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OPRICHTING VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 

Verenigde Dierenartsen (afgekort VeDa) 

Industriepark West 75, 9100 Sint-Niklaas 

[ONDERNEMINGSNUMMER in aanvraag] 

  

  

Op heden, 30 juli 2020 zijn volgende oprichters bijeen in vergadering te Sint-Niklaas 

 

BREGMAN Seline, Stede Broec NL, 224074301 

BOONE Mieke, Zonnebeke, 84.07.21-198.15  

COOMANS Danny Mario Domien, Geel, 59.08.31-259.09 

DE WILDE Petrus, Wichelen, 50.01.30-457.88 

GEUTJENS Catherine, Heusden-Zolder, 81.07.14-082.84 

GROOTVELD Hendrik Pieter, Wondelgem, 61.07.24-353.63 

JANSSENS Annelies Stephanie Marghuerite, Waasmunster, 85.12.26-090.29 

VANDEVELDE Paul Bertrand C, Waarschoot, 63.02.18-223.89 

VAN GOETHEM Stefan, Sint-niklaas, 74.12.10-143.31 

VAN LIERDE Henri Joseph Jean Marie, Meise, 47.02.04-191.11 
 

DEEL I: OPRICHTING 

 

De ondergetekenden zijn overeengekomen om in door onderhandse akte overeenstemming 

met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, de voornoemde vereniging zonder winstoogmerk op 

te richten. 

Haar naam luidt “Verenigde Dierenartsen”, afgekort “VeDa” 

Zij wordt gevestigd te Bedrijvencentrum Waasland, Industriepark West 75, 9100 SINT-

NIKLAAS, Vlaams Gewest 
 

De statuten van deze vereniging zonder winstoogmerk luiden als volgt: 

 

DEEL II: STATUTEN 

 

TITEL I. RECHTSVORM: BENAMING, ZETEL, DOEL en 

DUUR  

 

Artikel 1. Naam en rechtsvorm  

De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna VZW 

genoemd) op grond van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 

2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna het WVV genoemd) 

 

De VZW draagt de naam “VERENIGDE DIERENARTSEN, afgekort “VeDa”.  
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Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, 

brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van 

een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging 

zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, samen met volgende gegevens: de 

nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het 

woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, de vermelding van de rechtbank van 

de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de 

rechtspersoon 

  

Artikel 2. Zetel 

De zetel van de VZW is gelegen in het Vlaams Gewest.  

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel 

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het 

bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele 

statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag 

geven tot een wijziging van de taal van de statuten 

 

Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp van de Vereniging 

De Vereniging stelt zich tot doel: 

Het verdedigen van de beroepsbelangen van haar leden en naar gelijk welke rechtsmacht toe, 

alsmede het beheer van de goederen die haar ten dien einde werden toevertrouwd.  
 

De Vereniging ontwikkelt daartoe de volgende activiteiten: 

De werking van de vereniging zal zich kunnen uitbreiden tot alles wat in de breedste zin 

rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot het bereiken van haar doel. 

 

Zij mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen 

aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de 

statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig. 

 

Zij is bevoegd om handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het 

doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te 

bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van 

haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke 

rechten op uitoefenen.  

 

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer 

overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, 

verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in 

buitenland.   

 

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan 

sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als 

vertegenwoordiger optreden.  
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Artikel 4. Duur van de Vereniging  

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 
 

TITEL II. LIDMAATSCHAP 

 
Artikel 5. Werkende leden en toegetreden leden 

De VZW bestaat uit werkende leden en toegetreden leden. Alle leden dienen dierenarts te zijn.  

Werkende leden zijn de oprichters van de vereniging en de leden die als werkend lid 

opgenomen worden volgens de bepalingen van Art 7 van deze statuten.  

De werkende leden vormen de Algemene Vergadering. 

Toegetreden leden zijn natuurlijke personen, die kunnen lid worden wanneer zij de 

doelstellingen van de Vereniging onderschrijven en de lidmaatschapsbijdrage betalen. 

 

Artikel 6. Aantal leden 

Het aantal leden van de Vereniging is onbeperkt met een minimum van vijf werkende leden.  

 

Artikel 7. Lidmaatschap van leden 

Elk kandidaat – werkend-lid moet een aanvraag tot lidmaatschap richten aan het 

Bestuursorgaan, dat autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid van de 

Vereniging beslist. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is 

geen beroep mogelijk.  

 

De volheid van lidmaatschap, met inbegrip van stemrecht op de Algemene Vergadering, komt 

uitsluitend toe aan de werkende leden.  

 

Artikel 8. Rechten en plichten van de werkende leden 

Alle werkende leden kunnen op de zetel van de Vereniging het register van de leden 

raadplegen. 

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en 

het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden 

verplaatst. De Vereniging kan het register van de leden in elektronische vorm bijhouden, 

onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 

(WVV). Daarnaast hebben alle leden de rechten en plichten die in het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen, of in deze statuten vastgelegd zijn. 

 

Artikel 9. Lidmaatschapsbijdrage van leden 

De ledenbijdragen voor de werkende en toegetreden leden wordt jaarlijks vastgelegd door het 

Bestuursorgaan en mag niet meer dan 10.000,00 euro bedragen.  

 

Artikel 10. Ontslagneming van leden 

Het lidmaatschap van leden neemt een einde:  

a) Door vrijwillig ontslag, per aangetekende brief gericht aan het Bestuursorgaan;  

b) Door uitsluiting door de Algemene Vergadering volgens de regels voorzien in het 

WVV; 
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c) Van rechtswege, zodra een lid de hoedanigheid verliest of niet meer voldoet aan de 

voorwaarden krachtens dewelke deze persoon in de Vereniging wordt opgenomen;  

d) Door niet betaling van de jaarlijkse ledenbijdrage; 

e) Door overlijden of onbekwaamverklaring. 

 

Als door de ontslagneming van een werkend lid het aantal werkende leden onder het wettelijk 

of statutair minimum daalt, dan wordt de ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke 

termijn een vervanger is gevonden. 

 

Artikel 11. Schorsing van leden 

Als een werkend of toegetreden lid handelt in strijd met de doelstellingen van de Vereniging, 

kan het Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering 

waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap. 

 

Artikel 12. Uitsluiting van rechten op het bezit van de Vereniging 

Geen enkel werkend lid of toegetreden lid, noch hun erfgenamen of rechthebbenden, kunnen 

enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de Vereniging. 

Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.  

Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de Vereniging geldt ongeacht de wijze van 

beëindiging van het lidmaatschap.  

 

Artikel 13. Toegetreden leden 

De toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden 

opgesomd.   
 

TITEL III. ALGEMENE VERGADERING 
 

Artikel 14. Samenstelling van de Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden van de Vereniging. Alle leden van 

de algemene vergadering zijn op gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken over één stem.  

De Algemene Vergadering kan natuurlijke of rechtspersonen zonder stemrecht coöpteren.  

De werkende leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Elk lid 

kan echter maximum één andere lid vertegenwoordigen.  

 

Artikel 15. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging. Een besluit van de 

Algemene Vergadering is vereist voor:  

 

• de statutenwijziging; 

• de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

• de benoeming en de afzetting van een commissaris en de bepaling van zijn 

bezoldiging; 

• de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting; 

• de ontbinding van de Vereniging; 

• de uitsluiting van een lid; 



Pagina 5 van 10 
 

• de omzetting van de Vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap 

erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap 

sociale onderneming; 

• om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden; 

• alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.  

 

Artikel 16. Vergaderingen van de Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering wordt minstens éénmaal per jaar samengeroepen door het 

Bestuursorgaan, ten laatste zes maanden na afsluiting van het boekjaar.  

 

Telkens het belang van de Vereniging het vergt kan het Bestuursorgaan een Buitengewone 

Vergadering samenroepen.  

 

Het Bestuursorgaan is er toe gehouden een Buitengewone Algemene Vergadering samen te 

roepen op aanvraag van minstens één vijfde van de werkende leden. In dit laatste geval wordt 

de Algemene Vergadering maximum 30 dagen na het verzoek bijeengeroepen, en dient de 

vergadering plaatsgevonden te hebben uiterlijk 50 dagen na het verzoek.  

 

Artikel 17. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering 

Het Bestuursorgaan roept de werkende leden en de bestuurders bij monde van haar voorzitter 

tot de gewone of Buitengewone Algemene Vergadering op door middel van een aangetekende 

brief die de agenda vermeldt en minstens dertig kalenderdagen vóór de datum van de 

vergadering verzonden wordt.  

De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een 

agenda. 

 

Aan de werkende leden en de bestuurders die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos 

een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering 

moeten worden voorgelegd. 

 

Op aanvraag van minstens één twintigste van de werkende leden kunnen aan deze dagorde 

agendapunten worden toegevoegd. Deze aanvraag moet uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip van 

de Algemene Vergadering aan het Bestuursorgaan bezorgd worden. 

 

Artikel 18. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering 

De Algemene vergadering kan geldig vergaderen wanneer minstens 50% van de werkende 

leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer er minder dan 50 % van de werkende 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is wordt er een nieuwe Algemene Vergadering 

georganiseerd na 30 dagen. Deze Algemene Vergadering kan dan geldig beslissen ongeacht 

het aantal aanwezigen. 

 

Behalve waar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten anders 

bepalen, worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de (geldige) stemmen 

van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch 

in de noemer worden meegerekend. 
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De Algemene Vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze 

beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven 

in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede 

bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet 

binnen dertig dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een wijziging is 

alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen 

waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. 

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel 

van de Vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte 

stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden 

meegerekend. 

 

Artikel 19. Proces – verbaal van de Algemene Vergadering 

De beslissingen van de Algemene Vergadering  worden opgenomen in een proces-verbaal. De 

processen-verbaal worden bewaard op de maatschappelijke zetel, waar de werkende leden er 

kennis van kunnen nemen. Toegetreden leden en derden die inzage wensen in de notulen, 

dienen hiertoe een gemotiveerd verzoek te richten aan het Bestuursorgaan, dat autonoom 

beslist over het verzoek.  

 

TITEL IV. BESTUUR 
 

Artikel 20. Samenstelling van het Bestuursorgaan 

De Vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan bestaande uit minimum vier 

bestuurders door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid onder haar werkende 

leden benoemd. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat 

kan hernieuwd worden en wordt kosteloos uitgeoefend. 

 

Het mandaat van bestuurder eindigt door het verstrijken van het mandaat, door overlijden, 

door vrijwillig ontslag, door afzetting door de Algemene Vergadering, of van zodra een lid de 

hoedanigheid verliest of niet meer voldoet aan de voorwaarden krachtens dewelke deze 

persoon als bestuurder werd aanvaard.  

 

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de 

overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende 

Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij 

bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de 

Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat 

van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit 

afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat 

ogenblik. 
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Artikel 21. Functies binnen het Bestuursorgaan  

De Bestuurders verkiezen onder hun leden een  voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en 

secretaris. De voorzitter zit zowel het Bestuursorgaan als de Algemene Vergadering voor.  

 

Artikel 22. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan 

Het Bestuursorgaan leidt de zaken van de Vereniging. Het Bestuursorgaan is bevoegd voor 

alle aangelegenheden die nodig of dienstig zijn  tot verwezenlijking van het doel van de 

Vereniging, met uitzondering van wat uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de 

Algemene Vergadering is voorbehouden.  

 

Het Bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of 

meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan 

hebben op het algemeen beleid van de Vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van 

het Bestuur. 

 

Artikel 23. Vergaderingen van het Bestuursorgaan 

Het Bestuursorgaan wordt door de voorzitter samengeroepen en voorgezeten. De bestuurders 

kunnen een volmacht geven aan een ander lid van het Bestuursorgaan. Ieder lid van het 

Bestuursorgaan kan evenwel maximaal over 1 volmacht beschikken.  

 

Het Bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens 50% van de 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.  

 

Het Bestuursorgaan beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en geldig 

vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet 

meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer. Bij staking van stemmen is de stem van de 

voorzitter beslissend.  

 

Van elke vergadering van het Bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die ondertekend 

worden door de voorzitter en de bestuurders die er om verzoeken. De beslissingen van het 

Bestuursorgaan worden bewaard op de zetel van de Vereniging waar de leden ze kunnen 

inkijken.  

 

Artikel 24. Vertegenwoordigingsbevoegdheid 

Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de Vereniging in alle handelingen, zowel in 

als buiten rechte. 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als 

college, wordt de Vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de 

voorzitter, telkens samen handelend met één bestuurder.  

Het Bestuursorgaan of de bestuurders, die de Vereniging vertegenwoordigen, kunnen 

gevolmachtigden van de Vereniging aanstellen. 
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Artikel 25. Dagelijks bestuur  

De Raad van Bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan een dagelijks bestuursorgaan 

bestaande uit één of meer personen, al dan niet bestuurders, die in die hoedanigheid handelen. 

De bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn beperkt tot de dagelijkse 

bestuurshandelingen van de vereniging: - die de behoeften van het dagelijks beheer van de 

VZW niet overstijgen; - die, wegens hun gebrek aan belang of wegens hun spoedeisend 

karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. De duur van het 

mandaat van de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, dat hernieuwbaar kan zijn, wordt 

vastgesteld door de Raad van Bestuur. Wanneer de gedelegeerd bestuurder ook optreedt als 

bestuurder, betekent het einde van het mandaat van de bestuurder automatisch het einde van 

het mandaat van de gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur kan, op elk ogenblik en 

zonder zich te moeten verantwoorden, de functie van de verantwoordelijke voor het dagelijks 

bestuur beëindigen. De handelingen met betrekking tot de benoeming of de beëindiging van 

de functies van de aan het dagelijks bestuur gedelegeerde personen worden onverwijld ter 

griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegd en overeenkomstig de wet gepubliceerd. 
 

TITEL V. INTERN REGLEMENT 

 
Artikel 26. Intern reglement 

Het Bestuursorgaan is bevoegd een intern reglement op te stellen, dat alles regelt wat nodig 

of nuttig is voor de gang van zaken in de vereniging. Een intern reglement zal worden 

opgesteld indien de noodzaak ervan blijkt en waar nodig aangepast door het Bestuursorgaan 

en worden bijgehouden op de zetel van de Vereniging.  

 

Het Bestuursorgaan kan overlegstructuren oprichten binnen de Vereniging. De samenstelling, 

opdrachten en werkingsmodaliteiten van deze overlegstructuren worden bepaald in het 

intern reglement.   

 

TITEL VI. BEGROTING EN REKENINGEN 

 
Artikel 27. Begroting en Rekeningen 

Het boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Elk jaar worden de 

rekeningen van het afgelopen dienstjaar afgesloten en wordt de begroting voor het volgend 

jaar opgesteld. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene 

Vergadering.   
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TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING –  
 

Artikel 28. Ontbinding en vereffening 

De ontbinding van de Vereniging en de bestemming van het netto-actief worden geregeld bij 

de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  

 

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de 

Vereniging, moet minstens 2/3e  van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de 

Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een 

bijzondere meerderheid van 4/5e  van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.  

In geval van ontbinding van de Vereniging, zal de Algemene Vergadering die hiertoe beslist 

heeft, vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden omschrijven.  

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vereniging altijd dat zij “vzw in vereffening” 

is overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming 

van het netto-actief van de ontbonden Vereniging, na betaling van het passief. In elk geval 

wordt het bestemd aan een Vereniging met een gelijkaardig belangeloos doel. 

 

TITEL VIII SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 29. Slotbepaling 

Voor alles wat in deze statuten en het intern reglement van de Vereniging niet uitdrukkelijk 

geregeld is, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en 

haar uitvoeringsbesluiten van toepassing. 

 

 

De oprichters: 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREGMAN Seline                                      BOONE Mieke                                     COOMANS Danny                           

 

 

 

 

 

 

 

 

DE WILDE Petrus                                             GEUTJENS Catherine                           GROOTVELDHendrik         
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JANSSENS Annelies                               VANDEVELDE Paul                     VAN GOETHEM Stefan                   

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN LIERDE Henri 


