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Statuten VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen  

(ond.nr. 0.635.628.825) 

Tussen de ondergetekenden, hierna opgesomde natuurlijke personen : 

De heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur West-Vlaanderen, wonende te 8500 Kortrijk, 

Parkietenlaan 19, geboren op 18 september 1960 te Kortrijk. 

Mevrouw Vicky Boerjan, kabinetschef gouverneur West-Vlaanderen, wonende te 8380 Lissewege, 

Vincent Doensstraat 19, geboren op 1 april 1972 te Brugge. 

De heer Patrick Van Gelder, commissaris van politie, wonende te 8490 Varsenare, Mariënhovedreef  

3 geboren te Roeselare op 7 april 1963. 

Wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet 

van 21 juni 1921, onder de volgende voorwaarden en omstandigheden, waarvan de statuten als volgt 

zijn bepaald :  

TITEL I : NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 

Art. 1 : De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Verkeersveilig West-Vlaanderen.  

Art. 2 : De vzw heeft als maatschappelijke zetel het volgend adres : 8200 Brugge, K. Albert I laan 1/5 

bus 6, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge. De maatschappelijke zetel kan door een 

beslissing van de algemene vergadering gewijzigd worden met de meerderheid vereist voor een 

statutenwijziging. 

Art. 3 : De vzw heeft als doel : 

De verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen. 

Hiertoe zal de vereniging onder meer : 

Het opzetten en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes met inbegrip van het promoten 

van verkeersveiligheid op beurzen en evenementen. 

Opzetten en ondersteunen van educatieve projecten rond verkeersveiligheid. 

Middelen aankopen die dienstig kunnen zijn voor verkeerscampagnes en verkeerseducatie, deze 

beheren en onderhouden. Hierin zit het tevens het beheer van de West-Vlaamse tuimelwagen. 

Samenwerkingsverbanden opzetten m.b.t. verkeersveiligheid met alle private en publieke partners. 

Sponsoring zoeken voor verkeerscampagnes en –educatie en deze sponsoring faciliteren. 

De vzw mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het maatschappelijk doel van 

de vzw en dit onbeperkt. De vzw mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, behouden,  

van de hand doen in welke vorm dan ook (vruchtgebruik, huur, bruikleen, eigendom, naakte 

eigendom, ten dienste stellen), alsmede personeel nodig voor het vervullen van haar opdrachten 
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aanwerven. De vzw kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig 

blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaat.  

Art. 4 : De vzw wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden. 

TITEL II : DE LEDEN 

Art. 5 : De vzw telt effectieve en toegetreden leden. Elke toetreding gebeurt na aanvaarding door de 

raad van bestuur. 

Art. 6 : De vzw telt een onbeperkt aantal effectieve en toegetreden leden. De effectieve leden en 

toegetreden leden worden slechts lid van de vzw na betaling van hun lidmaatschap.  

Art. 7 : De effectieve leden en toegetreden leden worden slechts lid van de vzw na betaling van hun 

lidmaatschap. De bijdrage wordt vastgelegd door de raad van bestuur en opgenomen in het 

huishoudelijk reglement. 

Het lidmaatschap volgt het kalenderjaar en start op 1 januari en eindigt op 31 december. Er wordt 

geen berekening pro rata gemaakt in welke maand van het kalenderjaar de toetreding tot de VZW 

ook gebeurt.  

Art. 8 : De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de effectieve en 

van de toegetreden leden. 

De formaliteiten en voorwaarden van toetreding als effectief en toegetreden lid worden uitgewerkt 

in het huishoudelijk reglement. 

Elk effectief lid heeft stemrecht op de algemene vergadering. De toegetreden leden worden 

uitgenodigd op de algemene vergadering maar hebben geen stemrecht. 

De rechten en plichten van een effectief lid en een toegetreden lid worden bepaald in het 

huishoudelijk reglement. 

EFFECTIEVE LEDEN 

Art. 9 : Het lidmaatschap van een effectief lid eindigt door ontslag, uitsluiting, of het verlies van het 

vervullen van de voorwaarden van het lidmaatschap. Wanneer een effectief lid zijn bijdrage niet 

heeft betaald binnen een maand na ontvangst van een aangetekend schrijven verliest het zijn 

hoedanigheid van effectief lid van de vzw. 

Art. 10 : Elk effectief lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk 

en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur. Er gebeurt geen terugbetaling van de betaalde 

jaarlijkse bijdrage. 

Het effectief lid dat ontslag neemt moet een opzegtermijn van 3 maanden in acht nemen. Indien 

door het ontslag het aantal effectieve leden daalt tot onder het minimum, dan wordt het ontslag van 

het werkend lid opgeschort totdat er een vervanger gevonden is. 

Een effectief lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden : 
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- wanneer het effectief lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om effectief lid te 

worden in de vzw; 

- wanneer een effectief lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de algemene vergadering en hij 

deze hoedanigheid verliest. 

 

Elk lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met 2/3 van de 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De stemming over de uitsluiting van een 

effectief lid is geheim. 

 

De raad van bestuur kan een effectief lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering 

waarin wordt beslist over de uitsluiting. 

 

Een effectief lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of wordt geschorst, alsook de erfgenamen of 

rechthebbenden van een overleden effectief lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. Zij 

kunnen evenmin betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van 

rekeningen, noch het leggen van zegels of een inventaris vragen. 

 

TOEGETREDEN LEDEN 

 

Art. 11: Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt door ontslag, uitsluiting, of het verlies van 

het vervullen van de voorwaarden van het lidmaatschap. Wanneer een toegetreden lid zijn bijdrage 

niet heeft betaald binnen een maand na ontvangst van een schrijven of een mailbericht verliest het 

zijn hoedanigheid van toegetreden lid van de vzw. 

Art. 12 : Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt 

schriftelijk en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur. Er gebeurt geen terugbetaling van de 

betaalde jaarlijkse bijdrage. 

Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden : 

- wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om toegetreden 

lid te worden in de vzw; 

- wanneer een toegetreden lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de algemene vergadering 

en hij deze hoedanigheid verliest. 

 

Elk toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met 2/3 

van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De stemming over de uitsluiting van 

een toegetreden lid is geheim. 

 

De raad van bestuur kan een toegetreden lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering 

waarin wordt beslist over de uitsluiting. 

 

Een toegetreden lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of wordt geschorst, alsook de erfgenamen 

of rechthebbenden van een overleden effectief lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. 

Zij kunnen evenmin betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van 

rekeningen, noch het leggen van zegels of een inventaris vragen. 
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TITEL III : DE ALGEMENE VERGADERING 

 

Art. 13 : De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve en toegetreden leden en wordt 

voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter gebeurt 

het voorzitten van de vergadering door de dagelijks bestuurder . 

 

Art. 14 : Elk effectief lid heeft stemrecht op de algemene vergadering. Elk effectief lid kan slechts één 

ander effectief lid vertegenwoordigen. Elk effectief lid kan slechts vertegenwoordigd worden door 

een ander effectief lid. 

 

Toegetreden leden hebben enkel aanwezigheidsrecht. Er wordt bij afwezigheid niet voorzien in een 

vertegenwoordiging. 

 

Art. 15 : De algemene vergadering is bevoegd voor : 

- de goedkeuring van de statuten en de wijzigingen ervan; 

- de benoeming en afzetting van bestuurders; 

- het verlenen van kwijting aan de bestuurders; 

- de goedkeuring van de begroting en de rekeningen; 

- de ontbinding van de vzw; 

- de benoeming van de vereffenaars bij ontbinding van de vzw; 

- de uitsluiting van een lid; 

 - de omzetting van een vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk; 

- alle andere door de statuten aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden. 

 

Art. 16 : De algemene vergadering wordt minimaal één keer per jaar samengeroepen door de raad 

van bestuur, uiterlijk binnen de 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar. 

De algemene vergadering kan worden samengeroepen telkens de raad van bestuur dit nodig acht.  

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering samen te roepen indien 1/5 van de 

effectieve leden het vraagt. De effectieve leden vragen dit per e-mail  aan de raad van bestuur. 

 

De raad van bestuur roept alle effectieve en toegetreden leden op voor de algemene vergadering. De 

oproeping gebeurt per e-mail minimum 8 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering. De 

oproeping bevat datum, uur en plaats van de algemene vergadering evenals de agenda. 

 

De agenda wordt opgesteld door het dagelijks bestuur. Elk voorstel ondertekend door ten minste 

1/20 van de effectieve leden, moet op de agenda worden geplaatst. De voorstellen uitgaande van de 

effectieve leden moeten uiterlijk 15 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering worden 

bezorgd aan de raad van bestuur. 

 

Op de algemene vergadering kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd. 

 

Art. 17 : De algemene vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen. 

Bij de wijziging van statuten, wijziging van het doel, bij uitsluiting van leden of ontbinding van de 

vereniging, wordt het aanwezigheidsquorum, zoals voorzien in de wet van 27 juni 1921 betreffende 
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de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 

stichtingen toegepast. 

 

Elk effectief lid heeft één stem. De beslissingen binnen de algemene vergadering worden genomen 

met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Indien de stemming 

onbeslist is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De leden van de raad van bestuur hebben 

een vetorecht. Indien een voorstel het voorwerp uitmaakt van een vetorecht moet dit binnen de 

maand besproken worden in de raad van bestuur en binnen de 6 maand opnieuw worden 

voorgelegd aan de leden van de algemene vergadering. 

 

Bij de wijziging van statuten, een wijziging van doel, uitsluiting van leden en de ontbinding van de 

vereniging, zijn de bijzondere meerderheden, zoals voorzien in de wet van 27 juni 1921 betreffende 

de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 

stichtingen van toepassing. 

 

Art. 18 : De overige bepalingen omtrent de organisatie van de algemene vergadering en de opmaak 

van notulen wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. 

 

TITEL IV : RAAD VAN BESTUUR/ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 

 

Art. 19 : De raad van bestuur bestaat uit 2 effectieve leden. Het aantal bestuurders moet steeds 

kleiner zijn dan het aantal effectieve leden. 

 

Zo door ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot 

onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun 

vervanging is voorzien. 

 

Art. 20 : Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende voorwaarden voldoen: 

Effectief lid zijn van de vzw en behoren tot een lokale of federale politiedienst of tot een private of 

publieke instelling of organisatie die zich inzet voor de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen.  De 

raad van bestuur oordeelt of een private of publieke instelling hieraan voldoet. 

 

De provinciegouverneur is te allen tijde lid van de raad van bestuur. 

 

Een bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts één 

andere bestuurder vertegenwoordigen. 

 

De raad van bestuur verdeelt de functies van voorzitter, ondervoorzitters-penningsmeester  en 

secretaris onder de bestuurders. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. 

 

De bestuurders zijn benoemd voor onbepaalde duur. 

 

Art. 21 : De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De benoeming gebeurt bij 2/3 

meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum 

vereist. De stemming over de benoeming van de bestuurders is geheim. 
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Art. 22 : De raad van bestuur bestuurt de vzw en vertegenwoordigt de vzw in en buiten rechte en 

heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Hij 

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

van de rechtsmiddelen. 

 

De raad van bestuur delegeert een deel van zijn bevoegdheden aan het dagelijks bestuur. De 

delegatie maakt het voorwerp uit van  een afzonderlijk besluit van de raad van bestuur.  

 

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. 

 

De bestuurders oefenen hun bevoegdheden als college uit. 

 

Art. 23 : De raad van bestuur moet worden samengeroepen wanneer het belang van de vzw dit 

vereist. Elke bestuurder heeft het recht de raad van bestuur samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe 

een verzoek aan  de voorzitter van de vzw. 

 

De wijze van oproeping van de raad van bestuur en de wijze van opstelling van de agenda wordt 

bepaald in het huishoudelijk reglement. 

 

Art. 24 : Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens 2 van de bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn.  

 

De beslissingen binnen de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de 

aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.  

 

Elke bestuurder heeft 1 stem. Bij onbesliste stemming is een voorstel niet aangenomen. 

 

Art. 25 : De overige bepalingen omtrent de organisatie van de algemene vergadering en de opmaak 

van notulen wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. 

 

Art. 26 : Het mandaat van bestuurder is in tijd onbepaald. 

 

Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. 

Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan de voorzitter. 

De bestuurder die ontslag neemt moet een opzegtermijn van zes maanden in acht nemen. 

 

Indien door het ontslag van de bestuurder de werking van de vzw in gevaar wordt gebracht, wordt 

het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er een vervanger is aangesteld. 

De bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in de volgende omstandigheden : 

- wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te 

worden in de vzw; 

- wanneer een bestuurder 3 maal zonder verontschuldiging niet aanwezig is geweest op de 

samenkomst van de raad van bestuur; 
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- wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van de raad van bestuur en hij of zij 

deze hoedanigheid verliest. 

Een bestuurder kan op elk moment worden afgezet door de algemene vergadering, met een 2/3 

meerderheid. De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim.  

Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder. 

 

TITEL VI DAGELIJKS BESTUUR 

 

Art. 27 : Het dagelijks bestuur bestaat uit één dagelijkse bestuurder. Om als dagelijks bestuurder te 

worden benoemd, moet men aan volgende voorwaarden voldoen : 

 

 Lid zijn van de raad van bestuur 

 Reeds actief bezig zijn met de uitvoering van de doelstellingen van de VZW. 

 

De dagelijkse bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur. 

De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De stemming over de benoeming van dagelijkse bestuurder 

is openbaar. 

 

Art. 28 : Het dagelijks bestuur kan de dagdagelijkse handelingen, de handelingen van minder belang 

en de dringende handelingen binnen de vzw stellen. Binnen deze bevoegdheid kan het dagelijks 

bestuur de vzw in en buiten rechte vertegenwoordigen. 

 

De dagelijkse bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur. 

 

Art. 29 : Een dagelijks bestuurder kan op elk moment ontslag nemen. Er dient wel rekening gehouden 

te worden met de verplichtingen die volgen uit contracten met de vzw. Het ontslag gebeurt 

schriftelijk en wordt overgemaakt aan de voorzitter van de raad van bestuur. De dagelijks bestuurder 

die ontslag neemt moet een opzegtermijn van 3 maand in acht nemen. Indien door het ontslag de 

vzw in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de dagelijks bestuurder opgeschort  tot er en 

binnen redelijke termijn,  een vervanger is aangesteld. 

 

Een dagelijks bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in de volgende omstandigheden : 

- als de dagelijkse bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om dagelijks 

bestuurder te worden in de vzw; 

- als de dagelijkse bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het dagelijks bestuur en hij 

of zij deze hoedanigheid verliest; 

 

Een dagelijkse bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de raad van bestuur met een 

gewone meerderheid. De stemming over de afzetting is geheim. 

Het mandaat van een dagelijks bestuurder eindigt van rechtswege bij overlijden. 
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TITEL VII VERTEGENWOORDIGING 

 

Art. 28 : De vzw wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de 

gezamenlijke handtekening van 2 bestuurders bij handelingen waarvan de waarde het bedrag van 

750 euro overschrijdt. Bij handelingen waarvan de 750 euro niet wordt overschreden volstaat de 

handtekening van de dagelijks bestuurder. Bij hoogdringendheid en wegens overmacht kan van de 

beperkende clausule worden afgeweken. 

 

TITEL VIII BEGROTING EN REKENINGEN 

 

Art. 30 : Het boekjaar van de vzw loopt van 1 januari tot 31 december. Uitzonderlijk begint het eerste 

boekjaar op de dag van de oprichting van de vzw en zal eindigen op 31 december. 

 

Na goedkeuring van de begroting en de jaarrekening, legt de raad van bestuur verantwoording af 

voor het beleid van het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting 

van de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.  

 

TITEL VIII ONTBINDING, NIETIGHEID EN VEREFFENING 

 

Art. 31 :  De vzw kan op elk moment vrijwillig worden ontbonden. Hiervoor is een 

aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist. 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 een vzw. 

 

Art. 32 : De bestemming die aan het netto-actief moet worden gegeven is: ten gunste van het 

coördinatiekrediet of andere federale werkingskredieten van de gouverneur.  

 

De vereffening zal gebeuren door 1 vereffenaar die wordt aangesteld door de algemene vergadering. 

Verdere voorwaarden en procedures zullen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

 

TITEL IX SLOT 

 

Art. 33 : Voor alle gevallen die niet voorzien zijn in deze statuten, zijn de bepalingen van de wet van 

wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 

verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 


