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Statuten
Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw
2015
I.

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1
De vereniging draagt als naam: "Nationaal Jenevermuseum Hasselt”. In haar betrekkingen tot derden mag zij ook
gebruik maken van de vertaling: "Musée National du Genièvre Hasselt". De naam moet voorkomen in alle akten,
facturen, aankondigingen, brieven en andere stukken uitgaande van de vereniging alleen. Deze naam zal steeds
vergezeld gaan van de vermelding ‘’vereniging zonder winstoogmerk’’ of de afkorting ‘’vzw’’.
Artikel 2
De vereniging is gevestigd in het Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19 in B-3500 Hasselt en resorteert onder
het gerechtelijk arrondissement Limburg (afdeling Hasselt).
Artikel 3
§1 De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, alle activiteiten te ontwikkelen die
rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan de werking en/of de collectie van het Jenevermuseum.
§2 De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, maar
slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het
doel waarvoor zij werd opgericht, dus ook onroerende en roerende goederen verwerven, kopen en verkopen, in
bruikleen ontvangen, huren en verhuren.
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op elk ogenblik ontbonden worden zoals geregeld door
de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen.
II.

LEDEN

Artikel 5
§1 De vereniging telt effectieve en toegetreden leden.
§2 Effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun gegevens
worden vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke
bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op drie.
§3 Toegetreden leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door een bijzondere materiële of
immateriële bijdrage het doel van de vereniging mee helpen realiseren, maar niet bij de concrete werking van de
vereniging wensen betrokken te worden.
§4 De effectieve en de toegetreden leden hebben verder alle de rechten en de plichten die bepaald worden in het
huishoudelijke reglement.
§5 Wanneer in de deze statuten de term ‘leden’ gebruikt, heeft dit, tenzij specifiek vermeld, steeds betrekking op
zowel de effectieve als de toegetreden leden van de vereniging.
Artikel 6
§1 Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon die bij besluit van de raad van
bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden
ingediend bij de raad van bestuur. Ze worden ter kennisgeving medegedeeld aan de algemene vergadering.
§2 Kandidaat-effectieve leden dienen aan te geven dat ze:
zich wensen te engageren om zich actief in te zetten voor een of meerdere aspecten van de
museumwerking;
interesse betonen voor de sociaaleconomische, cultuurhistorische, biochemische, technische,
gastronomische en/of toeristische facetten van het gedistilleerdverhaal.
Artikel 7
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§1 Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij besluit
van de raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet
schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur. Een motivatie is in dit geval niet vereist.
§2 Als het toegetreden lid een bedrijf of vereniging is, kan het bedrijf of de vereniging in kwestie 1 persoon
voordragen aan de raad van bestuur als effectief lid voor de vzw. Na bekrachtiging door de raad van bestuur kan
deze persoon ten persoonlijke titel vrijgesteld worden van het betalen van het lidgeld.
Artikel 8
§1 De effectieve en toegetreden leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 250 euro verplicht. De jaarlijks
te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de raad van bestuur.
§2 De effectieve en toegetreden leden worden jaarlijks door de raad van bestuur aangemaand hun bijdrage
binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen de door de raad van bestuur bepaalde
termijn wordt geacht ontslagnemend te zijn. De modaliteiten omtrent het lidgeld worden bepaald in het
huishoudelijke reglement van de vereniging.
Artikel 9
§1 Alle leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken door hun ontslag schriftelijk te richten aan de
raad van bestuur. Het ontslag zal dan één week na dit schrijven ingaan. Het ontslagnemend lid heeft geen recht
op terugbetaling van zijn lidmaatschapsbijdrage.
§2 Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de
bepalingen in artikel 31 van de statuten.
Artikel 10
Uitgetreden en uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging.
Ze kunnen bijgevolg ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
Artikel 11
In geen geval zijn de toegetreden of effectieve leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen aangegaan
door de vereniging.
III.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 12
§1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan het minimum aantal leden bepaald wordt
door de wet en waarvan een maximum aantal leden wordt vastgesteld dat voorzien is in het huishoudelijke
reglement.
§2 De leden van de raad van bestuur worden verkozen door de algemene vergadering met meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal aanwezig en/of vertegenwoordigde leden, en zijn door deze te allen tijde
afzetbaar.
§3 Alleen effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur. Dit gebeurt volgens de
modaliteiten bepaald door het huishoudelijke reglement.
§4 Effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur. Kandidaat-bestuurders worden
uitgenodigd hun profiel te toetsen aan volgende criteria:
de kandidaat beschikt over (gespecialiseerde) kennis van en/of ervaring in het productieproces van
alcoholhoudende dranken en kan dit aantonen;
hij heeft (gespecialiseerde) kennis van en/of ervaring te hebben in het historisch, kunsthistorisch en/of
industrieelarcheologisch onderzoek en kan dit aantonen;
hij heeft (gespecialiseerde) kennis van en/of ervaring in didactische en pedagogische methodieken of
sociaalcommunicatieve vaardigheden en kan dit aantonen;
hij heeft specifieke ervaring in de museale en/of cultuurtoeristische sector en kan dit aantonen;
hij is gespecialiseerd in communicatie- en marketingstrategieën en kan dit aantonen;
hij beschikt over (gespecialiseerde) kennis van en/of ervaring in juridische en boekhoudkundige
aspecten relevant voor de museumwerking en kan dit aantonen;
hij beschikt over andere relevante kennis en/of competenties die relevant zijn voor de museumwerking
en kan dit aantonen.
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§5 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
§6 Een bestuurslid bekleedt maximaal vier mandaten van vier jaar.
§6 bis – overgangsregeling: het principe van maximaal vier mandaten van vier jaar gaat van start vanaf de
bestuurdersverkiezingen tijdens de AV van 2016; voor kandidaat-bestuursleden die vóór deze verkiezingen al
meerdere mandaten bekleed hebben, worden eerdere mandaten niet meegerekend.
§7 Aan de raad van bestuur kan een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen van de stad
Hasselt toegevoegd worden.
Artikel 13
Leden van de raad van bestuur worden verkozen voor de termijn van vier jaar. Uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar volgens de modaliteiten van het huishoudelijke reglement.
Artikel 14
§1 In de raad van bestuur worden volgende functies voorzien: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris
en een penningmeester.
§2 De statutaire functies worden door de raad van bestuur zelf aangeduid of verkozen. De raad van bestuur kan
te allen tijde beslissen deze functies te vernieuwen.
Artikel 15
§1 Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag,
door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden.
§2 De afzetting door de algemene vergadering kan te allen tijde en wordt beslist bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden
op de agenda van de algemene vergadering.
§3 Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit
ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum
is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering
bijeenroepen, die in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk
in kennis zal stellen. De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn
vervanging wordt voorzien. Voor het vrijwillige ontslag van de voorzitter of secretaris geldt dezelfde procedure.
§4 Worden als ontslagnemend beschouwd, de bestuurders die geen effectief lid meer zijn; de algemene
vergadering zal dit ontslag bekrachtigen.
Artikel 16
§1.De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping van de voorzitter of diens vervanger, de ondervoorzitter, of, in
derde instantie, door een vervanger aangeduid door de raad van bestuur. De oproepingsbrief vermeldt de
agenda, plaats, datum en uur van de vergadering.
§2 Alle bestuurders moeten worden opgeroepen schriftelijk ten minste vijf dagen voor de vergadering. Een
oproeping per aangetekende brief is vereist in de situatie omschreven in artikels 15§2 en 15§3. Bij
hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits een meerderheid van bestuurders hiermee
akkoord is.
§3 De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of
afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en in geval van diens afwezigheid door de
oudste van de aanwezige bestuurders.
Artikel 17
§1 De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is
bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al
dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
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§2 De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden steeds uit als college en beslist slechts geldig als tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig is. Als de helft van de bestuurders niet aanwezig is, wordt er een nieuwe raad
van bestuur schriftelijk samengeroepen met dezelfde agenda. Hij kan dan beslissingen nemen over die
agendapunten, afgezien van het aantal aanwezige bestuurders.
In geval van stemming in de raad van bestuur komen de onthoudingen, de blanco en ongeldige stemmen niet in
aanmerking om de gewone meerderheid van stemmen te bepalen. Het is dan voldoende dat het aantal jastemmers groter is dan het aantal nee-stemmers. Bij staking der stemmen is bij een niet-geheime stemming de
stem van de voorzitter of dienstdoende voorzitter doorslaggevend. Een geheime stemming kan steeds
aangevraagd worden door een meerderheid van de aanwezige bestuurders. Bij staking der stemmen is het
voorstel verworpen.
Artikel 18
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Dit verslag zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
volgende vergadering van de raad van bestuur. Uittreksels uit dit verslag worden geldig ondertekend door de
voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 19
§1 Deze raad kan zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere van zijn leden of aan een
ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De raad kan deze overdracht op elk ogenblik beëindigen.
Deze overdracht gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders,
die hieromtrent geldig beslist, indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
§2 De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die
hieromtrent geldig beslist, indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door
de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht
worden van de betrokkene.
§3 Tenzij de algemene vergadering het verzoek tot bestuurdersverkiezingen indient conform artikel 26 of artikel
28 §2 van de statuten en rekening houdende met de modaliteiten zoals vermeld in artikel 13 en 14 van het
huishoudelijke reglement, wordt niet in de vervanging van een weggevallen bestuurder voorzien.
§4 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de
vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van de voorzitter
en van de secretaris.
Artikel 20
Deze raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht of heeft en laat deze goedkeuren en/of
wijzigen door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
Artikel 21
§1 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 voor de raad van bestuur een besluit neemt.
§2 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.
§3 Voormelde procedure is niet van toepassing op de gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Artikel 22
§1 Deze raad kan een dagelijks bestuur in zijn midden samenstellen, bestaande o.m. uit de voorzitter, de
ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester, eventueel aangevuld met andere bestuurders. Dit laatste
volgens de modaliteiten van het huishoudelijke reglement.
§2 Het dagelijks bestuur treedt enkel op bij hoogdringendheid, meer bepaald als een besluit niet kan wachten op
een bijeenroeping van de raad van bestuur. Bovendien moet de handeling van geringe betekenis of van
dagdagelijks karakter zijn voor de werking van de vzw.
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§3 Voor handelingen die buiten de formulering van §2 vallen ontvangt het dagelijks bestuur volmachten zoals
geformuleerd in artikel 19 §1. Het betreft volgende handelingen en bevoegdheden. Het dagelijks bestuur
coördineert de verschillende activiteiten van de vereniging. In het algemeen is het dagelijks bestuur belast met de
behartiging van de dagelijks belangen van de vereniging, in de geest zoals bepaald door de algemene
vergadering en de raad van bestuur. Het bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor en is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur.
§4 Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als het dat wenselijk acht. De beraadslagingen en de beslissingen zijn
rechtsgeldig als minimum de helft van de leden aanwezig zijn en genomen worden in consensus.
§5 De samenstelling en de taken van de leden van het dagelijks bestuur worden bepaald en vermeld in het
huishoudelijke reglement.
§6 De ambtsbeëindiging en de afzetting van de leden van het dagelijks bestuur verloopt zoals voorzien voor de
leden van de raad van bestuur. Zie artikel 15.
IV.

Algemene vergadering

Artikel 23
§1 De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en
bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuursleden. De voorzittende persoon duidt een
stemopnemer aan als er moet gestemd worden.
§2 Een lid van die vergadering kan zich door een ander lid van de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen. Geen vertegenwoordiger mag echter beschikken over meer dan één volmacht.
Artikel 24
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: a) de statutenwijzigingen, b) de benoeming en de afzetting
van bestuurders, c) de benoeming en de afzetting van rekeningtoezichters, d) de goedkeuring van de begroting
en de jaarrekeningen, e) de kwijting aan de bestuurders en de rekeningtoezichters f) de vrijwillige ontbinding van
de vereniging, g) de schorsing en de uitsluiting van een lid van de vereniging, h) de benoeming, de afzetting en
de kwijting van commissarissen, i) het bepalen van de bezoldiging van de commissarissen in geval een
bezoldiging wordt toegeken, j) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk, k) alle
gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 25
§1 Elk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting(en) van het volgende jaar.
§2 Deze vergadering heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorige boekjaar en uiterlijk in de loop van
de maand maart. In afwachting van deze vergadering mag de raad van bestuur per maand één twaalfde uitgeven
van de ontwerpbegroting.
Artikel 26
Bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk
geval wanneer één vijfde van de effectieve leden daarom schriftelijk verzoeken. De raad van bestuur is dan
gehouden om deze algemene vergadering binnen de dertig kalenderdagen te laten plaatsvinden.
Artikel 27
De raad van bestuur beslist over de bijeenroeping van de algemene vergadering. Oproepingen voor de algemene
vergadering kunnen alleen geldig gedaan worden door de voorzitter en de secretaris. Zij gebeuren schriftelijk en
vermelden plaats, uur, datum en de dagorde. Deze uitnodigingen per brief of per mail moeten minstens 10
werkdagen vooraf de effectieve leden bereiken.
Artikel 28
§1 De agenda van de algemene vergadering wordt bepaald door de raad van bestuur.
§2 Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de
agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee
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dagen voor de algemene vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Dit onderwerp wordt bij aanvang
van de algemene vergadering aan de dagorde toegevoegd.
§3 Onderwerpen die niet op de agenda staan en op de vergadering zelf aangebracht worden, kunnen enkel
behandeld worden indien alle effectieve leden aanwezig zijn en zij eenparig akkoord gaan met de uitbreiding van
de agenda.
§4 De algemene vergadering kan geen geldige besluiten nemen buiten de agendapunten.
Artikel 29
§1 Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de
besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, welk ook het aantal aanwezigen of
vertegenwoordigde leden is.
§2 Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend, behalve in de gevallen
waarvoor de wet of de statuten een bijzondere stemmenmeerderheid opleggen. Dan gelden zij als
tegenstemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de
vergadering voorzit.
Artikel 30
§1 De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3
van de effectieve leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig
kan beraadslagen en besluiten, en ook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen
volgende op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn, indien ze
wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
§2 Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is
opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige effectieve of
vertegenwoordigde leden.
§3 Bij staking van stemmen beslist in ieder geval de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger.
Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.
Artikel 31
§1 Een aanwezigheid van 1/3 van de effectieve leden en een meerderheid van 2/3 van de stemmen zijn vereist
voor het uitsluiten van een lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.
§2 Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd
om in zijn verdediging te kunnen voorzien.
Artikel 32
Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgesteld dat ter goedkeuring aan de volgende algemene
vergadering wordt voorgelegd. Zowel leden als belanghebbende derden kunnen de besluiten van de algemene
vergadering inzien op de zetel van de vereniging. Uittreksels uit dit verslag worden geldig ondertekend door de
voorzitter of door twee bestuurders.
V.

Financieel beleid

Artikel 33
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Rekeningen en begrotingen worden,
eventueel door bemiddeling van de penningmeester, door de raad van bestuur voorbereid en ter goedkeuring
voorgelegd aan de algemene vergadering.
VI.

Ontbinding en vereffening

Artikel 34
§1 Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding van
de vereniging slechts besloten worden door de algemene vergadering indien 2/3 van de leden op de algemene
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vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord gaat om de
vereniging vrijwillig te ontbinden.
§2 Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene
vergadering vermeld worden. Is geen 2/3 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 4/5 meerderheid wordt akkoord
gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
§3 In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
§4 De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan het bestuur van de stad Hasselt.
VII.

Slotbepaling

Artikel 35
Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de Wet van
27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen, en door het huishoudelijke
reglement.
Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 30 november 2015.
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Voorzitter

