
STATUTEN – VZW DE WAKKERE BURGER  

gecoördineerde tekst 

 

 

Oprichtingsakte:  

▪ 12/01/1983 (B.S. 09/06/83) 

Wijzigingen:  

▪ 1985: art. 6, 12, 17 en 18 (B.S. 29/04/86). 

▪ 1996: art. 3 (B.S. 23/05/96). 

▪ 2005: art. 2, 3, 6, 7, 18, 19, 26, 27 (B.S. 01/02/06) - o.a. aanpassing aan wijziging vzw-wetgeving 

▪ 2012: art. 2, 6 en 16 (B.S. 17/05/2013) - o.a. aanpassing adres zetel 

 

 

 

I.  Vorm en naam 

 

Art. 1. De vereniging draagt de naam “DE WAKKERE BURGER”, vereniging zonder winstoogmerk. 

  

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Priemstraat 51 (gerechtelijk 

arrondissement Brussel). Hij kan door beslissing van de Algemene Vergadering naar een ander 

adres, zelfs naar een andere gemeente worden overgebracht, voor zover deze ligt in het Vlaams 

Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

   

 

II.  Wezen en doel 

 

Art. 3.  De vereniging heeft als “beweging voor participatie en lokale democratie” tot opdracht om in de 

Vlaamse Gemeenschap de maatschappelijke beweging voor meer voorlichting, inspraak en 

beleidsparticipatie van de burgers te versterken en de ontwikkeling naar een meer participatieve 

democratie en de vorming tot democratisch burgerschap te bevorderen.  

 

 De vereniging geeft daarbij voorrang aan het burgernabije, lokale politieke niveau, zonder de 

aandacht te verliezen voor het beleid van hogere overheden dat gevolgen heeft voor de 

kwaliteit van die lokale samenleving.  

 

Deze opdracht houdt een combinatie van activiteiten in zoals vorming en sensibilisering, 

maatschappelijke actie en beleidsbeïnvloeding,  advies- en steunverlening ten behoeve van de 

plaatselijke praktijk, het ter beschikking stellen van deskundigen, publicaties, een 

gespecialiseerde documentatiedienst, studie- en onderzoekswerk, … 

  

Art. 4. De vereniging zal haar taak opvatten in de geest van politieke, filosofische en confessionele 

verdraagzaamheid en pluralistische samenwerking. 

 

Art. 5.  De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

 

III.  Leden 

 

Art. 6. Het aantal vaste leden mag niet minder bedragen dan vijf.  De ondergetekende oprichters zijn 

de eerste werkende leden.  Kunnen als lid worden opgenomen alle personen die op voorstel van 

de raad van bestuur door de algemene vergadering bij tweedemeerderheid worden aanvaard. 

  

 Het kandidaat–lid aanvaardt de statuten.  Het aanvaarden van de statuten  sluit het aanvaarden 

van de huishoudelijke reglementen in.  



 

De kandidaten moeten evenwel aan volgende voorwaarden voldoen: 

1. Nederlandstalig zijn; 

2. Geen mandaat vervullen in een parlement of regering van een federale, gewestelijke of 

gemeenschapsoverheid, in een provincieraad of bestendige deputatie, een college van 

burgemeester en schepenen; 

3. Niet tewerkgesteld zijn bij een politieke partij. 

 

Art. 7. De vereniging kan ook geassocieerde leden aanvaarden volgens de criteria bepaald in het 

huishoudelijk reglement. Deze geassocieerde leden hebben geen stemrecht. Zij hebben een 

adviserende functie binnen de vereniging. Zij voldoen aan dezelfde voorwaarden als vaste leden, 

zoals opgesomd in artikel 6, maar mogen in tegenstelling tot de vaste leden wel een mandaat 

vervullen in een gemeenteraad, een college van burgemeester en schepenen of in een raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

Art. 8.  Aan het mandaat van de leden komt een einde: 

- door persoonlijk ontslag en dit bij brief aan de Raad van bestuur; 

- door drie opeenvolgende niet gemotiveerde afwezigheden; 

- door uitsluiting. 

 

Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de Algemene Vergadering worden besloten met een 

tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, na een met reden 

omkleed voorstel van de Raad van bestuur. 

 

Art. 9. De vereniging bestaat uit de Algemene Vergadering en de Raad van bestuur, verkozen uit haar 

midden. 

 

 

IV.  De Algemene Vergadering   

 

Art. 10. De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan en bepaalt de beleidslijn van de 

vereniging. 

 

Art. 11 De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Zij komt tenminste 

éénmaal per jaar bijeen tijdens het eerste kwartaal in statutaire vergadering, waarop de 

begrotingen en rekeningen worden goedgekeurd, het activiteitenverslag uitgebracht en 

eventueel de beheerders benoemd. 

 

 Een buitengewone zitting van de Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op voorstel van 

de Raad van Bestuur aan de voorzitter of van tenminste één vijfde van de leden. 

 

 Zij heeft plaats binnen de 21 dagen.  Het verzoek moet de op de agenda in te schrijven punten 

vermelden. 

 

Art. 12. De uitnodiging vermeldt de agenda en wordt verstuurd tenminste acht dagen vóór de 

vergadering. 

 

Art. 13. De Algemene Vergadering kan slecht geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zoniet wordt zij binnen de veertien dagen opnieuw 

samengeroepen en beraadslaagt zij geldig, wat ook het aantal aanwezigen is. 

 

Art. 14. Elk lid beschikt over één stem. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, tenzij in 

de statuten anders bepaald wordt. 

 

 Elk lid kan slecht over één mandaat beschikken.  Elk lid kan zich op de vergadering laten 

vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van een schriftelijke volmacht.  Niemand mag 

meer dan één lastgever vertegenwoordigen. 

 



 

V.   Raad van Bestuur 

 

Art. 15. De Raad van bestuur is het uitvoerend orgaan van de vereniging.  Zijn taak bestaat in het 

dagelijks beheer. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij elke gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handeling. 

 

Art. 16. De leden van de Raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de Algemene 

Vergadering met een tweederde meerderheid van de stemmen. 

   

De kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur moeten evenwel aan volgende voorwaarden 

voldoen: 

1. Nederlandstalig zijn; 

2. Geen mandaat vervullen in een parlement of regering van een federale, gewestelijke of 

gemeenschapsoverheid, in een provincieraad of bestendige deputatie, in een 

gemeenteraad, een college van burgemeester en schepenen of in een raad voor 

maatschappelijk welzijn; 

3. Niet tewerkgesteld zijn bij een politieke partij.” 

  

 Ontslag van een lid van de Raad van bestuur wordt schriftelijk bij de Raad van bestuur 

ingediend.  Wordt als ontslagnemend beschouwd het lid dat drie opeenvolgende keren niet 

gemotiveerd afwezig is. 

 

Art. 17.  De Raad van bestuur is samengesteld uit tenminste vijf leden. 

 

Art. 18. De leden van de Raad van bestuur worden verkozen voor de duur van vier jaar.  Uittredende 

leden zijn herkiesbaar. 

  

Art. 19. De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer de helft van de leden aanwezig 

of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. 

 

 Een lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van 

een schriftelijke volmacht.  Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen. 

 

Bij staking der stemmen beslist de voorzitter. 

 

Art. 20. De Raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester, een secretaris 

en eventueel andere bestuursleden aan die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn. 

 

Art. 21. De Raad van bestuur is bevoegd om handelingen van beheer te verrichten, daarin begrepen 

organisatie, benoeming, ontslag en bezoldiging van het personeel, en het uitvaardigen van 

huishoudelijke reglementen. 

   

 De Raad van bestuur is bovendien bevoegd om daden van beschikking te stellen, die niet 

uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering zijn 

voorbehouden. 

 

De Raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor bepaalde 

handelingen en taken overdragen aan één der beheerders, of zelfs met machtiging van de 

Algemene Vergadering aan een ander persoon, lid van de vereniging of niet. 

  

Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenis 

van de vereniging.  Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de gegeven opdracht 

en tot de in hun beheer bedreven misgrepen. 

 

Art. 22 De Raad van bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en wordt bijeengeroepen door zijn 

voorzitter of op verzoek van tenminste drie leden. 

 



 

VI.  Financiën 

 

Art. 23. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 

 

Art. 24. Het beheer van de financiële middelen van de vereniging wordt toevertrouwd aan de 

penningmeester.  Hij staat onder toezicht van de voorzitter van de Raad van bestuur en is steeds 

verantwoording verschuldigd aan de Raad van bestuur. 

 

Art. 25. Jaarlijks worden aan de Algemene Vergadering de rekeningen van het afgelopen jaar, de 

inventaris en de balans alsmede de begroting voor het volgend jaar ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Art. 26.  In opdracht van de Algemene Vergadering controleert een erkend accountant of een revisor de 

rekeningen alvorens deze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Een schriftelijk 

verslag daarvan wordt opgesteld en ter kennis gebracht van de Algemene Vergadering. 

 De accountant of revisor kan mededeling eisen van al de bescheiden en inlichtingen die ze voor 

hun onderzoek nuttig achten. 

 

Art. 27.  De maximum-bijdrage van de leden is 5 euro. 

 

   

VII.  Wijzigingen van statuten en ontbinding 

 

Art. 28. Wijzigingen van statuten gebeuren volgens art. 8 van de wet van 27 juni 1921. 

 

Art. 29. Wanneer het aantal leden minder dan vijf bedraagt, wordt de vereniging ontbonden.  

 

Art. 30. Bij ontbinding van de vereniging zal het actief, na zuivering der schulden, overgedragen worden 

aan de Stichting-Lodewijk de Raet, instelling van openbaar nut. Bij ontstentenis van of niet-

aanvaarding door deze instelling, zal het door de Algemene Vergadering verdeeld worden of 

toegewezen worden aan een instelling, stichting of instituut met gelijkaardige doelstellingen. 

 

Art. 31. Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is, blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken 

inzake verenigingen van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


