Titel I – Benaming, Zetel
1.01. Benaming
De Vereniging zonder Winstoogmerk is genoemd „Société Belgo-Allemande asbl” – in het
kort SBA, in het Nederlands “Belgisch-Duitse Vereniging vzw- BDV” in het Duits “Belgisch-Deutsche
Gesellschaft GOE – BDG”.
1.02. Zetel
De vereniging heeft haar zetel te 1050 Brussel, Louizalaan, 500, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel, ten gevolge van een beslissing van de algemene vergadering van 30 juni
2015.
De Zetel van de vereniging zal kunnen verplaatst worden in iedere andere plaats van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Titel II – Doel, Duur
2.01. Voorwerp
De vereniging heeft tot doel de betrekkingen tussen België en Duitsland te ontwikkelen en te
verdiepen in de geest van de Europese toenadering. Te dien einde zal zij ervoor zorgen de
uitwisselingen tussen de twee landen in alle domeinen te vermeerderen en hun wederzijds begrip te
begunstigen.
2.02. Realisatie van het doel
Teneinde haar doel te bereiken, kan de vereniging namelijk
- bijtreden tot alle nationale of internationale verenigingen
- alle bijkomende zetels en secties oprichten, zowel in België als in het Buitenland
- Verwekken of deelnemen aan alle activiteiten zowel nationaal als internationaal die van nature zijn
om haar doel te promoten.
- seminaries, conferenties, colloquia, excursies of alle andere manifestaties organiseren die kunnen
bijdragen tot de realisatie van haar doel.
2.03. Duur
De vereniging is opgericht geweest op 7 september 1960 voor een onbeperkte duur. Zij zal
kunnen ontbonden worden op ieder ogenblik, in de voorwaarden bepaald in de artikels 7.01 en 7.02
van de huidige statuten.

Titel III – De leden van de vereniging
3.01. Aantal
Het aantal leden is onbeperkt zonder minder te kunnen zijn dan twaalf
3.02. Soorten leden
De vereniging omvat
a. de leden (in de zin van artikel 2.3° van de wet van 21 juni 1921)
b. de beschermende leden
c. de ereleden
De leden ten welke titel ook, ondergaan geen persoonlijke verplichting uit hoofde van de
verbintenissen van de vereniging.
3.03. Leden

Zijn leden van de vereniging ieder rechtspersoon of natuurlijke persoon die zich verbindt het
maatschappelijk doel te promoten, de statuten respecteert en zijn jaarlijkse bijdrage betaalt.
Om lid te worden, moet de kandidatuur van het nieuwe lid schriftelijk voorgelegd worden
aan de raad van bestuur. Deze beslist soeverein zonder zijn beslissing te moeten verantwoorden.
Deze beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep en wordt per missive ter kennis gesteld van de
kandidaat.
Enkel de leden genieten de volheid van de rechten toegekend door de wet en de statuten
aan de deelgenoten.
De uitsluiting kan slechts worden uitgesproken door een algemene vergadering met de
meerderheid van de twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De beslissing hoeft niet te worden verantwoord en is niet vatbaar voor hoger beroep. Ieder lid van de
vereniging is vrij om op ieder ogenblik bij brief gericht aan de Raad van Bestuur zijn ontslag te geven.
3.04. Beschermende leden
Ieder rechtspersoon of natuurlijke persoon die verlangt bij te dragen tot het doel van de
vereniging en aanvaardt een jaarlijkse lijdrage te betalen als beschermend lid, waarvan het bedrag
bepaald is door de raad van bestuur, kan beschermend lid worden.
De betaling van deze jaarlijkse bijdrage als beschermend lid geeft hem het recht
vertegenwoordigd te worden door vijf natuurlijke personen maximaal, die de hoedanigheid van lid
hebben.
Gezien het bedrag van de jaarlijkse bijdrage als beschermend lid, wordt van de vernoemde
natuurlijke personen, die het beschermend lid vertegenwoordigen, geen bijdrage gevorderd.
3.05. Ereleden
De titel van erelid kan uitgereikt worden door de raad van bestuur aan de personen die het
doel van de vereniging hebben begunstigd. Zij zijn niet gehouden tot de betaling van een bijdrage. De
voltallige ereleden stellen samen het erecomité.

Titel IV: Inkomsten, begroting en rekeningen van de vereniging
4.01. Inkomsten
De inkomsten van de vereniging bestaan uit de bijdragen betaald door de leden, de subsidies,
de giften, de legaten en diverse producten.
4.02. Jaarlijkse bijdrage
Het maximaal bedrag van de jaarlijkse bijdrage bedraagt 1000 euro en deze van de
beschermende leden 10.000 euro.
Ieder lid die zijn bijdrage niet zal betaald hebben binnen het jaar, wordt geacht
ontslagnemend te zijn en zal niet meer, behoudens tegenstijdige beslissing van de raad van bestuur
opgeroepen worden op de algemene vergaderingen.
Ingeval van ontslag of uitsluiting, behoudt het desbetreffend lid geen enkel recht op de
maatschappelijke activa of op een gedeelte van deze. Hij kan niet enige opgave, noch rekening
aflegging, noch zegellegging, noch inventaris, noch terugbetaling van geheel of deel van de betaalde
of opeisbaar geworden bijdragen vragen of vorderen.
4.03. Begroting
De raad van bestuur houdt jaarlijks de rekeningen en de begroting van de vereniging en
onderwerpt ze aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
De goedkeuring van de rekeningen geldt als kwijting voor de bestuurders.
4.04. Maatschappelijk jaar

Het Maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Titel V: Bestuur van de vereniging
5.01. De raad van bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden verkozen worden
door de algemene vergadering.
De raad van bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, leden van de vereniging.
De duur van het mandaat van de bestuurders is drie jaar; hij is hernieuwbaar.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden de voorzitter van de vereniging en één of
meerdere vicevoorzitters.
De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden voorbehouden aan deze van zijn leden
die hij met dit doel aanduidt namelijk duidt hij een secretaris of een schatbewaarder aan.
5.02. Bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om het bestuur van de
vereniging waar te nemen.
Valt onder zijn bevoegdheid alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is voor de
bevoegdheid van de algemene vergadering door de wet of door de statuten. Hij vertegenwoordigt de
vereniging conform het artikel 13 van de wet van 2 mei 2002 en haar wijzigingen.
Hij kan bevoegdheden afvaardigen aan één van zijn leden of aan derden.
Behoudens bijzondere afvaardiging, worden alle aktes met inbegrip van de
vertegenwoordiging van de vereniging in de gerechtelijke of buitengerechtelijke aktes, die de
vereniging binden, geldig ondertekend door twee leden van de raad van bestuur, zonder dat zij op
enige andere wijze gehouden zijn hun bevoegdheid tegens derden te verantwoorden.
Onverminderd het recht van de raad van bestuur om een bijzondere afvaardiging te geven
aan andere van zijn leden of aan derden, hebben de voorzitters, de vicevoorzitters en de secretaris
elk bevoegdheid om iedere aangetekende of verzekerde zending af te halen en om geldig kwijting te
geven aan alle bestuursinstanties of aan elke publieke of private ondernemingen.
5.03. Vergaderingen
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vereniging dit vereist.
De vergaderingen gaan door bij bijeenroeping van de voorzitter of ingeval van verhindering
van de voorzitter, bij bijeenroeping door de secretaris generaal. Op de uitdrukkelijke vraag van
tenminste drie bestuurders, is de voorzitter of de secretaris generaal gehouden de raad bijeen te
roepen.
De beslissingen worden genomen bij de eenvoudige meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden terwijl elk lid slechts houder kan zijn van maximaal twee volmachten.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of in geval van afwezigheid door de
vicevoorzitter of in geval van afwezigheid van deze laatste door de oudste bestuurder. De stem van
diegene die voorzit overweegt in geval van staking van de stemmen.
De secretaris stelt een proces verbaal van de zittingen van de raad van bestuur en neemt die
op in een register ad hoc.
De processen - verbaal worden ondertekend, ten laatste bij de volgende vergadering van de
raad van bestuur door de voorzitter en door de secretaris.

Titel VI: Algemene Vergadering
6.01. Bevoegdheden
De Algemene Vergadering beschikt over de volgende bevoegdheden

1. de wijziging van den statuten
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders
3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de vaststelling van hun
bezoldiging in de gevallen waar een bezoldiging toegekend is.
4. de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissarissen.
5. de goedkeuring van de begroting en de rekeningen
6. de ontbinding van de vereniging
7. de uitsluiting van een lid
8. de omvorming van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
9. in alle gevallen waar de statuten het vereisen.
6.02. Bijeenroeping
Ieder jaar wordt de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur op de
maatschappelijke zetel of in iedere andere plaats te Brussel, aangeduid in de oproeping, welke
eveneens de datum, uur en dagorde van de vergadering bepaalt.
De oproepingen moeten gericht worden aan hun bestemmeling ten minste vijftien dagen
vóór de datum bepaald voor de vergadering, zonder dat verantwoording moet worden gegeven van
de vervulling van deze formaliteit.
De oproepingen kunnen gedaan worden door alle geschreven dragers van welke aard, met
inbegrip van de elektronische mededelingen (dus bij brief met de post, bericht in een informatiebrief,
fax en e-mail).
Het adres van de bestemmeling is het laatste adres uitdrukkelijk kenbaar gemaakt van de
secretaris – generaal van de vereniging.
De gewone algemene vergadering moet gehouden worden in de loop van het tweede
trimester van het maatschappelijk jaar.
Alleen de leden, met uitsluiting van de beschermende leden en ereleden hebben het recht te
stemmen over de punten van de dagorde.
6.03. Verslag van de raad van bestuur
De raad van bestuur doet verslag aan de algemene vergadering over de activiteit van de
vereniging van het afgelopen jaar.
Hij legt aan haar goedkeuring voor de rekeningen van het afgelopen boekjaar, de begroting
voor het nieuwe boekjaar, de kwijting te geven aan de bestuurders, alsmede de statutaire
verkiezingen.
6.04. Buitengewone algemene vergaderingen
De raad van bestuur kan de buitengewone algemene vergaderingen waarvan hij de dagorde
bepaalt bijeenroepen.
Hij is gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ten minste een vijfde
van de leden het schriftelijk vraagt aan de voorzitter van de vereniging met vermelding in hun
verzoek van de punten die zij wensen te laten opnemen in de dagorde.
De oproepingen moeten gericht worden aan hun bestemmeling ten minste vijftien dagen
vóór de datum bepaald voor de vergadering, zonder dat verantwoording moet worden gegeven van
de vervulling van dezen formaliteit.
6.05. Beraadslagingen
De algemene vergadering beraadslaagt geldig met de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, ieder lid beschikkend over één stem. Ieder lid kan zich laten
vertegenwoordigen door een ander lid. Echter kan geen lid drager zijn van meer dan vijf volmachten.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijzigingen van de statuten in dien
het onderwerp van deze wijzigingen in het bijzonder is vermeld in de bijeenroeping en indien de
algemene vergadering de twee derden van de leden, tegenwoordig of vertegenwoordigd verenigt.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt bij de eerste vergadering, kan een
tweede vergadering bijeengeroepen worden, die zal kunnen beraadslagen, wat ook het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
Deze moet verplicht gehouden worden ten vroegste vijftien dagen na de eerste vergadering.
6.06. Publicaties
De wijzigingen in de statuten en de samenstelling van de raad van bestuur zullen na iedere
algemene vergadering bekend worden gemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad.

Titel VII: Ontbinding en vereffening van de vereniging
7.01. Ontbinding
De ontbinding van de vereniging kan slechts uitgesproken worden door een algemene
vergadering die bijzonder wordt opgeroepen tot dit doeleinde en die moet beraadslagen in de
voorwaarden voorzien voor de wijzigingen van de statuten.
7.02. Toebedeling van het netto sociaal actief
In geval van ontbinding, zal het netto sociaal actief toebedeeld worden aan een vereniging
met liefdadigheidsdoel. De beslissing tot toebedeling zal genomen worden door de algemene
vergadering die de ontbinding heeft besloten.

