
 
 Statuten  
I. Naam, zetel, voorwerp  

 
Artikel 1. Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met de naam 

‘Les Amis d’Accompagner’ in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921, 
zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en die van juni 2005 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de internationale 

verenigingen.  
 

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1081 Brussel, 
Dapperenstraat 21, in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Hij kan worden 
verplaatst naar elke andere locatie in België met een beslissing van de raad van 

bestuur die binnen de maand na de verhuis dient te worden gepubliceerd in de 
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.  

 
Art. 3. De activiteiten van de vereniging vinden plaats in België.  
 

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur; ze kan op elk moment 
worden ontbonden met een beslissing van de algemene vergadering van de 

leden.  
 
Art. 5. Naar het voorbeeld van mannen en vrouwen die zich, in overeenstemming 

met hun diepste overtuiging en gratis, inzetten voor de armen heeft de 
vereniging ‘Les Amis d’Accompagner’ tot doel de bestrijding van de meest 

uiteenlopende vormen van armoede en maatschappelijke uitsluiting, en wil ze 
ervoor zorgen dat personen die hiervan het slachtoffer zijn de gepaste 
begeleiding krijgen om zich opnieuw te integreren in de maatschappij.  

In het kader hiervan kan ze:  
1. Begeleiding op het terrein promoten bij openbare en private organisaties, 

gegenereerd door een sociale opvang;  
2. Werken in een netwerk, partnerschappen opzetten met bestaande organisaties 

om hen zo specifieke begeleiding op het terrein voor te stellen voor de personen 
die zij helpen;  
3. Het publiek sensibiliseren voor de verschillende situaties waarin mensen in 

moeilijkheden kunnen terechtkomen en de specifieke hulp die ‘Les Amis 
d’Accompagner’ hen biedt;  

4. Aanzetten tot de oprichting van structuren voor begeleiding of onthaal die 
verschillen van die van haar, en deze ondersteunen;  
5. Alle sociaal-caritatieve en sociaal-culturele activiteiten uitoefenen die 

aansluiten bij haar doel;  
6. fondsen verzamelen, op zoek gaan naar de vereiste technische hulpmiddelen 

en competenties om haar doel tot een goed einde te brengen.  
Art. 6. De vereniging ondersteunt geen partijen of politieke strekkingen, en zal 
dat ook nooit doen.  

 
II. Leden  

 
Art. 7. De vereniging bestaat uit een onbeperkt aantal effectieve leden, ook wel 
vennoten genoemd, waarvan het aantal niet minder dan drie mag bedragen. De  



vereniging mag ook aangesloten leden, ereleden, leden-sympathisanten en 

leden-abonnees bevatten.  
a) Effectieve leden zijn de ondergetekende comparanten en zowel natuurlijke als 

rechtspersonen die rechtstreeks en permanent deelnemen aan de werken van de 
vereniging en die zijn erkend door de raad van bestuur.  
b) Aangesloten leden zijn zowel natuurlijke als rechtspersonen die banden 

hebben met de vereniging tijdens haar activiteiten en die zijn erkend door de 
raad van bestuur.  

c) Ereleden zijn de personen die al uitstekende diensten hebben geleverd aan de 
vereniging in het kader van haar doel en van wie de status van erelid met 
unanimiteit is erkend door de raad van bestuur.  

d) Leden-sympathisanten zijn zowel natuurlijke als rechtspersonen die de 
vereniging financieel of op een andere manier hebben geholpen bij het realiseren 

van haar doel en die de raad van bestuur als erkenning hiervoor de status van 
lid-sympathisant heeft toegekend.  
e) Leden-abonnees zijn zowel natuurlijke als rechtspersonen die de vereniging 

ondersteunt via opleiding of verspreiding van informatie. Alleen effectieve leden 
mogen deelnemen aan en zijn stemgerechtigd op de algemene vergaderingen. 

Aangesloten leden en ereleden mogen aanwezig zijn op algemene vergaderingen, 
maar hebben alleen een adviserende stem. Leden-sympathisanten en leden-

abonnees hebben geen toegang tot de algemene vergaderingen.  
 
Art. 8. De aanstelling van nieuwe leden van alle categorieën wordt soeverein 

beslist door de raad van bestuur, zonder dat deze zijn beslissing moet motiveren. 
Het ontslag van leden van alle categorieën is effectief na ontvangst van hun 

schriftelijke kennisgeving gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. De 
raad van bestuur kan voorstellen om leden van de vereniging uit te sluiten nadat 
hij betrokkene de kans heeft gegeven om zich te verdedigen in een brief gericht 

aan de secretaris van de algemene vergadering. Deze moet de brief ter kennis 
brengen van de algemene vergadering die dan moet stemmen over de definitieve 

uitsluiting van het lid. De algemene vergadering moet dan bij twee derde 
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden beslissen over de 
uitsluiting. De ontslagen of uitgesloten vennoten, alsook de erfgenamen van 

overleden vennoten, hebben geen recht op de sociale activa. Ze kunnen geen 
opname noch overgave van rekeningen, noch het aanbrengen van zegels of het 

opstellen van inventarissen opeisen of verlangen.  
 
Art. 9. De vennoten kunnen worden verplicht om een jaarlijkse bijdrage te 

betalen waarvan het bedrag jaarlijks zal worden vastgelegd door de raad van 
bestuur. Het minimum- en maximumbedrag van deze bijdrage zal worden 

goedgekeurd door de algemene vergadering. De bijdrage kan variëren 
naargelang van de categorie van vennoten waartoe de leden behoren. Uit hoofde 
van verplichtingen van de vereniging hebben ze geen enkele persoonlijke 

verplichting. 
 

III. Algemene vergadering  
 
Art. 10. De algemene vergadering beschikt over de volle bevoegdheden om het 

doel van de vereniging te realiseren. Ze bestaat uit alle effectieve leden. 
Aangesloten leden en ereleden mogen aanwezig zijn, maar zijn niet 

stemgerechtigd.  
Zijn voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering:  



a) De goedkeuring van de budgetten en rekeningen;  

b) De benoeming en herroeping van de bestuurders;  
c) De statutenwijziging;  

d) De vrijwillige ontbinding van de vereniging;  
e) De uitsluiting van leden;  
f) De goedkeuring van de minimum- en maximumbijdragen;  

g) Alle andere beslissingen die de grenzen van de bevoegdheden waarmee de 
raad van bestuur bij wet of in de statuten belast is, overschrijden.  

 
Art. 11. De gewone algemene vergadering komt jaarlijks samen, voor 30 juni.  
Er kan een buitengewone vergadering worden samengeroepen telkens het 

algemeen belang dit vereist.  
Zo’n buitengewone vergadering moet bijeenkomen telkens minstens een vijfde 

van de stemgerechtigde leden hierom verzoeken. De vergadering wordt 
voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, 
de vicevoorzitter of, bij afwezigheid van deze laatste, de oudste van de 

aanwezige bestuurders. Elke vergadering vindt plaats op de dag, het uur en de 
plaats die zijn vermeld in de oproeping gericht aan alle effectieve leden, 

aangesloten leden en ereleden. Oproepingen gebeuren door de raad van bestuur, 
met een gewone brief gericht aan het laatste adres van elk lid, dat werd 

opgegeven aan de secretaris van de vennootschap, minstens vijftien werkdagen 
voor de vergadering of acht werkdagen in geval van een buitengewone algemene 
vergadering, indien de raad van bestuur meent dat de hoogdringendheid dit 

vereist, en ondertekend, in naam van de raad, door de voorzitter of de 
secretaris. Ze bevatten de agenda. De vergadering kan alleen beraadslagen over 

de punten op de agenda.  
 
Art. 12. Effectieve leden kunnen zich op de algemene vergadering laten 

vertegenwoordigen door een ander effectief lid met een bijzondere volmacht. 
Maar elk effectief lid kan alleen houder zijn van één enkele volmacht. Alle 

vennoten hebben een gelijk stemrecht, waarbij elk van hen beschikt over één 
stem. In geval van staking der stemmen is die van de voorzitter doorslaggevend.  
 

Art. 13. Behalve in de uitzonderlijke gevallen bepaald in deze statuten, is de  
algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld bij aanwezigheid of 

vertegenwoordiging van een gewone meerderheid van de effectieve leden en 
beslissingen er worden genomen bij een gewone meerderheid van de aanwezige 
of vertegenwoordigde leden. De beslissingen van de algemene vergadering 

worden vastgelegd in de notulen ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris, en bewaard op de zetel van de vennootschap waar alle betrokkenen 

er kennis van kunnen nemen. De uittreksels die voor de rechtbank of elders 
moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad 
van bestuur of door twee bestuurders. Deze uittreksels worden afgeleverd aan 

elke vennoot die hiernaar vraagt. Uittreksels kunnen ook worden afgeleverd aan 
derden die hiernaar vragen en die een gewettigde belangstelling hiervoor 

verantwoorden.  
 
Art. 14. Onverminderd de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 

moet elk voorstel met als doel een wijziging van de statuten of de ontbinding van 
de vereniging uitgaan van de raad van bestuur of van minstens twee derde van 

de effectieve leden van de vereniging. De raad van bestuur moet haar leden 
minstens drie maanden vooraf informeren over de datum van de algemene 



vergadering die zal beslissen over dit voorstel. De algemene vergadering kan 

alleen geldig beraadslagen over de onderwerpen vermeld in de vorige alinea 
indien twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

Beslissingen worden pas aangenomen indien ze zijn goedgekeurd door twee 
derde van de stemmen.  
Indien op deze algemene vergadering echter niet twee derde van de effectieve 

leden van de vereniging bijeenkomt, zal een nieuwe algemene vergadering 
worden opgeroepen in dezelfde omstandigheden als hiervoor, die dan definitief 

en rechtsgeldig zal beslissen over het voorstel in kwestie met dezelfde twee 
derde meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. Wijzigingen van de statuten worden pas van kracht na 

publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad in overeenstemming met 
artikel 51 § 3 van de genoemde wet.  

 
IV. Bestuur  
 

Art. 15. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 
minstens drie effectieve leden. De algemene vergadering benoemt de 

bestuurders voor vijf jaar en kan deze benoemingen ook intrekken met een 
beslissing van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. In 

geval van vakantie tijdens een mandaat kan de algemene vergadering een 
nieuwe, tijdelijke bestuurder benoemen. Deze krijgt dan het mandaat van de 
bestuurder die hij vervangt. Indien het aantal bestuurders door overlijden of 

vrijwillig ontslag minder dan het minimum bedraagt, oefent de raad nog wel zijn 
bevoegdheden uit tot aan de volgende algemene vergadering. De bestuurders 

zijn herverkiesbaar. Met uitzondering van het geval zoals beschreven in artikel 
20 oefenen de bestuurders hun mandaat gratis uit. Ze kunnen eventueel wel hun 
reële kosten om aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad terugbetaald 

krijgen.  
 

Art. 16. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, 
een penningmeester en kan ook een vicevoorzitter verkiezen. Bij afwezigheid of 
verhindering van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de 

vicevoorzitter of, bij zijn afwezigheid, de oudste van de andere bestuurders.  
 

Art. 17. De raad komt samen op initiatief van de voorzitter of van twee 
bestuurders. Elke raad vergadert op de dag, het uur en de plaats die zijn 
vermeld in de oproeping gericht aan alle bestuurders. Oproepingen gebeuren 

met een gewone brief gericht aan het laatste adres van elke bestuurder, dat 
werd opgegeven aan de secretaris van de vereniging, en dit acht werkdagen voor 

de dag van de raad. Ze bevatten de agenda. Een bestuurder kan zich laten 
vertegenwoordigen door een andere bestuurder die echter niet in het bezit mag 
zijn van meer dan één volmacht. De raad kan pas rechtsgeldig beslissen indien 

de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen 
van de raad worden genomen met een absolute meerderheid van de 

stemgerechtigden, waarbij de stem van de voorzitter bij staking der stemmen 
doorslaggevend is. De beslissingen worden vastgelegd in notulen die worden 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De uittreksels die voor de 

rechtbank of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de 
voorzitter of door twee bestuurders. De raad van bestuur komt minstens drie 

keer per jaar samen.  



Art. 18. De raad van bestuur legt alle interne reglementen vast die ze 

noodzakelijk acht onverminderd de wet en onderhavige statuten.  
Art. 19. De raad beschikt over alle bevoegdheden inzake beheer en bestuur, 

behalve de bevoegdheden van de algemene vergadering. Hij kan bijvoorbeeld 
alle betalingen doen en ontvangen en deze eisen of kwijting verlenen; alle 
deposito’s doen en ontvangen, alsook alle roerende en onroerende goederen 

verwerven, uitwisselen, of vervreemden en huren of verhuren, zelfs voor meer 
dan negen jaar;  

fiscale attesten bezorgen aan schenkers, indien de vereniging erkend is, 
subsidies en private of officiële toelagen aanvaarden en ontvangen; alle legaten 
of schenkingen aanvaarden en ontvangen;  

instemmen met alle contracten, opdrachten en ondernemingen en deze afsluiten; 
leningen aangaan, met of zonder garantie, onroerende goederen van de 

vereniging hypothekeren; leningen en voorschotten sluiten en verstrekken; 
afstand doen van alle zakelijke en dwingende rechten, alsook van alle zakelijke 
of persoonlijke zekerheden; intrekking, voor of na betaling, van alle preferente of 

hypothecaire leningen, transcripties, inbeslagnames of andere belemmeringen; 
pleiten, als eiser of als verweerder, voor alle rechtbanken en alle vonnissen en 

arresten, dadingen, compromissen uitvoeren of laten uitvoeren. 
  

Art. 20. De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een gedelegeerd 
bestuurder. Deze is belast met het dagelijkse beheer van de vereniging, met het 
gebruik van de sociale handtekening die met dit bestuur gepaard gaat. De raad 

van bestuur legt de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder vast. De raad 
van bestuur kan ook alle bevoegdheden toekennen aan mandatarissen naar 

keuze. De gedelegeerd bestuurder kan alleen worden vergoed met een latere 
beslissing van de raad van bestuur. Hij brengt verslag uit aan de raad van 
bestuur van de lopende zaken en doet alle nuttige suggesties.  

 
Art. 21. Voor alle andere handelingen dan die onder een bijzondere delegatie 

vallen, is de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd tegenover derden door de 
handtekeningen van de twee bestuurders, zonder dat deze enige beraadslaging, 
autorisatie of bijzondere bevoegdheid behoeven aan te tonen. De handelingen 

die onder het dagelijks beheer vallen, worden rechtsgeldig ondertekend door de 
gedelegeerd bestuurder.  

 
Art. 22. Gerechtelijke handelingen, als eiser of als verweerder, worden 
aangespannen of gesteund in naam van de vereniging door de raad van bestuur, 

op vraag of op vordering van de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder.  
 

V. Budgetten en rekeningen  
 
Art. 23. Elk jaar op 31 december sluit de raad van bestuur de jaarrekening van 

het voorbije boekjaar af en wordt het budget voor het volgende boekjaar 
opgesteld. Beide dienen te worden goedgekeurd door de gewone algemene 

vergadering. Het eerste boekjaar begint met de ondertekening van de statuten 
en eindigt op 31 december 2006. De vereniging verbindt zich ertoe om niet meer 
dan 20% van haar inkomsten van allerlei aard, vooraf verminderd met die van 

andere erkende instellingen, te gebruiken voor algemene administratiekosten. 
Voor zover de vereniging de vereiste erkenningen krijgt, verbindt ze zich ertoe  



om aan de schenkers een ontvangstbewijs uit te reiken, dat is opgesteld door de 

Minister van Financiën of zijn afgevaardigde.   
 

VI. Ontbinding en liquidatie  
 
Art. 24. In geval van vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering één of 

twee curatoren aanstellen en hun bevoegdheden vastleggen.  
Art. 25. In alle gevallen van ontbinding, zowel vrijwillig als gerechtelijk, op om 

het even welk moment en om het even welke reden, zullen de resterende netto-
activa van de vereniging na terugbetaling van de schulden en aanzuivering van 
de lasten worden toegekend aan de internationale vereniging zonder 

winstoogmerk ACCOMPAGER (N.N. 474.160.150). Indien deze op het moment 
van de ontbinding juridisch niet meer bestaat, zullen de resterende sociale netto-

activa na terugbetaling van de schulden en aanzuivering van de lasten worden 
toegekend aan een werk waarvan het doel en het voorwerp gelijk zijn aan die 
van onderhavige vereniging, dat zal worden bepaald door de algemene 

vergadering.  
 

VII. Algemene bepalingen  
 

Art. 26. Alles wat niet staat vermeld in onderhavige statuten en met name de uit 
te voeren publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, zullen worden 
geregeld zoals bepaald in de Belgische wet.  

 
Art. 27. Officiële documenten moeten worden opgesteld in minstens een van de 

officiële landstalen van België. De werkdocumenten mogen wel in een andere 
taal worden opgesteld, maar dat mag maar één werktaal zijn.  
 


