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 TITEL I - Benaming, zetel, doel, Benaming, 
rechtsvorm 
 
Art. 1 -  De maatschappelijke benaming is GO4CIRCLE, zijnde Bedrijfsfederatie van de Circulaire 
economie, in het Frans GO4CIRCLE, Fédération des Entreprises de l’Economie Circulaire. De 
vereniging behoudt zich het recht voor om in alle akten, facturen, uitgaven en andere stukken, 
uitgaande van de vereniging de verkorte benaming " GO4CIRCLE " te gebruiken. 
Opgericht op 21 juni 1991, onder de benaming BVAV, zijnde Beroepsvereniging van 
Afvalverwijderaars, is het een Vereniging zonder winstgevend doel.  
Haar werkterrein beslaat de Europese Unie en inzonderheid België.  
Alle stukken die van GO4CIRCLE afkomstig zijn, moeten de maatschappelijke benaming 
vermelden onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de voluit geschreven vermelding " 
vereniging zonder winstoogmerk ". 

 

Duur 

Art. 2 - De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. De Algemene Vergadering kan te 
allen tijde tot de ontbinding van de Vereniging overgaan onder de voorwaarden bepaald in 
artikel 14. 

 

Maatschappelijke zetel 

Art. 3 - De Raad van Bestuur kan de vestigingsplaats van de zetel van de vereniging autonoom 
wijzigen.. 
 

Maatschappelijk doel 

Art. 4 - De Vereniging heeft als doel: 

 het behartigen en verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden t.o.v. 
derden alsmede het optreden in rechte voor deze belangen; 

 het waken over de naleving van de deontologische code van de Vereniging, zie artikel 15; 

 het organiseren van sectoraal en intersectoraal overleg; 

 het nastreven en in stand houden van een dialoog met de andere beroepsverenigingen of  
   verenigingen met gelijkaardige doelstellingen op Europees, nationaal en regionaal niveau; 

 het organiseren van ontmoetings-, informatie-, en studiebijeenkomsten voor de leden; 

 het verzamelen en bijhouden van sectorale gegevens en daarmee verbandhoudende  
   analyses en studies; 

 het aanmoedigen van onderzoek naar de best mogelijke oplossingen voor de  
   milieubescherming, in samenspraak met de bevoegde overheid en de relevante  
   maatschappelijke actoren; 

 het verspreiden, eventueel tegen vergoeding, van informatie naar de overheid,  
   administratie, leden. 
 

Om het doel omschreven in het eerste lid te bereiken, kan de vereniging alle initiatieven nemen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben en/of het bereiken van dat 
doel kunnen bewerkstelligen. 
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Art 4. bis – Stichters 
Op de stichtingsvergadering van 21 juni 1991, waren volgende Naamloze Vennootschappen 
aanwezig, vertegenwoordigd door volgende natuurlijke personen: 

 CEM (M. Van Oye), Terhulpsesteenweg 164, 1170 Brussel 

 PAGE (M. Brocteur), Rue de l’Usine 1, 6010 Couillet 

 WATCO (M. Debruyne), WTC, E. Jacqmainlaan 162, 1210 Brussel 

 BIFFA WASTE SERVICES (M. Rijckenberg/M. Kelders), Mechelsesteenweg 642, 1800 
Vilvoorde 

 SONEVILLE (M. Dillenbourg), Parc Industriel, 4840 Welkenraedt 

 VAN GANSEWINKEL CONTAINERDIENST (M. Avonts), Berkebossenlaan 7-9, 2400 Mol 

 TRACTEBEL INGENIERIE (Mme Pauwels), Arianelaan 7, 1200 Brussel 

 
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vereniging worden verwezenlijkt 
behoort de organisatie van een secretariaat die diensten verleent. Dit omvat onder meer maar 
niet uitsluitend: 

 het voeren van de administratie van het personeel van de leden volgens de richtlijnen 
ontvangen van deze leden; 

 het verlenen van diensten aan de leden; 

 het beheer verzekeren van een vereniging dat lid is, op aanvraag van dit lid en zonder toezicht 
van de Raad van Bestuur van dat lid; 

 het in haar schoot samenstellen van groepen, comités, secties of commissies met tijdelijke of 
permanente doelstellingen, waarbij de leden van deze organen hun eigen reglementen van 
interne regeling opstellen. 

 
Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks 
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. 

 
 

TITEL II – Leden 
 

Lidmaatschap 

Art. 5 - Het aantal leden is onbeperkt. Het minimumaantal bedraagt vijf. 

 

Hoedanigheid 

Art. 6 - De Vereniging bestaat uit Belgische privaatrechtelijke vennootschappen met een 
commerciële rechtsvorm bedrijvig in milieubeheer. Federaties of verenigingen kunnen lid 
worden.  
De grote domeinen van het milieubeheer bestaan uit: 

 het beheer, de verwijdering, de nuttige toepassing, het hergebruik, de recyclage, de  
    inzameling en het vervoer van afvalstoffen, afvalwater, recycleerbare materialen en  
    producten en secundaire grondstoffen evenals de daarmee verwante activiteiten en daarop  
    gerichte handelingen; 

 het voorkomen en bestrijden van verontreiniging van lucht, water en bodem; 

 industriële reiniging en hygiëne; 

 sanering van bodem inclusief onderwaterbodem. 
 

Art. 6. bis - De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve en 
toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op 
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de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn 
diegenen van wie de naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging 
wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige 
wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de 
samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd 
binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De 
wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn 
enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op 
de vergaderingen van de federatie. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden 
worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.  Als lid kan tot de vereniging toetreden, 
ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig 
wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een 
kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de algemeen directeur. Met de term 'lid' in 
deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. 
Effectieve leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die hun 
beroep maken van respectievelijk een bedrijf uitoefenen in het domein van milieubeheer. 
Toegetreden leden: om in aanmerking te komen als toegetreden lid van de vereniging dient men 
hetzij uit hoofde van zijn functie, hetzij uit hoofde van zijn activiteiten duidelijk de doelstelling te 
ondersteunen (waarbij men niet valt onder de definitie van de effectieve leden) en te behoren 
tot één van de volgende groepen: productieondernemingen die gebruik maken van afvalstoffen 
of (secundaire) grondstoffen in hun productieproces, openbare instellingen, controle-
instellingen, officiële laboratoria, verzekeringsmaatschappijen of verenigingen ervan, 
koepelorganisaties of verenigingen van gespecialiseerde applicatieondernemingen, ingenieurs- 
en studiebureaus en organisaties als dusdanig erkend door GO4CIRCLE vzw. 
Een lid kan worden uitgesloten door de algemene vergadering indien het lid heeft opgehouden 
te voldoen aan de vereisten voor het verkrijgen van het lidmaatschap. 
De algemene vergadering bepaalt welke de verplichtingen zijn die de effectieve leden en de 
toegetreden leden tegenover de vereniging hebben evenals het bedrag van de bijdrage van de 
effectieve leden. 
De leden dienen zich te onthouden van gedragingen die, na het oordeel van de raad van bestuur, 
schade aan de verenigingen kunnen toebrengen, in strijd zijn met haar statuten en haar 
reglementen, alsmede de besluiten van de algemene vergadering en de raad van bestuur. 
De leden zijn verplicht van elke relevante verandering in de rechtsvorm van hun onderneming of 
in activiteiten schriftelijk mededeling te doen aan de raad van bestuur. 
 

Toetreding 

Art. 7 - Kandidaat-leden moeten hun aanvraag tot lidmaatschap schriftelijk richten aan de Raad 
van Bestuur. 
De Raad van Bestuur onderzoekt alle aanvragen tot lidmaatschap en beslist geldig over de 
aanvaarding van nieuwe leden met een meerderheid van drie vierde van de stemmen van de 
aanwezige bestuurders mits de helft plus één van de bestuurders aanwezig is. 
Het lidmaatschap van de Vereniging impliceert automatisch en zonder verdere plichtplegingen 
het onvoorwaardelijke engagement van het lid tot het naleven van de deontologische code van 
de Vereniging. Ieder kandidaat-lid wordt hiervan voorafgaandelijk in kennis gesteld. Het 
kandidaat-lid voegt bij zijn aanvraag alle informatie zoals bepaald door de Raad van Bestuur. Elk 
kandidaat-lid moet aantonen dat het activiteiten uitoefent bedoeld in artikel 6. 
Maakt een onderneming deel uit van een groep, dan kan de Raad van Bestuur eisen dat de groep 
zich lid maakt. 
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Lidmaatschapsbijdrage 

Art. 8 - Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering jaarlijks over de 
vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage. 
Het maximale bedrag (inclusief de eventuele buitengewone bijdragen) per lid bedraagt 625.000 
euro. Het minimale bedrag bedraagt 400 euro. De lidmaatschapsbijdrage wordt vóór ieder lid 
berekend op basis van de omzet, gerealiseerd in België, van de onderneming uit 
milieuactiviteiten, bedoeld in artikel 6. De lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar wordt 
berekend op basis van het op 1 januari van dat jaar recentst door de Algemene Vergadering van 
het betrokken lid goedgekeurde omzetcijfer. Elk lid maakt zo snel mogelijk dit omzetcijfer 
bekend aan het secretariaat van de Vereniging. Bij gebreke hieraan zal de lidmaatschapsbijdrage 
voor het lopende jaar gelijk zijn aan het dubbel van de bijdrage van het vorige jaar zonder echter 
groter te worden dan 625.000 euro. 
Indien het lidmaatschap aanvangt gedurende het jaar betaalt men à rato van de nog resterende 
looptijd van dat jaar. 
De door de Algemene Vergadering vastgestelde lidmaatschapsbijdragen zijn door de Raad van 
Bestuur invorderbaar. De Raad van Bestuur kan mits afdoende motivatie het bedoelde bedrag 
ten voorlopige titel slechts gedeeltelijk invorderen. In voorkomend geval beslist de 
eerstvolgende Gewone of Buitengewone Algemene Vergadering definitief. 
Lidgelden moeten binnen de twee maanden na ontvangst van de factuur betaald worden. Wordt 
als ontslagnemend beschouwd, het lid dat zijn bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na 
ingebrekestelling die hem per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht, behoudens 
afwijkende en afdoende gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur die bijzondere 
omstandigheden in aanmerking kan nemen. Bedoelde ingebrekestelling of de afwijkende 
beslissing van de Raad van Bestuur dient te gebeuren uiterlijk op de laatste dag van de derde 
maand volgend op de factuurdatum. 
De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur buitengewone bijdragen 
goedkeuren, ter financiering van bijzondere en/of uitzonderlijke prestaties. 
Indien de Raad van Bestuur beslist om beroep te doen op de diensten van een externe 
consultant, doch diens diensten slechts ten goede kunnen komen aan een deel van de leden, dan 
kan de Raad van Bestuur beslissen dat de kosten van deze diensten ten laste gelegd worden van 
deze leden, volgens een verdeelsleutel die door hem wordt vastgelegd. 
Het staat elk lid vrij goederen of fondsen aan de Vereniging over te dragen. 
Indien een lid door fusie, overname of andere handeling deel wordt van een andere 
onderneming, die reeds lid is of lid wordt van de Vereniging, zal het eerstgenoemde lid 
niettemin zijn lidgeld gedurende het eerste jaar na de overname/fusie zelf verschuldigd zijn. In 
voorkomend geval wordt de lidmaatschapsbijdrage van het bedoelde lid berekend op basis van 
het geëxtrapoleerde (maandbasis) jaaromzetcijfer van het fusie-/overnamejaar.   
Federaties of verenigingen die lid zijn betalen ook een lidgeld.  Dit wordt geval per geval 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.  Gelijktijdig 
wordt beslist over de dienstverlening van GO4CIRCLE naar de leden van deze betrokken 
federaties of verenigingen toe en de wijze van samenwerken tussen GO4CIRCLE en deze 
federaties of verenigingen. Dit wordt geconcretiseerd in een samenwerkingsverband tussen 
GO4CIRCLE en deze federaties of verenigingen. 
 

Het einde van het lidmaatschap 

Art. 9 - Het staat ieder lid vrij uit de Vereniging te treden. Daartoe dient het lid zijn beslissing 
schriftelijk en aangetekend mee te delen aan de Raad van Bestuur ter maatschappelijke zetel 
van de Vereniging. Het uittredende lid blijft zijn lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar 
verschuldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering. In voorkomend 
geval zal het uittredende lid ook zijn deel van de kosten dienen te betalen voortvloeiend uit 
dienstenprestaties van consultanten zoals bedoeld in artikel 8. 
Het ontslagnemende lid verliest al zijn rechten op de voordelen en diensten van de Vereniging. 
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Hij kan geen recht laten gelden op haar maatschappelijk bezit en kan evenmin terugbetaling van 
bijdragen vorderen. 
Het lid dat de statuten of reglementen van de Vereniging weigert na te leven of door zijn 
handelingen schade berokkent aan de belangen of het imago van de Vereniging, kan uit de 
Vereniging gesloten worden onder de voorwaarden bepaald door de wet. De Algemene 
Vergadering nodigt het lid uit ter verweer alvorens te beslissen. 
Het ontslagnemende lid dat binnen de drie jaar na ontslagname (te rekenen vanaf de datum van 
het vermeld aangetekend schrijven) terug lid wordt dient het verschuldigde lidgeld van de 
tussenliggende jaren te betalen en dient onmiddellijk als volwaardig lid lidgeld te betalen.  De 
Raad van Bestuur kan hiervan geheel of deels afwijken mits grondige motivatie. 

 
 

TITEL III – Werking 
 

Raad van Bestuur 
Samenstelling, benoeming, ontslag 

Art. 10.1 -. De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders bij eenvoudige 

meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Zij bepaalt hun aantal en kan hun 
functies binnen de Raad van Bestuur vastleggen. Bij ontstentenis daarvan beslist de Raad van 
Bestuur in zijn schoot over de verdeling van de functies. Het aantal bestuurders is minimum vijf. 
Volgende functies moeten toegewezen worden: één voorzitter, één ondervoorzitter en één 
penningmeester. 
In voorkomend geval neemt de ondervoorzitter het voorzitterschap waar wanneer de voorzitter 
in de onmogelijkheid verkeert om op te  treden of bij diens ontslagname.  De voorzitter moet de 
Nederlandse en de Franse taal beheersen.  De ondervoorzitter dient van een andere taalrol te 
zijn dan de voorzitter.  
Indien de ondervoorzitter de voorzitter niet kan vervangen, beslist de Raad van Bestuur welke 
bestuurder de voorzitter vervangt wanneer deze laatste belet is.  Indien deze aanstelling niet 
gebeurt, alsook in geval van staking van stemmen in de Raad van Bestuur, vervangt de oudste 
bestuurder de voorzitter.  

Alle bestuurders zijn fysieke personen. De bestuurders worden aangesteld voor een periode van 
twee jaar. De ondernemingen waartoe de bestuurders behoren, moeten lid zijn van de 
Vereniging. Ze zijn herkiesbaar. Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend. 
Het bestuurdersmandaat eindigt hetzij bij vrijwillig ontslag van de bestuurder, hetzij op de dag 
van de Algemene Vergadering van het tweede jaar na zijn aanstelling, hetzij door afzetting bij 
beslissing van de Algemene Vergadering hetzij door het beëindigen van het mandaat van de 
persoon bij de onderneming waar hij/zij ten tijde van zijn/haar verkiezing tot bestuurder 
werkzaam was. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, deelt dit schriftelijk en aangetekend 
mee aan de Raad van Bestuur ter maatschappelijke zetel. 

De Raad van Bestuur wordt gevormd door maximaal 16 personen die worden aangeduid door de 
Algemene Vergadering.   Per lid mag er maar één kandidaat zijn om in de Raad van Bestuur te 
zetelen, uitgezonderd voor de leden die in de hoogste lidgeldschaal zitten die twee kandidaten 
kunnen voordragen.  Bij verkiezing van beide kandidaten hebben deze twee vertegenwoordigers 
samen één stem.   
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Enkel leden mogen in de Raad van Bestuur zetelen waarin geen enkel ander lid van GO4CIRCLE 
een participatie heeft van meer dan 50% van de aandelen.   

Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt  in het voorstel dat de Raad ter zake 
overmaakt aan de Algemene Vergadering rekening gehouden met volgende elementen: 

 dat elke activiteit opgevolgd door een GO4CIRCLE-werkgroep aanwezig is in de Raad van 
Bestuur (dus minstens een van de aanwezige bedrijven is actief in die activiteit).  

 dat er een goed evenwicht tussen ophalers/sorteerders en verwerkers, tussen kleine en grote 
bedrijven, tussen Franstalige en Nederlandstalige.   

 dat er een open bestuur is met regelmatige intrede van nieuwe bestuurders.   

Bij overnames/fusies beslist de Raad van Bestuur over de aanwezigheid van de betrokken 
bestuurders: ofwel kunnen zij aanblijven tot de volgende Algemene Vergadering ofwel dienen zij 
zich uit de Raad van Bestuur terug te trekken. 

 

Werking, bevoegdheden, overdracht van bevoegdheden 

Art. 10.2 - De Raad van Bestuur treedt op als een college. Hij leidt de Vereniging en 
vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte. De Raad van Bestuur 
beschikt over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk hetzij door de wet hetzij door 
onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering werden voorbehouden. De Raad van 
Bestuur kan zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere van zijn 
bestuurders of aan een aangestelde van een lid van de Vereniging, doch blijft verantwoordelijk 
voor de door deze bestuurder(s) of door derden gestelde handelingen. 
 
De Raad van Bestuur benoemt een algemeen directeur en belast hem met het dagelijks bestuur. 
De voorzitter roept de Raad van Bestuur bijeen, stelt de dagorde vast en zit de Raad voor. De 
penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding en stelt het ontwerp van jaarrekening 
en begroting op ten behoeve van de Raad van Bestuur. 
De voorzitter mag de Raad van Bestuur zo vaak samenroepen als de belangen van de Vereniging 
dat vereisen. Hij is verplicht de Raad van Bestuur bijeen te roepen indien ten minste drie 
bestuurders hem hier schriftelijk om verzoeken. Ieder lid kan de voorzitter schriftelijk verzoeken 
punten op de dagorde te plaatsen. De voorzitter beslist autonoom of hij dit verzoek al dan niet 
inwilligt. 
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden, uitgezonderd bij de aanvaarding van nieuwe 
leden (zie artikel 7), genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige leden. De helft van de 
bestuurders moet steeds aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is er geen beslissing en wordt 
het punt terug geagendeerd op de volgende vergadering. 
 

Dagelijks bestuur 
Art. 11 -  De algemeen directeur staat in voor het dagelijks bestuur. Hij is dienaangaande enkel 
verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. 
Hij tekent geldig namens de Vereniging tegenover het Bestuur der postcheques, banken, 
spaarkassen en andere financiële diensten en instellingen. De Raad van Bestuur kan 
dienaangaande beperkende machtigingen vaststellen. Rekeningen worden evenwel slechts mits 
schriftelijke goedkeuring van de penningmeester geopend of afgesloten. 
De algemeen directeur neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering, doch is niet stemgerechtigd. Hij wordt benoemd buiten de leden van de 
Vereniging. Hij is gehouden tot het beroepsgeheim en mag geen enkel persoonlijk belang 
hebben in de ondernemingen waarmee hij ambtshalve te maken heeft. In voorkomend geval 
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stelt hij de voorzitter hiervan in kennis die zo nodig passende maatregelen treft. 
Hij staat in voor de aanwerving en afdanking van personeel, en alle daarbij horende 
administratie, in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur. 
De Raad van Bestuur kan beslissen om een coördinatiecomité in het leven te roepen.  Dit comité 
wordt gevormd door de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, één door de Raad van 
Bestuur aangeduide bestuurder en de Algemeen Directeur.  Dit comité ondersteunt de 
algemeen directeur in zijn dagelijkse werking en kan bij ¾ akkoord van de Raad van Bestuur, 
taken van de Raad overnemen. 

 

Rekeningen, begrotingen 
Art. 12 - De penningmeester is belast met het opstellen van de jaarlijkse ontwerpbegrotingen en 
ontwerprekeningen ten behoeve van de Raad van Bestuur die ze definitief opstelt en ter 
beslissing en vaststelling voorlegt aan de Algemene Vergadering. 
Door de goedkeuring van de rekeningen verleent de Algemene Vergadering algemene kwijting 
aan de Raad van Bestuur. 

 
 

TITEL IV - Algemene Vergadering 
 

Oproeping, vergadering 

Art. 13 - De Algemene Vergadering bestaat uit één stemgerechtigde vertegenwoordiger per lid. 
Eenmaal per jaar in de maand juni komt de Algemene Vergadering in gewone zitting samen en 
dit op uitnodiging van de Raad van Bestuur. De uitnodigingen hiertoe worden minstens vijftien 
dagen op voorhand verstuurd.  Deze uitnodigingen mogen per e-mail verzonden worden. 
De Raad van Bestuur is verplicht een Bijzondere Algemene Vergadering bijeen te roepen op 
eenvoudig schriftelijk verzoek van leden die samen minstens één vijfde van de stemmen 
vertegenwoordigen. Het verzoek bevat minstens één punt voor de dagorde. De oproeping 
gebeurt bij gewone brief waarbij de dagorde wordt gevoegd. 
De leden mogen zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts optreden 
voor maximum drie andere leden. Het totale aantal aldus verenigde stemmen mag nooit meer 
dan twintig bedragen.  Een lid dat niet aanwezig kan zijn mag ook zijn stem kenbaar maken aan 
de Algemeen Directeur.  
Het aantal stemmen van elk lid is rechtevenredig met het bedrag van zijn jaarlijkse bijdrage, en 
bedraagt één stem per begonnen schijf van 5.000 euro, met een maximum echter van tien 
stemmen per lid en een minimum van één stem per lid. 
Indien één van de leden een geheime stemming wenst, zal de voorzitter dit verzoek inwilligen. 
Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Om geldig te kunnen beslissen moeten ten minste de helft van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Aan de voorzitter wordt ambtshalve één stem toegekend. Bij staking van 
stemmen van de leden brengt de voorzitter zijn ambtshalve stem uit die doorslaggevend is.  
De Algemene Vergadering : 

 stelt het aantal bestuurders vast die in de Raad van Bestuur zetelen; 

 benoemt de bestuurders tussen de kandidaten die haar worden voorgelegd; 

 ontslaat de bestuurders; 

 keurt de budgetten, de rekeningen en de begroting goed; 

 benoemt en zet de commissaris af en bepaalt de bezoldiging van de commissaris 

 geeft kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

 bekrachtigt of wijzigt het Huishoudelijk Reglement voorgesteld door de Raad van Bestuur; 

 bepaalt de lidgelden en buitengewone bijdragen; 
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 beslist over de uitsluiting van een lid 

 beslist over de omzetting naar een vennootschap met sociaal oogmerk 
Alle genomen beslissingen worden schriftelijk aan de leden ter kennis gebracht. De verslagen 
van de Algemene Vergadering worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de Vereniging 
en liggen ter inzage van de leden en van derden. 
 

Buitengewone Algemene Vergadering 
Art. 14 - Een Buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen om : 

 de statuten te wijzigen; 

 een lid uit te sluiten; 

 de vereniging te ontbinden. 
De dagorde vermeldt uitdrukkelijk en duidelijk de voorgenomen statutenwijziging. 
Om geldig te kunnen beslissen over een statutenwijziging of de ontbinding van de vereniging, 
moeten ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn.  
Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen 
worden.  
Deze zal rechtsgeldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden. Tot geen wijziging kan worden besloten tenzij met een meerderheid van twee derde der 
stemmen. 
Wanneer de wijziging der statuten één der doeleinden betreft, voor welke de vereniging is 
opgericht, is zij slechts geldig wanneer zij door de op de vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden eenparig wordt goedgekeurd. 
De beslissing genomen door de tweede Buitengewone Algemene Vergadering moet bovendien 
bekrachtigd worden door de rechtbank. 
Voor het uitsluiten van een lid volstaat een tweederde meerderheid, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
De beslissingen betreffende de statutenwijziging(en), de benoeming, het ontslag of de afzetting 
van bestuurders of de ontbinding van de Vereniging worden binnen de maand ter publicatie 
toegezonden aan het Belgisch Staatsblad. 
 

 

TITEL V - Huishoudelijk Reglement 
 

Art. 15 - Het Huishoudelijk Reglement, waaronder de deontologische code, vult de statuten aan 
of specificeert ze en is bindend voor alle leden. Zijn bepalingen kunnen niet afwijken van de 
statuten. De Algemene Vergadering kan het te allen tijde bij gewone meerderheid van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden wijzigen. 
 
Invoegen in statuten een artikel 15 BIS: mededingingsrechterlijke bepalingen 
Binnen de federatie worden alle mededingingsrechterlijke verplichtingen gerespecteerd. Alle 
leden engageren zich om alle mededingingsrechterlijke verplichtingen na te leven. 
Er wordt bovendien gestreefd naar een aanwezigheid van minstens een GO4CIRCLE-
medewerker bij alle GO4CIRCLE-vergaderingen of vergaderingen waarin de federatie 
vertegenwoordigd wordt. 
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 TITEL VI – Vereffening 
 
Art. 16 - De Buitengewone Algemene Vergadering die de ontbinding uitspreekt, stelt de 
vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. 
Na betaling der schulden kunnen de netto-activa: 

 Ter beschikking worden gesteld van een vereniging die dezelfde of soortgelijke doelstellingen 
nastreeft; 

 Aan weldadigheidswerken worden besteed. 
De Algemene Vergadering duidt de bestemming aan. In geen geval kunnen de netto-activa 
onder de leden verdeeld worden. 


