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Nieuwe versie statuten 
Maart 2018 

 

TITEL 1: NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR 

ARTIKEL 1 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Klimaatcoalitie vzw - Coalition 

Climat asbl, verder de vereniging genoemd. 

ARTIKEL 2 

De zetel van de vereniging is gevestigd te 17 juni 2008 Brussel en ressorteert onder het 

gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtbank van Koophandel. 

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de 

regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze 

statuten. 

ARTIKEL 3 

Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl stelt zichzelf tot doel een wettelijk en juridisch 

kader te bieden voor de werking en de initiatieven van het samenwerkingsverband van 

middenveldorganisaties inzake klimaatverandering. 

Het algemene doel bestaat erin het sociaal en politiek draagvlak te verbeteren ten einde 

de politieke verantwoordelijken ambitieuze structurele maatregelen te doen nemen, die 

het mogelijk moeten maken om de klimaatdoelstellingen te halen noodzakelijk om 

effectief de opwarming van het klimaat te bestrijden, waarbij wordt rekening gehouden 

met sociale rechtvaardigheid in België en in de noord-zuid relaties. De coalitie zal 

politieke eisen formuleren en kenbaar maken. die door een brede sociale basis worden 

gedragen. De leden van het netwerk engageren zich om in hun eigen organisaties 

expliciete en kwalitatieve aandacht aan het klimaatprobleem te geven via hun 

programma (informatie/sensibiliseren/actie/lobby) en om hun eigen interne emissies de 

reduceren. 

Het netwerk zal elke vorm van samenwerking en overleg tussen de leden promoten en 

faciliteren, teneinde de individuele klimaatactiviteiten van de leden die verband houden 

met bovenstaande doelstellingen te versterken. 

De vereniging kan daartoe alle (types) rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende 

doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten 

binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen 

tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-

winstgevende doelstellingen. 

Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl stelt zich pluralistisch op en waakt over haar 

onafhankelijkheid ten aanzien van partijpolitieke organisaties of structuren. 
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ARTIKEL 4 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde 

ontbonden worden. 

 

TITEL II: L E D E N 

ARTIKEL 5 

Het aantal werkende leden is onbeperkt. maar moet tenminste drie bedragen. 

De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden. 

Verenigingen of koepels van verenigingen komen in aanmerking voor toetreding als 

werkende leden van Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl vzw indien ze voldoen aan 

volgende voorwaarden. Ze verenigen burgers op basis van vrijwillig lidmaatschap. Zij 

richten ook een deel van hun werking op de democratische en politieke opdrachten van 

het middenveld via het informeren en mondig maken van hun leden en het vertalen van 

de wensen en noden van hun leden in beleidsaanbevelingen. Zij nemen hun taak op met 

respect voor de democratische basiswaarden en dit op een wijze die deze waarden 

verdiept en verspreidt. verenigingen die rechtstreeks optreden als vertegenwoordigers 

van een overheid of van marktgebonden bedrijven zijn uitgesloten. 

ARTIKEL 6 

De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de raad van bestuur. De raad van 

bestuur kan advies uitbrengen aan de algemene vergadering, die zal beslissen over de 

aanvaarding van de kandidaat als werkend lid op haar eerstvolgende vergadering. De 

algemene vergadering kan zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet 

aanvaard wordt als werkend lid. 

ARTIKEL 7 

Waarnemers kunnen de algemene vergadering en raad van bestuur bijwonen en mogen 

zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de algemene vergadering en raad van 

bestuur richten. Deze personen hebben geen stemrecht. 

ARTIKEL 8 

De werkende leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal werden vastgelegd 

door de raad van bestuur en die max. 2. 500 EURO zal bedragen. 

ARTIKEL 9 

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend 

schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Het ontslag zal een 

maand na dit schrijven ingaan. 

ARTIKEL 10 

De uitsluiting van een lid kan enkel door de algemene vergadering worden uitgesproken 

met de meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. 
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Het lidmaatschap van werkende leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopend 

jaar, binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, niet betalen, wordt 

opgeschort na een schriftelijke aanmaning tot regularisatie. Werkende leden die hun 

lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, worden geacht 

ontslagnemend te zijn. 

ARTIKEL 11 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het 

vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding 

voor gestorte bijdragen of gedane opbrengsten vorderen. 

 

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR 

ARTIKEL 12 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste 

drie bestuurders. 

ARTIKEL 13 

De leden van de raad van bestuur worden onder de voorgedragen kandidaten van 

werkende leden verkozen door de algemene vergadering, voer hernieuwbare periodes 

van drie jaar. De bestuurders zijn herbenoembaar. 

ARTIKEL 14 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

ARTIKEL 15: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders 

Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde worden herroepen door de algemene 

vergadering. Het mandaat van bestuurder neemt evenwel van rechtswege een einde 

ingeval van overlijden, bankbreuk, onbekwaamverklaring en onder bewindvoerstelling 

van de bestuurder, en eveneens indien het werkend lid, op wiens voorstel de bestuurder 

werd benoemd, ophoudt lid te zijn en eveneens indien de bestuurder geen mandaat meer 

bekleedt vanwege de organisatie uit wiens lijst hij als bestuurder werd voorgedragen. 

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het 

aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld 

worden op de agenda van de algemene vergadering. 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de 

raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum 

aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet de raad 

van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen welke in de 

vervanging van de betrekken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook 

schriftelijk in kennis zal stellen. 

ARTIKEL 15 

De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een vice-voorzitter, een 

secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de 

vereniging noodzakelijk is kiezen. 
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Hun benoeming gebeurd door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die 

hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. 

ARTIKEL 17: Bevoegdheden van de bestuurders 

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en 

buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke 

uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op 

als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden 

van rechtsmiddelen. 

De raad van bestuur bepaalt het financiële beleid, zorgt ervoor dat de vereniging voldoet 

aan al haar wettelijke verplichtingen en bekrachtigt de strategische doelen van de 

vereniging. 

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en 

nuttig oordeelt. 

De raad van bestuur beslist normaal als collegiaal orgaan of bij gewone meerderheid van 

stemmen. 

Onthoudingen en blanco stemmen tellen hier niet mee. Indien er geen meerderheid 

wordt behaald, is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen is de stem van de 

voorzitter et de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. 

ARTIKEL 18 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de co-voorzitter of door 

twee bestuurders. 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter indien 

deze belet of afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de co--voorzitter hierna 

gevolgd door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

ARTIKEL 19 

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en 

buiten rechte. 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur 

als college, wordt de vzw in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Orgaan van 

vertegenwoordiging. Dit bestaat uit minstens twee personen - al dan niet bestuurder - 

zonder dat het nodig is van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur te 

doen blijken. Het orgaan van vertegenwoordiging kan worden samengesteld uit de 

personen op het secretariaat van de vereniging verantwoordelijk voor de algemene 

leiding en zakelijke coördinatie. 

De Raad van Bestuur staat in voor de benoeming, het beslissen van de ambtsbeëindiging 

en de eventuele afzetting van de gevolmachtigden van de vzw in het Orgaan van 

vertegenwoordiging. De termijn van benoeming van de beide gevolmachtigden vanuit het 

secretariaat is onbepaald. De termijn van benoeming van de gevolmachtigden vanuit de 

Raad van Bestuur bedraagt drie jaar. De volgende redenen kunnen leiden tot hun 

afzetting: het niet naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement, beslissingen 

van de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. Deze opsomming is niet limitatief. 
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Alleen bijzondere en beperkte volmachten omschreven door de Raad van Bestuur voor 

bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Het betreft het 

benoemen en ontslaan van personeel het afsluiten van overeenkomsten met externe 

consultants, financiële verrichtingen met bank- en kredietinstellingen en de 

handtekeningbevoegdheid bij het afsluiten van overeenkomsten die ter bekrachtiging 

zullen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Daarnaast omvatten de 

bevoegdheden van het Orgaan van vertegenwoordiging eveneens alle handelingen van 

dagelijks bestuur. 

Het orgaan kan optreden per operatie voor een jaarlijkse tegenwaarde of een waarde in 

kapitaal van 25.000 € voor bedragen tot 1.250 €, met name de handelingen van 

dagelijks bestuur, volstaat de handtekening van een lid van het Orgaan van 

vertegenwoordiging. Voor bedragen vanaf 1.251 € tot en met 25.000 € tekenen twee 

leden van het Orgaan van Vertegenwoordiging. Boven deze bedragen kunnen twee leden 

van het Orgaan tekenen na een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur. 

Onverminderd het vorige lid, worden de akten waaraan een openbaar of een ministerieel 

ambtenaar zijn medewerking verleent, inzonderheid de akten van aanvaarding, van 

schenking en aflevering van legaten, de akten van verkoop, aankoop of ruil van 

onroerende goederen, de akten van vestiging of aanvaarding van hypotheek, met of 

zonder betaling, steeds voorgelegd aan de Raad van Bestuur. 

ARTIKEL 20: Commissarissen 

De vereniging kan een of meerdere commissarissen benoemen. De commissarissen 

worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke personen of 

rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. 

 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 21 

De algemene vergadering vertegenwoordigt de leden; zij is als samengesteld uit de 

werkende leden. 

Elk werkend lid beschikt over een vertegenwoordiger en mag zich op de algemene 

vergadering doen vertegenwoordigen per volmacht door een andere vertegenwoordiger 

van hetzelfde effectieve lid of van een ander effectief lid. De volmachten mogen hetzij 

schriftelijk, hetzij elektronisch gegeven worden. 

ARTIKEL 22 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

-het wijzigen van de statuten, 

-de benoeming en de afzetting van de bestuurders, 

-de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, 

-de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 

-de goedkeuring van de begroting en van de rekening, 
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-de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 

-de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging, 

-het vaststellen van het aantal mandaten in de algemene vergadering per werkend lid, 

-het vaststellen van het aantal bestuursmandaten, 

-alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 

ARTIKEL 23 

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door 

de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. 

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de 

rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het lopend jaar, en dit 

binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het afgelopen boekjaar. 

ARTIKEL 24 

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen 

wanneer 1/5 van de werkende leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur 

en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit 

geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen 

de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. 

ARTIKEL 25 

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend 

worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle werkende leden moeten worden 

opgeroepen per gewone brief, per fax, per e-mail of per aangetekende brief tenminste 

acht werkdagen voor de vergadering. 

ARTIKEL 26 

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de 

agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk 

wordt voorgedragen door 1/20 van de werkende leden, moet eveneens op de agenda 

worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend 

zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van 

bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen 

geval behandeld worden. 

ARTIKEL 27 

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de 

aanwezige en geldig vertegenwoordigde werkende leden. Onthoudingen, blanco stemmen 

en ongeldige stemmen tellen mee als tegenstem. Bij staking van stemmen beslist de 

stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. 

ARTIKEL 28: statutenwijziging 

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging 

gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de werkende leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering 
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worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering 

een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen, Deze tweede 

vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering 

worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der 

aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene 

vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een 

meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten. 

ARTIKEL 29 

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven 

voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist. 

ARTIKEL 30 

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een werkend lid. 

Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het 

lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. 

ARTIKEL 31 

De besluiten van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in de 

notulen. Ze worden schriftelijk ter kennis van de leden gebracht. Deze worden 

ondertekend door de voorzitter van de vergadering en eveneens bewaard op het 

secretariaat. De notulen worden tevens bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal 

zijn van de effectieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in 

artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.  

 

TITEL V: INTERNE VERTEGENWOORDIGING via Comités en Adviesraden 

ARTIKEL 32 

Op voorstel van de Raad van Bestuur kunnen Comités en Adviesraden worden ingesteld 

door deze organen op te nemen in het Huishoudelijk Reglement. 

TITEL VI: REKENINGEN EN BEGROTINGEN 

ARTIKEL 33 

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

loopt van datum oprichting tot 31 december van het daaropvolgende jaar. 

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de 

begroting van het lopend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene 

vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum 

van het boekjaar. 
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TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING 

ARTIKEL 34 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan 

slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de 

algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 

meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot 

vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de 

algemene vergadering vermeld worden. 

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd. dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen 

die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar 

mits een atb meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te 

ontbinden. 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke 

daarvan, de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid 

alsmede de vereffingsvoorwaarden. 

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een 

vereniging waarvan het doel zoveel mogelijk analoog moet zijn aan dit van de 

tegenwoordige vereniging en dat door de algemene vergadering zal worden aangeduid. 

ARTIKEL 35 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 

1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk. 

 

TITEL VII: HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

ARTIKEL 36 

Alle punten waarin bij de wet of bij deze statuten niet is voorzien. kunnen worden 

geregeld in een huishoudelijk reglement, dat wordt opgesteld door de Raad van Bestuur 

en door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid moet worden goedgekeurd. 

De ontwerptekst wordt aan de leden toegezonden, samen met de oproeping. 

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de statutaire 

algemene vergadering van 20 maart 2018 in 2 exemplaren, waarvan ieder lid een kopie 

ontvangt. Een exemplaar is bestemd voor neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van 

Koophandel en het laatste exemplaar is bestemd voor het register der beraadslagingen 

van de algemene vergadering. 

 

Te Brussel, 5 juni 2018 

 

 

 


