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STATUTEN  

  

  

De algemene vergadering van …/…/…, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake 

aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen 

met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:  

  

  

  

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR  

  

  

ARTIKEL 1  

  

De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming:  

- In het Nederlands: Koninklijke Kring Mars & Mercurius  

- In het Frans: Cercle Royal Mars & Mercure  

- In het Duits: Königlicher Kreis Mars & Merkur  

  

De vereniging gebruikt de Nederlandse en de Franse taal in officiële documenten. In de Clubs is de taalkeuze vrij. 

  

De vereniging wordt verder ‘de Kring’ genoemd.  

  

De Kring werd gesticht in 1926 onder de benaming ‘Groupement Industriel & Commercial des Ex-Officiers’ en 

nadien meerdere malen gewijzigd. De leden van de Kring zijn georganiseerd in verschillende Clubs. Het 

bestuursorgaan beslist over de oprichting van de Clubs. De Clubs hebben hun eigen administratie nader bepaald 

in het interne reglement. De Clubs kunnen de rechtsvorm van vzw aannemen.  

  

ARTIKEL 2  

  

De zetel van de Kring is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

  

De zetel van de Kring is gevestigd in het Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1 - 1140 Evere.  

  

Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan (= Raad van Bestuur van vroeger), voor zover die verplaatsing 

geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de 

zetelwijziging door te voeren in de statuten.  

  

ARTIKEL 3  

  

De Kring streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig 

vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste 

geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.  
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De Kring heeft als belangeloze doelstelling:  

1° de banden tussen Defensie en Natie te versterken  

2° de vriendschaps-, kameraads- en solidariteitsbanden onder de leden te ontwikkelen  

3° de onderlinge steun en solidariteit onder de leden te bevorderen, meer bepaald op beroepsvlak  

4° de uitbouw van professionele netwerken onder en door de leden te stimuleren  

5° de verstandhouding, de verdraagzaamheid en de eendracht onder de diverse Gemeenschappen in België te 

bevorderen  

6° de morele waarden, het leiderschap en het ondernemerschap onder de leden uit te dragen  

7° de herinnering aan grote gebeurtenissen uit het verleden te bewaren 

8° de uitstraling van de Kring te bevorderen  

9° de Europese gedachte te ondersteunen  

  

De Kring ontzegt zich elke vorm van aansluiting bij of steun aan een groepering met politiek of partijpolitiek 

karakter. De Kring vermijdt elke vorm van betwisting of polemiek omtrent taal, godsdienst, politieke kleur, 

geaardheid, etnische afkomst of herkomst.  

  

De Kring zweert trouw aan Vorst en Vaderland, aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, in een 

geest van wederzijdse verstandhouding en respect voor elkaar.  

  

De Kring streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp 

heeft. Deze activiteiten kunnen zijn:  

- Het organiseren van alle mogelijke manifestaties om de maatschappelijke doelen te realiseren 

- Het organiseren van voordrachten en uitstappen van culturele, wetenschappelijke, economische 

  en sociale aard zowel op lokaal als op nationaal niveau 

- Een periodieke publicatie van een tijdschrift en het bijhouden van een website  

- Het onderhouden van contacten en effectieve samenwerking met andere binnenlandse en 

  buitenlandse verenigingen met gelijkaardige maatschappelijke doelen 

- Het organiseren van een jaarlijkse Nationale Dag meestal verbonden aan een academische zitting 

  en een culturele activiteit 

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplarisch en niet limitatief.  

  

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos 

doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het 

voorwerp.  

  

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin 

van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts 

bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- 

of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.  

   

ARTIKEL 4  

  

De Kring is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden. 

Enkel de AV kan tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald is in de wet. In geval van vrijwillige ontbinding 

benoemt de AV één of twee vereffenaars. Tot vrijwillige ontbinding van de Kring kan door de AV worden besloten 

wanneer twee derde van haar effectieve leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, met een meerderheid van 

vier vijfde van de stemmen. Een vrijwillige ontbinding van een Club volgt dezelfde voorwaarden. Zij moeten hun 

activa overdragen aan de Kring. 

  

  

TITEL II: LEDEN  

  

  

ARTIKEL 5  

  

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste zeven bedragen.  



  

De Kring telt effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op 

de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam 

is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de Kring wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen 

op de effectieve leden toepasselijk.  

  

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht 

op de algemene vergadering. De toetredingsvoorwaarden, de rechten en verplichtingen van de toegetreden leden 

kunnen worden bepaald door een intern reglement.  

  

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.  

  

ARTIKEL 6  

  

Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden 

ingediend bij de Nationaal Secretaris van de Kring. Na de voorstelling door de Clubvoorzitter op de 

bestuursvergadering beslist het bestuursorgaan over de aanvaarding als lid.  

  

Als lid komen in aanmerking:  

a. Officieren van het actief kader, reserveofficieren, Officieren buiten dienst of op rust gesteld en ere-

Officieren van de Belgische Defensie, alsook hun gelijkgestelden bij de Belgische Defensie.  

b. De Officieren van de vroegere Rijkswacht voor zover ze een militaire graad van officier gedragen hebben.  

c. Officieren en gewezen Officieren van de militaire krijgsmachten van geallieerde landen of van landen die 

de Europese Conventie van de Rechten van de Mens ondertekend hebben en die, naar het oordeel van het 

bestuursorgaan, hun professionele taken eerbaar uitoefenen of uitgeoefend hebben in de militaire of 

openbare sector of bedrijfswereld of in een vrij beroep.  

d. Personen die geen militair Officier zijn of geweest zijn, maar een toegevoegde waarde voor de Kring en 

de Clubs betekenen;  

  

Elke Club dient voor een meerderheid te bestaan uit effectieve leden vermeld in de punten a, b en c.  

  

ARTIKEL 7  

  

Het bestuursorgaan van de Club kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, 

beschermleden, steunende of adviserende leden tot de Kring toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden 

leden. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in een intern reglement. Ereleden die binnen de vereniging 

een bestuursmandaat hebben bekleed, worden als effectieve leden beschouwd. 

  

ARTIKEL 8  

  

De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 250 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage aan de 

Kring wordt vastgelegd door de algemene vergadering. Deze bijdrage moet betaald zijn voor 1 april van het 

lopende kalenderjaar. De leden kunnen door het bestuursorgaan van de Club worden aangemaand hun bijdrage 

binnen de bepaalde termijn te betalen. Leden die op 1 april nog niet zouden betaald hebben, krijgen nog maximaal 

dertig dagen om zich in regel te stellen, nadien dus na 1 mei zijn deze leden ontslagnemend.  

  

ARTIKEL 9  

  

Elk lid kan te allen tijde uit de Kring treden. Het ontslag moet bij gewoon of aangetekend schrijven aan het 

bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.  

  

Een lid dat:  

a. weigert de statuten van de Kring na te leven, toe te passen of ze overtreedt;  

b. en/of gerechtelijk vervolgd wordt of veroordeeld is voor wanbedrijven of misdaden;  

c. en/of zich met woorden, geschriften of daden beledigend uitlaat over de Koninklijke Familie, 

gezagdragers en de militaire overheid;  



d. en/of de werking van de Kring of een Club ernstig verstoort  

wordt met een gemotiveerde aangetekende brief verwittigd door het bestuursorgaan dat hij/zij voorgesteld wordt 

om geschorst of ontslagen te worden. Een schorsing is een bevoegdheid van het bestuursorgaan, die genomen 

wordt in het belang van de Kring. Een ontslag is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering. In beide gevallen 

zal de Club de Kring op de hoogte brengen aan de hand van een gemotiveerd dossier. Het lid wordt in geval van 

schorsing met een schrijven verwittigd van de reden ervan en van de datum waarop de schorsing in voege treedt. 

In geval van ontslag wordt het lid uitgenodigd om te worden gehoord door het bestuursorgaan. Zelfs bij 

afwezigheid van reactie neemt het bestuursorgaan een voorlopige beslissing over het ontslag binnen de twee 

maanden na verzending van het aangetekend schrijven. Deze beslissing wordt ter goedkeuring voorgelegd op de 

Algemene vergadering waarna het lid onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht met een aangetekend schrijven.  

  

Indien de algemene vergadering niet beslist om tot uitsluiting over te gaan, vervalt van rechtswege de schorsing 

van het lid.   

  

  

ARTIKEL 10  

  

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de Kring, en kunnen 

derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.  

  

  

  

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN  

  

  

ARTIKEL 11  

  

De Kring wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat benoemd wordt onder de effectieve leden van de Kring.  

  

Onder de bestuurders duidt het bestuursorgaan aan:  

- een Nationaal Voorzitter;  

- een Nationaal Ondervoorzitter;  

- een Nationaal Secretaris;  

- een Nationaal Penningmeester  

  

Deze functies kunnen te allen tijde worden ingetrokken en vervangen door het bestuursorgaan, gaan automatisch 

verloren bij verlies van het bestuurdersmandaat en kunnen vrijwillig opgegeven worden door een schrijven te 

richten aan het bestuursorgaan.  

  

Elke Club heeft recht op één bestuurdersmandaat. De mandataris die in naam van een Club optreedt, dient ook 

Voorzitter te zijn van deze Club. Indien de algemene vergadering deze persoon niet aanduidt als bestuurder, kan 

deze persoon niet optreden als Voorzitter van de Club. De Voorzitter van een Club kan geen mandaat opnemen 

van Nationaal Voorzitter, Nationaal Ondervoorzitter, Nationaal Secretaris of Nationaal Penningmeester.  

  

Elke Club die meer dan 75 leden telt, heeft recht op een bijkomende bestuurder en vanaf 150 effectieve leden een 

tweede bijkomende bestuurder. Deze bestuurders dienen deel uit te maken van het bestuursorgaan van de Clubs.  

  

De Nationaal Voorzitter, de Nationaal Ondervoorzitter en de Voorzitters van de Clubs dienen effectieve leden te 

zijn gesproten uit de kaders van officieren zoals bepaald in artikel 6, categorieën a en b van de effectieve leden.  

  

De Nationaal Voorzitter, de Nationaal Ondervoorzitter en de Nationaal Secretaris zijn automatisch Voorzitter, 

Ondervoorzitter en Secretaris van de algemene vergadering.  

  

ARTIKEL 12  

  



Bestuurders worden benoemd voor drie jaar. Bij gebrek aan nieuwe kandidaten kan een bestuurslid een verlenging 

van maximaal één jaar krijgen. Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat.  

  

ARTIKEL 13  

  

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.  

  

Opengestelde vacatures worden tenminste twee maanden voor de algemene vergadering door de Nationaal 

Secretaris ter kennis gebracht van de effectieve leden door het meest geschikte communicatiemiddel. De 

kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, dienen schriftelijk verstuurd te worden naar de Nationaal 

Secretaris, tenminste één maand voor de algemene vergadering.  

  

  

ARTIKEL 14  

  

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door 

het verstrijken van het mandaat, door verlies van het lidmaatschap, door verlies van de hoedanigheid die het 

mandaat als bestuurder wettigt of door overlijden.  

  

ARTIKEL 15  

  

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) 

bekendmaken aan het bestuursorgaan.  

  

Dit ontslag gaat pas in na bekrachtiging of vervanging door de algemene vergadering. 

In die tussentijd kan een plaatsvervanger ad interim gecoöpteerd worden.  

  

ARTIKEL 16  

  

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de Kring, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het 

bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het 

voorwerp/doel van de Kring, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. 

Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van 

rechtsmiddelen.  

  

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit in overleg en steeds met respect voor de doelstellingen van de 

vereniging.  

  

Op de bijeenkomsten van het bestuursorgaan kan een bestuurder zich door een andere bestuurder laten 

vertegenwoordigen, mits verlening van een schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan hierbij maximaal één andere 

bestuurder vertegenwoordigen.  

  

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit aantal niet bereikt, kan een nieuwe bijeenkomst worden 

bijeengeroepen na een termijn bepaald in het intern reglement met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en 

beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.  

  

 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en 

vertegenwoordigde bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de 

stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten 

beschouwing gelaten.  

  

ARTIKEL 17  

  

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder 

zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke 



aard heeft dat strijdig is met het belang van de Kring, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere 

bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.  

  

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over 

deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders 

een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het 

bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren.  

  

De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking 

hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de 

markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.  

  

ARTIKEL 18  

  

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van 

alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten 

worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die 

de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.  

   

ARTIKEL 19  

  

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de Nationaal Voorzitter of door de Nationaal Secretaris. Het 

bestuursorgaan vergadert om de twee maanden met een minimum van vier maal per jaar. Op verzoek van minstens 

één derde van de bestuurders moet er verplicht een bijeenkomst van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen.  

  

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de Nationaal Voorzitter. Bij diens afwezigheid 

wordt de bijeenkomst voorgezeten door de Nationaal Ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de aanwezige 

bestuurder met de meeste bestuurdersanciënniteit, waarvan bij gelijkheid de oudste in leeftijd eerst.  

  

ARTIKEL 20  

  

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en 

de bestuurders die erom verzoeken.  

  

ARTIKEL 21  

  

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval 

bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de Kring.  

  

ARTIKEL 22  

  

In de schoot van de Kring is een dagelijks bestuur geïnstalleerd dat bestaat uit: de Nationaal Voorzitter, de 

Nationaal Ondervoorzitter, de Nationaal Secretaris, de Nationaal Penningmeester en eventueel bijkomende 

bestuurders. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur. 

De leden van het dagelijks bestuur worden niet gerekend in de aantallen die de vertegenwoordiging van de Clubs 

uitmaken. Zij maken ambtshalve deel uit van het bestuursorgaan.  

  

Het dagelijks bestuur is het uitvoerend orgaan van de Kring en van de beslissingen genomen door het 

bestuursorgaan en de algemene vergadering. Het dagelijks bestuur vergadert in principe hooguit maandelijks en 

tenminste tien maal per jaar. Het rapporteert de uitvoering van alle genomen beslissingen aan het bestuursorgaan.  

  

ARTIKEL 23  

  

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de Kring in 

en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee van de volgende 

mandatarissen: Nationaal Voorzitter, Nationaal Secretaris, Nationaal Penningmeester.  



  

ARTIKEL 24  

  

Bestuurders die conform artikel 23 namens de Kring optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken 

dat zij gemachtigd zijn om enig besluit te nemen. 

  

ARTIKEL 25  

  

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van 

het dagelijks leven van de Kring, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder 

belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet 

rechtvaardigen.  

De benoeming van de in Art 22 vermelde bestuursleden gebeurt door het bestuursorgaan.  

  

De ambtsbeëindiging van een lid van het dagelijks bestuur kan geschieden:  

a) op vrijwillige basis door het lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail, 

gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan  

b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis 

gebracht worden van de betrokkene.  

  

ARTIKEL 26  

  

Het dagelijks bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het dagelijks bestuur kan slechts geldig 

beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de dagelijkse bestuurders aanwezig is. De beslissingen 

worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijkse bestuurders. 

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.  

  

Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de Kring rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door een individueel optredende dagelijkse bestuurder. Deze bestuurder wordt hiervoor gemachtigd door de 

Nationaal Voorzitter. 

 

ARTIKEL 27  

  

Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de 

bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en 

de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan.  

  

  

   

  

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING  

  

  

ARTIKEL 28  

  

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de Nationaal 

Voorzitter. Bij diens afwezigheid wordt de bijeenkomst voorgezeten door de Nationaal Ondervoorzitter en bij 

diens afwezigheid door de aanwezige bestuurder met de meeste bestuurdersanciënniteit, waarvan bij gelijkheid de 

oudste in leeftijd eerst.  

  

ARTIKEL 29  

  

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan 

maximaal twee andere leden vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene 

vergadering.  

Enkel de leden die in regel zijn met het lidgeld van het afgelopen jaar mogen hun stemrecht uitoefenen.  



  

ARTIKEL 30  

  

Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:  

  

- het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals 

bepaald in het WVV,  

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders  

- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,  

- de benoeming en de afzetting van de rekeningtoezichters en het bepalen van hun bezoldiging,  

- de kwijting aan de bestuurders en de rekeningtoezichters alsook het instellen van de Kringsvordering 

  tegen de bestuurders en de rekeningtoezichters,  

- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,  

- de vrijwillige ontbinding van de Kring,  

- de uitsluiting van een lid van de Kring,  

 

 

ARTIKEL 31  

  

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of het 

voorwerp/doel van de Kring zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan.  

  

ARTIKEL 32  

  

Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een 

verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen 

agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen 

eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de 

veertigste dag na dit verzoek.  

  

ARTIKEL 33  

  

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door de 

Nationaal Secretaris. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval rekeningtoezichters moeten worden 

opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief of via een periodiek tijdschrift tenminste vijftien dagen voor 

de vergadering.  

  

ARTIKEL 34  

  

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het 

bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, 

moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf 

dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, 

kunnen in geen geval behandeld worden.  

  

ARTIKEL 35  

  

Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt 

genomen: bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, 

ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen 

de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. Bij een persoonsgebonden 

beslissing kan een lid geen doorslaggevende stem uitoefenen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet 

in de teller en niet in de noemer meegeteld.  

   

ARTIKEL 36  

  



Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen 

waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts 

worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van 

de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden 

bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen 

nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de 

eerste vergadering worden gehouden.  

  

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde 

stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de 

Kring kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige 

stemmen worden buiten beschouwing gelaten.  

  

ARTIKEL 37  

  

Bij vrijwillige ontbinding van de Kring worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel 

of het voorwerp van de Kring vereist.  

  

  

ARTIKEL 38  

  

Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.  

  

Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de oproeping en moet het lid gehoord 

worden door het bestuursorgaan. Komt het lid niet opdagen, dan wordt er bij verstek een beslissing genomen. 

  

ARTIKEL 39  

  

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen. De notulen 

kunnen op de zetel van de Kring door leden en belanghebbende derden worden ingezien.  

  

  

  

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN  

  

  

ARTIKEL 40  

  

Het boekjaar van de Kring loopt van 1 januari tot 31 december.  

  

Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend 

boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden 

wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.  

  

Zolang de Kring voor het laatst afgelopen boekjaar de drempelbedragen vermeld in de wet niet overschrijdt, 

benoemt de algemene vergadering bij gewone meerderheid twee leden die geen bestuurders zijn als 

rekeningtoezichter voor de duur van één jaar.  

  

De rekeningtoezichters hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle financiële 

verrichtingen van de Kring, met uitzondering van de opportuniteit van de uitgaven. Zij mogen ter plaatse inzage 

nemen van de boekhouding en in het algemeen van alle financiële geschriften van de Kring.  

  

  

  

  



TITEL VI: ONTBINDING  

  

  

ARTIKEL 41  

  

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene 

vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om 

de Kring vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Kring moet uitdrukkelijk op de 

agenda van de algemene vergadering vermeld worden.  

  

Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede 

algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen 

akkoord is om de Kring vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing 

gelaten.   

  

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één 

of meer vereffenaars.  

De algemene vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden, binnen de 

grenzen van en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.  

  

Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, is elke vereffenaar individueel bevoegd om alle handelingen te 

stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vzw. Zij kunnen elk individueel de Kring naar derden 

toe vertegenwoordigen in het kader van hun vereffeningsopdracht.  

  

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan één of meerdere goede werken (zonder 

politiek karakter) die zich bij voorkeur toeleggen op de belangen van militairen, gewezen militairen of hun 

families.  

  

ARTIKEL 42  

  

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen  

van toepassing. De modaliteiten voor toepassing van deze statuten worden bepaald door het Reglement van 

Inwendige Orde (RIO). 

Wijzigingen aan het RIO worden, op vraag, hetzij van het bestuursorgaan, hetzij van tenminste één tiende van de 

effectieve leden van de Kring ter bekrachtiging voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

  

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van …/…/….  

  

Te Evere,  

  

  

  

De Bock Eddy       De Brackeleer Marc 

Nationaal voorzitter       Nationaal Secretaris 
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