MOD 2.2

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voorbehouden
aan het
Belgisch

Neergelegd
*16319435*

Staatsblad

23-09-2016
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443.321.276
Benaming
(voluit) : INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - Koninklijke Belgische Sectie
(afgekort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Lange Nieuwstraat 16
2000 Antwerpen
België
Onderwerp akte : Maatschappelijke zetel,Wijziging statuten
Uittreksels uit de aktes :
Wijziging van de maatschappelijk zetel
De maatschappelijk zetel van de onderneming/vereniging wordt overgebracht vanaf 21/05/2016 naar het
volgende adres :
2000 - Antwerpen, gemeente van Antwerpen, Lange Nieuwstraat 16/2.
Wijziging statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, …)
De algemene vergadering van 21/05/2016, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen
inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten volgende statuten aan te nemen:
TITEL 1 : Naam – Zetel – Doel – Duur
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam « INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Koninklijke
Belgische Sectie », afgekort « I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie » of « I.P.A. », met als leuze in het Esperanto
« SERVO PER AMIKECO », wat « DIENEN DOOR VRIENDSCHAP » betekent.
Artikel 2
De vereniging is gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 16/2, gerechtelijk arrondissement
Antwerpen.
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, als Belgische sectie van de gelijknamige
internationale organisatie, de doelstellingen van deze organisatie in ons land aan te moedigen en in de praktijk
om te zetten, meer specifiek door:
- Het smeden, onderhouden en aanhalen van vriendschapsbanden tussen de leden van de Belgische sectie,
evenals van andere secties.
- Het organiseren van sociale, culturele, sportieve, vaderlandslievende of gewoon ontspannende activiteiten, of
het helpen bij gelijkaardige activiteiten ingericht door derden.
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- Het ondersteunen van het gezag en het prestige van de politiediensten en de betrekkingen tussen bevolking
en politie verbeteren.
- Verbindt zich tot de principes zoals uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
aangenomen door de Verenigde Naties in 1948 en verklaart dat iedere vorm van foltering onverenigbaar is met
deze principes.
Artikel 4
De vereniging kan elke actie ondernemen of ondersteunen direct of indirect verbonden met voormelde
doelstellingen. In overeenstemming met de wet kan zij ter zake ook eigendommen, inboedels en/of
nalatenschappen verwerven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5
De vereniging onthoudt zich van elke inmenging in politieke, taalkundige, communautaire, religieuze, syndicale,
etnische en/of filosofische aangelegenheden.
Artikel 6
De vereniging werd voor een onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.
TITEL 2 : Leden
Artikel 7
Het ledenaantal is onbeperkt, maar er moeten minstens drie effectieve leden zijn.
Artikel 8
De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. Alleen de effectieve leden genieten ten volle van de
door de wet en de statuten toegekende rechten.
Zijn effectieve leden: de voorzitter, één ondervoorzitter, secretaris en de penningmeester van de raden van
bestuur van de provinciale vzw’s. Het geheel van de effectieve leden vormt de nationale algemene vergadering
van de vereniging.
De toegetreden leden zijn alle andere leden aangesloten en aanvaard door de nationale raad van bestuur.
Deze leden dienen te allen tijde de statuten en de overeenkomstige beslissingen na te leven.
Artikel 9
Eenieder die zich als toegetreden lid wenst aan te sluiten bij de vereniging dient hiervoor een schriftelijke en
ondertekende aanvraag in bij zijn provinciale vzw, door middel van een aansluitingsformulier. Iedere
kandidatuur wordt onderzocht en zal na aanvaarding overgemaakt worden aan de nationale raad van bestuur.
Daar wordt de definitieve beslissing over het lidmaatschap genomen. Er is geen beroep mogelijk. Een
negatieve beslissing moet gemotiveerd worden.
Artikel 10
Het ontslag en de uitsluiting van de effectieve leden dient te gebeuren zoals bepaald in art. 12 van de Wet van
27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.
De effectieve leden kunnen zich te allen tijde uit de vereniging terugtrekken middels een schriftelijk ontslag (per
brief, per aangetekend schrijven of per mail) te richten naar de nationale raad van bestuur.
Het verlies van het mandaat van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester in de raad van
bestuur van een provinciale vzw brengt van rechtswege het ontslag als effectief lid met zich mee in de
vereniging.
Toegetreden leden kunnen zich altijd terugtrekken, zonder verdere formaliteiten te moeten vervullen.
De nationale raad van bestuur kan, in afwachting van een definitieve beslissing van de nationale algemene
vergadering, ieder lid schorsen dat zich schuldig heeft gemaakt aan zware inbreuken op de Belgische of
vreemde wetten of op de statuten of het reglement van inwendige orde van I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie
VZW.
Ieder geschorst lid blijft gedurende de schorsing zijn lidmaatschapsrechten en -plichten behouden. Het voorstel
tot schorsen en de schorsing zelf moeten gemotiveerd zijn.
De definitieve uitsluiting van een effectief lid wordt besloten door de nationale algemene vergadering met een
meerderheid van twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 11
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Ieder ontslagnemend of uitgesloten lid, noch zijn rechtsopvolgers, kunnen enig recht uitoefenen op de
goederen van de vereniging. Evenmin kunnen zij terugbetaling eisen van een gestorte bijdrage, door het lid of
door zijn rechtsopvolgers.
Artikel 12
Alle effectieve en toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag daarvan wordt vastgesteld door
de nationale algemene vergadering. Deze kan maximaal euros 300,00 belopen.
TITEL 3 : Nationale raad van bestuur en orgaan van vertegenwoordiging
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Artikel 13
De vereniging wordt bestuurd door:
- een nationale raad van bestuur,
- een orgaan van vertegenwoordiging – uitvoerend.
De vereniging wordt bestuurd door een nationale raad van bestuur, bestaande uit de provinciale vzw's, zoals
benoemd door de nationale algemene vergadering, voor onbepaalde duur.
De provinciale vzw’s zijn elk vast vertegenwoordigd door de voorzitter van de provinciale raad van bestuur van
elke provinciale vzw, of door een door deze voorzitter aangeduide plaatsvervanger, afkomstig uit dezelfde
provinciale raad van bestuur als de voorzitter.
Deze mandatarissen handelen in naam van hun provinciale vzw en onder haar controle.
Het mandaat van bestuurder eindigt te allen tijde door vrijwillig ontslag bij aangetekend schrijven door de
provinciale vzw, door ontbinding van de provinciale vzw of door gemotiveerde afzetting door de nationale
algemene vergadering.
Voor de uitvoerende taken wordt een orgaan van vertegenwoordiging geïnstalleerd, waarvan de leden
aangewezen worden door de nationale raad van bestuur van I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie VZW, uit de
voorzitters van de provinciale raden van bestuur.
De nationale voorzitter wordt verkozen door de leden van de nationale raad van bestuur. De nationale voorzitter
dient minstens tweetalig te zijn (Nederlands-Frans). De nationale raad van bestuur duidt eveneens een
nationale secretaris en een nationale penningmeester aan die hetzij tweetalig zijn en bij ontstentenis ééntalig,
met kennis van de tweede taal. Minstens de nationale voorzitter, de nationale secretaris en de nationale
penningmeester maken deel uit van het orgaan van vertegenwoordiging.
Artikel 14
Het mandaat binnen het orgaan van vertegenwoordiging eindigt te allen tijde door schriftelijk vrijwillig ontslag
(per brief, per aangetekende brief of per mail), overlijden of gemotiveerde afzetting door de raad van bestuur.
Het mandaat binnen het orgaan van vertegenwoordiging dooft automatisch uit op het ogenblik dat men geen
provinciale voorzitter meer is.
Artikel 15
De nationale raad van bestuur komt minstens vier keer per jaar bijeen.
De nationale raad van bestuur komt bij elkaar op verzoek van minstens 3 nationale bestuurders. De nationale
raad van bestuur beraadslaagt als college: de raad kan slechts geldig beslissingen nemen als de meerderheid
van de leden van de nationale raad van bestuur aanwezig of (door de plaatsvervanger) vertegenwoordigd is.
Indien er geen meerderheid aanwezig is op de vergadering, kan een tweede vergadering bij elkaar geroepen
worden, ten vroegste 14 dagen na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering kan wel geldig
beslissingen nemen, zelfs indien de helft van de nationale bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is
als de te bespreken punten op de dagorde dezelfde zijn als die vermeld voor de eerste vergadering. In dit geval
worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De uitnodigingen voor deze vergaderingen dienen schriftelijk te gebeuren en de te bespreken punten dienen als
agendapunt vermeld te staan.
De nationale raad van bestuur neemt haar beslissingen bij eenvoudige meerderheid van aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen met een geschreven volmacht. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden
buiten beschouwing gelaten. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de nationale voorzitter
of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.
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Artikel 16
De nationale raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het nemen van beslissingen en
acties die noodzakelijk of nuttig zijn om de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken. Zij oefent alle
bevoegdheden uit die niet door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de nationale algemene
vergadering.
Artikel 17
De nationale raad van bestuur neemt een beslissing over aanvragen van leden, die zich kandidaat stellen voor
een functie binnen het orgaan van vertegenwoordiging en bepaalt tevens hun bevoegdheden. De leden van het
orgaan van vertegenwoordiging hebben geen beslissingsbevoegdheid behalve deze die hen door de nationale
raad van bestuur of de statuten werd toevertrouwd.
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De nationale raad van bestuur werft aan en ontslaat de personeelsleden. Zij bepaalt hun taken.
Artikel 18
De vertegenwoordiging van de vzw in en buiten rechte gebeurt door twee gemandateerde leden van het orgaan
van vertegenwoordiging, die gezamenlijk moeten handelen. Zij moeten bevoegdheid t.a.v. derden niet
verantwoorden.
Artikel 19
De leden van het orgaan van vertegenwoordiging gaan in de uitoefening van hun functies geen persoonlijk
engagement aan. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat, dat zij volledig vrijwillig
en onbezoldigd doen.
TITEL 4 : Nationale algemene vergadering
Artikel 20
De nationale algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie VZW. Zij
wordt voorgezeten door de nationale voorzitter en, indien deze belet is, door een nationale ondervoorzitter of
een door de nationale voorzitter aangewezen lid van het orgaan van vertegenwoordiging.
De nationale algemene vergadering is samengesteld uit de voorzitters, 1e ondervoorzitters, secretarissen en de
penningmeesters van de raden van bestuur van de provinciale vzw’s. Het geheel van de effectieve leden vormt
de nationale algemene vergadering van de vereniging.
Artikel 21
De nationale algemene vergadering is 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 of het benoeming van rekeningtoezichters,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen of de rekeningtoezichters,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van effectieve leden van de vereniging,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
- de erkenning van provinciale vzw’s,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
Zij laat aan de nationale raad van bestuur en aan het orgaan van vertegenwoordiging zelf, het dagelijkse
beheer van de vereniging en de modaliteiten ervan over.
Artikel 22
Een nationale algemene vergadering kan worden gehouden bij beslissing van de nationale raad van bestuur of
op vraag van minstens één vijfde van de effectieve leden.
De effectieve leden worden door de nationale raad van bestuur schriftelijk (per brief, per aangetekende brief of
per mail) uitgenodigd tot het bijwonen van de nationale algemene vergadering, en dit minstens acht
kalenderdagen voor de vastgestelde datum van deze vergadering.
De uitnodiging met de dagorde en met de bijlagen wordt getekend door twee bestuurders. De vergadering kan
slechts geldige beslissingen nemen voor hetgeen op de dagorde is opgenomen.
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Artikel 23
Elk effectief lid heeft het recht de nationale algemene vergadering bij te wonen. Met een geschreven volmacht
mag het zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Elk effectief lid mag slechts één geschreven
volmacht hebben.
Het aantal leden per provincie is beperkt tot vier (en desgevallend één lid die de regionale afdelingen van een
provincie kan vertegenwoordigen, doch zonder stemrecht.
Beslissingen van de nationale algemene vergadering zijn geldig met gewone meerderheid van stemmen, tenzij
anders vermeld in de wetgeving.
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Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de nationale voorzitter doorslaggevend.
Artikel 24
De genomen beslissingen tijdens de nationale algemene vergaderingen en de vergaderingen van de nationale
raad van bestuur worden opgetekend in het register der processen-verbaal, getekend door twee bestuursleden.
Dit register wordt bijgehouden op de hoofdzetel van I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie VZW, waar effectieve
leden het kunnen raadplegen - mits voorafgaandelijke vraag. De notulen van de algemene vergadering kunnen
op de zetel van de vereniging door belanghebbende derden worden ingezien.
Ieder effectief lid ontvangt een exemplaar van het volledige verslag van de nationale algemene vergadering van
I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie VZW. De nationale bestuursleden ontvangen een volledig verslag van hun
vergaderingen.
Artikel 25
De nationale algemene vergadering kan twee rekeningtoezichters (een Nederlandstalige en een Franstalige)
benoemen, die verslag over de rekeningen zullen uitbrengen op de volgende nationale algemene vergadering.
Hun mandaat bedraagt één jaar, en kan worden hernieuwd.
Artikel 26
Een reglement van inwendige orde moet worden voorgelegd door de nationale raad van bestuur aan de
nationale algemene vergadering. Deze laatste kan daaraan wijzigingen aanbrengen bij eenvoudige
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
TITEL 5 : Beheer en boekhouding
Artikel 27
Het boekhoudkundige jaar valt samen met het kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Ten laatste
in het eerste trimester van elk jaar moeten de rekeningen van het voorbije jaar en het budget van het lopende
jaar worden opgemaakt. Deze worden onderworpen aan de goedkeuring van de nationale algemene
vergadering.
TITEL 6 : Ontbinding en vereffening
Artikel 28
De nationale algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging slechts gelasten onder dezelfde
modaliteiten als deze geldend voor een wijziging van het doel van de vereniging.
De ontbinding dient te gebeuren conform de bepalingen van het artikel 20 van de Wet van 27 juni 1921 zoals
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.
Het desgevallend achterblijvende patrimonium zal worden overgedragen aan een andere VZW of een ander
organisme met een humanitair doel of een gelijkaardig doel als de vereniging, en dit bij beslissing van de
nationale algemene vergadering.
Aldus opgemaakt op de algemene vergadering van 21/05/2016,
Serge Klingels
Nationale voorzitter
Neergelegd door Diesbecq Didier Roger, Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

