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Aan de fractieleiders van de politieke partijen
in de Senaat

Mevrouw de Senator,
Mijnheer de Senator,

Betreft :

Evocatie van het wetsontwerp inzake vzw’s –
Kamer van Volksvertegenwoordigers dd. 7 maart 2013

Binnenkort ontvangt U vanuit de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp
dat door deze Kamer werd goedgekeurd op 7 maart 2013 ter evocering.
Dit wetsontwerp, ingediend door de Cdh, omhelst een wijziging van de art. 4 en 5, W. 27
juni 1921, zoals gewijzigd door de W. 2 mei 2002.
Wij verzoeken U dan ook dringend dit wetsontwerp te willen behandelen teneinde de
uitvoering ervan te kunnen tegenhouden, gezien dit voor alle vzw’s nutteloze
aanpassingen met zich meebrengt en voor de kleine vzw’s in het bijzonder nutteloze
kosten betekent. We moeten rekening houden met het feit dat de realiteit ons leert dat 90
% van de vzw’s klein tot middelgroot is.
Ter verduidelijking willen wij de zaak even schetsen.
Wijziging art. 4 (W. 27 juni 1921, gewijzigd door de W. 2 mei 2002)
Art. 4 van de vzw-wet zou, ingevolge het wetsontwerp, naast de bestaande
bevoegdheden nu ook aan de algemene vergadering de bevoegdheid geven het
huishoudelijk reglement te wijzigen.
In de huidige vigerende wetgeving zijn de bevoegdheden van de algemene vergadering :
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de wijziging van de statuten;
de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend;
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.
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Bij lezing van deze bevoegdheden kan worden vastgesteld dat de algemene vergadering
(als hoogste beleidsorgaan van de vzw) het beleid bepaalt en dit ter uitvoering doorgeeft
aan de raad van bestuur (zijnde het uitvoerend orgaan van de vzw).

Btw-nr
BTW BE 0426.099.323
Ondern.-nr
0426.099.323
Ing-bank
385-0423448-09
Iban-code
BE 52 3850 4234 4809

Wij kunnen dus duidelijk stellen, wat eerder ook gebeurde in de verschillende
besprekingen van Kamer- en Senaatscommissies gedurende de voorbereidende werken
bij de wijziging van de wet van 27 juni 1921, dat de statuten in feite moeten beschouwd

worden als “de wet” of “rechten en de verplichtingen van de beleidsorganen van de vzw”,
zijnde de algemene vergadering en de raad van bestuur.
Het huishoudelijk reglement, daarentegen is in feite niets anders dan een mededeling
aan de toegetreden leden dat het dagelijks reilen en zeilen van de vzw bepaalt en niets
(zoals de statuten daarentegen) te maken heeft met de werking van de beleidsorganen
zoals de algemene vergadering en raad van bestuur.
Zo zal, naargelang de vereniging, in een huishoudelijk reglement kunnen bepaald worden
(deze opsomming is exemplatief en niet volledig, en moet vertaald worden, vereniging
per vereniging) :
- Hoe laat de spelers ten laatste in de club moeten aanwezig zijn voor een match, een
verplaatsing;
- Dat de leden niet met klompen of schaatsen de vloer van de sportzaal mogen
betreden;
- Dat iemand zonder lidkaart niet toegelaten wordt tot de kantine van de club;
- Dat minderjarigen of leden beneden de x-jaar moeten vergezeld zijn van een familielid
of volwassene;
- Dat leden van een schuttersclub nooit het wapen mogen gebruiken buiten de erkende
schietstanden;
- Dat iemand die niet beschikt over een uniform niet kan mee opstappen met de fanfare
bij één of andere manifestatie;
- Dat een lid van een turnvereniging geen lid mag zijn van een andere turnvereniging
- Welke de openings- en sluitingsuren zijn van de kantine;
- Dat de ouders die hun kinderen naar een kinderdagverblijf brengen, in geval van
naschoolse opvang, zelf voor de boterhammen moeten zorgen;
- Dat een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na vraag om
betaling niet meer tot de club wordt toegelaten;
- Dat de leden van een wielerclub steeds achter mekaar in een lint moeten rijden
- Dat de leden die in dronken toestand de kantine betreden niet aan de effectieve
activiteiten kan deelnemen;
- Dat iemand met een bepaalde politieke strekking geen lid kan zijn van een andere
politieke partij;
- Dat leden van een dierenrechtenorganisaties niet kunnen sympathiseren met
organisaties of manifestaties die de rechten van dieren miskennen
- Enz…, enz…
Kortom het valt zo gek niet te bedenken maar de bepalingen van een huishoudelijk
reglement kunnen ook bepalingen van strikt tijdelijke aard zijn, bv. in geval zich een
overstroming heeft voorgedaan of bv. een brand, ….en de terreinen of gebouwen tijdelijk
ontoegankelijk zijn.
Dergelijke situaties kunnen nooit op voorhand ingeschat worden en moeten dan ook heel
vlot en soepel kunnen toegepast worden en voornamelijk toepasbaar zijn op het ogenblik
dat een bepaald feit zich voordoet.
De aanpassing van de statuten, door deze bepaling van het huishoudelijk reglement op
te nemen, zou bijgevolg een samenroeping van de algemene vergadering inhouden,
waarbij ook moet worden gemeld dat dit een minder eenvoudige procedure is dan het
samenroepen van de raad van bestuur die nu juist door de algemene vergadering is
benoemd om het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging te besturen.
Wijziging art.5 (W. 27 juni 1921, gewijzigd door de W. 2 mei 2002)
Het wettelijk recht van één vijfde van de effectieve leden wordt nader geregeld. Op hun
verzoek moet de raad van bestuur voorzien in de bijeenroeping van de algemene
vergadering. Via het wetsontwerp wordt de raad van bestuur aan een termijn
onderworpen. De raad van bestuur zou binnen de 21 dagen na het verzoek moeten
voorzien in de bijeenroeping en de algemene vergadering zou uiterlijk de veertigste dag
na dit verzoek moeten worden georganiseerd.

Er is nog altijd geen oplossing voor het geval waarin de raad van bestuur zou weigeren
de algemene vergadering samen te roepen. Indien de raad van bestuur weigert op
verzoek van 1/5 van de leden een algemene vergadering samen te roepen, kunnen de
leden dit nog altijd slechts afdwingbaar maken via de rechtbank.
Deze problematiek werd eveneens diverse keren aangekaart in de periode van de
voorbereidende werken toen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers nog
verschillende hoorzittingen zijn georganiseerd met vertegenwoordigers van verenigingen.
Nooit maar nooit hebben de parlementairen maar ergens iets van deze problematiek
opgenomen. Misschien kan dit nu opgehelderd worden.
Conclusie
Wij verzoeken U dan ook als fractieleider van uw partij deze problematiek ernstig te
nemen en dit ten voordele van alle vzw’s en ook ten gunste van allen die zich
onbaatzuchtig en vrijwillig inzetten voor het “nog” levendige verenigingsleven in
Vlaanderen.
Wij hopen dan ook uit ganser harte dat U dit wetsontwerp evoceert vóór 25 maart 2013.
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