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Versie 11/05/2017 

KOOPKOEPEL vzw 

Vereniging zonder winstoogmerk 

Bosdreef 5  

8820 Torhout 

RPR Gent afdeling Oostende 0535.738.522 

 

De algemene vergadering van 11 mei 2017 heeft, overeenkomstig artikel 8 van de wet 

van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen 

zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 (hierna “de 

Wet” genaamd), beslist de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk (hierna 

“vzw” genaamd) Samenaankoop Caritas, zoals aangenomen op datum en verschenen in de 

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2013, te wijzigen. De wijzigingen 

hebben betrekking op Art. 10 §1, Art. 11 § 3, Art. 17 §1, Art. 18 § 3. 

Opgericht blijkens onderhandse akte, opgemaakt op 25/04/2013, neergelegd op de 

griffie van de rechtbank van koophandel te Oostende op 14/06/2013, bekendgemaakt in 

de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26/06/2013 onder het nummer 0097499. 

 

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens onderhandse akte, opgemaakt op 

05/06/2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20/06/2014 

onder het nummer 0120762. 

 

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens onderhandse akte, opgemaakt op 

07/05/2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19/06/2015 

onder het nummer 0087393. 

 

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens onderhandse akte, opgemaakt op 

11/05/2017, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

 

GECOORDINEERDE STATUTEN 

 

 

Titel I - NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR 

 

Art. 1. De vzw draagt als naam: “Samenaankoop Caritas” vzw. In het huishoudelijk 

reglement kan een werknaam worden vermeld.  
 

Art. 2. De zetel van de vzw is gevestigd te 8820 Torhout, Bosdreef 5 gelegen in het 

gerechtelijk arrondissement Gent afdeling Oostende. 

 

Art. 3. De vzw is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie met als doel 

kostendelend te werken voor haar leden die voor de afname van diensten op de vzw een 

beroep doen. 
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De vereniging heeft als doel adviezen te formuleren voor de aangesloten 

ledenvoorzieningen om tot een efficiënt aankoopbeleid te komen. Zij kan hiervoor 

allerhande projecten voorstellen en activiteiten ondersteunen. 

De vzw kan ook functioneren als aankoopcentrale in het kader van “de wet op de 

overheidsopdrachten van 17 juni 2016” voor de leden van de vzw. 

 

Art. 4. De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan ten allen tijde ontbonden 

worden. 

 

Titel II - LEDEN 

 

Art. 5. Er zijn minstens 7 effectieve leden. 

 

Art. 6. Onder “Leden” van de zelfstandige groepering - kostendelende vereniging wordt 

verstaan: rechtspersonen die het juridisch statuut van vzw hebben en die op geregelde 

wijze een activiteit uitoefenen die van btw is vrijgesteld of waarvoor zij niet btw-

plichtig zijn. De vrijgestelde handelingen of de handelingen waarvoor zij niet btw-

plichtig zijn, vertegenwoordigen een overwegend deel van de activiteit van de leden. 

 

De diensten die de vzw op kostendelende basis zal leveren aan haar leden zullen bestaan 

uit de activiteiten opgesomd in artikel 3.  

 

De vzw verleent haar diensten aan haar leden conform artikel 44, §2bis van het btw-

wetboek van 3 juli 1969  zoals verduidelijkt in de Circulaire AAFisc Nr.31/2016 

(nr.E.T.127.540) dd. 12.12.2016 en toekomstige Circulaires of Beslissingen verwijzend 

naar artikel 44, §2bis van het btw-wetboek van 3 juli 1969. 

 

Indien de vzw haar diensten ook aan niet-leden verricht, zullen de diensten verricht aan 

haar leden steeds het overwegend deel van de activiteit van de vzw uitmaken. 

 

Om lid te worden van de vereniging moet men tevens voldoen aan volgende vereisten: 

1. een jaarlijks lidgeld betalen. De hoogte van het lidgeld wordt bepaald door de raad 

van bestuur en kan maximaal 750,00 € bedragen, 

2. als voorziening lid zijn van de vzw Zorgnet/Icuro of van de vzw Vlaams 

Welzijnsverbond, 

3. het huishoudelijk reglement van de vzw onderschrijven, 

4. uitzonderingen op art. 6- 1, 2 en 3 kunnen alleen door de raad van bestuur worden 

beslist. 

 

Art. 7. Soorten leden. 

§ 1. De vereniging telt effectieve en toegetreden. 

 

Art. 8. Effectieve leden. 

§ 1. De stichtende voorzieningen zijn de effectieve leden. 

§ 2. Nieuwe effectieve leden moeten door de raad van bestuur worden voorgedragen. 

§ 3. De effectieve leden hebben stemrecht. 
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Art. 9. Toegetreden leden. 

§ 1. Elke rechtspersoon die de doelstellingen van de vzw onderschrijft en beantwoordt 

aan de lidmaatschapsvoorwaarden van art. 6, kan bij de vzw een schriftelijke / 

elektronische aanvraag indienen om toegetreden lid te worden. 

§ 2. De raad van bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een 

kandidaat al of niet wordt aanvaard als toegetreden lid. 

§ 3. Toegetreden leden hebben geen stemrecht. 

 

Art. 10. Ontslag. 

§ 1. Effectieve leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken door een 

formeel ondertekend aangetekend schrijven te richten aan de voorzitter van de raad 

van bestuur. Het ontslag wordt effectief op 1 januari van het daaropvolgend jaar. 

§ 2. Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken bij middel 

van een schriftelijk bericht. Het ontslag wordt effectief op 1 januari van het 

daaropvolgend jaar.  

§ 3. Een ontslagnemend effectief of toegetreden lid zal echter wel verplicht worden 

tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten zolang een 

lid aan een project gebonden blijft. 

§ 4. Een lid die de jaarlijkse ledenbijdrage niet betaalt en/of geen lid meer is van de 

vzw Zorgnet/Icuro of de vzw Vlaams Welzijnsverbond verliest automatisch het 

lidmaatschap. 

§ 5. Het lidmaatschap dient minstens 2 jaar aangehouden te worden. 

 

Art. 11. Rechten. 

§ 1. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de 

vzw op grond van enkel de hoedanigheid van lid. 

§ 2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens het 

lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij 

ontbinding van de vzw, enz. 

 

 

Titel III - DE ALGEMENE VERGADERING. 

 

Art. 12. 

§ 1. De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden en de toegetreden leden. 

§ 2. Alleen effectieve leden hebben stemrecht. Elk effectief lid heeft één stem. 

§ 3. Waarnemers, technisch adviseurs, personeel en toegetreden leden kunnen de 

algemene vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot 

de algemene vergadering richten. 

 

Art. 13. De volgende bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering 

uitgeoefend worden:  

1. de wijziging van de statuten, 

2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders, 

3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens 

bezoldiging, 
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4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 

5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening, 

6. de ontbinding van de vereniging, 

7. de uitsluiting van een lid, 

8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 

9. de aanvaarding van de door de raad van bestuur voorgedragen effectieve leden. 

 

Art. 14. Vergaderingen. 

§ 1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering zullen tijdens de 

eerste helft van het kalenderjaar gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op 

een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens 8 dagen 

voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden verstuurd (per e-

mail en/of per gewone post en/of per aangetekend schrijven) op het nummer of adres 

dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven. 

§ 2. De vergaderingen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door 

minstens 2 bestuurders bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een agenda 

toegevoegd. 

§ 3. Een buitengewone algemene vergadering kan worden samengeroepen door de 

voorzitter en/of op verzoek van minstens 2 bestuurders. De uitnodiging wordt minstens 

8 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden 

verstuurd (per fax en/of per e-mail en/of per gewone post en/of per aangetekend 

schrijven) op het nummer of adres dat het effectief lid daartoe laatst heeft 

opgegeven. 

 

Art. 15. 

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 

bestuur, of bij diens afwezigheid door de eventuele ondervoorzitter, of bij diens 

afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. 

§ 2. De algemene vergadering kan geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die 

niet op de agenda staan, mits de helft van het totale aantal stemgerechtigde leden 

daarom verzoeken. 

§ 3. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met 

eenvoudige meerderheid van stemmen, mits ten minste de helft der stemgerechtigde 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten in verband met statutenwijziging, 

uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden mits de 

voorwaarden, bepaald bij artikelen 8, 12, 20 en 26 quater van de wet van 27 juni 1921, in 

acht genomen worden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 

Indien minstens de helft der aanwezige stemgerechtigde leden hierom verzoekt, is de 

stemming geheim. 

§ 4. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend 

wordt door de voorzitter of door twee bestuurders. Aan alle leden wordt een verslag 

bezorgd uiterlijk 8 dagen voorafgaand aan de volgende algemene vergadering. 

§ 5. Stemgerechtigde leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen 

door andere stemgerechtigde leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum 2 

volmachten dragen. 
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TITEL IV - RAAD VAN BESTUUR 

 

Art. 16. Samenstelling. 

§ 1. De vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximaal 25 

bestuurders, gemandateerd door de effectieve leden van de vzw. 

§ 2. De gemandateerde personen die deel uitmaken van de raad van bestuur moeten 

verantwoordelijk zijn voor het aankoopbeleid van hun organisatie. 

§ 3. Ten minste de helft plus één van de bestuurders moet gemandateerd zijn door een 

voorziening ouderenzorg. 

 

Art. 17. 

§ 1. De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone 

meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde 

leden voor een termijn van vijf jaar, startend op 01/06/2017. Hun opdracht eindigt 

zodra in hun vervanging wordt voorzien. 

§ 2. De raad van bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter die de taken zal 

vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten.. 

§ 3. De bestuurders kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemene 

vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Ieder lid van de raad van 

bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter 

van de raad van bestuur. Het mandaat van bestuurder eindigt automatisch wanneer de 

betrokkene niet meer gemandateerd wordt vanuit zijn voorziening. 

Tot zolang in de vervanging van een bestuurder niet is voorzien, oefenen de overige 

bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit. 

§ 4. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij 

maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed 

overeenkomstig de afspraken in het huishoudelijk reglement. 

 

Art. 18. 

§ 1. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het 

belang van de vzw het vereist, alsook binnen de maand na een daartoe uitdrukkelijke 

vraag van drie bestuurders. 

§ 2. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens 

afwezigheid door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid door de oudste in jaren 

van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw 

of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief. 

§ 3. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de 

meerderheid van haar leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden 

genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 

leden. Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de 

vergadering voorzit, doorslaggevende stem. 

§ 4. Er wordt verslag opgesteld en ondertekend door de voorzitter en bewaard op de 

zetel van de vzw. Het inzagerecht van de effectieve leden gebeurt overeenkomstig de in 

de wetgeving vastgelegde modaliteiten. 

§ 5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang 

van de vzw zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur schriftelijk 
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worden genomen indien de raad van bestuur hierover vooraf met gewone meerderheid 

heeft beslist. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een 

beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoon- conferentie. 

 

Art. 19. 

§ 1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van 

vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting 

die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de 

andere bestuurders vóór dat de raad van bestuur een besluit neemt. 

§ 2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en 

onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het 

betrekking heeft. 

§ 3. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, 

zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handelingen. 

Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen, en beslist over het al dan 

niet aanwenden van rechtsmiddelen. 

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van 

beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of 

onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het 

even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van 

hypotheken. 

§ 4. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan 

de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur. 

§ 5. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt 

hun statuut. 

§ 6. De raad van bestuur mag bevoegdheden overdragen aan één of meer bestuurders 

alsook aan derden. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging 

opdragen aan de personeelsleden, die in unanimiteit optreden. 

Het gebruik van de maatschappelijke handtekening kan aan verschillende personen 

gedelegeerd worden. Elke delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar. 

§ 7. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig 

en volstaan de gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter van de raad van bestuur 

en één bestuurder. 

 

Art. 20. 

§ 1. De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur zijn niet 

persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw. 

§ 2. Tegenover de vzw en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de 

vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde 

in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor het overschrijden van hun 

bevoegdheden. 

 

 

TITEL V - DIVERSE BEPALINGEN 

 

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
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Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap 

geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad van bestuur stelt de 

rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide 

worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, 

onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. 

 

Art. 22. 

Behoudens het geval van rechterlijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding 

slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig art. 20 van de 

wet van 27 juni 1921. In het ontbindingsbesluit worden, overeenkomstig art. 19 en 22 

van de wet van 27 juni 1921, tevens één of meer vereffenaars aangeduid, en wordt hun 

bevoegdheid omschreven. 

 

Art. 23. 

In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen der schulden 

en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan één of meerdere vzw’s met het 

gelijkaardig doel als de vereniging, of aan één of meerdere vzw’s die dienstverlening 

verstrekt aan de leden van de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering. 

Deze laatste zal ook één of meerdere vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid 

bepalen. 

 

Art. 24. 

Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van 

toepassing. 
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