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WIJZIGING VAN DE STATUTEN  

 
Indien er ook wijzigingen zijn in de samenstelling van de raad 
van bestuur, het dagelijks bestuur en/of de aanstelling van de 
commissaris(sen) kan dat best gelijktijdig gebeuren. 
 
VOORAFGAANDELIJK aan het doorvoeren van de statutenwijzigingen en/of de 
benoeming van de raad van bestuur dient u na te gaan of de VZW nog wettelijk 
in orde is inzake neerlegging van de ledenlijst en de geldigheidsduur van de raad 
van bestuur. Is dit niet het geval, dan dient u eerst een ledenlijst neer te leggen 
bij de Rechtbank van Koophandel en aandachtig de volgorde te respecteren van 
de punten inzake de aanstelling van de raad van bestuur, zoals die vermeld zijn 
in de agenda van de algemene vergadering onder STAP 2. 
 

 
STAP 1: Voorbereiding tekst nieuwe statuten 

 

• Vermits u voortaan verplicht bent om bij wijziging van de statuten ook de 
gecoördineerde tekst (d.i. de volledige nieuwe tekst, na opname van de 
wijzigingen) neer te leggen bij de Rechtbank van Koophandel, kunt u best de 
wijziging beginnen als volgt: “De (bijzondere) algemene vergadering 
bijeengekomen op datum van … heeft besloten de statuten te wijzigen als 
volgt: …”, gevolgd door de volledige tekst van de nieuwe statuten. 

• Onder het item “documenten” vindt u een model van deze statuten (model 
statuten voor onderwijs vzw’s of model statuten voor parochiale vzw’s).  In 
deze tekst dienen nog aanvullingen of eventuele aanpassingen en 
weglatingen te gebeuren om hem toepasselijk te maken op uw VZW.  Deze 
voorbereiding doet u best vóór het samenroepen van de algemene 
vergadering. 

 
STAP 2: Samenroepen algemene vergadering en raad van bestuur 

 

Indien de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende 
jaar nog niet werden goedgekeurd of er wijzigingen moeten gebeuren in het 
ledenbestand van de vereniging dient de raad van bestuur te vergaderen vóór de 
aanvang van de algemene vergadering. Indien enkel de functies binnen de Raad 
van Bestuur moeten worden verdeeld, dan vindt eerst de (bijzondere) algemene 
vergadering plaats. U vindt een voorbeeld van de uitnodiging tot de (bijzondere) 
algemene vergadering of de uitnodiging tot de vergadering van de raad van 
bestuur met de agendapunten in onder het item “documenten” 
 
• Een uitnodiging dient verstuurd aan al de stemgerechtigde leden van de 

vereniging (minstens 8 dagen vóór de vergadering) met vermelding van 
plaats, uur en agenda van de vergadering. 

• Te vermelden agendapunten: 
- aanstelling van de raad van bestuur (enkel als eerste punt vermelden 

indien de raad van bestuur niet meer geldig bestaat, bijv. de duurtijd van 
de aanstelling is verstreken); 

- rekeningen …… en begroting …… (enkel indien de gewone algemene 
vergadering -die jaarlijks verplicht is- nog niet heeft plaatsgevonden); 
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- kwijting aan de raad van bestuur (idem als vorig punt); 
- wijziging van de statuten; 
- wijzigingen van de raad van bestuur (enkel indien de geldigheidsduur van 

de huidige raad van bestuur niet is verstreken, anders item 1, aanstelling, 
toepassen ); 

- varia. 
• Voeg een volmachtformulier bij de uitnodiging. 
 
STAP 3: Algemene vergadering 

 

• Nagaan of aan de aanwezigheidsquota wordt voldaan; minstens 2/3e (of meer 
indien zo vermeld in de oude statuten) van de stemgerechtigde leden moet 
aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd.  

• Voorlegging van het ontwerp van de nieuwe statuten + benoemingen. 
• Nagaan of het stemmenquota is bereikt, minstens 2/3e (of meer indien zo 

vermeld in de statuten). 
• Ondertekening van het ontwerp door de aanwezige en vertegenwoordigde 

leden. 
• Opmaken van een verslag van de algemene vergadering met vermelding van 

de aanwezigen, de afwezigen en de verontschuldigden. Na goedkeuring dient 
dit verslag te worden onderkend door de personen die volgens de nieuwe 
statuten geldig de verslagen kunnen ondertekenen – dikwijls de voorzitter en 
de secretaris).  Dit document dient in de archieven te worden bewaard. 

• Opmaken van een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering. 
Dit document wordt gevoegd bij de documenten bestemd voor de rechtbank 
van koophandel (bekendmaking). 


