmaatschap van het dagelijks bestuur en dat van de
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algemene vergadering. Indien een lid van het uittredend dagelijks bestuur zich niet kan kandidaat
stellen als lid van de algemene vergadering in de gevallen zoals voorzien in artikel 9 § 3 lid 1, omdat
hij of zij deel zal blijven uitmaken van het volgende dagelijks bestuur, wordt zijn of haar recht om het
lidmaatschap van de algemene vergadering aan te vragen op grond van art. 9, §3 eenmalig opgeschort
tot de daaropvolgende algemene vergadering overeenkomstig art. 13 § 2.
§3. Met inachtneming van de vorige paragraaf, worden aldus lid van de algemene vergadering, zo zij
dat wensen:
1° Uit het uittredende dagelijks bestuur: de voorzitter, de ondervoorzitter, de twee penningmeesters, de
twee secretarissen, de facultair en de cursusdienstverantwoordelijke die hun wil te kennen geven om
lid te worden van de algemene vergadering op de vergadering bedoeld in §1, tweede lid, of, wanneer
zij op deze vergadering niet aanwezig kunnen zijn, door een schriftelijke kennisgeving aan de
voorzitter van de uittredende algemene vergadering en dit uiterlijk bij aanvang van deze vergadering.
Deze kennisgeving leidt van rechtswege tot lidmaatschap, tenzij een lid van de algemene vergadering
een stemming aanvraagt en tweederde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden zich bij geheime
stemming verzet tegen het lidmaatschap.
2° Een lid van het dagelijkse bestuur van de VZW “Huis der Rechten” uit Leuven, voorgedragen door
deze VZW;
3° De voorzitter van de algemene vergadering van de VZW “Huis der Rechten” uit Leuven.
4° De leden van de uittredende algemene vergadering, met uitzondering van de leden bedoeld in 2° en
3°, die hun wil te kennen geven om lid te blijven van de algemene vergadering op de vergadering
bedoeld in §1, tweede lid, of, wanneer zij op deze vergadering niet aanwezig kunnen zijn, door een
schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de uittredende algemene vergadering en dit uiterlijk
bij aanvang van deze vergadering.

§4. Elke andere persoon, voorgedragen door een drievierde meerderheid binnen het dagelijks bestuur,
die zich minstens één jaar lang verdienstelijk heeft gemaakt als lid van het dagelijks bestuur en
vervolgens één jaar lang binnen de algemene vergadering, kan lid worden van diezelfde algemene
vergadering, op voorwaarde dat deze persoon bij geheime stemming wordt verkozen door een
tweederde meerderheid binnen de vergadering zoals bedoeld in art. 13 § 2. De algemene vergadering
kan besluiten voornoemd statuut maximum 1 jaar te verlengen.
§5. Elk lid van de uittredende algemene vergadering dat tijdens het afgelopen werkingsjaar tweemaal
afwezig was op een algemene vergadering, zonder vertegenwoordigd te zijn door een schriftelijke
volmacht en zonder de secretaris schriftelijk uiterlijk voor aanvang van de vergadering op de hoogte te
hebben gebracht van zijn/haar afwezigheid, kan, ongeacht de kennisgeving bedoeld in §3, 4°,
uitgesloten worden door de uittredende algemene vergadering met twee derden van de uitgebrachte
stemmen.
Art. 10. De algemene vergadering kiest, op haar vergadering zoals bedoeld onder artikel 13 § 2, onder
haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris.
De algemene vergadering kan commissies oprichten voor specifieke materies. Leden van het dagelijks
bestuur kunnen met raadgevende stem deelnemen aan de bijeenkomsten van deze commissies.
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Art. 11. Elk actief lid kan zich door een ander actief lid op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke volmacht, die uiterlijk bij aanvang van de
algemene vergadering ter kennis wordt gebracht van dit lid en van de secretaris van de algemene
vergadering. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk aanwezig of
vertegenwoordigd lid beschikt over één stem.

b) Bijeenroeping en bevoegdheid.
Art. 12. De volgende aangelegenheden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene
vergadering:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

8°
9°
10°
11°

het wijzigen van de statuten;
het benoemen en afzetten van de bestuurders;
het benoemen en afzetten van de leden van het dagelijks bestuur;
het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
het ontbinden van de vereniging;
het aangaan van een verbintenis namens de vereniging, die zich uitstrekt over meer dan één
boekjaar. Indien dergelijke verbintenissen worden aangegaan zonder voorafgaande
goedkeuring door de algemene vergadering, zijn de bestuurders en de leden van het dagelijks
bestuur persoonlijk verbonden door de aangegane verbintenissen, onverminderd hun
aansprakelijkheid tegenover de VZW;
het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement van de VZW;
het opstellen en wijzigen van een kiesreglement voor de verkiezing van het presidium en de
facultair;
het uitsluiten van een lid;
het omzetten van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Art. 13. §1. De algemene vergadering wordt door de voorzitter van de algemene vergadering
bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist, of als een vijfde van
de leden van de algemene vergadering of drie leden van de raad van bestuur daarom verzoeken.
§2. Zij moet op de eerste vrijdag van augustus worden bijeengeroepen voor minstens de volgende
aangelegenheden:
1° het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen boekjaar;
2° het goedkeuren van de begroting voor het volgend boekjaar;
3° het benoemen van een nieuwe raad van bestuur overeenkomstig artikel 20 van de statuten;
4° het benoemen van een nieuw dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 25 van de statuten.
5° het benoemen van een nieuw College overeenkomstig artikel 29 van de statuten.
§3. Daarnaast wordt de algemene vergadering samengeroepen bij aanvang van het tweede semester
van het academiejaar van de KU Leuven met het oog op de financiële en inhoudelijke rapportering
door het dagelijks bestuur met betrekking tot de activiteiten van het afgelopen eerste semester en de
planning voor het resterende gedeelte van het boekjaar.
Art. 14. Alle leden worden minstens één week voor de vergadering door de secretaris van de
algemene vergadering opgeroepen per elektronische post.
De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en bevat de agenda. De raad van bestuur
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stelt de agenda op. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door drie leden van de
algemene vergadering, moet op de agenda voorkomen. Onderwerpen die niet op de agenda staan,
kunnen niet worden behandeld, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid beslist om ze
wel te behandelen.
Art. 15. Elk steunend lid kan verzoeken richten aan de voorzitter van de algemene vergadering. Deze
verzoeken worden in overweging genomen door de raad van bestuur, die er de passende gevolgen aan
geeft.

c) Wijze van beraadslaging.
Art. 16 §1. Met uitzondering van de door de wet en door de statuten bepaalde gevallen, worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Enkel
de actieve leden van de vereniging hebben stemrecht op de algemene vergadering.
§2. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter van de algemene vergadering de doorslag,
met uitzondering voor wat betreft het goedkeuren van de rekeningen. Indien er in dit laatste geval
staking van stemmen is, worden de rekeningen niet goedgekeurd.
§3. De voorzitter kan steeds de vergadering geheel of voor enkele agendapunten gesloten verklaren.
Wanneer de vergadering gesloten is, mogen enkel leden van de algemene vergadering aanwezig zijn,
tenzij de aanwezigheid van een niet-lid voor een specifiek punt vereist is.
Wanneer één derde van de aanwezigen hierom verzoeken, moet de voorzitter de vergadering gesloten
verklaren voor de agendapunten waarop het verzoek betrekking heeft.
Art. 17. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging in de
oproeping is vermeld en indien twee derde van de actieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De statutenwijziging moet worden goedgekeurd met een meerderheid van tweederde van de
aanwezige of vertegenwoordigde actieve leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op de
doelstellingen van het Vlaams Rechtsgenootschap, dan kan zij enkel worden aangenomen met een
meerderheid van viervijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde actieve leden.
Wordt het quorum niet bereikt, dan kan ten vroegste drie weken na de eerste vergadering een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art. 18. Voor de vrijwillige ontbinding en voor uitsluiting van een lid, behoudens voor de situatie
bedoeld in artikel 9, §5, moet de regeling voor een gewone statutenwijziging worden gevolgd.
Art. 19. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter
en de secretaris van de algemene vergadering en bijgehouden worden op de zetel van de vereniging.
Elke belanghebbende heeft het recht om inzage of een afschrift van de notulen te vragen aan de
secretaris van de algemene vergadering. Het gedeelte van het verslag dat gaat over agendapunten die
door een gesloten algemene vergadering conform artikel 16, §3, werden behandeld, is enkel
toegankelijk voor leden van de algemene vergadering.

______________________________________________pagina 5 van 10_____________________________________________

Vlaams Rechtsgenootschap - K.U.Leuven - Tiensestraat 53, 3000 Leuven
Versie goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 25 oktober 2013
Tel. 016/32.55.80 - Fax 016/32.55.81
Ondernemingsnummer 0442.484.504

Gecoördineerde statuten
Versie goedgekeurd op de
Algemene Vergadering van 25 oktober 2013

De jaarrekening wordt, ondertekend door de voorzitter en penningmeester van de algemene
vergadering en door de voorzitter en de twee penningmeesters van het dagelijks bestuur, neergelegd
ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement Leuven.
De aangifte in de rechtspersonenbelasting wordt ondertekend en ingediend door de penningmeester
van de algemene vergadering.

TITEL IV. - Raad van bestuur

Art. 20. §1. De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur, waarvan het aantal leden
vastgesteld is op vijftien.
§2. Tenzij de algemene vergadering met een viervijfde meerderheid van actieve vertegenwoordigde
leden hieromtrent anders beslist, wordt de raad van bestuur als volgt samengesteld:
1°
2°
3°
4°
5°

de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris van de algemene
vergadering;
de voorzitter, de ondervoorzitter, de twee penningmeesters, de twee secretarissen en de
cursusdienstverantwoordelijke van het dagelijks bestuur;
de verkozen facultair;
de twee leden van de VZW “Huis der Rechten” bedoeld in artikel 9, §3, 3° en 4°;
een lid verkozen uit en door de algemene vergadering.

§3. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van het dagelijks bestuur. In diens
afwezigheid wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste onder de aanwezigen, met
uitsluiting van de bestuurders bedoeld in paragraaf 2, 4°.
Art. 21. De algemene vergadering stelt tijdens de vergadering bedoeld in artikel 13 §2 een nieuwe
raad van bestuur aan voor het volgende boekjaar. De aanstelling van de bestuurders moet binnen de
maand na de beslissing van de algemene vergadering worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement
Leuven.
Art. 22. De raad van bestuur organiseert de verkiezing van het presidium en de facultair volgens de
bepalingen van het kiesreglement dat daartoe overeenkomstig artikel 12, 9° door de algemene
vergadering werd opgesteld.
Art. 23. §1. De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke
gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Deze is bevoegd voor alle aangelegenheden, met
uitzondering van diegene die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
§2 De vereniging wordt rechtsgeldig verbonden door de handtekening van twee bestuurders die
gezamenlijk moeten tekenen. Eén van deze twee bestuurders dient een lid van het dagelijks bestuur te
zijn, met uitzondering van de beslissingen die meer dan één boekjaar beslaan. In dat geval dient
minstens één van de bestuurders lid van de algemene vergadering te zijn. Zij moeten van geen
volmacht doen blijken.
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Art. 24. §1 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging
zulks vereist. Zij vergadert minstens één keer per kwartaal, en wordt bijeengeroepen door haar
voorzitter of door drie bestuurders.
§2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging
dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de
bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt
in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per email, video- of telefoon- conferentie.
TITEL V – Dagelijks bestuur

Art. 25. §1. De dagelijkse werking van de vereniging wordt verzorgd door het dagelijks bestuur. De
bevoegdheid van het dagelijks bestuur geldt voor één jaar, dat gelijk loopt met het boekjaar voorzien
in artikel 27.
§2. De algemene vergadering stelt tijdens de vergadering bedoeld in artikel 13 §2 een nieuw dagelijks
bestuur aan voor het volgende boekjaar. Als leden van het dagelijks bestuur kunnen enkel leden van
het overeenkomstig artikel 22 verkozen presidium en de overeenkomstig artikel 22 verkozen facultair
worden aangesteld. Het verkozen presidium moet minstens voorzien in de volgende functies: een
voorzitter, twee penningmeesters, een secretaris en een cursusdienstverantwoordelijke.
TITEL VI – Vertegenwoordiging van de vereniging in de VZW Huis der Rechten
Art. 26
§1. De uitoefening van de vertegenwoordiging van de vereniging in de VZW Huis der Rechten (hierna
“de VZW HdR”), of zijn rechtsopvolgers, wordt uitgevoerd door een college van lasthebbers van de
vereniging (hierna “het College”). Dit College handelt en wordt samengesteld op de wijze bepaald in
deze Titel en Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.
§2. De raad van bestuur kan steeds op grond van zijn residuaire bevoegdheden één of meer bijzondere
lasthebbers aanstellen om de vertegenwoordiging van de vereniging in de VZW HdR uit te oefenen
indien het College in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen. Die lastgeving is
slechts geldig voor zover wordt voldaan aan de bepalingen uit §3 van dit artikel.
§3. De lastgeving kan enkel voor een bepaalde duur worden gegeven en is onbeperkt verlengbaar. Ze
wordt aan minstens drie en maximum vijf personen gegeven die moeten handelen als een college. Ze
moet steeds welomschreven zijn en onmiddellijk herroepbaar. Enkel leden van de algemene
vergadering zoals bedoeld in artikel 9, §3, 1° en 4° en artikel 9, §4 kunnen als bijzonder lasthebber
worden aangeduid.
Indien de raad van bestuur een mandaat geeft, dient ze hiervan de voorzitter en secretaris van de
algemene vergadering op de hoogte te brengen. Deze melding bevat minstens de volgende gegevens:
- De periode waarvoor het mandaat geldig is
- De omvang en modaliteiten van de lastgeving
- De lasthebbers
- De redenen waarom het College in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen
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a) Samenstelling van het College
Art. 27.
§1. Het College bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld
1°
De voorzitter van het dagelijks bestuur of een lid voorgedragen door het dagelijks bestuur op
de algemene vergadering bedoeld in Art. 13§ 2 is van rechtswege lid voor de duur van zijn
mandaat.
2°
Vier leden van de algemene vergadering zoals bedoeld in Art. 9, §3, 1° en 4° die per
verkiezing worden aangeduid door de algemene vergadering. Deze leden zijn onbeperkt
herkiesbaar.
§2. Verkiesbaar zijn enkel personen die zich één van de volgende situaties bevinden:
- Stemgerechtigd zijn zoals bedoeld in de participatiereglementen van de universitaire
studentenvertegenwoordiging voor de verkiezingen van de kringvergaderingvan het Vlaams
Rechtsgenootschap;
- Met succes een masteropleiding voltooid hebben waarbij men stemgerechtigd was zoals
bedoeld in de participatiereglementen van de universitaire studentenvertegenwoordiging voor
de verkiezingen van de kringvergadering van het Vlaams Rechtsgenootschap.

Art. 28.
Het mandaat van het College vangt aan bij samenstelling van het College zoals bepaald in Art. 29 en
loopt af op de dag van de eerstvolgende vergadering van de algemene vergadering zoals bedoeld in art.
13,§2.
Art. 29.
§1. Het College wordt verkozen door de algemene vergadering zoals bedoeld in art. 13,§2 volgens een
procedure vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
§2. Het College is rechtsgeldig samengesteld van zodra er drie verkozenen zijn.
b) Bijeenroeping en beraadslaging van het College
Art. 30
§1 Het College, alsook elk individueel lid van het College, heeft steeds de plicht de Vereniging te
informeren over elke zaak waar zij feitelijk kennis over heeft die relevant is voor de uitoefening van
haar mandaat en die van substantieel belang is voor de belangen van de vereniging.
§2 De kennisgeving als bedoeld in §1 dient steeds minstens te gebeuren aan de voorzitter van de raad
van bestuur en de voorzitter van de algemene vergadering.
c) Bevoegdheden van het College
Art. 31
Behoudens beperkingen voorzien in deze statuten of in het Huishoudelijk Reglement van de
vereniging heeft het College een onbeperkt mandaat om het stemrecht van de vereniging uit te oefenen
in de algemene vergadering van de VZW HdR.
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Het College oefent zijn mandaat uit in overeenstemming met de statuten en het Huishoudelijk
Reglement, inclusief de doelstellingen, van de vereniging. Het College en zijn leden zijn verder
gehouden tot het uitoefenen van hun mandaat volgens het criterium van de goede huisvader.
Het College oefent zijn mandaat collegiaal en zonder mogelijkheid van indeplaatsstelling uit en beslist
bij consensus.
Leden van het College die afwezig zijn op een algemene vergadering van de VZW HdR worden
geacht in te stemmen met de beslissing van de aanwezige leden van het College. Het volstaat dat één
lid van het College aanwezig is op de Algemene Vergadering van de VZW HdR opdat het stemrecht
van de vereniging kan worden uitgeoefend.
Art. 32
§1. Het College heeft een expliciet mandaat nodig van de algemene vergadering van de vereniging, die
beslist per gewone meerderheid, alvorens het College kan stemmen voor een statutenwijziging van de
VZW HdR.
d) Uitsluiting van leden van het College
Art. 33
Een lid van het College kan uitgesloten worden als lid van het College indien het schromelijk tekort
komt aan zijn verplichtingen als mandaathouder. Die tekortkomingen kunnen bestaan uit, maar zijn
niet beperkt tot:
Het mandaat niet uitoefenen in overeenstemming met de Statuten of het Huishoudelijk
Reglement van de vereniging of in strijd met het criterium van de goede huisvader;
Een beslissing nemen of een beslissing op welke manier dan ook ondersteunen in strijd met
Art. 32 van de statuten.
Art. 34
Een uitsluiting van een lid van het College kan enkel gebeuren per gewone meerderheid door de
algemene vergadering.

TITEL VII. - Rekeningen en begrotingen

Art. 35 §1. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging.
§2. De algemene vergadering is echter exclusief bevoegd voor financiële beslissingen die betrekking
hebben op meer dan één boekjaar en voor het beheer van de saldi van de jaarrekeningen alsook voor
het openen, sluiten en beheren van rekeningen bij financiële instellingen op naam van de vereniging en
het verlenen van volmachten daarop. Dergelijke volmachten kunnen enkel worden verleend aan leden
van de raad van bestuur.
§3. Voor de aangelegenheden vermeld in paragraaf 2 vertegenwoordigt de penningmeester van de
algemene vergadering de vereniging in en buiten rechte, tenzij derden het optreden van meerdere
vertegenwoordigers van de vereniging vereisen. Als derden het optreden van twee vertegenwoordigers
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vereisen, dan treden de voorzitter en de penningmeester van de algemene vergadering op. Als derden
het optreden van drie vertegenwoordigers vereisen, dan treden de voorzitter, de penningmeester en de
secretaris van de algemene vergadering op.
Art. 36. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot 31 juli. De raad van bestuur bereidt
de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De
jaarrekening wordt overeenkomstig artikel 19, derde lid, bekendgemaakt.

TITEL VIII. - Ontbinding en vereffening

Art. 37. In geval van vrijwillige ontbinding overeenkomstig artikel 18, benoemt de algemene
vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en vereffeningsvoorwaarden.
Art. 38. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan
een vereniging met een gelijkaardig doel, die wordt gekozen door de algemene vergadering met twee
derden van de uitgebrachte stemmen, of aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

Slotbepaling

Art. 39. Deze tekst van de statuten vervangt alle voorgaande en treedt in werking vijf dagen na
publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De voorzitter
Harry Ghillemyn

De secretaris
Wannes Vandenbussche

Historiek Statuten:
Algemene Vergadering van 5 augustus 2005 - Algehele statutenwijziging – B.S. 03.10.2005
Algemene Vergadering van 3 augustus 2007 – Wijziging art. 9 §§ 1-3 en 23 – B.S. 03.09.2007
Algemene Vergadering van 1 augustus 2008 – Wijziging art. 9, 13, 29 en 30 – B.S. 22.08.2008
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