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STATUTEN VAN

Belgian Warmblood - BWP

Belgian Warmbloed – BWP
Opgericht bij onderhandse akte op 28 maart 1955 met publicatie van de statuten in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 9 april 1955, onder nummer 1218/55.
Créée par acte sous seing privé le 28 mars 1955 et dont les statuts ont été publiés à l'annexe au
Moniteur belge du 9 avril 1955, sous le numéro 1218/55.
Founded with a private deed on March 28 1955 the by laws of which were published in entry number
1218/55of the Belgian statute book on April 9 1955.
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STATUTEN
HOOFDSTUK I. DE VERENIGING
Artikel 1
De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna genoemd “V&S-wet”).
Artikel 2
De vereniging draagt de naam "Belgian warmblood - BWP", in verkorting "BWP".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en andere
stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “ vereniging
zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.
Artikel 3
De zetel van de vereniging is gevestigd op Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee, gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Leuven.
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.
Artikel 5
De vereniging heeft tot doel om het even welke bedrijvigheid te ontwikkelen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staat met :
1. de genetische verbetering van het Belgisch Warmbloedpaard, het Tuigpaard België, de Belgische Rijpony,
de Connemara Pony België en de Dartmoor Pony België, met het oog op het fokken van paarden en
pony’s die beantwoorden aan de eisen van de hedendaagse gebruikers in de diverse disciplines van de
paardensport en of de landbouw.
2. De promotie van deze paarden en pony’s.
3. Het verdedigen van de belangen van haar leden en die van de fokkerij van sportpaarden en –pony’s in het
algemeen.
Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken en de kwaliteit van deze paardenpopulaties in het algemeen
te verbeteren :
- houdt de vereniging stamboeken bij en levert ze oorsprongscertificaten af;
- verzamelt en interpreteert ze de gegevens over de identiteit, de productiviteit, de prestatie en de uiterlijke
kenmerken van de fokdieren, van hun voorgeslacht en bloedlijnen en van hun fokproducten;
- stelt ze indexen vast;
- organiseert ze keuringen, prijskampen, wedstrijden, veilingen en alle activiteiten in verband met de fokkerij
en de paardensport;
- richt ze studies in, laat zij onderzoeken uitvoeren of werkt zij daaraan mee;
- verzorgt zij de opleiding en bijscholing van de personen die betrokken zijn bij de werking van de vereniging.
- neemt de vereniging vertegenwoordigingen op en verricht ze lobbywerk.
De vereniging mag voor de uitvoering van haar doelstelling alle roerende en onroerende goederen bezitten
of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.
De vereniging mag deel uitmaken van andere verenigingen en federaties.

HOOFDSTUK II. LIDMAATSCHAP
Artikel 6
De vereniging is samengesteld uit werkende en toegetreden leden waarvan het aantal onbeperkt is.
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Het aantal werkende leden mag niet minder bedragen dan drie. Zij hebben alle rechten en verplichtingen die
in de V&S-wet en deze statuten worden beschreven.
De stichtende leden zijn de eerste werkende leden van de vereniging. Om daarnaast als werkend lid tot de
vereniging te kunnen toetreden moet het kandidaat-lid aanvaard worden door de Raad van Bestuur en
voldoen aan het gestelde in 1 van de 4 hierna opgesomde punten:
1. Een persoon zijn die nuttig geacht wordt voor de vereniging omwille van zijn wetenschappelijke kennis of
technische bekwaamheid,
2. de vertegenwoordiger van LRV zijn;
3. de vertegenwoordiger van Boerenbond zijn;
4. een natuurlijk of rechtspersonen zijn die:
- aan paardenfokkerij doet;
- voldoet aan de voorwaarden gesteld voor de toegetreden leden;
- bij de periodieke verkiezingen verkozen wordt overeenkomstig de bepalingen vervat in het organiek- en
verkiezingsreglement.
De kandidaten werkend lid richten hun kandidatuur aan de secretaris van de Raad van Bestuur. De Raad
van Bestuur zal op zijn eerstvolgende vergadering nagaan of de kandidaten werkend lid aan de
toetredingsvoorwaarden voldoen en beslissen tot aanneming wanneer dat het geval is.
De volgende stichters zijn de eerste werkende leden:
De heer Gilbert Mullie, Brussel.
De heer Jules Mertens, Meer.
De heer Dr Jan Bouckaert, Deinze,
De Z.E.H. Kan. Casimir Claes, Leuven.
De Z.E.H. André De Mey, Harelbeke.
De heer Hubert De Smedt, Opwijk.
De heer André Lagae, Heverlee.
De heer Aimé Loncke, Roeselare.
De heer Jozef Mertens, Meer.
Artikel 7
Elke natuurlijke persoon en rechtspersoon die de doelstellingen van de vereniging ondersteunt en die de
lidmaatschapsbijdrage betaalt, kan toegetreden lid worden. Indien er in een organiek of huishoudelijk
reglement nog andere voorschriften zijn, dan zullen die bij de toetreding tot toegetreden lid gevolgd moeten
worden.
Diegenen die voor het lopend jaar hun lidmaatschapsbijdrage betaald hebben, zijn toegetreden lid. Vanaf
dan zijn zij gehouden om jaarlijkse de lidmaatschapsbijdrage te betalen, behalve indien zij hun lidmaatschap
opzeggen ten laatste een kalendermaand voor aanvang van het kalenderjaar waarvoor het lidmaatschap
geldt.
De lidmaatschapsbijdrage wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en kan maximum € 1.000,00
bedragen.
Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. Zij
hebben geen stemrecht.
Tussen de leden mag niet gediscrimineerd worden.
Artikel 8
De Raad van bestuur mag geen overdreven eisen stellen en niet discrimineren bij de toetreding van zowel
de werkende leden als de toegetreden leden.
Artikel 9
Werkende leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken door een formeel schrijven te
richten aan de secretaris van de Raad van Bestuur. Het ontslag zal één maand na de ontvangst van dit
schrijven ingaan.
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Toegetreden leden kunnen zich uit de vereniging terugtrekken door opzegging van het lidmaatschap zoals
beschreven in artikel 7.
Artikel 10
Het lidmaatschap van de werkende leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar niet betaald
hebben, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning waarin de periode voor regularisatie wordt
vastgelegd.
Werkende leden die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, worden geacht
ontslagnemend te zijn.
Het lidmaatschap wordt opgeschort van zowel de werkende als toegetreden leden die een juridische
procedure aanhangig maken tegen de vereniging en dit voor de duur van de procedure.
Artikel 11
Elk werkend lid wordt geacht van rechtswege ontslag te geven indien het de voorwaarden voor het
lidmaatschap niet meer vervult. Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde bij overlijden, kennelijk
onvermogen of onbekwaamverklaring.
Als een Werkend Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging, kan diens lidmaatschap, op
voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5e van alle werkende leden, worden
beëindigd door een besluit van de Algemene Vergadering, waarvoor een 2/3 e meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist is.
Het werkend lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te
worden.
Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de vereniging kunnen door eenzijdig
besluit van de Raad van Bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap.
Artikel 12
Alle leden, zowel werkende als toegetreden, verklaren door hun toetreding onvoorwaardelijk de statuten, de
reglementen en de beslissingen van de vereniging te aanvaarden en na te leven. Zij zullen geen daden
stellen die strijdig zijn met het maatschappelijke doel van de vereniging en zij zullen haar op generlei wijze
schade toebrengen.
Geen enkel werkend of toegetreden lid, noch zijn rechtverkrijgenden, kunnen enige aanspraak laten gelden
of uitoefenen op de activa van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting
van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap
om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, enz …
De werkende en toegetreden leden gaan, uit hoofde van de verbintenissen der vereniging, geen andere
persoonlijke verplichting aan dan het betalen van de eventueel door hen verschuldigde bijdrage.
HOOFDSTUK III. DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13
De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden. Zij hebben gelijk stemrecht. Alle werkende leden
hebben één stem.
Een werkend lid kan zich bij volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen, een gevolmachtigde mag
niet over meer dan één volmacht beschikken.
Artikel 14
De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend
worden:
1.
de wijziging van de statuten;
2.
de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3.
de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
de ontbinding van de vereniging;
de uitsluiting van een lid;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

Artikel 15
De jaarlijkse bijeenkomsten van de Algemene Vergadering zullen gehouden worden tijdens de eerste vier
maanden volgend op het einde van het boekjaar op de dag, het uur en de plaats zoals vermeld in de
uitnodiging.
De werkende leden worden tenminste 8 dagen op voorhand opgeroepen.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of wanneer 1/5 e van de werkende
leden dit vraagt. De uitnodiging vermeldt de dagorde. Elk punt dat door minstens 1/20e van de werkende
leden aangebracht wordt, dient op de agenda opgenomen te worden.
Over de zaken die niet op de dagorde vermeld zijn, kan de Algemene Vergadering slechts beraadslagen op
verzoek van 2/3e van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Artikel 16
Bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de
voorzitter of op verzoek van minstens 1/5e van de werkende leden. De werkende leden worden tenminste 8
dagen op voorhand opgeroepen voor de Buitengewone Algemene vergadering met een uitnodiging die
plaats, dag, uur en dagorde vermeldt. Elk punt dat door tenminste 1/20e van de werkende leden aangebracht
wordt,dient op de agenda opgenomen te worden.
Artikel 17
Artikel 17
De Algemene Vergadering of de Buitengewone Algemene Vergadering worden voorgezeten door de
voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter en bij diens
ontstentenis de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris
en twee stemopnemers aan. Zij maken het bureau van de vergadering uit.
Artikel 18
De vergadering is geldig samengesteld welk ook het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden
zij.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, behalve wanneer de V&S-wet of
de statuten dit anders voorzien.
Over verkiezingen en personenkwesties wordt geheim gestemd, tenzij bij eenparig akkoord om anders te
stemmen. In dit geval wordt bij staking van stemmen het voorstel beschouwd als verworpen.
Artikel 19
De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van
2/3e van de werkende leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer de statutenwijziging betrekking
heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 e
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen
kan aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden
gehouden. De beslissing wordt aanvaard indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 e van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het
doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 e van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

P5

T +32 (0) 16 47 99 80 / F +32 (0) 16 47 99 85 / E info@belgian-warmblood.com
IBAN: BE40 7364 0368 4863 / BIC CODE: KREDBEBB / BTW-TVA: BE 0410346424 / RPR LEUVEN

BELGIAN WARMBLOOD - BWP v.z.w. / Waversebaan 99 / 3050 OUD-HEVERLEE / België

Artikel 20
Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders in
vervanging van de voorzitter of secretaris bij ontstentenis. De notulen worden bewaard in een
notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen
overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.
HOOFDSTUK IV: DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 21
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie personen. Wanneer de
vereniging slechts het wettelijk bepaald minimum van drie werkende leden heeft, mag de Raad van Bestuur
uit twee bestuurders bestaan. De dag waarop een vierde werkend lid wordt aanvaard, zal een Algemene
vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.
Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat werkend lid is van de
vereniging.
Om tot bestuurder benoemd te kunnen worden moeten de kandidaten komen uit één van de onderstaande
categorieën:
1. De stichtende leden;
2. De groep verkozenen die, door de bij de vereniging toegetreden leden, is aangeduid tijdens de periodiek
te houden verkiezingen, zoals omschreven in het organiek-en verkiezingsreglement.
3. Personen die het lidmaatschap verwierven omdat ze voor de vereniging nuttig geacht worden omwille van
hun wetenschappelijke kennis of technische bekwaamheid.
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
- De stichtende leden zijn de eerste bestuurders en hun mandaat geldt voor onbepaalde duur.
- De bestuurders die komen uit de groep van de door de toegetreden leden aangeduide vertegenwoordigers,
worden benoemd voor de duur zoals bepaald in het organiek-en verkiezingsreglement. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering van de
termijn waarvoor ze zijn aangeduid.
- Het mandaat van de bestuurders die benoemd zijn omwille van hun wetenschappelijke kennis of
technische bekwaamheid, vervalt wanneer ze de hoedanigheid verliezen op basis waarvan ze benoemd
werden. Uit deze categorie kunnen er maximum 3 bestuurders benoemd worden.
Artikel 22
Bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij
gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de Raad
van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris van de Raad van
Bestuur.
Het mandaat vervalt bij overlijden.
Indien een mandaat van bestuurder vacant wordt voor het verstrijken van de ambtstermijn, zal door de
Algemene Vergadering een vervanger worden aangesteld, die uit dezelfde categorie komt zoals omschreven
in art 21, en dit voor de duur van de nog resterende ambtstermijn van hem die hij vervangt.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
Artikel 23
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter. Hij duidt eveneens
een Secretaris en een Penningmeester aan die geen lid hoeven te zijn van Raad van Bestuur. De functies
van Secretaris en Penningmeester kunnen aan één en dezelfde persoon worden toegewezen. De Secretaris
voert de briefwisseling, houdt de notulen van de Raad van Bestuur en bewaart de archieven. De
Penningmeester houdt de boekhouding bij, betaalt en ontvangt alle geldverrichtingen en geeft er kwijting
van, stelt de jaarlijkse rekeningen en begroting op.
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Een kandidaat voorzitter, die als bestuurslid is benoemd vanuit de categorie 3, zoals beschreven in artikel
21, dient een 2/3e meerderheid te behalen alvorens verkozen te kunnen zijn.
De Raad van Bestuur kan ook andere functies instellen.
Artikel 24
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vereniging
het vereist, alsook na een verzoek van twee bestuurders. De bestuurders worden ten minste drie dagen op
voorhand schriftelijk uitgenodigd tot de vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter
namens hem door de secretaris, of door twee bestuurders.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens ontstentenis, in deze volgorde door
de ondervoorzitter of door het in jaren oudste raadslid.
De Raad van bestuur kan slechts beslissingen nemen, indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich alleen door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van hij die voorzitter doorslaggevend. De geheime stemming is verplicht voor de aanduiding van
personen voor een mandaat of een functie. In dit geval wordt bij staking van stemmen het voorstel
beschouwd als verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks
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.
Artikel 25
Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders. De
notulen worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende leden die hun
inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde
modaliteiten.
Artikel 26
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 behoort van de Raad van Bestuur,
moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt. De
bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de
beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Voormelde procedure
is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de
zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Artikel 27
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens artikel 4 V&S-wet de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen
die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden
tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne
aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
Artikel 28
De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden
niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van
de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. Deze
bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn
gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het
gedrang.
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Artikel 29
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hij
vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten
rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter, of als college door twee bestuurders.
Artikel 30
De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van
de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de
hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt
inzake lastgeving.
Artikel 31
De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt
door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel
daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken
moet in ieder geval blijken of personen die de vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder
afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.
HOOFDSTUK V: DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 32
De externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur kan door de Raad van Bestuur worden
opgedragen aan een Secretaris en een Penningmeester of aan het college van de voorzitter, de eventuele
ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. De beide laatste functies kunnen aan één en dezelfde
persoon worden toegewezen. Indien de functies aan meerdere personen zijn toegewezen, moet worden
gespecificeerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen.
Artikel 33
Worden tot daden van vertegenwoordiging voor dagelijks bestuur gerekend, alle daden die dag aan dag
moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die het optreden
van de Raad van Bestuur niet vereisen.
Artikel 34
De benoeming van de personen belast met de vertegenwoordiging inzake het dagelijks bestuur en hun
ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de
rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de
vereniging vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan
wel als college verbinden.
HOOFDSTUK VI: AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 35
De bestuurders,de secretaris en de penningmeester zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen
van de vereniging. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de
vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de
statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
HOOFDSTUK VII: BOEKHOUDING
Artikel 36
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig
het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. De jaarrekening wordt
neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het
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bepaalde in artikel 26novies V&S-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd
bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, §6 V&S-wet en de desbetreffende
uitvoeringsbesluiten. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een
voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING
Artikel 37
De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding
voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5e van alle leden. De samenroeping en
agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 of 16 van deze statuten. De
beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in artikel
19 van deze statuten. De algemene vergadering kan de ontbinding alleen uitspreken onder dezelfde
voorwaarden als die welke betrekking hebben op een wijziging van het doel of de doeleinden van de
vereniging.
Artikel 38
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij “VZW in vereffening” is
overeenkomstig artikel 23 V&S-wet.
Artikel 39
Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering twee
vereffenaars waarvan zij de opdracht zal omschrijven.
Artikel 40
Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
vermogen van de vereniging dat moet worden toegekend aan één of meerdere verenigingen, met als
voornaamste doel de studie of de verbetering van de paardenrassen.
Het voorstel met de bestemming van de gegevens uit het stamboek, van de zoötechnische kenmerken en
prestaties en van de fokwaardeschattingen en fokwaardebeoordelingen, zal vooraf ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de minister die in Vlaanderen bevoegd is voor het landbouwbeleid.

Artikel 41
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief
worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig
het bepaalde in artikel 23 en 26 novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.
HOOFDSTUK IX. - REGLEMENTEN EN BETWISTINGEN.
Artikel 42
De Raad van bestuur zal in een organiek- en een verkiezingsreglement de reglementering der vereniging
opstellen die geldt voor alle leden. Daarin kunnen alle bepalingen opgenomen worden die dienstig kunnen
zijn voor de goede werking van de vereniging, voor zover deze niet in strijd zijn met de V&S -wet. Bedoelde
reglementen, alsook alle eventueel latere wijzigingen, zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Algemene Vergadering.
Artikel 43
Alle geschillen en betwistingen die kunnen oprijzen in de vereniging onder de bestuurders, de werkende of
de toegetreden leden, hetzij met de vereniging of onderling, nopens de vereniging, haar bepalingen of haar
werking, zullen scheidsrechterlijk worden uitgewezen. Ieder der partijen kiest een scheidsrechter, indien
geen akkoord bereikt wordt kiezen de aangestelde scheidsrechters een derde bij. De uitspraak is bindend
voor de partijen. De scheidsrechters zijn ontslagen van ieder rechterlijke formaliteit.
Nochtans heeft de vereniging steeds het recht de zaak voor de gewone rechtsinstanties te brengen.
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