STATUTEN
De Statutenwijziging van 16 augustus 2020 is tot stand gekomen door Iñaki De Smet,
praeses van het jaar 2020-2021 en Kevin Demol, schachtentemmer in het jaar
2018-2019 en dux sport en cultuur in het jaar 2019-2020. De wijziging hield rekening
met de vernieuwde wetgeving, omstandigheden en overgeleverde tradities.
De wijziging is unaniem goedgekeurd en bekrachtigd op de algemene vergadering
van 20 juli 2020 door het praesidium van het jaar 2020-2021.
De wijziging is bekendgemaakt en bekrachtigd in het Belgisch Staatsblad op …-..-....
Deze statuten werden opgemaakt en gewijzigd volgens en in samenhang gelezen met
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, hierna het
WVV.
Titel I: Algemeenheden
Art. 1 naam
De vereniging wordt Katholieke Universiteit Brussel Associatie vereniging zonder
winstoogmerk, in het kort KUBA VZW genoemd.
Zij is de facultaire rechten vereniging van de Katholieke Universiteit Leuven Campus
Brussel.
Art. 2 adres
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Gewest onder het rechtsgebied van
de Ondernemings rechtbank Brussel. Het exacte adres is Broekstraat 7, 1000 Brussel
België.
Art. 3 doel
De vereniging stelt zich tot doel: het organiseren van activiteiten voor en door studenten.
Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen: lezingen,
studiemomenten, ontspanningsmomenten.
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende
activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde
volledig zullen worden bestemd voor haar doel.

Art. 4 duur
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden
worden.
Art. 5 intern reglement
Er is een intern reglement dat in samenhang met de statuten dient te worden gelezen. In dit
intern reglement zijn de tradities en waarden van KUBA VZW vervat. Dit intern reglement
zorgt ook voor verduidelijking over de interpretatie van de statuten. Het is steeds terug te
vinden in het vzw dossier (=de Rode Map) en op de website van KUBA VZW.
Art. 6 algemene verplichting
De statuten en het intern reglement worden geacht gekend en gerespecteerd te zijn door
alle leden.
Titel II: Leden
Art. 7 toegetreden leden, werkende leden en bestuursleden
In KUBA VZW zijn er toegetreden leden, werkende leden en bestuursleden.
De toegetreden leden zijn alle leden die beschikken over het lidmaatschap van KUBA VZW.
De werkende leden zijn alle toegetreden leden die een ontgroening hebben meegemaakt,
verkozen zijn en die gekend zijn onder de titel van “praesidium”.
De bestuursleden zijn alle werkende leden die gekend zijn onder de titel van praeses ( =
voorzitter), vice-praeses ( = ondervoorzitter) en quaestor ( = penningmeester)”.
Art. 8 lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt verkregen door het voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden en
formaliteiten en de acceptatie van de kandidatuur door de algemene vergadering. (Art. 10)
Het lidmaatschap wordt jaarlijks hernieuwd door het betalen van de ledenbijdrage.
Het lidmaatschap dient als onderscheid tussen leden en niet-leden en een leden en
niet-leden prijs.
Art. 9 toegetreden leden
De toegetreden leden worden onderverdeeld in de volgende: de bestuursleden, de
werkende leden en de gewone leden.
Onder toegetreden leden worden verstaan: personen die het lidmaatschap hebben
verkregen.

Tot de gewone leden behoren: de prosenioren, oud-praesidiumleden, commilitonen en
schachten.
Onder prosenioren wordt verstaan: toegetreden leden die reeds zijn afgetreden als
voorzitters
Onder oud-praesidiumleden wordt verstaan: toegetreden leden die reeds afgetreden zijn als
werkend lid.
Onder commilitonen wordt verstaan: toegetreden leden die reeds een lidmaatschapsjaar en
een ontgroening hebben doorgebracht.
Onder schachten wordt verstaan: toegetreden leden die in een lidmaatschapsjaar zitten en
nog geen ontgroening hebben meegemaakt.
Voor de correcte titulatuur van niet-leden zie het intern reglement.
Art. 10 toegetreden leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden
De algemene vergaderingen beslist autonoom of een kandidaat lid dat aan de inhoudelijke
voorwaarden en formaliteiten voldoet als toegetreden lid tot KUBA VZW wordt toegelaten.
Al wordt in principe aangenomen dat iedereen toegang kan krijgen.
De inhoudelijke voorwaarden omvatten: betaling van de lidmaatschapsbijdrage, doop
doorlopen en een band met KUBA VZW hebben.
De formaliteiten van toetreding worden verder uitgewerkt in het intern reglement.
De algemene vergadering dient deze beslissing niet extern te motiveren.
Deze beslissing moet echter wel intern gemaakt zijn op basis van objectieve feiten.
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Art. 11 toegetreden leden: rechten en plichten
Alle hieronder opgenomen rechten en plichten worden aangevuld door het intern reglement.
Alle toegetreden leden hebben de plicht om identificatiegegevens jaarlijks aan de algemene
vergadering te verschaffen. Deze worden opgenomen in het informele ledenregister.
Toegetreden leden die toegang hebben verkregen tot de algemene vergadering hebben het
recht om hun voorstellen via het bestuursorgaan op de agenda te plaatsen.
De rechten van schachten zijn de volgende:
zij kennen na aanvraag toegang tot de algemene vergadering als volgende voorwaarden
cumulatief vervuld zijn:

1.

met

toestemming van het bestuursorgaan.

2.

op

3.

wanneer

basis van ernstige en aan het bestuursorgaan gemotiveerde gronden.
1/3 van het totale aantal schachten dit vraagt.

De rechten van de commilitonen zijn de volgende:
zij kennen na aanvraag toegang tot de algemene vergadering als volgende voorwaarden
cumulatief vervuld zijn:
1.

met

2.

op

toestemming van het bestuursorgaan.

basis van ernstige en aan het bestuursorgaan gemotiveerde gronden.

De rechten van oud-praesidiumleden zijn de volgende:
Zij kennen steeds toegang tot de algemene vergadering tenzij deze wordt geweigerd door
het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is enkel verplicht om de weigering van een
prosenior ernstig te motiveren.
De weigeringsgronden bevinden zich in de financiële en vertrouwelijke aard van de werking
van KUBA VZW en het misbruiken van het spreekrecht op de vergadering.
Zij hebben echter nooit stemrecht op de algemene vergadering.
Zij hebben na aanvraag steeds recht op een gecensureerd vergadering verslag.
Een gecensureerd vergadering verslag weerhoudt informatie van financiële en vertrouwelijke
aard.
Zij hebben steeds toegang tot de buitengewone algemene vergadering. Hier hebben ze
enkelvoudig stemrecht met uitzondering van prosenioren die tweevoudig stemrecht hebben.
(Titel V: de buitengewone algemene vergadering)
Art. 12 toegetreden leden: einde
Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit KUBA VZW.
Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan de algemene vergadering.
Een toegetreden lid wordt uitgesloten uit KUBA VZW in volgende omstandigheden:
1.

wanneer

het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden en
formaliteiten om toegetreden lid te zijn in KUBA VZW.

2.

wanneer een toegetreden lid zijn of haar financiële schulden niet betaald heeft binnen
de maand na aanmaning per aangetekend schrijven.

Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering
met een minimum 1/2 aanwezigheid van het totale aantal leden van de algemene
vergadering en een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
De stemming over de uitsluiting van een toegetreden lid is niet geheim.
Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat
toegetreden lid.
Een toegetreden lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst alsook de erfgenamen
of rechthebbenden van een overleden werkend lid, hebben geen recht op het
maatschappelijk fonds. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen
geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een
inventaris vragen.
Art. 13 toegetreden leden: bijdrage
De bijdrage van de toegetreden leden wordt vastgesteld op maximaal 25 euro per jaar.
De algemene vergadering bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag in het interne
reglement en deelt dit mee aan alle toegetreden leden.
Het lidmaatschap dient als onderscheid tussen leden en niet-leden en een leden en
niet-leden prijs.
De algemene vergadering bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van de leden en niet-ledenprijs.
Het toegetreden lid dat ontslag neemt, ontslagen wordt of geschorst wordt, is wel gehouden
de goedgekeurde bijdrage van het lopende jaar te betalen.
Art. 14 toegetreden leden: ledenregister
Het bestuursorgaan van KUBA VZW is verplicht een informeel ledenregister bij te houden.
Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand van de toegetreden leden van
KUBA VZW, moeten deze wijzigingen binnen de acht dagen na kennisgeving ervan aan het
bestuursorgaan in het informele ledenregister worden doorgevoerd.
Toegetreden leden zijn verplicht het bestuursorgaan op de hoogte te houden als er zich een
wijziging voordoet in de ingeschreven persoonsgegevens in het ledenregister.
Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van KUBA VZW.
Het bestuursorgaan van KUBA VZW mag ervoor kiezen het ledenregister aan te houden in
elektronische vorm.

De toegetreden leden hebben het recht om de inzage in het ledenregister te vragen, indien
er geen commissaris werd aangesteld in KUBA VZW. Zij richten hiervoor schriftelijk een
aanvraag aan de algemene vergadering.
KUBA VZW moet, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties
en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden van de hoven, de
rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren,
onverwijld toegang verlenen tot het ledenregister en deze instanties bovendien de
afschriften of uittreksels uit deze registers verstrekken welke zij nodig achten.
Art. 15 werkende leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden
De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de
kandidaatstelling voor werkende leden. Zij kunnen leden enkel weigeren op formele
gronden. Indien de algemene vergadering de kandidaatstelling als werkend lid weigert, kan
dit lid slechts een nieuwe aanvraag indienen 1 week na de eerste aanvraag.
Om zich te mogen kandidaat stellen als werkend lid moet men voldoen aan volgende
voorwaarden:
·

Lid

zijn van een Belgische universiteit/hogeschool

·

Toegetreden

·

Een

lid zijn

schriftelijke aanvraag en motivatie hebben ingediend bij de algemene
vergadering

De kandidaat-voorzitter beslist autonoom of een kandidaat-werkend lid dat aan de
inhoudelijke voorwaarden voldoet en dus de goedkeuring van de algemene vergadering
draagt, als werkend lid in zijn/haar praesidium tot KUBA VZW wordt toegelaten.
Echter moet elk door de kandidaat-voorzitter verkozen lid mede met de kandidaat-voorzitter
een ontgroening doorlopen alvorens zij volledig in hun functie als werkend en bestuurslid
kunnen treden.
Tegen de beslissing van de algemene vergadering is geen beroep mogelijk.
De kandidaat-voorzitter moet zijn/haar keuze van werkende leden motiveren.
Tegen de beslissing van de kandidaat-voorzitter is geen beroep mogelijk.

Art. 16 werkende leden: rechten en plichten
De werkende leden hebben te allen tijde toegang tot de algemene vergadering en de
buitengewone algemene vergadering.

De werkende leden hebben het initiatief recht om alle handelingen te stellen die niet in strijd
zijn met de wet, de statuten, het intern reglement, de goede zeden en die in het belang zijn
voor de goede werking van KUBA VZW en na goedkeuring van de voorzitter.
De werkende leden hebben de plicht om te handelen binnen hun door de voorzitter
toebedeelde functie. De algemene vergadering kan een samenwerkingsorgaan oprichten
door middel van stemming.
De werkende leden hebben de plicht om deel te nemen aan de semestriële vergaderingen.
De werkende leden worden geacht aanwezig te zijn op de maandelijkse algemene
vergaderingen tenzij gemotiveerd aan de voorzitter.
Op de algemene vergadering kan een werkend lid zich laten vertegenwoordigen door een
ander werkend lid op basis van een volmacht. Dit geldt echter niet voor bestuursleden.
Werkende leden zijn herkiesbaar.
Art. 17 werkende leden: einde
Elk werkend lid kan op elk moment ontslag nemen uit KUBA VZW.
Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan de algemene vergadering.
Het werkend lid dat ontslag neemt moet een opzegtermijn van 2 weken in acht nemen.
Een werkend lid wordt ontslagen in volgende omstandigheden:
1. wanneer het werkend lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om
werkend lid te worden in KUBA VZW,
2. wanneer een werkend lid 3 maal zonder motivatie afwezig is geweest op de
algemene vergadering,
3. wanneer een werkend lid zijn of haar financiële schulden niet betaald heeft binnen de
maand na aanmaning per aangetekend schrijven.
Een werkend lid kan op elk moment worden ontslagen door de algemene vergadering met
een minimum 1/2 aanwezigheid van het totale aantal leden van de algemene vergadering en
een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
De algemene vergadering dient het ontslag van een werkend lid te motiveren aan het
ontslagen werkend lid.
De stemming over het ontslag van een werkend lid is niet geheim.
Het bestuursorgaan kan unaniem een werkend lid schorsen in afwachting van de algemene
vergadering waarin beslist wordt over het ontslag.
Door het ontslag of schorsing wordt het werkend lid gereduceerd tot toegetreden lid.

Het lidmaatschap van een werkend lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat
werkend lid.
Een werkend lid dat ontslag neemt, wordt ontslagen of geschorst, alsook de erfgenamen of
rechthebbenden van een overleden werkend lid, hebben geen recht op het maatschappelijk
fonds. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave,
verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen.
Art. 18 werkende leden: bijdrage
De bijdrage van de werkende leden wordt vastgesteld op maximaal 25 euro per jaar.
De algemene vergadering bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee
aan alle werkende leden.
Het lidmaatschap dient als onderscheid tussen leden en niet-leden en een leden- en
niet-ledenprijs.
De algemene vergadering bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van de leden- en niet-ledenprijs.
Het werkend lid dat ontslag neemt, ontslagen wordt of geschorst wordt is wel gehouden de
goedgekeurde bijdrage van het lopende jaar te betalen.
Art. 19 bestuursleden: aantal
Het bestuursorgaan bestaat uit 3 bestuursleden.
Indien bestuursleden vrijwillig ontslag nemen, de termijn van hun mandaat verstreken is of
afgezet worden, moeten zij in functie blijven totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.
Art. 20 procedure en inhoudelijke voorwaarden
De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de
kandidaatstelling van bestuursleden. Zij kunnen leden enkel weigeren op basis van de
inhoudelijke voorwaarden. Indien de algemene vergadering de kandidaatstelling als
bestuurslid weigert, kan dit lid slechts een nieuwe aanvraag indienen één week na de eerste
aanvraag.
Om zich te mogen kandidaat stellen als bestuurslid moet men voldoen aan volgende
inhoudelijke voorwaarden:
·

Lid

zijn van een Belgische universiteit/hogeschool

·

Toegetreden

·

Een

·

Minstens

lid zijn

schriftelijke aanvraag en motivatie hebben ingediend bij de algemene
vergadering
1 jaar toegetreden lid zijn van KUBA VZW

Voor de kandidaatstelling als voorzitter gelden twee bijkomende voorwaardes: de persoon
dient in het jaar dat hij voorzitter wenst te zijn van de KUBA VZW actief rechten te studeren
op de Katholieke Universiteit Leuven en hij moet 30% van zijn studiepunten al behaald
hebben na de tweede examenperiode in juni.
Als een kandidaat voorzitter verkozen is maar niet meer voldoet aan de vooropgestelde
voorwaarden, vervalt het verkiezingsresultaat van het college van toegetreden leden en
moeten nieuwe verkiezingen worden georganiseerd.
De kandidaat-voorzitter beslist autonoom of een kandidaat-bestuurslid dat aan de
inhoudelijke voorwaarden voldoet en dus de goedkeuring van de algemene vergadering
draagt, als bestuurslid in zijn/haar praesidium tot KUBA VZW wordt toegelaten in de functie
van ofwel ondervoorzitter ofwel penningmeester.
Echter moet elk verkozen bestuurslid mede met de kandidaat-voorzitter een ontgroening
doorlopen alvorens zij volledig in hun functie als bestuurslid kunnen treden.
Tegen de beslissing van de algemene vergadering is geen beroep mogelijk.
De kandidaat-voorzitter moet zijn/haar keuze van bestuursleden motiveren.
Tegen de beslissing van de kandidaat-voorzitter is geen beroep mogelijk.
Een college waar elk toegetreden lid het recht heeft om aan deel te nemen kiest autonoom
of een kandidaat-voorzitter die aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet en dus de
goedkeuring van de algemene vergadering draagt, tot voorzitter met zijn/haar praesidium
van KUBA VZW wordt verkozen voor het volgende jaar.
Bij deze verkiezing is het niet mogelijk om te stemmen door middel van volmacht.
In de stemming van dit college geldt een meervoudig stemrecht. Dit meervoudig stemrecht
wordt statutair aan de hand van de functie van het lid bepaald en zal er als volgt uitzien :
Praeses (= voorzitter ) : vijfvoudig stemrecht
Vice-Praeses (= ondervoorzitter) : drievoudig stemrecht
Quaestor ( = penningmeester) : drievoudig stemrecht
Laatst afgetreden voorzitters (prosenior) : drievoudig stemrecht
Werkende leden (= praesidium) : tweevoudig stemrecht
Afgetreden voorzitters ( = prosenioren) : tweevoudig stemrecht
Toegetreden leden (= oud-praesidiumleden, commilitonen en schachten) : enkelvoudig
stemrecht
Tegen de beslissing van de algemene vergadering is geen beroep mogelijk.

Tegen de beslissing van het college van toegetreden leden is geen beroep mogelijk.
Art. 21 bestuursleden: volmacht
Een bestuurslid kan geen volmacht geven.
Art. 22 bestuursleden: einde mandaat
Indien de termijn van het éénjarige mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van
rechtswege.
Elke bestuurslid kan op elk moment ontslag nemen uit KUBA VZW. Het ontslag gebeurt
schriftelijk en wordt overgemaakt aan de algemene vergadering.
Het bestuurslid dat ontslag neemt moet een opzegtermijn van twee weken in acht nemen.
Indien door het ontslag de werking van KUBA VZW in gevaar wordt gebracht, wordt het
ontslag van het bestuurslid opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is
aangesteld.
Een bestuurslid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
1. wanneer het bestuurslid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om
bestuurslid te worden in KUBA VZW.
2. wanneer een bestuurslid 2 maal zonder motivatie niet aanwezig is geweest op een
samenkomst van het bestuursorgaan en/of een algemene vergadering.
Een bestuurslid kan op elk moment worden ontslagen door de buitengewone algemene
vergadering met een minimum 1/2 aanwezigheid van het totale aantal leden van de
buitengewone algemene vergadering en een 2/3 meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen.
De stemming over het ontslag van een bestuurslid is niet geheim.
Het mandaat van een bestuurslid eindigt van rechtswege bij het overlijden van het
bestuurslid.
Door ontslag wordt het bestuurslid gereduceerd tot toegetreden lid dat niet verkozen is als
werkend lid.
Art. 23 bestuursleden: schorsing
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen in afwachting van de buitengewone
algemene vergadering waarin beslist wordt over het ontslag van het bestuurslid.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen indien er een 1/2 aanwezigheid van
het totaal aantal leden van de algemene vergadering en een 1/2 meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen is.

Na de beslissing tot schorsing moet het bestuursorgaan de buitengewone algemene
vergadering binnen één maand bijeenbrengen. Indien deze termijn niet wordt nageleefd
vervalt de schorsingsbeslissing.
Door de schorsing wordt het bestuurslid gereduceerd tot toegetreden lid dat niet verkozen is
als werkend lid.
Art. 24 bestuursleden: ledenregister
De benoeming van bestuursleden en ontslag van bestuursleden moet verplicht worden
opgenomen in het ledenregister en in de statuten met bekrachtiging van de buitengewone
algemene vergadering.
Art. 25 bestuursleden: bijdrage
De bijdrage van de bestuursleden wordt vastgesteld op maximaal 25 euro per jaar.
De algemene vergadering bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee
aan alle leden.
Het lidmaatschap dient als onderscheid tussen leden en niet-leden en een leden en
niet-leden prijs.
De algemene vergadering bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van de leden en niet-ledenprijs.
Het bestuurslid dat ontslag neemt, ontslagen wordt of geschorst wordt is wel gehouden de
goedgekeurde bijdrage van het lopende jaar te betalen.
Titel III : De algemene vergadering
Art. 26 samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten
door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter.
De algemene vergadering kan niet plaatsvinden zonder aanwezigheid van minstens twee
bestuursleden.
Elk werkend lid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid door
middel van volmacht.
De toegetreden leden hebben in samenhang met hun rechten die gedefinieerd zijn in artikel
11 beperkte toegang tot de algemene vergadering.
Art. 27 bevoegdheden
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
De goedkeuring van de statuten;

De goedkeuring van een wijziging van de statuten;
De bekrachtiging van de benoeming en afzetting van bestuursleden
De benoeming en afzetting van commissarissen en het vastleggen van een eventuele
bezoldiging;
De uitsluiting van een toegetreden lid;
Het ontslaan van een werkend lid;
Het amenderen van het intern reglement;
Het opstellen van samenwerkingsorganen;
Het bepalen van de ledenbijdrage en de ledenprijs.
Alle handelingen treffen die nodig zijn voor de werking, het doel en verderzetting van KUBA
VZW.
Het sanctioneren van een bevoegdheidsoverschrijding die gesteld werd door een werkend of
toegetreden lid met uitzondering van de leden van het bestuursorgaan;
Het oordelen over de ernst van een bevoegdheidsoverschrijding die gesteld werd door een
lid.
Alle bevoegdheden die vervat zijn onder titel VI: financiën.
Art. 28 samenkomst
De algemene vergadering moet éénmaal per maand worden samengeroepen door het
bestuursorgaan, binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de
gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht.
Het bestuursorgaan is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer
minimum 1/4 van de werkende leden het vraagt. De werkende leden moeten dit schriftelijk
vragen aan het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan roept alle leden met een toegangsrecht op voor de algemene
vergadering.
De oproeping gebeurt per e-mail, minimum 15 dagen voor het tijdstip van de algemene
vergadering. De oproeping wordt ondertekend door het bestuursorgaan. De oproeping bevat
de datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda.
De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan. Elk voorstel, ondertekend door 1/20
van de werkende leden, moet op de agenda worden geplaatst.

Toegetreden leden die toegang hebben verkregen tot de algemene vergadering hebben het
recht om hun voorstellen via het bestuursorgaan op de agenda te plaatsen.
De voorstellen uitgaande van de werkende leden en toegetreden leden die toegang hebben
verkregen moeten uiterlijk 2 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd
worden aan het bestuursorgaan.
Tijdens de algemene vergadering zelf kunnen door werkende leden wel punten aan de
agenda worden toegevoegd.
Alvorens toegang te krijgen tot de algemene vergadering moeten alle leden zich legitimeren
op vertoon van hun lint van de KUBA VZW.
De kenmerken van een lint van de KUBA VZW zijn opgenomen in het intern reglement.
Art. 29 aanwezigheidsquorum & meerderheden
De algemene vergadering kan alle punten beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen.
Er moet altijd voldaan zijn aan de voorwaarden die geformuleerd zijn in art. 26 samenstelling
en art. 28 samenkomst om te kunnen spreken van een algemene vergadering.
Elk werkend lid heeft één stem.
De voorzitter heeft een doorslaggevende stem indien de stemming onbeslist eindigt.
De voorzitter heeft een vetorecht.
Het bestuursorgaan kan dit vetorecht weerleggen.
De beslissingen binnen de algemene vergadering, tenzij statutair anders bepaalt, worden
genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en
een minimum 1/2 aanwezigheid van het totaal aantal leden van de algemene vergadering.
Art. 30 notulen
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen.
De secretaris (= ab actis) is verplicht om van elke vergadering een uitgebreid vergadering
verslag aan de notulen toe te voegen.
Onder uitgebreid vergadering verslag wordt verstaan :
Een verslag van de vergadering
Een verslag van de boekhouding in samenwerking met de penningmeester (=quaestor)
Een verslag van de gestemde beslissingen door de algemene vergadering.

Minimaal eenmaal per jaar een verslag van de opgestelde jaarrekening.
Minimaal eenmaal per jaar een verslag van de gedane belastingsaangifte.
De originele notulen van de algemene vergaderingen worden samengebracht in het
notulenboek.
De werkende leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van
een kopie van de originele verslagen van de algemene vergaderingen.
Oud-praesidiumleden en prosenioren hebben op aanvraag altijd recht op een gecensureerd
vergadering verslag.
Een gecensureerd vergadering verslag weerhoudt informatie van financiële en vertrouwelijke
aard.
Titel IV: Het bestuursorgaan
Art. 31 samenstelling
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter.
Het bestuursorgaan bestaat uit de voorzitter ( = praeses), de ondervoorzitter, ( =
vice-praeses) en de quaestor ( = penningmeester).
Art. 32 aantal
Het bestuursorgaan bestaat uit 3 bestuursleden.
Indien bestuursleden vrijwillig ontslag nemen, de termijn van hun mandaat verstreken is of
afgezet worden, moeten zij in functie blijven totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.
Art. 33 bevoegdheden
Het bestuursorgaan bestuurt KUBA VZW en vertegenwoordigt KUBA VZW in en buiten
rechten.
Het bestuursorgaan van KUBA VZW heeft alle bevoegdheden die statutair bepaald zijn en
alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering of de
buitengewone algemene vergadering behoren.
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden niet delegeren. De bestuursleden worden
benoemd voor een periode van 1 jaar. De bestuursleden zijn herkiesbaar. Het mandaat van
bestuurslid is onbezoldigd. De bestuursleden oefenen hun bevoegdheden als college uit.
Elk bestuurslid heeft de bevoegdheid om een punt aan de agenda van het bestuursorgaan
toe te voegen.
Art. 34 samenkomst

Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van KUBA VZW dit
vereist.
Elk bestuurslid heeft het recht het bestuursorgaan samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe
een verzoek aan de voorzitter.
Het bestuursorgaan wordt verplicht samengeroepen door de voorzitter.
De oproeping gebeurt per e-mail, minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van
het bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van
het bestuursorgaan, evenals de agenda.
De agenda wordt opgesteld door de voorzitter.
Art. 35 aanwezigheidsquorum, meerderheden & stemming
Om geldig te kunnen beraadslagen over alle punten, moeten minstens twee van de
bestuursleden aanwezig zijn.
De beslissingen binnen het bestuursorgaan over alle punten, tenzij statutair anders bepaalt,
worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.
Een voorstel is niet aangenomen indien de stemming onbeslist eindigt. Elke bestuurslid
heeft één stem.
De voorzitter heeft geen vetorecht in het bestuursorgaan.
Art. 36 notulen
Van de samenkomst van het bestuursorgaan worden er notulen opgesteld.
De originele notulen van het bestuursorgaan worden samengebracht in het notulenboek. De
bestuursleden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een
kopie van de originele verslagen van de algemene vergaderingen.
Werkende leden worden op de hoogte gebracht van de beslissingen van het bestuursorgaan
door toezending van een kopie van de originele verslagen van het bestuursorgaan.
Titel V: De buitengewone algemene vergadering
Art. 37 samenstelling
De buitengewone algemene vergadering bestaat uit alle aftredende werkende leden, alle
kandidaat werkende leden voor het opvolgende jaar en optioneel oud-praesidium leden/
prosenioren zoals gedefinieerd in Titel II : Leden ; Art. 9.
De buitengewone algemene vergadering wordt voorgezeten door de aftredende voorzitter
van het bestuursorgaan en de kandidaat voorzitter van het bestuursorgaan.
Bij afwezigheid van eender welk bestuurslid of kandidaat bestuurslid kan de buitengewone
algemene vergadering niet plaatsvinden.

Elk werkend lid of kandidaat werkend lid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door
respectievelijk een ander werkend lid of kandidaat werkend lid door middel van een
volmacht. Deze regel geldt niet ten aanzien van bestuursleden of kandidaat bestuursleden
en oud-praesidiumleden/prosenioren.
Art. 38 aantal
De buitengewone algemene vergadering bestaat ten allen tijde uit ten minste de zes
bestuursleden.
Art. 39 bevoegdheden
De wijziging van de statuten;
De benoeming en afzetting van verkozen bestuursleden;
Kwijting verlenen aan bestuursleden en commissarissen;
Goedkeuring en controle van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.
De ontbinding van KUBA VZW;
De benoeming van de vereffenaars, wanneer KUBA VZW ontbonden zal worden;
De omzetting van KUBA VZW in een vennootschap met sociaal oogmerk;
Het sanctioneren van een bevoegdheidsoverschrijding die gesteld werd door een lid van het
bestuursorgaan;
Art 40 samenkomst
In principe moet de buitengewone algemene vergadering door de huidige voorzitter enkel
worden samengeroepen na verkiezing van het bestuursorgaan van het volgende jaar en
voor het einde van het mandaat van het bestuursorgaan van het lopend jaar.
Indien de buitengewone algemene vergadering wordt samengeroepen door de huidige
voorzitter buiten deze periode, wordt voor de samenstelling retroactief gekeken naar de
situatie voor de machtiging van het huidig bestuursorgaan.
De buitengewone algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan samengeroepen in
de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht.
Het bestuursorgaan is verplicht een buitengewone algemene vergadering samen te roepen
wanneer minimum 1/2 van de werkende leden het vraagt.
De werkende leden moeten dit schriftelijk vragen aan het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan roept alle leden die vermeldt zijn in de samenstelling van de
buitengewone algemene vergadering op.

De oproeping gebeurt per e-mail, minimum 15 dagen voor het tijdstip van de buitengewone
algemene vergadering.
De oproeping wordt ondertekend door het bestuursorgaan.
De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de buitengewone algemene vergadering,
evenals de agenda.
De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.
Elk voorstel, ondertekend door 1/20 van de leden die vermeldt zijn in de samenstelling van
de buitengewone algemene vergadering, moet op de agenda worden geplaatst.
De voorstellen uitgaande van deze leden moeten uiterlijk 5 dagen voor het tijdstip van de
buitengewone algemene vergadering verstuurd worden aan het bestuursorgaan.
Op de buitengewone algemene vergadering zelf kunnen wel punten aan de agenda worden
toegevoegd, mits instemming van 1/5 van de aanwezige leden.
Alvorens toegang te krijgen tot de buitengewone algemene vergadering moeten de leden
zich legitimeren door vertoon van hun lint van de KUBA VZW.
Art. 41 aanwezigheidsquorum, meerderheden en stemming
De buitengewone algemene vergadering kan beslissingen nemen die vallen binnen hun
bevoegdheid tenzij statutair anders bepaald met een minimum 1/2 aanwezigheid van het
totale aantal leden van de buitengewone algemene vergadering en een 2/3 meerderheid van
de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
In de stemming van deze buitengewone algemene vergadering geldt een meervoudig
stemrecht. Dit meervoudig stemrecht wordt statutair aan de hand van de functie van het lid
bepaald en zal er als volgt uitzien :
praeses (= voorzitter ) en opkomende praeses: vijfvoudig stemrecht
vice-praeses (= ondervoorzitter) en opkomende vice-praeses : drievoudig stemrecht
quaestor ( = penningmeester) en opkomende quaestor : drievoudig stemrecht
werkende leden (= praesidium) en opkomende werkende leden : tweevoudig stemrecht
afgetreden voorzitters ( = prosenioren) : tweevoudig stemrecht
laatst afgetreden voorzitter ( = prosenior) : drievoudig stemrecht
toegetreden leden (= enkel oud-praesidium leden) : enkelvoudig stemrecht

Ten alle tijden zullen de stemmen van de afgetreden voorzitters en de toegetreden leden ( =
enkel oud-praesidium leden) een maximum van 1/3 van het totaal aantal stemmen uitmaken.
Tegen de beslissing van de buitengewone algemene vergadering is geen beroep mogelijk.
De beslissing van de buitengewone algemene vergadering is niet geheim.
Enkel voor de ontbinding van KUBA VZW gelden er extra voorwaarden zoals statutair
bepaald in Titel VII: Ontbinding, nietigheid en vereffening
Titel VI: Financiën
Art. 42 bevoegdheden
Elk werkend lid is te allen tijde bevoegd, gemachtigd, controleplichtig en verantwoordelijk
voor door hem/haar gestelde financiële verrichtingen tot een bedrag van 50 euro die in naam
van KUBA VZW wordt gesteld.
Te allen tijde moet een werkend lid die dit recht uitoefent kennis geven op voorhand aan het
bestuursorgaan.
Voor financiële verrichtingen die het bedrag van 50 euro overschrijden is steeds een
machtiging van de algemene vergadering vereist.
Alle leden van het bestuursorgaan zijn te allen tijde bevoegd, gemachtigd, controleplichtig en
eind-verantwoordelijke voor elke financiële verrichting die in naam van KUBA VZW wordt
gesteld.
Art. 43 bevoegdheidsoverschrijding
Artikel 43 dient ter aanvulling van en in samenhang met Titel VIII:
Bevoegdheidsoverschrijding te worden gelezen.
Voor elke financiële verrichting die buiten de grenzen van de machtiging van de algemene
vergadering valt zal dat werkend lid persoonlijk instaan voor het verschil tussen het
gemachtigde bedrag en het effectieve bedrag.
Art. 44 boekjaar
Het boekjaar van KUBA VZW loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en uitzonderlijk begint
het eerste boekjaar op de dag van de oprichting van KUBA VZW namelijk 11/04/2016.
De buitengewone algemene vergadering moet de begroting voor het komende jaar, de
jaarrekening en het jaarverslag van het voorbije jaar goedkeuren.
Na deze goedkeuring te hebben verkregen legt het bestuursorgaan verantwoording af voor
het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de buitengewone algemene vergadering zich uit
over de kwijting aan de bestuursleden. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.

Art. 45 commissaris
Indien KUBA VZW onder de voorwaarden valt van een zeer grote VZW moet een
commissaris worden benoemd. Deze is lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Indien KUBA VZW valt onder de voorwaarden van de kleine of grote VZW, opteert vrijwillig
voor de aanstelling van één commissaris.
De benoeming van de commissaris gebeurt door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
De commissaris heeft geen recht op een vergoeding. Er is geen minimum of maximum duur
bepaald voor de benoeming.
De commissaris moet een schriftelijk verslag opstellen. De algemene vergadering spreekt
zich uit over de kwijting van de commissaris.
Er komt een einde aan de opdracht van de commissaris na het verstrijken van de termijn
waarvoor hij of zij werd aangesteld en na afzetting door de algemene vergadering.
Een commissaris die ontslag neemt is verplicht het zijn of haar activiteiten verder te zetten
tijdens het lopende boekjaar.
De afzetting van een commissaris gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen op de algemene vergadering, er is geen
aanwezigheidsquorum vereist.
De stemming over de afzetting van commissaris gebeurt openbaar.
Art. 46
De begroting, jaarrekening en jaarverslag worden gevoerd volgens het WVV en de
betreffende uitvoeringsbesluiten.
Titel VII: Ontbinding, nietigheid en vereffening
Art. 47 ontbinding
KUBA VZW kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden. Hiervoor is een
aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist in de buitengewone algemene vergadering. De
beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
De rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of
van het Openbaar Ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van KUBA VZW die:
(a) niet in staat is haar verbintenissen na te komen,

(b) haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat
waarvoor zij is opgericht,
(c) in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, in strijd handelt met de wet of met de
openbare orde,
(d) gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om de
jaarrekening neer te leggen, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd
vooraleer de debatten worden gesloten,
(e) minder dan drie leden telt.
Indien één van de volgende voorwaarden vervuld is, dan zal KUBA VZW van rechtswege
ontbonden worden :
1. Gebrek aan nieuwe bestuursleden na einde van het mandaat van het huidige
bestuursorgaan.
2. Minder dan drie werkende leden in de algemene vergadering.
3. Gebrek aan fondsen om de voortzetting van KUBA VZW te garanderen.
Art. 48 nietigheid
De nietigheid van KUBA VZW kan op vraag van elke belanghebbende door de rechtbank
worden uitgesproken :
(a) ingeval het doel van KUBA VZW niet precies genoeg omschreven is,
(b) ingeval één van de doeleinden waarvoor KUBA VZW is opgericht, strijdig is met de wet
of met de openbare orde,
(c) ingeval de statuten de naam en het gewest waar de zetel van KUBA VZW zich bevindt,
niet vermelden.
Art. 49 vereffening
De bestemming die aan het netto – actief moet worden gegeven is het organiseren van
activiteiten voor en door studenten.
De bestemming van het actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering of door de
vereffenaar.
De vereffening moet gebeuren door 2 vereffenaars.
Om als vereffenaar te kunnen worden aangesteld moet men aan volgende voorwaarden
voldoen:
1. Men maakt deel uit van de algemene vergadering

2. Men wordt verkozen door de buitengewone algemene vergadering met een gewone
meerderheid.
De vereffenaars moeten bij het vervullen van hun opdracht volgende voorwaarde in acht
nemen:
1. De statuten dienen gevolgd te worden.
De vereffenaars oefenen hun opdracht alleen/gezamenlijk/als college uit.
Titel VIII: Bevoegdheidsoverschrijding
Art. 50 De bepalingen onder deze titel zijn van toepassing op alle leden die eender welke
bevoegdheids- of vertegenwoordigingsmacht hebben ten aanzien van KUBA VZW. Zij
gelden enkel ter aanvulling van de wet en zullen de rechten van schuldeisers en de plichten
van schuldenaars nooit exonereren.
Art. 51 controle
Elk lid van KUBA VZW is bevoegd om elk ander lid, ongeacht de titel van deze leden, te
wijzen op een bevoegdheidsoverschrijding. De effectieve beoordeling van deze
bevoegdheidsoverschrijding zal gebeuren via de daarvoor voorziene kanalen.
De algemene vergadering is bevoegd om na melding van een lid te oordelen over de ernst
van een bevoegdheidsoverschrijding die gesteld werd door een lid.
De algemene vergadering is bevoegd om na melding van een lid te oordelen over het
sanctioneren van een bevoegdheidsoverschrijding die gesteld werd door een werkend of
toegetreden lid met uitzondering van leden van het bestuursorgaan.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om na melding van een lid te oordelen
over het sanctioneren van een bevoegdheidsoverschrijding die gesteld werd door een lid
van het bestuursorgaan.
Hoe dan ook zal een handeling gesteld buiten zijn/haar bevoegdheid resulteren in de
persoonlijke en/of bestuurs aansprakelijkheid van dat lid.
De handeling zal echter nog steeds toekomen aan KUBA VZW, maar laatstgenoemde zal
regres kunnen vorderen voor het grensoverschrijdende bedrag en ten aanzien van het
bevoegdheidsoverschrijdend lid.
Bij drievoudige ernstige bevoegdheidsoverschrijding van een zelfde lid zal dit lid geschorst
worden, afhankelijk van deze zijn functie, tot de eerstvolgende algemene of buitengewone
algemene vergadering.
Titel IX: varia
Art. 52 Ter verduidelijking en voor de interpretatie van de statuten wordt uitdrukkelijk
verwezen naar het Intern Reglement te vinden in het vzw dossier en op de KUBA website.

Voor alle zaken die niet zijn opgenomen in de statuten en het intern reglement wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019,
hierna het WVV.

