OLIVAINTGENOOTSCHAP VAN BELGIË
Vereniging zonder winstoogmerk
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Aanvaard op de algemene vergadering van 8 november 2004
en gewijzigd op de algemene vergadering van 14 juni 2011
en op de algemene vergadering van 11 september 2012.

TITEL I – DE VERENIGING
Artikel 1. Rechtsvorm
De vereniging is opgericht onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk
(hierna « de vereniging » of « het Olivaint Genootschap » genaamd), overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna « de wet van 27 juni 1921 »
genaamd).
Artikel 2. Naam
De vereniging wordt “Olivaint Genooschap van België” genaamd, in het Frans, “Conférence
Olivaint de Belgique”.
De naam in ieder van deze talen mag in zijn geheel of afzonderlijk gebruikt worden.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders
en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW” met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel.
Artikel 3. Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000
Brussel. Overeenkomstig de artikelen 8 en 13 van de wet van 27 juni 1921, is de raad van
bestuur gemachtigd om de hoofdzetel te verplaatsen, binnen het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, mits publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 4. Stichters
De vereniging werd opgericht door :
- M. Behets Wydemans Félix, avenue des Cerfs, 4 te 1950 Kraainem.
- M. Boon Armand, rue Jules Besme, 164 te 1080 Brussel.
- M. Courtens Albert, rue Baron Lambert, 72 te 1000 Brussel.
- M. Debra Edgard, avenue P. Vandenthoren, 86 te 1160 Brussel.
- M. Dubois Bernard, Akkerstraat, 37 te 2690 Temse,
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- M. Haumont Georges, boulevard Saint-Michel, 24 te 1040 Brussel.
- M. Masquelin Jean-Jacques, Molièrelaan, 248 te 1060 Brussel.
- M. Tulkens Henry, Krekelhof, Builoogstraat te 3043 Bierbeek.
- M. Van Hille Jean-Marie, Coupure, 21 te 9000 Gent.
- M. van Zeebroeck Michel, rue Père de Deken, 33 te 1040 Brussel.
- M. Verougstraete Alexis, avenue de la Croix-Rouge, 1 te 1020 Brussel.
- M. Witterwulghe Robert, avenue Capitaine Piret, 47 te 1050 Brussel.

TITEL II – DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN
Artikel 5.
Het Olivaint Genootschap van België is een onafhankelijk interuniversitair centrum dat tot doel
heeft de wetenschappelijke studie van de politieke, culturele, sociale en economische
problemen van de industriële maatschappijen alsook van de ontwikkelingslanden te bevorderen
en te promoten.
De vereniging organiseert en bereidt studie-en onderzoekssessies voor in België en in het
buitenland.
De vereniging favoriseert of verzekert de publicatie van de onderzoekswerken en
wetenschappelijke studies met betrekking tot voormelde domeinen.
De vereniging organiseert vergaderingen, colloquia en seminaries betreffende die zelfde
materies.
Dienaangaande, voorziet de vereniging een begeleiding en ondersteunt, ondermeer financieel,
de studenten-leden die wensen onderzoeken en wetenschappelijke studies te voeren in de
hierboven vermelde sectoren.
Andere middelen worden eveneens ter beschikking gesteld van haar studenten-leden :
ontmoeting van personaliteiten van verschillende tendensen, oefeningen in de
welsprekendheidkunst en kunst van het schrijven, studie in workshops of werkgroepen, van
problemen uit de actualiteit.
Het Olivaint Genootschap beoogt op die manier haar studenten-leden toe te laten hun
verantwoordelijkheden efficiënt op te nemen, zowel in het professionele milieu als in het
nationaal of internationaal leven.
De vereniging mag alle akten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel vervullen en ondermeer haar samenloop verlenen en belang
vertonen in iedere activiteit die zij tegemoet komt.
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TITEL III – LIDMAATSCHAP
Artikel 6. Toelating
De vereniging telt minstens vijf leden. Het aantal zal altijd minstens één eenheid hoger zijn dan
het aantal leden van de Raad van Bestuur.
De personen die lid wensen te worden van de vereniging dienen de functie van technische
raadgever van het OGB uitgeoefend te hebben of, gedurende hun universitaire studies of
equivalente vorming, student-lid van het OGB te zijn geweest. Hun kandidaatstelling wordt
door minstens twee leden van de vereniging aan de Raad van Bestuur voorgesteld.
De Raad van Bestuur spreekt zich uit over de toelating van een nieuw lid gedurende de eerste
vergadering die volgt op de ontvangst van de kandidaatstelling. De meerderheid van de
bestuurders dient aanwezig te zijn of vertegenwoordigd te worden teneinde over de
kandidatuur te kunnen beraadslagen. De beslissing wordt bij gewone meerderheid genomen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De Raad van Bestuur beslist soeverein en
dient haar beslissing te motiveren.
De Raad van Bestuur kan tevens ieder persoon die aan voormelde toelatingscriteria niet
beantwoordt en die lid wenst te worden van het OGB aanvaarden voor zover haar toelating
nuttig blijkt te zijn voor de ontwikkeling van het OGB. De procedure tot voorstelling en
toelating van deze kandidaten is gelijkaardig aan deze hierboven beschreven met uitzondering
van de toelatingsbeslissing die de stemmen van twee derde van de leden van de Raad van
Bestuur dient te tellen.
De Raad van Bestuur kan de toelating van de studenten-leden aan een recruteringscommissie
delegeren die bij gewone meerderheid wordt samengesteld.

Artikel 7. Ontslag
De leden zijn vrij de vereniging op elk ogenblik te verlaten door hun ontslag, per brief, aan de
Raad van Bestuur op de zetel van het genootschap, in te dienen.
Worden als ontslagnemend beschouwd en verliezen hun hoedanigheid van lid, de leden die,
door hun herhaaldelijke afwezigheid op de meetings van de algemene vergadering, getuigd
zullen hebben van desinteresse in het genootschap. Dit ontslag zal door de algemene
vergadering geakteerd worden.
De ontslagnemende leden zullen gehouden zijn het lidgeld van het jaar waarin het ontslag
gegeven of geakteerd werd, te betalen.

Artikel 8. Schorsing
De leden die hun lidgeld niet betalen binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn,
zullen geschorst worden na verzending van een eerste ingebrekestelling die hun uitnodigt hun
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situatie te regulariseren, en dit, na afloop van een termijn van één maand volgend op de
verzendingsdatum van deze ingebrekestelling.
Na verzending van een tweede aangetekende ingebrekestelling, zullen de leden die hun lidgeld
na afloop van de regularisatietermijn die in deze brief bepaald is niet betaald hebben, als
ontslagnemend beschouwd worden en zullen deze hun hoedanigheid van lid verliezen.

Artikel 9. Uitsluiting
De uitsluiting van een lid kan enkel door de algemene vergadering worden uitgesproken bij
meerderheid van twee derde van de stemmen van de leden van het genootschap, aanwezig of
vertegenwoordigd.
Het lid waarvan de uitsluiting op de agenda van de algemene vergadering staat, heeft het recht
gehoord te worden door de algemene vergadering alvorens deze laatste over dit punt beslist.

Artikel 10. Recht op het patrimonium
De actieve, ontslagnemende, geschorste of uitgesloten leden, alsook de erfopvolgers of
rechthebbenden van de overleden leden kunnen geen aanspraak laten gelden op het
patrimonium van het genootschap.
Artikel 11. Ledenregister
De Raad van Bestuur houdt een ledenregister bij overeenkomstig artikel 10 van de wet van 27
juni 1921.

TITEL IV - LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE
Artikel 12. De leden betalen een identiek jaarlijks lidgeld. Het bedrag van deze wordt door de
algemene vergadering bepaald en mag de 250 € (twee honderd vijftig euros) niet overschrijden.

TITEL V – DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13.

Samenstelling en stemrecht

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van het genootschap. Alle leden
hebben een gelijk stemrecht en éénieder beschikt over één stem.

Artikel 14. Bevoegdheden
De algemene vergadering beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden
toegekend door de wet en door huidige statuten.
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Een beraadslaging van de algemene vergadering is noodzakelijk voor :
1. Wijziging van de statuten ;
2. Benoeming en afzetting van de bestuurders ;
3. Benoeming en afzetting van de commissaris(sen) of de controleur van de rekeningen en
desgevallend het bepalen van zijn / hun vergoeding ;
4. Kwijting geven aan de bestuurders en aan de commissarissen of controleur van de
rekeningen.
5. Goedkeuren van de budgetten en rekeningen ;
6. Ontbinding van de vereniging ;
7. Uitsluiting van een lid ;
8. Omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
9. In alle gevallen waarvoor de statuten dit vereisen ;
Artikel 15.

Vergaderingen

De jaarlijkse algemene vergadering komt éénmaal per jaar gedurende de zes eerste maanden
van het jaar bijeen, op de plaats en op het uur die in de oproepingsbrief vermeld staan. De
jaarlijkse algemene vergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur
bijeengeroepen of, in zijn afwezigheid, door twee bestuurders. Een agenda wordt aan de
oproepingsbrief gehecht.
Een buitengewone algemene vergadering kan op elk ogenblik bijeengeroepen worden, op de
plaats en het uur die in de oproepingsbrief worden bepaald, door de voorzitter van de Raad van
Bestuur, op zijn initiatief of op aanvraag van minstens twee bestuurders of één vijfde van de
leden.
De oproepingsbrief wordt minstens 8 dagen vóór de algemene vergadering aan alle leden
toegestuurd, ofte per post, ofte per elektronische post, ofte per fax op het adres of op het
nummer tot dien einde meegedeeld aan de leden van de Raad van Bestuur.
De agenda wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur opgesteld of, bij zijn
afwezigheid, door twee bestuurders. Worden tevens op de agenda voorzien, alle punten
waarvan de aanbrenging gevorderd werd door minstens twee bestuurders of een twintigste van
de leden.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of,
bij zijn afwezigheid, door de oudste bestuurder.
Artikel 16.

Quorum en stemming

De algemene vergadering kan op geldige manier beraadslagen onafhankelijk van het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 17
betreffende de wijziging van de statuten.
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De leden die niet aan de algemene vergadering kunnen deelnemen kunnen zich laten
vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid mag maximaal vijf stemmen
vertegenwoordigen, onafhankelijk van het aantal mandaten die hij gekregen zou hebben.
Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de wet of huidige statuten anders voorzien. Bij
gelijkheid van stemmen, zal de stem van diegene die de algemene vergadering voorzit
beslissend zijn.

Artikel 17. Wijziging van de statuten
De algemene vergadering kan slechts geldig over de statuutwijzigingen beraadslagen indien de
wijzigingen expliciet in de oproepingsbrief worden vermeld en indien de algemene vergadering
minstens twee derde van de leden, aanwezig of vertegenwoordigd, verenigt.
Geen enkele statuutwijziging mag aanvaard worden zonder een meerderheid van twee derde
van de leden, aanwezig of vertegenwoordigd.
Doch, de wijziging van het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan
slechts aanvaard worden bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de leden,
aanwezig of vertegenwoordigd.
Indien twee derde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste
vergadering, kan een tweede vergadering samengeroepen worden, die geldig zal kunnen
beraadslagen, onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de
wijzigingen kunnen aanvaarden conform de meerderheden voorzien bij alinea 2 of alinea 3.
De tweede vergadering kan niet op minder dan vijftien dagen van de eerste vergadering
gehouden worden.

Artikel 18. Procesverbalen en bekendmakingvereisten
De beslissingen van de algemene vergaderingen worden in een register van procesverbalen
getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur bijgehouden. Dit register wordt bewaard
op de maatschappelijke zetel waar alle leden er kennis van kunnen nemen, zonder verplaatsing
van het register.
De statuutwijzigingen worden, zonder verwijl, neergelegd in het verenigingsdossier gehouden
ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de
vereniging haar zetel heeft, en worden gepubliceerd, per uittreksel, in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.
Dit geldt tevens voor alle akten betreffende de benoeming of ambtsbeëindiging van de
bestuurders en, in voorkomend geval, van de commissarissen.
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TITEL V – DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 19. Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens vijf en
hoogstens vijftien bestuurders, aangeduid uit de leden van de vereniging. Het aantal
bestuurders dient steeds kleiner te zijn dan het aantal leden van de vereniging.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een maximale periode
van vier jaar bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De
bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
De Raad van bestuur kiest een voorzitter, een ondervoorzitter, een schatbewaarder en een
secretaris die hun functie uitoefenen gedurende één jaar.
Artikel 20. Einde van het mandaat van bestuurder
Behoudens hernieuwing, nemen de functies van bestuurders automatisch een einde op de
datum waarop hun mandaat beëindigd wordt.
De bestuurders zijn op elk ogenblik herroepbaar door de algemene vergadering onder de
voorwaarden bepaald bij artikel 16. De bestuurder die betrokken is door deze
uitsluitingsmaatregel zal het recht hebben gehoord te worden alvorens de algemene
vergadering beraadslaagt.
De bestuurders mogen op elk ogenblik hun ontslag aanbieden per brief gericht aan de
voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag wordt effectief op de datum van
ontvangstbrief getekend door de voorzitter of, ingeval van belemmering van deze laatste, door
twee bestuurders.
De Raad van Bestuur voorziet in de vervanging van de ontslagen of ontslagnemende
bestuurder.

Artikel 21. Oproepingsbrief en vergaderingen
De Raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist en
minstens tweemaal per jaar, op initiatief van de voorzitter of, ingeval van belemmering van
deze laatste, van twee bestuurders.
De zittingen van de Raad van Bestuur worden door de Voorzitter voorgezeten of, ingeval van
belemmering van deze laatste, door de oudste bestuurder.
De Raad van Bestuur dient tevens binnen de maand te vergaderen telkens minstens één vierde
van de bestuurders of de gedelegeerde persoon voor het dagelijks bestuur, indien er één
bestaat, de aanvraag ervan doet per brief gericht aan de voorzitter die duidelijk vermelding doet
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van het voorstel die hij aan de raad wenst te onderwerpen en die verzoekt dat de vergadering
binnen de maand zou gehouden worden.
Behoudens hoogdringendheid gemotiveerd in de oproepingsbrief en het proces-verbaal van de
vergadering, worden de oproepingsbrieven aan de Raad van Bestuur gestuurd, per
elektronische post of per fax aan de bestuurders minstens acht dagen voor de vergadering.
De oproepingsbrieven bevatten:
- datum, uur en plaats van de vergadering ;
- dagorde alsook, in voorkomend geval, het voorstel geformuleerd door de personen die om de
vergadering verzocht hebben.

Artikel 22 – Bevoegdheden, beraadslaging, beslissing, belangenconflict, procesverbalen
De Raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging en beschikt over de meest uitgebreide
bevoegdheden teneinde alle handelingen van bestuur en beschikking die de vereniging
aanbelangen te verrichten .
De raad beslist ondermeer over de reglementen en de programma’s van het OGB, bepaalt de
werkmethodes en benoemt de technische raadgevers. Zij mag de verantwoordelijken van de
activiteiten die een raadplegende stem zullen hebben op haar vergadering uitnodigen.
De Raad kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de meerderheid van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen op de
raden door volmacht te geven aan een andere bestuurder. Ieder bestuurder mag maximaal twee
stemmen uitdrukken, onafhankelijk van het aantal volmachten waarvan hij drager zou zijn.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen genomen. Ingeval van gelijkheid van de stemmen, zal deze van de voorzitter of van
de bestuurder die hem vervangt beslissend zijn.
Ingeval van belangenconflict zal de betrokken bestuurder zelf de raad hierover inlichten. Hij
zal niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad, noch aan de stemming betreffende deze
beslissing. Hiervan zal akte genomen worden in het proces-verbaal van de vergadering.
De beslissingen van de Raad van Bestuur maken het voorwerp uit van een proces-verbaal
getekend door de voorzitter. Een kopie van het proces-verbaal wordt aan alle bestuurders
gericht.
De procesverbalen worden bewaard in een register dat gehouden worden op de zetel van de
vereniging.
Artikel 23. Vertegenwoordiging - Ondertekening – Dagelijks bestuur
Behoudens een speciale delegatie aangeduid in het volgend paragraaf, worden alle
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke akten, anders dan diegene van het dagelijks bestuur, die
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de vereniging verbinden, door twee bestuurders getekend waarvan de voorzitter of, ingeval van
belemmering van deze laatste, door de oudste bestuurder of de oudste in zijn functie, die geen
rechtvaardiging moet geven aan derden nopens de bevoegdheden die hem toegekend worden.
De Raad van Bestuur mag, in naleving van de wet, speciale bevoegdheden van
vertegenwoordiging van de vereniging toevertrouwen voor gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke akten aan één of meerdere bestuurders door te beslissen dat zij alleen of
gezamenlijk met een andere bestuurder mogen handelen.
Behoudens een speciale delegatie in volgend paragraaf geviseerd, zullen de lopende
briefwisseling en de akten van dagelijks bestuur de handtekening van de voorzitter dragen.
De Raad van bestuur mag, in naleving van de wet, het dagelijks bestuur en de handtekening op
lopende briefwisseling van de vereniging aan een persoon toevertrouwen, bestuurder of niet,
die de titel van gedelegeerde voor het dagelijks bestuur zal dragen. Deze zal alleen
verbintenissen in naam van de vereniging kunnen aangaan voor een maximaal bedrag per akte
dat door de Raad van Bestuur bepaald zal worden.
De benoemingen, beëindigingen of herroepingen van deze functies gebeuren onder dezelfde
aanwezigheids- en stemvoorwaarden dan deze bepaald bij artikel 22.

Artikel 24.

Bekendmakingsvereisten

De akten betreffende de benoeming of de beëindiging van de functie van bestuurder, van
gedelegeerde persoon voor het dagelijks bestuur en van de personen gemachtigd om de
vereniging te vertegenwoordigen worden in het verenigingsdossier neergelegd gehouden ter
griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waarin de
vereniging haar zetel heeft en worden gepubliceerd, per uittreksel, in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENINGEN
Artikel 25.

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en neemt een einde op 31 december van ieder jaar.

Artikel 26.

Goedkeuring van de jaarrekeningen – budget – boekhouding

Voor 30 juni van ieder jaar, zal de Raad van bestuur de jaarrekeningen van het voorbije
boekjaar alsook het budget van het volgend jaar ter goedkeuring van de Algemene vergadering
voorleggen.
De boekhouding van de vereniging wordt gehouden conform artikel 17 van de wet van 27 juni
1921 en haar uitvoeringsbesluiten. Indien de vereniging aan de voorwaarden die door die wet
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bepaald worden voldoet, zal de algemene vergadering van haar leden de controle van de
financiële situatie, van de jaarrekeningen en van de rechtmatigheid van de operaties die er
moeten vermeld worden aan een commissaris toevertrouwen, gekozen onder de leden van het
Instituut van Bedrijfsrevisoren. De vergadering bepaalt, met naleving van de gewone regels
van beraadslaging, de duur van het mandaat dat aan de commissaris wordt toevertrouwd alsook
zijn vergoeding.
De jaarrekeningen worden in het dossier gehouden ter griffie van de rechtbank van koophandel
van het gerechtelijk arrondissement waarin de vereniging haar zetel heeft, neergelegd. In
voorkomend geval, worden de jaarrekeningen eveneens op de Nationale Bank neergelegd,
conform voormelde wettelijke bepalingen.

TITEL VII – ONTBINDING
Artikel 27. Ingeval van ontbinding van de vereniging, zal het patrimonium aan een
rechtspersoon van privaat recht toegekend worden die een lucratief doeleinde analoog aan deze
van het OGB nastreeft.

TITEL VIII – TOEPASBARE WET
Artikel 28. Alles wat niet door huidige statuten voorzien wordt zal overeenkomstig de
voorschriften van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,
de internationale verenigingen en de stichtingen geregeld worden.

***

10

