EUROPEAN PUBLIC REAL ESTATE ASSOCIATION
Vereniging Zonder Winstoogmerk
Woluwelaan 62
1200 Brussel

Statuten van European Public Real Estate Association

TITEL I – OPRICHTENDE LEDEN
Artikel 1 – Oprichtende leden
De oprichtende leden van de Vereniging zijn:
I. De vereniging naar Nederlands recht, “European Public Real Estate Association
(Epra)”, met maatschappelijke zetel te Schiphol Boulevard 283 WTC Toren B-9,
1118 BH Luchthaven Schiphol, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 34122264, vertegenwoordigd door
de heer Serge Robert FAUTRE, de heer Petri Altti Sakari OLKINUORA en de
heer Ian David COULL, leden van de Executive Board (“EPRA NL”);
II. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht, “Cofinimmo SA/NV”, met
maatschappelijke zetel te Woluwelaan 58, 1200 Brussel, België, ingeschreven bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0426.184.049,
vertegenwoordigd door de heer Serge Robert FAUTRE, Chief Executive Officer;
III. De publieke vennootschap naar Engels en Wales recht, “SEGRO plc”, met
maatschappelijke zetel te Bath Road 234, Slough, Berkshire, SL1 4EE, Verenigd
Koningrijk, ingeschreven bij de Companies House onder nummer 00167591,
vertegenwoordigd door de heer Ian David COULL, Chief Executive Officer; en
IV. De publieke vennootschap naar Fins recht, “Citycon Oyj”, met maatschappelijke
zetel te Pohjoisesplanadi 35 AB, FI-00100 Helsinki, Finland, ingeschreven bij de
National Board of Patents and Registration of Finland onder nummer 0699505-3,
vertegenwoordigd door de heer Petri Altti Sakari OLKINUORA, Chief Executive
Officer.

TITEL II – BENAMING.RECHTSVORM.DUUR.ZETEL
Artikel 2 – Benaming.Rechtsvorm.Duur
Deze vereniging zonder winstoogmerk genaamd “European Public Real Estate
Association”, afgekort “EPRA” (de “Vereniging”), werd opgericht voor onbepaalde duur volgens
de bepalingen van Titel I van de Belgische wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

___________________
4 initialen

Artikel 3 – Zetel
De zetel van de Vereniging is gevestigd te Woluwelaan 62, 1200 Brussel, in het
gerechtelijk arrondissement van Brussel.
De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België door een
beslissing van de Algemene Vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die het
gebruik van de officiële talen in België regelen en op voorwaarde dat elke wijziging van de zetel
neergelegd wordt op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar
de maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd, zowel voor neerlegging in het
openbaar dossier van de Vereniging als voor publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De Vereniging kan in elk land of elke plaats vestigingen oprichten.

TITEL III – DOEL.ACTIVITEITEN
Artikel 4 – Doel.Activiteiten
4.1 Het doel van de Vereniging is het promoten, ontwikkelen en vertegenwoordigen van
de Europese beursgenoteerde onroerend goed sector.
4.2 Daartoe kan de Vereniging, alleen of in samenwerking met derden, rechtstreeks of
onrechtstreeks, alle activiteiten ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn
met haar doel. De Vereniging kan in het bijzonder volgende niet exhaustief opgesomde
activiteiten uitoefenen voor de algemene of specifieke rekening van de Leden en/of derden:
(a) Instellen van een werkzaam forum;
(b) Promoten van gemeenschappelijke richtlijnen voor de “beste praktijkuitoefening” in
de sector onder andere met betrekking tot boekhouding, verslaggeving en
governance;
(c) Aanzetten tot discussies over kwesties die een impact hebben op de sector zowel
tussen de Leden onderling als met bevoegde regerings- en regulerende instanties;
(d) Ontwikkelen van beleidkeuzes inzake normen van verslaggeving van
openbaarmaking, ethiek en praktijken in de sector;
(e) Ondersteunen en publiceren van onderzoek en analyse, ten voordele van Leden en
/of derden;
(f) Organiseren en inrichten van congressen, seminaries, workshops en andere
programma’s en activiteiten voor Leden en/of derden;
(g) Uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en studies en uitvoeren van
technische analyses voor Leden en/of derden;

(h) Verspreiden van informatie en uitgeven van publicaties voor Leden en/of derden;
(i) Ondersteuning voorzien (met inbegrip van coördinatie en financiële ondersteuning)
aan lokale, regionale of internationale initiatieven die mogelijks kunnen resulteren in
de promotie, ontwikkeling en vertegenwoordiging van de Europese beursgenoteerde
onroerend goed sector;
(j) Promoten van discussies over grensoverschrijdende kwesties, met inbegrip van
verbeteringen in de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie;
(k) Leggen van contacten met instellingen van de Europese Unie, (supra)nationale,
federale of lokale overheden of andere publieke of semi-publieke overheden;
(l) Alleen of met anderen gezamenlijke activiteiten ondernemen als partner of in elke
andere hoedanigheid met instellingen van de Europese Unie, (supra)nationale,
federale of lokale overheden, andere publieke of semi-publieke overheden en
private vennootschappen en organisaties;
(m) Deelnemen aan programma’s van de Europese Unie, oproepen tot voorstellen van
de Europese Unie, en in het algemeen aanvragen van subsidies aan de Europese
Unie, (supra)nationale, federale of lokale overheden of andere publieke of semipublieke autoriteiten;
(n) Aangaan van elk dienstencontract, samenwerkingsovereenkomst of contract van
elke aard (inbegrepen een gemeenschappelijke intentieverklaring) met Leden of
derden, dat nodig of nuttig kan zijn om het doel van de Vereniging te bereiken of bij
kan dragen tot haar beleid of bestuur; en
(o) Opzetten van elk comité of groep van experten die nodig of nuttig kan zijn om het
doel van de Vereniging te bereiken of bij kan dragen tot haar beleid of bestuur.
Bovendien mag de Vereniging deelnemingen nemen in of haar steun verlenen aan elke
andere activiteit die gelijkaardig of verbonden is met deze hierboven uiteengezet.
4.3 De activiteiten van de Vereniging kunnen van commerciële of winstgevende aard
zijn, mits deze activiteiten steeds uitgevoerd worden in een ondergeschikte en bijkomend
verband en binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is. De mogelijke winsten ontstaan
door deze activiteiten zullen steeds en volledig aangewend worden voor de realisatie van het
niet-winstgevend doel van de Vereniging.
4.4 De Vereniging en haar Leden dienen zich te schikken naar de toepasselijke
regelgeving met inbegrip van de mededingingsregels van de Europese Economische Ruimte en
van de landen waar de Vereniging en haar Leden actief zijn. Meer in het bijzonder zullen de
Vereniging en haar Leden zich weerhouden van het bespreken of het uitwisselen van
commercieel gevoelige onderwerpen, in het bijzonder prijszetting, kortingen, kostenstructuur,
investeringsplannen, levering door producent of klant of de voorwaarden van bevoorrading en
levering, uitgezonderd, in alle gevallen, publiek beschikbare statistieken.

4.5 De Vereniging mag diensten en/of activiteiten voor de algemene of specifieke
rekening van de Leden en/of derden aanbieden. De bijkomende bijdragen gevraagd aan de
Leden voor diensten en/of activiteiten georganiseerd door de Vereniging voor zijn Leden zullen
in principe gematigd zijn.

TITEL IV – LEDEN
Artikel 5 – Lidmaatschap
De Vereniging
Toegetreden Leden.

telt

twee (2) lidmaatschapscategorieën:

Werkelijke

Leden

en

De oprichtende leden zijn Werkelijke Leden en de Vereniging dient altijd minstens drie
Werkelijke Leden te tellen.
De rechten en plichten van de Leden zijn als gedefinieerd in en overeenkomstig deze
Statuten.
Alle verwijzingen in deze Statuten naar “Lid” of “Leden” zonder verdere precisering zijn
verwijzingen naar Werkelijke Leden en Toegetreden Leden gezamenlijk.
Artikel 6 – Werkelijke leden
De categorie van het werkelijk lidmaatschap is gericht op alle:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Beursgenoteerde onroerend goed ondernemingen;
Institutionele beleggers;
Vermogensbeheerders;
Investeringsbanken;
Effectenmakelaars;
Organisaties die goedgekeurd zijn door de Raad van Bestuur; en
Organisaties die een gelijkaardig doel hebben als dat van de Vereniging.

Werkelijke Leden dienen rechtspersonen te zijn met rechtspersoonlijkheid of dienen een
onderneming te drijven die als zodanig is geregistreerd.
De Algemene Vergadering kan één of meer predikaaten verlenen aan één of meer
Werkelijke Leden. Werkelijke Leden die één of meer predikaten genieten hebben dezelfde
lidmaatschapsrechten als Werkelijke Leden zonder één of meer predikaten.
Werkelijke Leden genieten alle lidmaatschapsrechten.

Artikel 7 – Toegetreden leden
De categorie van de Toegetreden Leden is gericht op alle rechtspersonen of natuurlijke
personen die (i) niet voldoen aan de criteria om als Werkelijke Lid te kwalificeren, (ii)
rechtstreeks of onrechtstreeks tewerkgesteld zijn in de (beursgenoteerde) onroerend goed
sector, (iii) als zodanig erkend zijn door de Raad van Bestuur, en (iv) lidgeld betalen zoals
gedefinieerd in Artikel 13 van deze Statuten.
De Algemene Vergadering kan de Toegetreden Leden in twee categorieën verdelen:
affiliatie leden en academische leden. Affiliatie leden en academische leden hebben dezelfde
lidmaatschapsrechten.
Toegetreden Leden genieten de rechten die uitdrukkelijk aan hen toegekend zijn in en
overeenkomstig deze Statuten. Deze rechten bevatten geen stemrecht.
Artikel 8 – Toegang tot lidmaatschap
De aanvraag tot lidmaatschap van de Vereniging dient via gewone brief of via enig
ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails inbegrepen) voorgelegd te worden, met inbegrip
van een voorgeprint formulier zoals beslist door de Raad van Bestuur, aan de Voorzitter.
Aanvragers tot lidmaatschap van de Vereniging moeten deze Statuten en de interne
regels van de Vereniging, indien deze er zijn, uitdrukkelijk onderschrijven en zich verbinden om
het jaarlijkse lidgeld (inclusief het lidgeld voor het jaar waarin de aanvraag is voorgelegd) en het
inschrijvingsgeld te betalen.
De Voorzitter legt de aanvraag tot lidmaatschap voor aan de Raad van Bestuur.
De toegang tot lidmaatschap wordt beslist door de Raad van Bestuur. De beslissing van
de Raad van Bestuur over een aanvraag tot lidmaatschap is finaal, discretionair en moet niet
gemotiveerd worden.
Indien de Raad van Bestuur beslist een lidmaatschap te weigeren, zal het de aanvrager
tot lidmaatschap via aangetekende brief informeren over dergelijke beslissing. De betrokken
aanvrager tot lidmaatschap kan een beroep instellen tegen een dergelijke beslissing bij de
Algemene Vergadering binnen één (1) maand volgend op de ontvangst van de aangetekende
brief. Op de eerstvolgende vergadering van de Algemene Vergadering, zal de Algemene
Vergadering definitief beslissen om al dan niet de betrokken aanvrager tot lidmaatschap te
aanvaarden.
Niettegenstaande het bovenstaande, zal de Raad van Bestuur alle leden van EPRA NL
als Werkelijke Leden aanvaarden en alle begunstigers van EPRA NL als Toegetreden Leden
binnen 3 maanden na de oprichting van de Vereniging. De Voorzitter zal deze aanvaarding ter
kennis brengen aan de betrokken personen, die 15 dagen hebben om ter kennis te brengen dat
ze afstand doen van hun lidmaatschapsrechten. Indien een lid of begunstiger van EPRA NL

afstand doet van zijn of haar lidmaatschap van de Vereniging, wordt hij/zij geacht nooit een Lid
te zijn geweest.
Artikel 9 – Vertegenwoordiging van de Leden
Elk Lid dat een rechtspersoon is, duidt, schriftelijk, één natuurlijke persoon aan
werkzaam op senior level binnenin het gezegde Lid, genaamd de “Vertegenwoordiger”, om haar
te vertegenwoordigen in de zaken die de Vereniging aanbelangen.
Elke Vertegenwoordiger wordt geacht over volledige bevoegdheid te beschikken om te
spreken en te stemmen in naam van het Lid dat hij/zij vertegenwoordigt.
Indien een Lid de benoeming van zijn Vertegenwoordiger ongedaan heeft gemaakt of
indien een Vertegenwoordiger niet langer tewerkgesteld wordt door, of niet langer verbonden is
met, het Lid dat hij/zij vertegenwoordigd, dient het gezegde Lid deze Vertegenwoordiger
onmiddellijk te vervangen.
De Leden informeren de Vereniging over de identiteit en contact gegevens van hun
Vertegenwoordiger via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails
inbegrepen).
Artikel 10 – Uittreding. Uitsluiting
De Leden kunnen op ieder ogenblik uit de Vereniging treden door schriftelijke
kennisgeving via een aangetekende brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (emails inbegrepen) met bewijs van ontvangst aan de Vereniging. De uittreding is effectief na
inachtneming van opzegtermijn van vier (4) weken na ontvangst van de schriftelijke
kennisgeving door de Vereniging.
De Leden zijn ook vrij om uit de Vereniging te treden, binnen één (1) maand na het
vernemen van of geïnformeerd worden over een beslissing van de Vereniging waarbij (i) hun
rechten beperkt worden of hun verplichtingen uitgebreid, of (ii) de Vereniging een andere
rechtsvorm zal aannemen of gefusioneerd zal worden, en dit door schriftelijk kennis te geven
aan de Vereniging via een aangetekende brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel
(e-mails inbegrepen) met bewijs van ontvangst. De uittreding zal onmiddellijk effectief zijn na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving door de Vereniging.
Leden die zich in een situatie van faillissement, gerechtelijk akkoord, ontbinding of
vereffening bevinden, worden automatisch beschouwd als uittredend uit de Vereniging ook als
geen schriftelijke kennisgeving van uittreding aan de Voorzitter is gezonden.
Een Werkelijk Lid dat (i) de voorwaarden van de lidmaatschapscategorie waartoe hij/zij
behoort, zoals uiteengezet in artikel 6 van deze Statuten, niet meer vervult, of (ii) zich niet naar
behoren, tijdig of volledig houdt aan deze Statuten, de interne regels van de Vereniging, indien
deze er zijn, en/of elke beslissing geldig genomen door de organen van de Vereniging, of (iii) de

belangen van de Vereniging schendt, of (iv) voor elke andere ernstige reden, kan uitgesloten
worden van het lidmaatschap, op voorstel van de Raad van Bestuur, door de Algemene
Vergadering. De beslissing van de Algemene Vergadering over de uitsluiting van een Werkelijk
Lid zal genomen worden na het Werkelijk Lid wiens uitsluiting is voorgesteld, vier (4) weken voor
de voorgestelde uitsluitingsdatum de relevante details schriftelijk per aangetekende post te
hebben bezorgd, om het betrokken Werkelijk Lid tijd te geven de inbreuk of inbreuken die geleid
hebben tot het voorstel tot haar uitsluiting te herstellen. De Algemene Vergadering kan geldig
beslissen over de uitsluiting van een Werkelijk Lid indien (i) minstens de helft van de Werkelijke
Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, (ii) de beslissing een meerderheid van twee-derde
(2/3) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden behaalt, en
(iii) na het Werkelijk Lid wiens uitsluiting is voorgesteld gehoord te hebben. Blanco stemmen,
ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen. De beslissingen van
de Algemene Vergadering over de uitsluiting van Werkelijke Leden is definitief, discretionair en
moet niet gemotiveerd worden. Alle lidmaatschapsrechten van het Werkelijke Lid wiens
uitsluiting is voorgesteld zullen opgeschort worden tot aan de beslissing van de Algemene
Vergadering.
Een Toegetreden Lid kan uitgesloten worden van de Vereniging na een beslissing van
de Raad van Bestuur. De beslissing van de Raad van Bestuur betreffende de uitsluiting van een
Toegetreden Lid wordt genomen overeenkomstig de aanwezigheids- en beslissingsquorums
bepaald in Artikel 26 van deze Statuten, en nadat zij het Toegetreden Lid wiens uitsluiting is
voorgesteld gehoord heeft. De beslissingen van de Raad van Bestuur over de uitsluiting van
Toegetreden Leden is definitief, discretionair en moet niet gemotiveerd worden.
Een Lid dat, op gelijk welke manier en voor gelijk welke reden, ophoudt tot de Vereniging
te behoren zal (i) aansprakelijk blijven voor de betaling van het lidgeld tot het einde van het
boekjaar waarin de beëindiging van zijn lidmaatschap effectief is geworden, (ii) geen aanspraak
kunnen maken op schadeloosstelling door de Vereniging, en (iii) onmiddellijk ophouden zich te
laten doorgaan als Lid van de Vereniging.
Artikel 11 – Naleving van de regels en voorschriften van de Vereniging
Elke Lid zal toezien op de naleving van de regels en voorschriften van de Vereniging,
inbegrepen deze Statuten en het intern reglement van de Vereniging, indien dit er is.
Artikel 12 – Ledenregister
De Raad van Bestuur houdt op de maatschappelijke zetel van de Vereniging een
register bij van de Werkelijke Leden en een register van de Toegetreden Leden. Deze registers
bevatten (i) de naam, rechtsvorm, en het adres van de maatschappelijke zetel van de Leden die
een rechtspersoon zijn, en (ii) de namen, voornamen, en woonplaats van de Leden die een
natuurlijk persoon zijn. Bovendien, worden alle beslissingen betreffende de toelating, uittreding
of uitsluiting van de Werkelijke Leden opgenomen in het register van de Werkelijke Leden door
de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door zijn Voorzitter, binnen acht (8) dagen nadat de
Raad van Bestuur geïnformeerd werd over de beslissing.

Artikel 13 – Lidgeld
Elk Lid zal een maximum bedrag van EUR 50.000 lidgeld per jaar betalen. Het bedrag
van het lidgeld wordt beslist door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist
ook over de facturatie en het tijdstip van betaling van het lidgeld. Alleen in bijzondere gevallen
kan de Raad van Bestuur de, gedeeltelijke of volledige, betaling van het lidgeld door een Lid
kwijtschelden.
Leden die toetreden tot de Vereniging kunnen gevraagd worden een inschrijvingsgeld te
betalen van maximum EUR 50.000. Het bedrag van het inschrijvingsgeld zal beslist worden door
de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist ook over de facturatie en het
tijdstip van betaling van het inschrijvingsgeld.
Leden die toetreden tot de Vereniging gedurende het boekjaar betalen het bedrag van
het lidgeld op een pro rata basis.
Naast het lidgeld, kunnen diensten en/of activiteiten die de Vereniging voor zijn Leden
organiseert aanleiding geven tot de betaling van een maximum van EUR 50.000 aan
bijkomende bedragen per jaar en per Lid. Het bedrag van de bijkomende bijdragen zal elk jaar
beslist worden door de Algemene Vergadering.

TITEL V – ORGANISATIE STRUCTUUR
Artikel 14 – Organen
De organen van de Vereniging zijn:
(a) De Algemene Vergadering;
(b) De Raad van Bestuur;
(c) De Executive Board;
(d) Voorzitter en Ondervoorzitters ;
(e) De Secretaris;
(f) De Penningmeester; en
(g) De comité(s) en/of werkgroepen, indien deze er zijn.

TITEL VI – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 – Samenstelling. Bevoegdheden
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle Leden van de Vereniging.

Elk Werkelijke Lid beschikt over één (1) stem. Toegetreden Leden hebben het recht om
de Algemene Vergadering bij te wonen zonder stemrecht.
De Algemene Vergadering kan beslissen derden uit te nodigen om de Algemene
Vergadering bij te wonen zonder stemrecht.
De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden
toegekend bij wet of deze Statuten, in het bijzonder:
(a) De benoeming en het ontslag van de bestuurders;
(b) Indien toepasselijk, de benoeming en het ontslag van een commissaris en de
vaststelling van zijn/haar vergoeding;
(c) Indien toepasselijk, de benoeming en het ontslag van een eventuele externe
boekhouder of accountant en de vaststelling van zijn/haar vergoeding;
(d) De goedkeuring van de jaarrekeningen, de begroting en het werkplan van de
Vereniging;
(e) De wijziging van deze Statuten;
(f) Het aannemen, wijzigen en herroepen van het intern reglement van de Vereniging,
op voorstel van de Raad van Bestuur;
(g) De ontbinding van de Vennootschap, de bestemming van de activa van de
Vereniging in geval van ontbinding en de aanduiding van vereffenaar(s);
(h) De kwijting die gegeven wordt aan de bestuurders en, indien toepasselijk, aan de
commissaris, of aan de externe boekhouder of accountant;
(i) De uitsluiting van een Werkelijk Lid;
(j) De omzetting van de Vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
(k) Het toekennen van één of meer eretitels aan één of meer Werkelijke Leden; en
(l) Alle gevallen waarin deze Statuten het vereisen.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter. Als de Voorzitter de
Algemene Vergadering niet kan of niet wil voorzitten, wordt de vergadering voorgezeten door de
Secretaris. Als zowel de Voorzitter als Secretaris de vergadering niet kunnen of niet willen
voorzitten, wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder.

Artikel 16 – Bijeenkomsten
De Algemene Vergadering vindt ten minste jaarlijks plaats op het tijdstip en de plaats
aangegeven in de oproeping. Indien mogelijk, wordt de Algemene Vergadering ter goedkeuring
van de jaarrekeningen, de begroting en het werkplan gehouden binnen zes (6) maanden
volgend op het einde van het boekjaar (de “Gewone Algemene Vergadering”). Elke jaar zal de
Raad van Bestuur de exacte datum van de Gewone Algemene Vergadering bepalen.

Een buitengewone Algemene Vergadering kan steeds worden bijeengeroepen door de
Voorzitter telkens het belang van de Vereniging dit vereist na een beslissing van de Raad van
Bestuur of op schriftelijk verzoek van één vijfde (1/5) van de Werkelijke Leden.
Als de Voorzitter de Algemene Vergadering niet kan of niet wil bijeenroepen, wordt de
vergadering bijeengeroepen door de Secretaris. Als zowel de Voorzitter als Secretaris de
vergadering niet kunnen of niet willen bijeenroepen, wordt de Algemene Vergadering
bijeengeroepen door de oudste bestuurder.
Artikel 17 – Volmachten
Elk Lid zal het recht hebben, via gewone brief of via enig ander schriftelijk
communicatiemiddel (e-mails inbegrepen) met kopie naar de Secretaris via gelijkaardige
middelen, een volmacht te geven aan een ander Lid van zijn/haar lidmaatschapscategorie om
vertegenwoordigd te zijn op een Algemene Vergadering.
Artikel 18 – Oproepingen. Agenda
De oproeping voor de Algemene Vergadering wordt naar de Leden verstuurd door de
Voorzitter via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails
inbegrepen) minstens veertien (14) kalenderdagen voor de bijeenkomst. De oproeping vermeldt
de datum, tijdstip en plaats van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering. De agenda wordt
opgenomen in of aangehecht aan de oproepingen. Elk voorstel voor een bijkomend punt op de
agenda getekend door minstens één twintigste (1/20) van de Werkelijke Leden en
gecommuniceerd aan de Voorzitter minstens vier (4) kalenderdagen voor de bijeenkomst moet
in de agenda opgenomen worden. In dit geval, informeert de Secretaris de Leden van het
bijkomende punt via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails
inbegrepen) minstens twee (2) kalenderdagen voor de bijeenkomst.
Elk Lid heeft het recht om voor, tijdens of na de Algemene Vergadering te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten en termijnen voorzien in dit Artikel. Elk aanwezig of
vertegenwoordigd Lid op de Algemene Vergadering wordt aanzien als regelmatig opgeroepen.
Wanneer alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is geen verantwoording van de
oproepingen vereist.
Artikel 19 – Quorum. Stemmen
Tenzij anders bepaald in deze Statuten, is de Algemene Vergadering geldig
samengesteld als ten minste twee (2) Werkelijke Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Tenzij anders bepaald in deze Statuten, worden beslissingen van de Algemene
Vergadering geldig aangenomen als ze een meerderheid behalen van vijftig (50) percent plus
één (1) stem van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke
Leden.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking
genomen. Bij een gelijke stemming, zal de Voorzitter, in zijn/haar afwezigheid, de Secretaris, of
in zijn/haar afwezigheid, de oudste bestuurder de beslissende stem hebben.
De stemmen worden uitgebracht door stemming bij handopsteking, tenzij een
schriftelijke of geheime stemming wordt gevraagd door de Voorzitter of ten minste vijfentwintig
(25) percent van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden.
Artikel 20 – Register van de notulen
Notulen zullen bij elke Algemene Vergadering opgesteld worden door de Secretaris. Ze
worden getekend door de Voorzitter en de Secretaris en worden bewaard in een register van
notulen. Kopieën van de resoluties worden gezonden via gewone brief of via enig ander
schriftelijk communicatiemiddel (e-mails inbegrepen) door de Secretaris naar de Leden die
gevraagd hebben om een kopie van de beslissingen te krijgen.
Het register van de notulen wordt op de maatschappelijke zetel van de Vereniging
bewaard alwaar alle Leden het kunnen consulteren, zonder het echter te verplaatsen.

TITEL VII – RAAD VAN BESTUUR
Artikel 21 – Samenstelling
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit een even
aantal van ten minste vijfentwintig (25) bestuurders met een maximum van vijfendertig (35)
bestuurders. Alle bestuurders dienen Vertegenwoordigers te zijn van Werkelijke Leden,
uitgezonderd één bestuurder die geen Vertegenwoordiger mag zijn van een Werkelijke Lid.
Minstens zestig (60) percent van de bestuurders dienen echter Vertegenwoordigers te zijn van
Werkelijke Leden die beursgenoteerde onroerend goed ondernemingen zijn. Verder dient het
aantal bestuurders altijd lager te zijn dan het aantal Werkelijke Leden.
De Algemene Vergadering legt het aantal bestuurders vast, overeenkomstig de eerste
paragraaf van dit Artikel. De Algemene Vergadering dient de bestuurders te verkiezen op een
afwisselende basis. De afwisselende basis wordt beslist door de Algemene Vergadering op
voorstel van de Raad van Bestuur. De bestuurders worden verkozen voor een drie (3) jaar
durende periode, die telkens hernieuwbaar is. Hun mandaat is onbezoldigd.
Niettegenstaande de voorafgaande paragrafen, heeft de oprichtende Algemene
Vergadering van de Vereniging het recht om de eerste bestuurders aan te duiden en te
beslissen over de samenstelling van de Raad van Bestuur en over de termijn van het mandaat
van de eerste bestuurders.

Het mandaat van een bestuurder mag te allen tijde geschorst worden door de Algemene
Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur. De beslissing van de Algemene Vergadering
over de schorsing van een bestuurder zal genomen worden overeenkomstig de aanwezigheidsen beslissingsquorums uiteengezet in Artikel 19 van deze Statuten. De schorsing van een
bestuurder die niet gevolgd wordt door een uittreding of een uitsluiting door de Algemene
Vergadering binnen drie (3) maanden na de schorsing zal automatisch en met onmiddellijk effect
eindigen.
Het mandaat van een bestuurder eindigt bij het verstrijken van de duur van het
bestuurdersmandaat, of, automatisch en met onmiddellijk effect, door overlijden, of wanneer een
bestuurder ophoudt tewerkgesteld te zijn door of niet langer op een andere manier verbonden is
aan het Werkelijk Lid dat hij/zij vertegenwoordigt, of wanneer het Werkelijke Lid dat hij/zij
vertegenwoordigt ophoudt een Werkelijk Lid te zijn van de Vereniging voor welke reden ook of
indien het Werkelijk Lid zich in een situatie van faillissement, gerechtelijk akkoord, ontbinding of
vereffening bevindt.
Het mandaat van een bestuurder eindigt ook bij afzetting door de Algemene
Vergadering. De Algemene Vergadering kan te allen tijde het mandaat van een bestuurder
herroepen en moet zijn beslissing niet motiveren, mits de bestuurder opgeroepen is voor de
vergadering en vooraf aan de stemming over de afzetting kan gehoord worden.
De bestuurders kunnen ook steeds ontslag nemen uit hun functie door hun ontslag, via
gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails inbegrepen) met
ontvangstbevestiging, aan de Voorzitter voor te leggen.
Elke nieuwe bestuurder die verkozen is door de Algemene Vergadering om een
bestuurder te vervangen wiens mandaat beëindigd is, zal slechts verkozen zijn voor de verdere
duur van het mandaat van de bestuurder die vervangen is.
De benoeming, het ontslag en de afzetting van bestuurders, als ook de duur van hun
mandaat, wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het
arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd, zowel ter
neerlegging in het openbaar dossier van de Vereniging als ter publicatie in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter. Als de Voorzitter de Raad
van Bestuur niet kan of niet wil voorzitten, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten worden door
de Secretaris. Als de Voorzitter en de Secretaris beiden de Raad van Bestuur niet kunnen of niet
willen voorzitten, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste bestuurder.
Artikel 22 – Bevoegdheden
Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk toegekend zijn door de wet of door deze
Statuten aan de Algemene Vergadering of aan andere organen van de Vereniging behoren toe
aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal aldus de Vereniging leiden en beheren, het

beleid, de activiteiten en de transacties van de Vereniging controleren en vastleggen, en mag
alle maatregelen nemen die zij geschikt en wenselijk acht om bij te dragen tot de verwezenlijking
van het doel en de belangen van de Vereniging te verdedigen. De Raad van Bestuur zal
optreden als een collegiaal orgaan.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan de
Executive Board.
De Raad van Bestuur mag bijzondere bevoegdheden delegeren aan de Executive Board
en/of comités.
De Raad van Bestuur mag bijzondere bevoegdheden delegeren aan één of meer
bestuurders of andere personen, met of zonder de mogelijkheid tot subdelegatie. De Raad van
Bestuur zal in zijn beslissing de bevoegdheden en competenties vaststellen. De persoon of
personen toevertrouwd met bijzondere bevoegdheden zullen de titel hebben van directeur. De
Raad van Bestuur zal te allen tijde beslissen over de afzetting of optrekking van de functies van
de persoon of personen toevertrouwd met bijzondere bevoegdheden. Het mandaat van de
persoon of personen toevertrouwd met bijzondere bevoegdheden eindigt met het ontslag,
intrekken van de functies of afzetting door de Raad van Bestuur.
Artikel 23 – Bijeenkomsten
De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de Vereniging dit vereist en
ten minste éénmaal per jaar, na bijeenroeping door de Voorzitter, en op het tijdstip en plaats
bepaald in de oproeping. Als de Voorzitter de Raad van Bestuur niet wil of niet kan
bijeenroepen, wordt de Raad van Bestuur samen geroepen door de Secretaris. Als de Voorzitter
en de Secretaris beiden de Raad van Bestuur niet willen of niet kunnen bijeenroepen, wordt de
Raad van Bestuur bijeengeroepen door de oudste bestuurder. De Raad van Bestuur zal ook
bijeenkomen wanneer vier (4) bestuurders hierom verzoeken.
Artikel 24 – Volmachten
Elke bestuurder zal het recht hebben, via gewone brief of via enig ander schriftelijk
communicatiemiddel (e-mails inbegrepen), een volmacht te geven aan een andere bestuurder
om vertegenwoordigd te worden op een bijeenkomst van de Raad van Bestuur. Geen
bestuurder mag houder zijn van meer dan één volmacht.
Artikel 25 – Oproepingen. Agenda
De oproeping voor de Raad van Bestuur wordt naar de bestuurders verstuurd door de
Voorzitter via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails
inbegrepen) ten minste acht (8) kalenderdagen voor de bijeenkomst. De oproepingen bevatten
de datum, tijd en plaats van de bijeenkomst van de raad van bestuur. De agenda wordt
opgenomen in of aangehecht aan de oproepingen. De agenda van de bijeenkomst van de Raad
van Bestuur is vastgesteld door de Voorzitter. Als de Voorzitter de agenda niet kan of niet wil

vaststellen, wordt de agenda vastgesteld door de Secretaris. Als de Voorzitter en Secretaris
beiden de agenda niet kunnen of niet willen vaststellen, wordt de agenda vastgesteld door de
oudste bestuurder.
Elke bestuurder heeft het recht om een punt voor te stellen om op de agenda van de
Raad van Bestuur te plaatsen, dit moet gecommuniceerd worden via gewone brief of via enig
ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails inbegrepen) aan de Voorzitter ten minste vier (4)
kalender dagen vóór de bijeenkomst van de Raad van Bestuur. De Voorzitter brengt de
bestuurders op de hoogte van het nieuwe punt op de agenda van de Raad van Bestuur via
gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails inbegrepen) ten minste
twee (2) kalender dagen vóór de bijeenkomst van de Raad van Bestuur.
Wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is geen verantwoording
van de oproepingen vereist.
Artikel 26 – Quorum. Stemmen
Tenzij anders bepaald in deze Statuten, is de Raad van Bestuur geldig samengesteld
als ten minste zeven (7) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder
aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur wordt verondersteld
regelmatig opgeroepen te zijn tot de vergadering.
Indien minder dan zeven (7) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
eerste vergadering, kan een tweede Raad van Bestuur bijeengeroepen worden, minstens acht
(8) kalenderdagen na de eerste Raad van Bestuur, die geldig zal beraadslagen, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, overeenkomstig de meerderheden
voorzien in de derde paragraaf van dit Artikel. Niettegenstaande huidige paragraaf, moet de
Raad van Bestuur altijd samengesteld zijn uit minstens twee (2) bestuurders.
Tenzij anders bepaald in deze Statuten, zijn de beslissingen van de Raad van Bestuur
geldig aangenomen als ze een meerderheid van vijftig (50) percent plus één (1) stem behalen
van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking
genomen. Elke bestuurder beschikt over (1) stem. Bij een staking van stemmen, heeft de
Voorzitter, in zijn/haar afwezigheid, de Secretaris of, in hun afwezigheid, de oudste bestuurder
een beslissende stem.
Een vergadering van de Raad van Bestuur zal geldig gehouden zijn zelfs als alle of
sommige van de bestuurders niet fysiek aanwezig of vertegenwoordigd zijn, maar deelnemen
aan de beraadslagingen via eender welk telecommunicatiemiddel dat de bestuurders toelaat
elkaar rechtstreeks te horen en te spreken, zoals een telefoon- of video conferentie. In dit geval,
worden de bestuurders beschouwd aanwezig te zijn.

Artikel 27 – Register van de notulen
Notulen zullen bij elke Raad van Bestuur opgesteld worden door de Secretaris. Ze
worden getekend door de Voorzitter en de Secretaris en worden bewaard in een register van
notulen. Kopieën van de resoluties worden gezonden door de Secretaris naar de bestuurders
via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails inbegrepen).
Het register van de notulen wordt op de maatschappelijke zetel van de Vereniging
bewaard alwaar alle bestuurders het kunnen consulteren, zonder het echter te verplaatsen.

TITEL VIII – DAGELIJKS BESTUUR EN DE EXECUTIVE BOARD
Artikel 28 – Bevoegdheden. Samenstelling
De Raad van Bestuur kan de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de
Vereniging en/of bepaalde bijzonder bevoegdheden toevertrouwen aan de Executive Board. De
Raad van Bestuur mag de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de Vereniging en/of
bijzonder bevoegdheden die zij heeft toegestaan te allen tijde en met onmiddellijk effect
intrekken, zonder de beslissing te moeten motiveren.
De Executive Board zal optreden als een collegiaal orgaan. De Executive Board zal
verslag uitbrengen, ten minste tweejaarlijks, aan de Raad van Bestuur over haar handelingen en
activiteiten.
De Executive Board zal samengesteld zijn uit een oneven aantal van ten minste zeven
(7) leden, die elk bestuurder zijn.
De Raad van Bestuur legt het aantal leden van de Executive Board vast,
overeenkomstig de derde paragraaf van dit Artikel. De Raad van Bestuur dient de leden van de
Executive Board te verkiezen op een afwisselende basis zoals verder beslist door de Raad van
Bestuur. De leden van de Executive Board worden verkozen voor een drie (3) jaar durende
periode, die telkens hernieuwbaar is. Hun mandaat is onbezoldigd. De Voorzitter zal een lid zijn
van de Executive Board.
Niettegenstaande de voorafgaande paragrafen, heeft de oprichtende Algemene
Vergadering van de Vereniging het recht om de eerste leden van de Executive Board aan te
duiden en te beslissen over de samenstelling van de Executive Board en over de termijn van het
mandaat van de eerste leden van de Executive Board.
Het mandaat van een lid van de Executive Board mag te allen tijde geschorst worden
door een beslissing van de Raad van Bestuur. De schorsing van een lid van de Executive Board
die niet gevolgd wordt door een uittreding of een uitsluiting door de Raad van Bestuur binnen
drie (3) maanden na de schorsing zal automatisch en met onmiddellijk effect eindigen.

Het mandaat van een lid van de Executive Board eindigt bij het verstrijken van de duur
van het bestuurdersmandaat.
Het mandaat van een lid van de Executive Board eindigt ook bij afzetting door de Raad
van Bestuur. De Raad van Bestuur kan te allen tijde het mandaat van een lid van de Executive
Board herroepen en moet zijn beslissing niet motiveren, mits het genoemde lid van de Executive
Board opgeroepen is voor de vergadering en voor de stemming over de afzetting kan gehoord
worden.
De leden van de Executive Board kunnen ook steeds ontslag nemen uit hun functie door
hun ontslag, via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails
inbegrepen) met ontvangstbevestiging, aan de Voorzitter voor te leggen.
Elk nieuw lid van de Executive Board dat verkozen is door de Raad van Bestuur om een
lid van de Executive Board te vervangen wiens mandaat beëindigd is, zal slechts verkozen zijn
voor de verdere duur van het mandaat van het lid van de Executive Board dat vervangen is.
De benoeming, het ontslag en de afzetting van leden van de Executive Board, als ook
de duur van hun mandaat, wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd, zowel
ter neerlegging in het openbaar dossier van de Vereniging als ter publicatie in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De Executive Board wordt voorgezeten door de Voorzitter. Als de Voorzitter de
Executive Board niet kan of niet wil voorzitten, wordt de Executive Board voorgezeten door het
oudste lid van de Executive Board.
Artikel 29 – Bijeenkomsten
De Executive Board komt bijeen telkens het belang van de Vereniging dit vereist en ten
minste tweemaal per jaar, na bijeenroeping door de Voorzitter van de Executive Board, en op
het tijdstip en plaats bepaald in de oproeping. De Executive Board zal bijeenkomen wanneer
twee (2) leden van de Executive Board dit verzoeken.
Artikel 30 – Oproepingen. Agenda. Quorum. Stemmen. Volmachten
Oproepingen voor de Executive Board en de agenda worden gecommuniceerd en
opgesteld overeenkomstig Artikel 25 van de Statuten.
Elk lid van de Executive Board beschikt over (1) stem.
De Executive Board is geldig samengesteld als ten minste de helft van de leden van de
Executive Board aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen van de Executive Board
zijn geldig aangenomen als ze een meerderheid van vijftig (50) percent plus één (1) stem
behalen van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de

Executive Board. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet in
aanmerking genomen. Bij een staking van stemmen, heeft de Voorzitter of in zijn/haar
afwezigheid, het oudste lid van de Executive Board, een beslissende stem.
Elk lid van de Executive Board heeft het recht om vertegenwoordigd te worden door een
ander lid van de Executive Board op de Executive Board overeenkomstig Artikel 24 van deze
Statuten.
Een vergadering van de Executive Board zal geldig gehouden zijn zelfs als alle of
sommige van de leden van de Executive Board niet fysiek aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
maar deelnemen aan de beraadslagingen via eender welk telecommunicatiemiddel dat de leden
van de Executive Board toelaat elkaar rechtstreeks te horen en te spreken, zoals een telefoonof video conferentie. In dit geval, worden de leden van de Executive Board beschouwd aanwezig
te zijn.
Artikel 31 – Register van de notulen
Notulen van de Executive Board worden opgesteld, getekend, bijgehouden,
gecommuniceerd en geraadpleegd overeenkomstig Artikel 27 van deze Statuten.

TITEL IX –VOORZITTER EN ONDERVOORZITTERS
Artikel 32 –Voorzitter en Ondervoorzitters
Artikel 32.1 - Verkiezing, taak en bevoegdheden van de Voorzitter
De Raad van Bestuur kiest een Voorzitter tussen de bestuurders van de Vereniging.
Niettegenstaande de voorafgaande paragraaf, zal de oprichtende Algemene
Vergadering van de Vereniging het recht hebben om de eerste Voorzitter aan te duiden.
Zijn/haar mandaat is onbezoldigd.
De termijn van het mandaat van de Voorzitter is een twee (2) jarige termijn,
hernieuwbaar in bijzondere omstandigheden en enkel mits toestemming van de Executive
Board. Elke nieuwe Voorzitter die verkozen is door de Raad van Bestuur om een Voorzitter te
vervangen wiens mandaat beëindigd is, zal slechts verkozen zijn voor de verdere duur van het
mandaat van de Voorzitter die vervangen is.
Het mandaat van de Voorzitter eindigt bij het verstrijken van de termijn van zijn/haar
mandaat of bij het verstrijken van zijn/haar bestuursschap.
De Raad van Bestuur kan te allen tijde het mandaat van Voorzitter herroepen en moet
zijn beslissing niet motiveren, mits dat de Voorzitter opgeroepen is voor de bijeenkomst en

vooraf aan de stemming over de afzetting kan gehoord worden. De Voorzitter zal noch aan de
deliberatie van de Raad van Bestuur betreffende zulke beslissing of actie, noch aan de relevante
stemming deelnemen.
De Voorzitter kan ook steeds ontslag nemen uit zijn/haar functie door het ontslag, via
gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails inbegrepen) met
ontvangstbevestiging, aan de Raad van Bestuur voor te leggen.
De Voorzitter zal de bevoegdheden hebben die hem specifiek toegekend zijn door deze
Statuten. In het bijzonder, zal de Voorzitter volgende bevoegdheden hebben:
(a) Opstellen van de agenda’s van de vergaderingen en finaliseren van de notulen of
samenvattingen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van de
Algemene Vergadering;
(b) Externe vertegenwoordiging van de Vereniging, in het bijzonder in de communicatie
met externe partijen;
(c) Optreden als een arbiter wanneer verschillende meningen voorkomen, zowel binnen
de Vereniging en ten opzichte van externe organisaties; en
(d) Bij een staking van stemmen, de beslissende stem hebben in een vergadering van
de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering.
De benoeming, het ontslag en de afzetting van de Voorzitter, als ook de duur van
zijn/haar mandaat, moet neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd, zowel
ter neerlegging in het openbaar dossier van de Vereniging als ter publicatie in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 32.2 - Verkiezing, taak en bevoegdheden van de Ondervoorzitter Audit
De Raad van Bestuur kan beslissen om een Ondervoorzitter Audit te benoemen onder
de bestuurders van de Vereniging.
Zijn/haar mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
De duur van het mandaat van de Ondervoorzitter Audit wordt bepaald door de Raad van
Bestuur.
Niettegenstaande bovenstaande paragrafen, heeft de samengestelde Algemene
Vergadering van de Vereniging het recht om de eerste Ondervoorzitter Audit aan te stellen en de
duur van zijn/haar mandaat te bepalen.
Het mandaat van de Ondervoorzitter Audit eindigt bij het verstrijken van de duur van
zijn/haar mandaat, indien bepaald, of bij afloop van zijn/haar mandaat als bestuurder.

Daarenboven mag de Raad van Bestuur de Ondervoorzitter Audit op elk ogenblik
ontslaan en moet hij zijn beslissing niet motiveren, op voorwaarde dat de Ondervoorzitter Audit
werd opgeroepen tot de vergadering en kan worden gehoord vóór de stemming over het
ontslag. De Ondervoorzitter Audit neemt noch deel aan de beraadslaging van de Raad van
Bestuur over dergelijke beslissing of handeling noch aan de desbetreffende stemming.
De Ondervoorzitter Audit kan eveneens op elk ogenblik vrijwillig ontslag nemen uit
zijn/haar functie door zijn/haar ontslag per aangetekende brief of via enig ander
communicatiemiddel (met inbegrip van e-mail) met ontvangstbevestiging voor te leggen aan de
Raad van Bestuur.
De Ondervoorzitter Audit heeft de bevoegdheden die hem/haar inzonderheid worden
toegekend door deze Statuten en/of door de Raad van Bestuur. In het algemeen houdt de
Ondervoorzitter Audit toezicht op de financiële aangelegenheden zoals het budget en het
jaarplan van de Vereniging en rapporteert hij/zij in dit verband aan de Raad van Bestuur.
Artikel 32.3 - Verkiezing, functie en bevoegdheden van de Ondervoorzitter HR
De Raad van Bestuur kan beslissen om een Ondervoorzitter HR te benoemen onder de
bestuurders van de Vereniging.
Zijn/haar mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
De duur van het mandaat van de Ondervoorzitter HR wordt bepaald door de Raad van
Bestuur.
Niettegenstaande bovenstaande paragrafen, heeft de samengestelde Algemene
Vergadering van de Vereniging het recht om de eerste Ondervoorzitter HR aan te stellen en de
duur van zijn/haar mandaat te bepalen.
Het mandaat van de Ondervoorzitter HR eindigt bij het verstrijken van de duur van
zijn/haar mandaat, indien bepaald, of bij afloop van zijn/haar mandaat als bestuurder.
Daarenboven mag de Raad van Bestuur de Ondervoorzitter HR op elk ogenblik ontslaan
en moet hij zijn beslissing niet motiveren, op voorwaarde dat de Ondervoorzitter HR werd
opgeroepen tot de vergadering en kan worden gehoord voor de stemming over het ontslag. De
Ondervoorzitter HR neemt noch deel aan de beraadslaging van de Raad van Bestuur over
dergelijke beslissing of handeling noch aan de desbetreffende stemming.
De Ondervoorzitter HR kan eveneens op elk ogenblik vrijwillig ontslag nemen uit
zijn/haar functie door zijn/haar ontslag per aangetekende brief of via enig ander
communicatiemiddel (met inbegrip van e-mail) met ontvangstbevestiging voor te leggen aan de
Raad van Bestuur.

De Ondervoorzitter HR heeft de bevoegdheden die hem/haar inzonderheid worden
toegekend door deze Statuten en/of door de Raad van Bestuur.

TITEL X – SECRETARIS
Artikel 33 – Verkiezing, functie en bevoegdheden van de Secretaris
De Raad van Bestuur kiest een Secretaris tussen de bestuurders van de Vereniging.
Het mandaat van de Secretaris en van de Penningmeester kunnen gecombineerd worden door
één en dezelfde persoon.
Zijn/haar mandaat kan worden bezoldigd. De Raad van Bestuur beslist over het bedrag
en de voorwaarden van de vergoeding van de Secretaris.
De termijn van het mandaat van de Secretaris wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
Niettegenstaande de voorafgaande paragrafen, zal de oprichtende Algemene
Vergadering van de Vereniging het recht hebben om de eerste Secretaris aan te duiden en de
termijn van zijn/haar mandaat te bepalen.
Het mandaat van de Secretaris eindigt bij het verstrijken van de termijn van zijn/haar
mandaat, indien dit het er is, of bij het verstrijken van zijn/haar bestuursschap.
De Raad van Bestuur kan te allen tijde het mandaat van Secretaris herroepen en moet
zijn beslissing niet motiveren, mits dat de Secretaris opgeroepen is voor de bijeenkomst en
vooraf aan de stemming over de afzetting kan gehoord worden. De Secretaris zal noch aan de
deliberatie van de Raad van Bestuur betreffende zulke beslissing of actie, noch aan de relevante
stemming deelnemen.
De Secretaris kan ook steeds ontslag nemen uit zijn/haar functie door zijn/haar ontslag,
via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails inbegrepen) met
ontvangstbevestiging, aan de Raad van Bestuur voor te leggen.
De Secretaris zal de bevoegdheden hebben die hem specifiek toegekend zijn door deze
Statuten. Als algemene regel is de Secretaris verantwoordelijk voor:
(a) Alle aspecten van de coördinatie en het beheer van het programma van activiteiten
van de Vereniging, evenals administratieve zaken zoals bepaald door de Raad van
Bestuur of de Algemene Vergadering;
(b) Opstellen van de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de
Algemene Vergadering; en
(c) Beheren van de boeken en archieven van de Vereniging.

De Secretaris heeft het recht om zonder stemrecht deel te nemen aan elke bijeenkomst
van de Algemene Vergadering.

TITEL XI – PENNINGMEESTER
Artikel 34 – Verkiezing, functie en bevoegdheden van de Penningmeester
De Raad van Bestuur kiest een Penningmeester tussen de bestuurders van de
Vereniging. Het mandaat van de Penningmeester en van de Secretaris kunnen gecombineerd
worden door één en dezelfde persoon.
Zijn/haar mandaat kan worden bezoldigd. De Raad van Bestuur beslist over het bedrag
en de voorwaarden van de vergoeding van de Penningmeester.
De termijn van het mandaat van de Penningmeester wordt bepaald door de Raad van
Bestuur.
Niettegenstaande de voorafgaande paragrafen, zal de oprichtende Algemene
Vergadering van de Vereniging het recht hebben om de eerste Penningmeester aan te duiden
en de termijn van zijn/haar mandaat te bepalen.
Het mandaat van de Penningmeester eindigt bij het verstrijken van de termijn van
zijn/haar mandaat, indien dit er is, of bij het verstrijken van zijn/haar bestuursschap.
De Raad van Bestuur kan te allen tijde het mandaat van de Penningmeester herroepen
en moet zijn beslissing niet motiveren, mits dat de Penningmeester opgeroepen is voor de
bijeenkomst en vooraf aan de stemming over de afzetting kan gehoord worden. De
Penningmeester zal noch aan de deliberatie van de Raad van Bestuur betreffende zulke
beslissing of actie, noch aan de relevante stemming deelnemen.
De Penningmeester kan ook steeds ontslag nemen uit zijn/haar functie door zijn/haar
ontslag, via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mails inbegrepen)
met ontvangstbevestiging, aan de Raad van Bestuur voor te leggen.
De Penningmeester zal de bevoegdheden hebben die hem specifiek toegekend zijn
door deze Statuten. Als algemene regel, zal de Penningmeester het toezicht hebben op de
financiële zaken van de Vereniging en in deze lijn verslag uitbrengen aan de Raad van Bestuur.

TITEL XII – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING
Artikel 35 – Externe vertegenwoordiging van de Vereniging

De Vereniging wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, en zowel in als buiten
rechte, door de Voorzitter en de Secretaris, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, zal de Vereniging eveneens geldig
vertegenwoordigd worden tegenover derden en zowel in als buiten rechte door de Voorzitter of
de Secretaris, alleen optredend.
De voormelde personen moeten hun bevoegdheid niet bewijzen tegenover derden.
Bovendien, zal de Vereniging ook geldig worden vertegenwoordigd tegenover derden,
binnen de grenzen van hun mandaat, door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Voorzitter
en de Secretaris, gezamenlijk optredend.

TITEL XIII – COMITES EN WERKGROEPEN
Artikel 36 – Comités en werkgroepen
De Raad van Bestuur kan een of meer comités en/of werkgroepen oprichten en
specifieke bevoegdheden delegeren. De Raad van Bestuur zal de missie, samenstelling,
bevoegdheden, opstellen van notulen en werking van de comités en/of werkgroepen vaststellen.
De comités en/of werkgroepen brengen verslag uit over hun activiteiten, studies, voorstellen en
conclusies aan de volledige Raad van Bestuur.
De comités en/of werkgroepen kunnen samengesteld zijn uit Leden en niet-Leden.

TITEL XIV – INTERN REGLEMENT EN PROCEDURES
Artikel 37 – Intern reglement en procedures
Een intern reglement kan aangenomen worden, gewijzigd en herroepen door de
Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur om de bepalingen van de Statuten
te verfijnen of te vervolledigen.
De Raad van Bestuur heeft verder het recht om interne procedure regels voor de Raad
van Bestuur aan te nemen en elke andere soort van verklaring die past binnen haar
bevoegdheden.

TITEL XV – BOEKJAAR.
CONTROLE VAN DE REKENINGEN.

JAARREKENINGEN.

BEGROTING.

WERKPLAN.

Artikel 38 – Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december; het eerste
boekjaar van de Vereniging loopt van de datum van de oprichting van de Vereniging tot 31
december 2009.
Artikel 39 – Jaarrekeningen. Begroting. Werkplan
De Raad van Bestuur stelt elk jaar de rekeningen van het afgelopen boekjaar op,
evenals de begroting en het werkplan voor het volgende boekjaar. De munteenheid van de
Vereniging voor de jaarrekening en alle andere officiële boekhoudkundige, belasting- en
wettelijke documenten is de euro.
Elk jaar, binnen de zes (6) maanden volgende op het einde van het boekjaar, legt de
Raad van Bestuur de jaarrekening, de begroting en het werkplan ter goedkeuring voor aan de
gewone Algemene Vergadering.
De jaarrekening, de begroting en het werkplan worden verspreid onder alle Leden ten
minste veertien (14) kalenderdagen voor de gewone Algemene Vergadering.
De baten van het afgelopen boekjaar komen toe aan de Vennootschap en kunnen
overgedragen worden als reserves.
Artikel 40 – Controle van de rekeningen
Indien door de wet vereist, stelt de Algemene Vergadering een commissaris van de
Vereniging aan, gekozen tussen de leden van het Belgische Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor
een drie(3)-jarige termijn. De benoeming, het ontslag en de afzetting van de commissaris, als
ook de duur van zijn/haar mandaat, moet neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Vereniging is
gevestigd, zowel ter neerlegging in het openbaar dossier van de Vereniging als ter publicatie in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien de Vennootschap niet bij wet vereist wordt om een commissaris aan te stellen,
kan de Algemene Vergadering steeds een externe accountant of bedrijfsrevisor benoemen om
de jaarrekeningen te controleren.
De commissaris, de externe accountant of de bedrijfsrevisor, naargelang het geval, stelt
een jaarlijks verslag op over de jaarrekening van de Vereniging. Dit verslag wordt voorgelegd
aan de gewone Algemene Vergadering vóór de goedkeuring van de jaarrekeningen.

TITEL XVI – STATUTENWIJZIGING
Artikel 41 – Statutenwijziging
De Algemene Vergadering kan alleen geldig beslissen over wijzigingen aan deze
Statuten als (i) ten minste twee-derde (2/3) van de Werkelijke Leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en (ii) ze een twee-derde (2/3) meerderheid bereiken van de stemmen
uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden. Elke wijziging aan het
doel waarvoor de Vereniging is opgericht, vereist echter een vier-vijfde (4/5) meerderheid van de
stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden. Blanco
stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.
Indien niet minstens twee-derde (2/3) van de Werkelijke Leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, kan een tweede Algemene Vergadering
bijeengeroepen worden, minstens vijftien (15) kalenderdagen na de eerste Algemene
Vergadering, die geldig zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
Werkelijke Leden, overeenkomstig de meerderheden voorzien in de eerste paragraaf van dit
Artikel, en over de wijzigingen kan beslissen. Niettegenstaande huidige paragraaf, moet de
Algemene Vergadering altijd samengesteld zijn uit minstens twee Werkelijke Leden.
Elk voorstel om deze Statuten te wijzigen wordt uitdrukkelijk vermeld in de oproeping
aan de Leden.
Elke beslissing van de Algemene Vergadering in verband met de wijziging van de
Statuten is onderworpen aan de bijkomende vereisten opgelegd door de toepasselijke
wetgeving.
TITEL XVII – ONTBINDING. VEREFFENING
Artikel 42 – Ontbinding. Vereffening
De Algemene Vergadering kan alleen geldig beslissen over de ontbinding van de
Vereniging als (i) twee-derde (2/3) van de Werkelijke Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en (ii) de beslissing een vier-vijfde (4/5) meerderheid bereikt van de stemmen uitgebracht door
de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en
onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.
Indien niet minstens twee-derde (2/3) van de Werkelijke Leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, kan een tweede Algemene Vergadering
bijeengeroepen worden, minstens vijftien (15) kalenderdagen na de eerste Algemene
Vergadering, die geldig zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
Werkelijke Leden, overeenkomstig de meerderheden voorzien in de eerste paragraaf van dit
Artikel, en die de ontbinding van de Vereniging kan uitspreken. Niettegenstaande huidige
paragraaf, moet de Algemene Vergadering altijd samengesteld zijn uit minstens twee Werkelijke
Leden.

Elk voorstel om de Vereniging te ontbinden wordt uitdrukkelijk vermeld in de oproeping
aan de Leden.
Bij de ontbinding en vereffening van de Vereniging, beslist de Algemene Vergadering
over de benoeming van één of meer vereffenaars, de beslissingsprocedure als meerdere
vereffenaars zijn benoemd en de omvang van hun bevoegdheden. Indien geen vereffenaars
worden benoemd, zijn de bestuurders geacht belast te zijn met de vereffening van de
Vereniging.
De Algemene Vergadering beslist tevens over de bestemming van de verbintenissen en
de activa en passiva van de Vereniging, rekening houdend met het feit dat het netto vermogen
echter enkel kan worden toegewezen aan een belangeloos doel.

TITEL XVIII – VARIA
Artikel 43 – Varia
Al wat niet is voorzien in deze Statuten of in het intern reglement wordt geregeld
overeenkomstig de bepalingen van titel I van de Belgische wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen (zoals meermaals gewijzigd).
Indien, bij het verkiezen van personen, geen enkele persoon de meerderheid bereikt
vereist door deze huidige Statuten, zal een tweede stemming gehouden worden tussen de twee
(2) personen die de meeste stemmen verkregen. Indien, wanneer een stemming gehouden is,
twee (2) of meer personen hetzelfde aantal stemmen hebben, zal de kwestie besloten worden
door loting.
Lidmaatschap van de Vereniging impliceert of houdt geen enkele goedkeuring in door
de Vereniging van een Lid of een door een Lid uitgevoerde activiteit. De naam en het logo van
de Vereniging zullen op geen enkele wijze door de Leden gebruikt worden. De Leden kunnen
geen enkele aanspraak doen gelden op de activa van de Vereniging.
De zaken van de Vereniging worden gevoerd in het Engels. Deze Statuten zijn
geschreven in Engels en Nederlands, echter enkel de Nederlandse versie is een officiële versie.
Alle documenten uitgegeven door de organen van de Vereniging zijn opgesteld in het
Nederlands.

Derde besluit:

In overeenstemming met artikel 38 van de statuten van de Vereniging, beslissen de oprichtende
leden dat het eerste boekjaar van de Vereniging zal lopen vanaf de datum van de oprichting van
de Vereniging tot 31 december 2009.
Vierde besluit:
In overeenstemming met artikel 21, paragraaf 3 van de statuten van de Vereniging, worden de
volgende personen door de oprichtende leden benoemd als de eerste bestuurders van de
Vereniging en samen zullen zij de eerste Raad van Bestuur van de Vereniging vormen:
1. De heer Philip Willem CHARLS, geboren op 22 juni 1948 te s’-Gravenhage (Nederland),
wonende te Sterrewachtlaan 41, 1180 Brussel, België;
2. De heer Serge Robert FAUTRE, geboren op 5 november 1960 te Québec (Canada),
wonende te Denneboslaan 27 B, 1180 Brussel, België; en
3. De heer Ian David COULL, geboren op 7 juni 1950 te Ellon (Scotland), wonende te
Sleepy Hollow, The Woodlands, Manor Road, Penn, Bucks HP10 8JD, Verenigd
Koninkrijk.
In overeenstemming met artikel 21, paragraaf 2 van de statuten van de Vereniging, is de termijn
van het mandaat van een bestuurder een drie-jarige termijn die onbeperkt hernieuwbaar is. Hun
mandaat zal onmiddellijk verstrijken na de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2012 die de
begroting en de jaarrekening van de Vereniging moet goedkeuren, tenzij zij door de Algemene
Vergadering worden herbenoemd. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Vijfde besluit:
In overeenstemming met artikel 28, paragraaf 5 van de statuten van de Vereniging, worden de
volgende personen door de oprichtende leden benoemd als de eerste leden van de Executive
Board van de Vereniging en samen zullen zij de eerste Executive Board van de Vereniging
vormen:
1. De heer Serge Robert FAUTRE, geboren op 5 november 1960 te Québec (Canada),
wonende te Denneboslaan 27 B, 1180 Brussel, België; en
2. De heer Ian David COULL, geboren op 7 juni 1950 te Ellon (Schotland), wonende te
Sleepy Hollow, The Woodlands, Manor Road, Penn, Bucks HP10 8JD, Verenigd
Koninkrijk.

In overeenstemming met artikel 28, paragraaf 4 van de statuten van de Vereniging, is de termijn
van het mandaat van de leden van de Executive Board een drie-jarige termijn die onbeperkt
hernieuwbaar is. Hun mandaat zal onmiddellijk verstrijken na de jaarlijkse Algemene
Vergadering van 2012 die de begroting en de jaarrekening van de Vereniging moet goedkeuren,
tenzij zij door de Raad van Bestuur worden herbenoemd. Het mandaat van de leden van de
Executive Board is onbezoldigd.
Zesde besluit:
In overeenstemming met de artikelen 32, paragraaf 2; 33, paragrafen 1 en 4; en 34, paragrafen
1 en 4 van de statuten van de Vereniging, worden de volgende personen door de oprichtende
leden benoemd als eerste Voorzitter, eerste Penningmeester en eerste Secretaris van de
Vereniging:
1. De heer Serge Robert FAUTRE, geboren op 5 november 1960 te Québec (Canada),
wonende te Denneboslaan 27 B, 1180 Brussel, België, is benoemd als Voorzitter van de
Vereniging; en
2. De heer Philip Willem CHARLS, geboren op 22 juni 1948 te s’-Gravenhage (Nederland),
wonende te Sterrewachtlaan 41, 1180 Brussel, België, is benoemd als Secretaris en
Penningmeester van de Vereniging.
In overeenstemming met artikel 32, paragraaf 4 van de statuten van de Vereniging, is de termijn
van het mandaat van de Voorzitter een twee-jarige termijn, die in het geval van uitzonderlijke
omstandigheden kan worden hernieuwd en enkel met akkoord van de Executive Board. Zijn
mandaat zal onmiddellijk verstrijken na de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2011 die de
begroting en de jaarrekening van de Vereniging moet goedkeuren, tenzij hij wordt herbenoemd.
Het mandaat van de Voorzitter is onbezoldigd.
In overeenstemming met de artikelen 33, paragraaf 4 en 34, paragraaf 4 van de statuten van de
Vereniging, is de termijn van het mandaat van de Penningmeester en Secretaris een drie-jarige
termijn, die kan worden hernieuwd bij beslissing van de Raad van Bestuur. Hun mandaat zal
onmiddellijk verstrijken na de jaarlijks Algemene Vergadering van 2012 die de begroting en de
jaarrekening van de Vereniging moet goedkeuren, tenzij zij worden herbenoemd. Het mandaat
van de Penningmeester en Secretaris is onbezoldigd.
Zevende besluit:
De oprichtende leden besluiten een volmacht toe te kennen (in de meest brede zin) aan
mevrouw Els BRULS, de heer Johan LAGAE en de heer Antoine DRUETZ, die allen

woonstkeuze doen ter dezer einde in hun kantoren te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101 – 103,
Woluwe Atrium, om individueel of gezamenlijk, met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor
rekening van de Vereniging, alles te doen dat nodig of nuttig is om de vereiste administratieve
en publicatie formaliteiten te vervullen en alle handelingen te verrichten die vereist zijn om de
oprichting van een vereniging te vervullen, inbegrepen, maar niet beperkt tot, het samenstellen
van het dossier van de Vereniging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het
registreren van de Vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het registreren van de
Vereniging bij de BTW autoriteiten, het vervullen van alle publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, en het ondertekenen van alle nodige publicatie formulieren. Na de
oprichting van de Vereniging, zullen deze lasthebbers bevoegd zijn het dossier gehouden op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel aan te vullen en elke verandering die invloed heeft op
de Vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te registreren.
*
*

*

