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Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie
2de Buitengewone algemene vergadering van 11/01/2021

De 2de buitengewone algemene vergadering van 11 januari 2021 beslist om met een gewone 
meerderheid van ten minste 2/3 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden de 
gecoördineerde statuten zoals hieronder uiteengezet aan te nemen, die de voorheen geldende 
statuten vervangen en in overeenstemming zijn met de wet van 23 maart 2019: 

HOOFDSTUK I

Benaming
Art. 1. De vereniging, gesticht in 1855, neemt de benaming aan van Koninklijke Belgische 

Vereniging voor Entomologie (afgekort: KBVE).  

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, 
bestelbonnen en andere documenten die uitgaan van de vereniging, en moet onmiddellijk worden 
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "vzw”, 
met precieze vermelding van het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging, de 
afkorting "RPR" gevolgd door de naam van de regio waar de maatschappelijke zetel is gevestigd, het 
ondernemingsnummer en ten minste één bankrekeningnummer.

Art. 2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vautierstraat 29, gelegen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Elke wijziging van de zetel van de vereniging valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Doel en duur
Art. 3. Het doel van de vereniging is het verspreiden en ondersteunen van entomologische 

studies, in de geest van het behoud van insecten en hun omgeving, en door haar werk bij te dragen 
aan de ontwikkeling van de wetenschap.

De KBVE bereikt haar doelstellingen met name door middel van haar publicaties, symposia en 
activiteiten.

De vereniging bereikt dit doel op alle mogelijke manieren, in nauwe samenwerking met haar 
leden. Zij kan elke handeling verrichten die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verband houdt 
met haar doel of die kan leiden tot de ontwikkeling of het vergemakkelijken van de verwezenlijking 
ervan. 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Ze kan te allen tijde worden ontbonden door een 
besluit van de algemene vergadering.

Leden
Art. 4. De vereniging heeft zowel vaste leden als toegetreden leden.
Het aantal toegetreden leden is onbeperkt.
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Het aantal  vaste leden mag niet lager zijn dan tien. Alleen de vaste leden genieten de volledige 
rechten die de wet en deze statuten aan de leden toekennen.

Art. 5. De vaste leden van de KBVE zijn deze leden van de KBVE die als zodanig in het 
ledenregister staan vermeld. De vaste leden zijn natuurlijke of rechtspersonen die een gemotiveerd 
schriftelijk verzoek indienen bij de raad van bestuur en wier kandidatuur door de raad van bestuur 
wordt aanvaard met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en 
vertegenwoordigde leden. Om vast lid te worden en toegelaten te worden, moet de natuurlijke 
persoon een Belg zijn of een buitenlander die in België verblijft. De kandidaat moet ten minste 18 
jaar oud zijn.

De beslissing tot toelating of weigering is zonder beroep en hoeft niet te worden gemotiveerd door 
de raad van bestuur. De beslissing wordt meegedeeld aan de kandidaat door middel van een 
gewone brief of e-mail. Vaste leden hebben stemrecht op de algemene vergadering en het recht om 
gekozen te worden in de raad van bestuur.

Art. 6. De toegetreden leden zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging willen helpen of 
deelnemen aan haar activiteiten en die zich verbinden tot naleving van haar huishoudelijk 
reglement, haar statuten en de besluiten die in overeenstemming daarmee worden genomen. 

De persoon die toegetreden lid wenst te worden, richt een verzoek tot de raad van bestuur 
waarin hij of zij duidelijk zijn of haar voornemen om toegetreden lid te worden kenbaar maakt. De 
kandidatuur wordt door de raad van bestuur aanvaard met een gewone meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. De raad van bestuur kan de taak van 
toelating delegeren aan ten minste drie bestuurders die stemmen zonder noodzakelijkerwijs een 
raad van bestuur bijeen te roepen.

De raad van bestuur aanvaardt de toetreding als toegetreden lid voor:
● Corresponderende leden, d.w.z. Belgische of buitenlandse personen die niet in België 

verblijven; Belgische of buitenlandse verenigingen en instellingen kunnen ook als 
corresponderend lid worden toegelaten om de uitwisseling van wetenschappelijke 
publicaties te vergemakkelijken. 

● Voltijdse student-leden die jonger zijn dan 26 jaar en in België wonen. De raad van bestuur 
zal hun bevoegdheden en bekwaamheden bepalen.

● Ereleden worden gekozen uit eminente entomologische deskundigen; hun rechten zijn 
dezelfde als die van de corresponderende leden en hun aantal is vastgesteld op maximaal 
twaalf. Zij worden bij geheime stemming benoemd door de gewone algemene vergadering.

De toegetreden leden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de 
verbintenissen van de vereniging. Toegetreden leden hebben geen stemrecht bij de KBVE. Zij zijn 
alleen verplicht hun lidmaatschapsgeld te betalen.

Ontslag - Uitsluiting  - Ambtshalve ontslag - Overlijden 
Art. 7. Elk vast of toegetreden lid of is vrij om zich terug te trekken uit de vereniging door een 

schriftelijk ontslag te sturen aan de raad van bestuur.

De uitsluiting van een vast lid kan alleen worden uitgesproken door de algemene vergadering die 
ten minste 2/3 van haar aanwezige leden en vertegenwoordigde vaste leden verzamelt, met een 
gewone meerderheid van ten minste 2/3 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde 
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vaste leden. De raad van bestuur kan de leden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een 
ernstige inbreuk op de statuten of de wetten, schorsen tot een beslissing van de algemene 
vergadering.

De uitsluiting van een vast lid vereist de volgende voorwaarden:
1. De regelmatige bijeenroeping van een algemene vergadering waar alle vaste leden moeten 

worden bijeengeroepen;
2. De vermelding in de agenda van de algemene vergadering van het voorstel tot uitsluiting;
3. Het besluit van de algemene vergadering moet worden genomen met een gewone 

meerderheid van ten minste 2/3 van de stemmen van de vaste leden, waarvan ten minste 
2/3 aanwezig moet zijn;

4. De eerbiediging van de rechten van de verdediging, d.w.z. het horen van het lid wiens 
uitsluiting wordt gevraagd, indien deze dit wenst;

5. De vermelding van de uitsluiting van het vaste lid in het register.

In geval van uitsluiting houdt de eerbiediging van het recht van de verdediging in dat het lid dat 
wordt uitgesloten een persoonlijke brief ontvangt waarin hij wordt uitgenodigd om op de betrokken 
algemene vergadering zijn recht van verdediging uit te oefenen en dat in het proces-verbaal van de 
algemene vergadering wordt vermeld of dit lid zich al dan niet heeft verdedigd.

De uitsluiting van een toegetreden lid kan alleen worden uitgesproken door de raad van bestuur. 
De voorzitter van de raad van bestuur kan tot de datum van de volgende vergadering van de raad 
van bestuur de deelname van een toegetreden lid aan door de vereniging georganiseerde 
activiteiten en vergaderingen verbieden wanneer dit lid de belangen van de vereniging of haar leden 
ernstig heeft geschaad, of het goede verloop van de door de vereniging georganiseerde activiteiten 
of vergaderingen ernstig heeft verstoord. De voorzitter van de raad van bestuur stelt de raad van 
bestuur in kennis van zijn voorlopig besluit, die tijdens zijn volgende vergadering een besluit tot 
uitsluiting of handhaving van de hoedanigheid van het betrokken lid neemt.

Elke beslissing over een persoon moet bij geheime stemming worden genomen.

Wordt geacht ontslag te hebben genomen door de raad van bestuur:
● het vaste lid dat afwezig is op drie opeenvolgende algemene vergaderingen zonder dat dit 

schriftelijk wordt gemotiveerd;
● het vaste of toegetreden lid dat het verplichte lidmaatschapsgeld niet betaalt, binnen een 

maand na de laatste schriftelijke aanmaning die hem/haar is gestuurd.

Het lidmaatschap vervalt automatisch bij overlijden of, in het geval van een rechtspersoon, bij 
ontbinding, fusie, splitsing, nietigheid of faillissement.

Het aftredende, geschorste of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen of rechtverkrijgenden van 
het overleden lid, hebben geen recht op het sociaal fonds van de vereniging. Zij mogen geen 
overzicht, noch een rekening of verantwoording, verzegeling, inventarissen, of de terugbetaling van 
de betaalde lidmaatschapsgelden vorderen of eisen.

Lidmaatschapsgelden
Art. 8. Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van de vaste en toegetreden leden mag niet minder dan 

dertig euro en niet meer dan tien keer dit bedrag bedragen.
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Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van de corresponderende toegetreden leden mag niet minder 
dan vijfendertig euro en niet meer dan tien keer dit bedrag bedragen. 

Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van de toegetreden student-leden mag niet minder dan achttien 
euro en niet meer dan tien keer dit bedrag bedragen.

Wie toegetreden erelid is moet geen lidmaatschapsgeld betalen.

In geval van niet-betaling van het verplichte lidmaatschapsgeld door een lid stuurt de raad van 
bestuur drie schriftelijke aanmaningen aan dat lid. Indien het lid binnen een maand na de laatste 
aanmaning die hem is toegestuurd, zijn lidmaatschapsgeld niet heeft betaald, kan de raad van 
bestuur ervan uitgaan dat hij ambtshalve ontslag heeft genomen. Hij stelt het lid schriftelijk in kennis 
van zijn besluit. Deze beslissing is onherroepelijk.

Ledenregister
Art. 9. De vereniging moet een register van alle vaste leden bijhouden, onder de 

verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

Alle beslissingen tot toelating, ontslag of uitsluiting van vaste leden worden op verzoek van de 
raad van bestuur in het register ingeschreven binnen acht dagen nadat de raad van bestuur kennis 
heeft genomen van de doorgevoerde wijziging(en).

Alle vaste leden kunnen op de maatschappelijke zetel van de vereniging het register van de vaste 
leden raadplegen, evenals alle processen-verbaal en beslissingen van de algemene vergadering, van 
de raad van bestuur of van de personen, al dan niet met een leidinggevende functie, die belast zijn 
met een mandaat binnen of namens de vereniging, alsook alle boekhoudkundige documenten van 
de vereniging, op eenvoudig schriftelijk en gemotiveerd verzoek gericht aan de raad van bestuur. De 
vaste leden zijn verplicht om aan te geven tot welke documenten zij toegang wensen te krijgen. De 
raad van bestuur komt met deze vaste leden een datum overeen voor de raadpleging van de 
documenten. Deze datum wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek vastgesteld. 

HOOFDSTUK II

De algemene vergadering van de vaste leden
Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle vaste leden en wordt voorgezeten door 

de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke, door de daartoe aangestelde bestuurder.

Toegetreden leden kunnen worden uitgenodigd, maar hebben geen stemrecht.

Art. 11. De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging. Ze is met name 
bevoegd voor:

● de wijziging van de statuten;
● de uitsluiting van vaste leden;
● de benoeming en het ontslag van bestuurders, rekeningtoezichters en vereffenaar(s);
● vaststelling van de vergoeding van de rekeningtoezichters in gevallen waarin een vergoeding 

wordt toegekend;
● de goedkeuring van de rekeningen en begrotingen;
● de jaarlijks te verlenen kwijting aan de bestuurders, de rekeningtoezichter, en in geval van 

vrijwillige ontbinding, aan de vereffenaars;
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● de omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm;
● de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
● het besluit over de bestemming van de activa in geval van ontbinding van de vereniging;
● indien nodig, de goedkeuring van het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan;
● alle in de statuten vereiste gevallen.

Art. 12. Alle vaste leden worden eenmaal per jaar, binnen zes maanden na afsluitingsdatum van 
het afgelopen boekjaar, opgeroepen voor de gewone algemene vergadering. De oproepingen met 
de agenda, de plaats en het uur van de vergadering worden per e-mail of, indien ze geen e-mailadres 
hebben, per gewone brief, ten minste 15 vrije dagen vóór de datum van de vergadering naar de 
vaste leden gestuurd. 

De raad van bestuur kan elke persoon uitnodigen om de algemene vergadering geheel of 
gedeeltelijk als waarnemer of adviseur bij te wonen.

Elk voorstel ondertekend door ten minste een twintigste van de vaste leden van de laatste 
jaarlijkse lijst dat schriftelijk gericht wordt aan de raad van bestuur, moet op de agenda van de 
volgende algemene vergadering worden geplaatst. 

Art. 13. Een buitengewone algemene vergadering kan ten allen tijde worden bijeengeroepen bij 
beslissing van de raad van bestuur. De wijze en de termijnen van de oproeping zijn dezelfde als die 
van de gewone algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering moet ook worden bijeengeroepen door de raad van 
bestuur wanneer ten minste een vijfde van de vaste leden hierom schriftelijk verzoekt. In dit laatste 
geval stuurt de raad van bestuur een uitnodiging voor de algemene vergadering aan de vaste leden 
binnen 21 dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk op de 
veertigste dag na dit verzoek gehouden.

Alleen de buitengewone algemene vergadering is bevoegd om te beslissen over de volgende 
punten:

● Wijziging van de statuten
● Ontbinding van de vereniging
● Omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm

Vertegenwoordiging
Art. 14. Elk vast lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een 

ander vast lid met een schriftelijke volmacht. Een vast lid mag slechts één ander vast lid 
vertegenwoordigen.

Stemmen
Art. 15. De gewone algemene vergadering is regelmatig samengesteld ongeacht het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden. De beslissingen worden genomen met een gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, behalve de uitzonderingen voorzien in het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of in de statuten. Voor de berekening van de 
meerderheden wordt geen rekening gehouden met nietige stemmen, blanco stemmen en 
stemonthoudingen.
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De bijzondere meerderheden zijn als volgt:
● wijziging van de statuten: aanwezigheidsquorum van 2/3 van de aanwezige en 

vertegenwoordigde vaste leden - stemquorum van 2/3 van de stemmen van de aanwezige 
en vertegenwoordigde vaste leden; 

● wijziging van het doel van de vzw: aanwezigheidsquorum van 2/3 van de aanwezige en 
vertegenwoordigde leden - stemquorum van 4/5 van de stemmen van de aanwezige en 
vertegenwoordigde vaste leden;

● uitsluiting van een lid: aanwezigheidsquorum van 2/3 van de aanwezige vaste leden - 
stemquorum volgens de statuten;

● ontbinding van de vzw: aanwezigheidsquorum van 2/3 van de aanwezige en 
vertegenwoordigde vaste leden - stemquorum van 4/5 van de stemmen van de aanwezige 
en vertegenwoordigde vaste leden.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering 
worden bijeengeroepen. De beslissingen van deze tweede algemene vergadering zijn geldig, 
ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede algemene vergadering kan ten vroegste 15 vrije 
dagen na de eerste algemene vergadering plaatsvinden.

De vergadering kan alleen geldig beslissen over de agendapunten. Het punt "diverse" heeft alleen 
betrekking op mededelingen die naar hun aard geen stemming behoeven.

Alle vaste leden hebben een gelijk stemrecht in de algemene vergadering.
Bij pariteit van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Op verzoek van de gewone meerderheid van de aanwezige leden vindt de stemming bij geheime 

stemming plaats.
In het geval van personen is de geheime stemming van rechtswege.

Art. 16. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de 
vereniging of de wijziging van de statuten overeenkomstig de wet van 23 maart 2019.

Elke wijziging van de statuten of beslissing met betrekking tot de ontbinding moet binnen een 
maand na de datum ervan worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank voor 
publicatie in de "Bijlagen van het Belgisch Staatsblad". 

Publiciteit
Art. 17. De beslissingen van de algemene vergadering die voor de leden van belang zijn, worden 

onder hun aandacht gebracht door middel van de publicaties van de vereniging.
Derden worden op de hoogte gebracht van de beslissingen die op hen betrekking hebben, hetzij per 
brief, hetzij door publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De oproepingen en de processen-verbaal, waarin de beslissingen van de algemene vergadering 
worden vastgelegd, evenals alle boekhoudkundige documenten, worden ondertekend door de 
voorzitter en de secretaris of een andere bestuurder. Ze worden bijgehouden in een register op de 
maatschappelijke zetel van de vereniging en kunnen daar door alle vaste leden worden 
geraadpleegd.

HOOFDSTUK III
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Samenstelling van de raad van bestuur
Art. 18. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur. Het aantal bestuurders is 

kleiner dan of gelijk aan het aantal vaste leden. De raad van bestuur bestaat uit minimaal drie 
bestuurders en maximaal negen met inbegrip van de voorzitter.

De bestuurders worden gekozen uit de vaste leden van de vereniging. Na een oproep tot 
kandidaatstelling worden zij door de algemene vergadering benoemd met absolute meerderheid van 
de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. 

Art. 19. De duur van het mandaat is vastgesteld op vier jaar. Aftredende bestuurders kunnen 
worden herkozen. In geval van een niet-ingevuld bestuursmandaat kan een bestuurder voorlopig 
worden benoemd door de raad van bestuur. In dit geval voltooit hij of zij het mandaat van de 
bestuurder die hij of zij vervangt. 

De algemene vergadering benoemt de functie van voorzitter binnen de raad van bestuur. Deze 
functie mag slechts voor een periode van vier jaar door dezelfde bestuurder worden waargenomen. 
Na deze vier jaar draagt de algemene vergadering deze functie over aan een andere bestuurder. Een 
voorzitter die het einde van zijn ambtstermijn heeft bereikt, kan pas vier jaar later in deze functie 
worden herbenoemd. 

Art. 20. Elke bestuurder is vrij om op elk moment ontslag te nemen. Hij/zij moet dan zijn/haar 
beslissing schriftelijk meedelen aan de raad van bestuur. Een bestuurder mag echter geen afstand 
doen van zijn/haar functie. Hij/zij zorgt er dan ook voor dat zijn/haar ontslag niet ontijdig is en de 
vereniging niet benadeelt. 

Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde worden herroepen door de algemene 
vergadering die regelmatig wordt bijeengeroepen. De beslissing wordt genomen met een absolute 
meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en bij geheime 
stemming. De algemene vergadering hoeft haar beslissing niet te motiveren of te rechtvaardigen. 
Dezelfde algemene vergadering kan ook besluiten om een bestuurder tijdelijk te schorsen.

Elke bestuurder die zonder schriftelijke motivatie tijdens drie opeenvolgende vergaderingen van 
de raad van bestuur afwezig is, wordt geacht ontslag te hebben genomen.

De hoedanigheid van bestuurder vervalt automatisch door overlijden of, in het geval van een 
rechtspersoon, door ontbinding, fusie, splitsing, nietigheid of faillissement.

Aansprakelijkheid van bestuurders
Art. 21. De bestuurders zijn, overeenkomstig het gemene recht, aansprakelijk voor fouten die zij 

bij de uitoefening van hun mandaat hebben gemaakt. Zij gaan, uit hoofde van hun bestuur, geen 
enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging, behalve 
in de gevallen voorzien door de wet van 23 maart 2019. Elke fout ten opzichte van derden komt 
overeen met een buitencontractuele fout en valt onder de persoonlijke aansprakelijkheid van de 
bestuurder die de fout heeft begaan.

De vereniging kan ten behoeve van haar bestuurders een aansprakelijkheidsverzekering van 
bestuurders afsluiten om hen te dekken in geval van een vordering die tegen hen wordt ingesteld 
wegens een bestuursfout.
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Vergoeding van de bestuurders
Art. 22. De bestuurders ontvangen geen vergoeding en oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

Vergaderingen
Art. 23. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter zo vaak als het belang 

van de vereniging dit vereist. Zij kan alleen beslissingen nemen als meer dan de helft van haar leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is.

Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige 
en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen wordt de beslissing genomen door de 
voorzitter.

Bevoegdheden van de raad
Art. 24. De raad van bestuur kiest na de gewone algemene vergadering uit zijn leden een 

ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 25. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden; alles wat niet 
uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder 
zijn bevoegdheid.

De raad van bestuur werkt volgens het principe van collegialiteit.

In het bijzonder kan de raad van bestuur, zonder dat deze lijst beperkend is, alle handelingen en 
contracten verrichten en uitvoeren, alle bankrekeningen openen en beheren, compromissen 
aangaan, alle roerende of onroerende goederen verwerven, ruilen, beschadigen of verkopen, 
hypothekeren, lenen, huurcontracten afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten 
aanvaarden, afstand doen van alle rechten, de vereniging in rechte vertegenwoordigen, zowel als 
verweerder als eiser. Hij kan ook het personeel van de vereniging benoemen en ontslaan.

Handtekeningen
Art. 26. Handelingen die de vereniging binden anders dan die van het dagelijks bestuur worden 

ondertekend door twee bestuurders. Uitzonderingen vereisen een speciale delegatie van de raad 
van bestuur.

De handelingen van het dagelijks bestuur en de dagelijkse briefwisseling worden ondertekend 
door een daartoe aangewezen bestuurder in een proces-verbaal van de raad van bestuur.

Delegaties
Art. 27. De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan één of meer individueel 

handelende bestuurders.

De bevoegdheden van het orgaan van dagelijks bestuur zijn beperkt tot de handelingen van het 
dagelijks bestuur van de vereniging, wat het mogelijk maakt om administratieve handelingen te 
verrichten die, zonder dat de redenen daarvoor cumulatief zijn:

● de behoeften van het dagelijks leven van de vzw niet overschrijden,
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● vanwege hun geringe belang en/of de noodzaak van een snelle oplossing, de tussenkomst 
van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De duur van het mandaat van de afgevaardigden in het dagelijks bestuur, dat kan worden 
verlengd, wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Het einde van het mandaat van een 
bestuurder brengt automatisch het einde van het mandaat van de afgevaardigde in het dagelijks 
bestuur met zich mee. De raad van bestuur kan te allen tijde en zonder zich te moeten 
verantwoorden een einde maken aan de functie die wordt uitgeoefend door de persoon die belast is 
met het dagelijks bestuur. 

Art. 28. De vereniging kan in alle handelingen of in rechte, geldig worden vertegenwoordigd door 
twee bestuurders die gezamenlijk optreden en die als orgaan geen voorafgaande beslissing en 
volmacht van de raad van bestuur tegenover derden hoeven te verantwoorden.

Zij kunnen in het bijzonder de vereniging vertegenwoordigen ten aanzien van elke autoriteit, elk 
bestuur of elke overheidsdienst, met inbegrip van de handtekening van verschillende attesten en 
certificaten die aan de overheid moeten worden verstrekt, in het bijzonder in sociale en fiscale 
aangelegenheden. Zij kunnen de vereniging in rechte vertegenwoordigen, zowel als eiser als 
verweerder, en de formaliteiten vervullen voor het neerleggen van documenten op de griffie van de 
ondernemingsrechtbank en voor de publicaties in het Belgisch Staatsblad.

De duur van dit mandaat, dat kan worden verlengd, wordt vastgesteld door de raad van bestuur. 
Het mandaat eindigt automatisch wanneer de persoon belast met de algemene vertegenwoordiging 
zijn hoedanigheid van bestuurder verliest. De raad van bestuur kan te allen tijde en zonder zich te 
moeten verantwoorden het mandaat van de personen belast met de algemene vertegenwoordiging 
van de vereniging beëindigen.

Publiciteit
Art. 29. Oproepingen en processen-verbaal, waarin de beslissingen van de raad van bestuur 

worden vastgelegd, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of een andere 
bestuurder. Zij worden in een register op de zetel van de vereniging bewaard. De oproepingen en 
processen-verbaal kunnen daar door alle vaste leden worden geraadpleegd indien zij de reden 
daarvoor rechtvaardigen met een eenvoudig schriftelijk en gemotiveerd verzoek gericht aan de raad 
van bestuur. De vaste leden zijn verplicht om aan te geven tot welke documenten zij toegang 
wensen te krijgen. De raad van bestuur komt met de vaste leden een datum overeen voor de 
raadpleging van de documenten. Deze datum wordt binnen een maand na ontvangst van het 
verzoek vastgesteld.

Art. 30. De handelingen met betrekking tot de benoeming of de beëindiging van de functies van 
de bestuurders, de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur en de personen die 
gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, worden binnen een maand na de datum 
ervan neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in 
de "Bijlagen van het Belgisch Staatsblad".

HOOFDSTUK IV

Jaarrekening
Art. 31. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
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Art. 32. De raad van bestuur stelt de inventaris, de balans, de rekening van de inkomsten en 
uitgaven van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar op. Hij legt deze 
ter goedkeuring voor aan de gewone algemene vergadering.

Art. 33. Het gunstige overschot van de rekening behoort toe aan de vereniging en wordt 
overgedragen naar de rekeningen van het volgende boekjaar.

Art. 34. De algemene vergadering kan één of meer rekeningtoezichters benoemen, benoemd 
voor één jaar en herkiesbaar, om de rekeningen van de vereniging te controleren en het jaarverslag 
aan de algemene vergadering voor te leggen.

HOOFDSTUK V

Ontbinding, vereffening
Art. 35. In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering één of meer 

vereffenaars aanwijzen, hun bevoegdheden bepalen en de bestemming van het netto-actief van het 
maatschappelijk vermogen aangeven. Deze bestemming moet verplicht worden toegekend aan de 
Operationele Directie Taxonomie en Fylogenie, of aan de Dienst Patrimonium (Entomologie) van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, of aan elke instelling die deze opvolgt en 
hetzelfde maatschappelijk doel heeft.

Elke beslissing met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden van de vereffening, de 
benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s), de afsluiting van de ontbinding, alsook de 
bestemming van het netto-actief, wordt neergelegd en gepubliceerd overeenkomstig de wet van 23 
maart 2019.

HOOFDSTUK VI

Diverse bepalingen
Art. 36. De goedkeuring van het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan zijn een 

bevoegdheid van de raad van bestuur. 

Art. 37. Alle zaken die niet uitdrukkelijk door deze statuten worden geregeld, worden geregeld 
overeenkomstig de wet van 23 maart 2019.

Gedaan te Brussel, op …/…/…

Achternaam voornaam

Bestuurder

Handtekening

Achternaam voornaam
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Bestuurder

Handtekening


