UNIVERSITAIRE ASSOCIATIE BRUSSEL VZW
De Algemene Vergadering van 13 juni 2016 heeft beslist de statuten als volgt te wijzigen:

TITEL I – NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1 – Naam
De vereniging heeft als naam “Universitaire Associatie Brussel” (UAB).
Artikel 2 – Zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, A. Dansaertstraat
70 in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Artikel 3 – Doel
De vereniging heeft tot doel, op basis van gelijk respect voor de eigenheid, autonomie en
zending van de partners, zoals door iedere partner zelf omschreven, bij te dragen tot de
verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs in een Europese omgeving in het algemeen,
en in een Brusselse omgeving in het bijzonder. De vereniging beoogt door middel van de
bevordering en coördinatie van samenwerking met en tussen de partners, het kwaliteitsvol
onderwijs, onderzoek en dienstverlening van de partners verder uit te bouwen en te
versterken.
Het doel van de vereniging wordt nagestreefd in een geest van levensbeschouwelijke
openheid, verdraagzaamheid en pluralisme, en dit ten bate van de vooruitgang van de
mensheid.
Met het oog op de verwezenlijking van dit doel, zal de vereniging de decretale opdrachten
en bevoegdheden uitoefenen zoals opgenomen in de Codex Hoger Onderwijs van 20
december 2013 DEEL 2, TITEL 1, Hoofdstuk 2, afdeling 2.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel
kunnen bevorderen.
Artikel 4 – Duur
De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL I bis – DEFINITIES

Artikel 5 – Definities van begrippen partner, lid, ‘ander lid’, bestuurder, stemgerechtigde.
- ‘Partner’ : Volgend op de Codex Hoger Onderwijs, artikel II.8. zijn 'partners':
1° enerzijds een rechtspersoon verantwoordelijk voor een universiteit die zowel bachelorals masteropleidingen kan aanbieden, en
2° anderzijds ten minste een rechtspersoon verantwoordelijk voor een hogeschool.
- ‘Lid’ : Onder het begrip ‘lid’ worden de partners van de Universitaire Associatie Brussel
verstaan.
- ‘Ander lid’ : Onder het begrip ‘Ander lid’ worden natuurlijke personen verstaan die worden
aangeduid als lid van de algemene vergadering of de raad van bestuur omwille van hun
representativiteit in het sociale, economische en culturele leven van het land, en die hun
toewijding aan de associatie hebben betoond of van wie wordt aangenomen dat zij die
toewijding zullen betonen.
- ‘Bestuurder’ : Onder het begrip ‘bestuurder’ wordt een stemgerechtigde persoon binnen
de raad van bestuur verstaan.
- ‘Stemgerechtigde’ : Onder het begrip ‘stemgerechtigde’ wordt een natuurlijke persoon
verstaan aangeduid zoals geregeld door het artikel 9 van deze statuten voor wat de
algemene vergadering betreft en zoals geregeld door het artikel 15 van deze statuten voor
wat de raad van bestuur betreft. Deze stemgerechtigde kan al dan niet drager van een
volmacht zijn.

TITEL II – LIDMAATSCHAP

Artikel 6 – Leden
1° De vereniging telt minimaal drie leden en kent de volgende onderverdeling: Vrije
Universiteit Brussel (VUB), Erasmushogeschool Brussel (EhB), beiden partners in de
Universitaire Associatie Brussel (UAB) (zoals geregeld in de Codex Hoger Onderwijs, artikel
II.8, §1), en “Andere leden” (id., artikel II.8, §2).
Onverminderd artikel 9.4 van deze statuten staat er geen beperking op het maximum aantal
leden dat de vereniging kan tellen. De partners worden vertegenwoordigd door natuurlijke
personen (stemgerechtigden) die handelen binnen de organen dagelijks bestuur, raad van
bestuur en/of algemene vergadering.
Artikel 7 – Mutaties in het lidmaatschap
7.1 Aanvaarding.
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Een nieuw lid wordt slechts toegelaten tot de vereniging na beslissing tot aanvaarding van
de algemene vergadering, genomen met een meerderheid zoals geregeld in artikel 7.3 van
deze statuten.
7.2 Einde lidmaatschap door ontslag.
1° Het einde van een lidmaatschap door ontslag van een partner wordt geregeld door de
Codex Hoger Onderwijs, Hoofdstuk II, Afdeling 3, artikel II.16.
2° Het lidmaatschap van een ‘ander lid’ eindigt, zoals geregeld in de VZW wet dd. 21 juni
1921 artikel 12 lid 1, op het ogenblik dat het betrokken lid op schriftelijke of elektronische
wijze ontslag heeft ingediend bij de voorzitter van de algemene vergadering.
7.3 Einde lidmaatschap door uitsluiting.
Het lidmaatschap van een lid binnen de categorie ‘andere leden’ eindigt, zoals geregeld in de
VZW wet dd. 21 juni 1921 artikel 12 lid 2, indien het betrokken lid bij beslissing van de
algemene vergadering wordt uitgesloten. Een voorstel tot uitsluiting is slechts aanvaard
indien cumulatief (i) een meerderheid van twee derde van het totaal aantal uitgebrachte
stemmen wordt bereikt, én (ii) een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van
de VUB-stemgerechtigden wordt bereikt, én (iii) een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de EhB- stemgerechtigden wordt bereikt.
7.4 Gevolgen van einde lidmaatschap in het algemeen.
Het einde van het lidmaatschap verleent het lid wiens lidmaatschap eindigt generlei recht op
het vermogen van de vereniging, noch in hoofde van het betrokken lid, noch in hoofde van
enige erfgenamen of rechtsopvolgers.
Artikel 8 – Bijdrage – Vermogen
De VUB en de EhB verbinden zich ertoe jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage te betalen aan
de vereniging. De andere leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.
De enkele hoedanigheid van lid verleent generlei recht op het vermogen van de vereniging.
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TITEL III – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9 – Samenstelling, partners en stemgerechtigdheid
9.1 De algemene vergadering is samengesteld uit de partners van de vereniging.
De VUB en de EhB duiden in toepassing van artikel 9.2 en 9.3 stemgerechtigden aan die elk
over één stem beschikken op de algemene vergadering.
9.2 Stemgerechtigden Vrije Universiteit Brussel:
De categorie van VUB-stemgerechtigden bestaat van rechtswege uit zes stemgerechtigden.
1° De rector van de Vrije Universiteit Brussel maakt qualitate qua deel uit van de algemene
vergadering.
2° Vier VUB-stemgerechtigden zijn natuurlijke personen hiertoe aangeduid door het
bevoegd universiteitsorgaan, behorend tot het personeel van de VUB. Deze categorie van
VUB-stemgerechtigden wordt hierna aangeduid als VUB-stemgerechtigden/Personeel.
3° Eén VUB-stemgerechtigde is een natuurlijk persoon en maakt deel uit van de geleding van
de studenten die ten minste één jaar aan de Vrije Universiteit Brussel regelmatig is
ingeschreven. Deze stemgerechtigde is hiertoe aangeduid door het bevoegd
universiteitsorgaan. Deze categorie van VUB-stemgerechtigde wordt hierna aangeduid als
VUB-stemgerechtigde/Studenten.
9.3 Stemgerechtigden Erasmushogeschool Brussel:
De categorie van EhB-stemgerechtigden bestaat van rechtswege uit vier stemgerechtigden.
1° De algemeen directeur van de Erasmushogeschool Brussel maakt qualitate qua deel uit
van de algemene vergadering.
2° Twee EhB-stemgerechtigden zijn natuurlijke personen hiertoe aangeduid door het
bevoegd orgaan van de hogeschool, behorend tot het personeel van de Erasmushogeschool
Brussel. Deze categorie van EhB-stemgerechtigden wordt hierna aangeduid als EhBstemgerechtigden/Personeel.
3° Eén EhB-stemgerechtigde is een natuurlijk persoon en maakt deel uit van de geleding van
de studenten die ten minste één jaar aan de Erasmushogeschool Brussel regelmatig is
ingeschreven. Deze stemgerechtigde is hiertoe aangeduid door het bevoegd orgaan van de
hogeschool. Deze categorie van EhB-stemgerechtigde wordt hierna aangeduid als EhBstemgerechtigde/Studenten.
9.4 Stemgerechtigden “Andere leden”
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De groep van “Andere leden” telt maximum vier natuurlijke personen die door de algemene
vergadering worden benoemd op gezamenlijke voordracht van de Vrije Universiteit Brussel
en van de Erasmushogeschool Brussel.
9.5 Genderevenwicht
Er wordt gestreefd naar evenwicht tussen geslachten, waarbij minstens één derde van de
stemgerechtigden tot het andere geslacht behoort.

Artikel 10 - Mutaties in vertegenwoordiging
10.1 Einde mandaat door vervanging
1° Het mandaat van elke VUB-stemgerechtigde eindigt van rechtswege op het ogenblik dat
voor de betrokken stemgerechtigde een vervanger wordt aangeduid door het bevoegde
orgaan van de Vrije Universiteit Brussel.
2° Het mandaat van elke EhB-stemgerechtigde eindigt van rechtswege op het ogenblik dat
voor de betrokken stemgerechtigde een vervanger wordt aangeduid door het bevoegde
orgaan van de Erasmushogeschool Brussel.
10.2 Einde mandaat door een andere reden van vervanging
Indien het mandaat van een stemgerechtigde vroegtijdig een einde neemt door een andere
reden dan de aanduiding van een vervanger (meer in het bijzonder door ontslag, uitsluiting
of overlijden), dan kan mits het naleven van de aanduidingsprocedure binnen de betrokken
instelling, onmiddellijk een vervanger worden aangeduid. Op het eventuele wegvallen van
een stemgerechtigde kan worden geanticipeerd, door een plaatsvervangende
stemgerechtigde aan te duiden.

Artikel 11 – Bevoegdheid
1° De algemene vergadering is bevoegd voor alle aangelegenheden die haar uitdrukkelijk
door of krachtens de VZW-wet worden voorbehouden, waaronder:
- De wijziging van de statuten
- De benoeming en afzetting van de bestuurders
- De kwijting aan de bestuurders
- De goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening
- De ontbinding van de vereniging
- De uitsluiting van een lid
2° De algemene vergadering is bevoegd voor het goed- of afkeuren van alle beslissingen van
de raad van bestuur in alle aangelegenheden die verband houden met de voorbereidingen
binnen de associatie als forum m.b.t. de evolutie naar een geïntegreerde hoger
onderwijsruimte.
3° De algemene vergadering is bevoegd voor het bepalen van de structuren en procedures
van overleg en onderhandeling over personeelsaangelegenheden zoals opgenomen in de
Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013.
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4° De algemene vergadering is bevoegd voor de oprichting van een studentenraad op
associatieniveau en de aktename van de handelingen gesteld door die studentenraad zoals
opgenomen in de Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013.

Artikel 12 – Oproeping
12.1 Frequentie
De algemene vergadering vergadert minimaal 2 maal per jaar. De eerste jaarlijkse algemene
vergadering wordt gehouden in de loop van het eerste semester van elk boekjaar. Zij
beraadslaagt en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over het voorgaande
boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Een
tweede algemene vergadering wordt gehouden in de loop van het tweede semester van het
boekjaar en beslist over de goedkeuring van de begroting van het volgende boekjaar.
12.2 Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De raad van bestuur kan, telkens wanneer dit naar zijn oordeel nodig is, een algemene
vergadering samenroepen. De raad van bestuur moet een algemene vergadering
samenroepen wanneer minstens één vijfde van de stemgerechtigden hierom verzoekt. De
raad van bestuur moet aan zulk verzoek voldoen binnen een termijn van 21 dagen, volgens
artikel 5 van de VZW-wetgeving, na hun regelmatig gerichte verzoek.
12.3 Oproeping
1° De stemgerechtigden worden digitaal tot de algemene vergadering opgeroepen, ten
minste acht kalenderdagen voor de betrokken vergadering. De digitale oproeping bevat de
agenda van de te behandelen onderwerpen en de begeleidende stukken.
2° In geval van hoogdringendheid kan van de oproepingsformaliteiten worden afgeweken
indien na een elektronische raadpleging blijkt dat een gewone meerderheid van de
stemgerechtigden van de aldus samengeroepen algemene vergadering hiermee instemt.

Artikel 13 – Geldige Besluitvorming
13.1 Aanwezigheid – vertegenwoordiging
1° De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen voor zover een
meerderheid van de stemgerechtigden aanwezig is en bovendien cumulatief (i) de helft van
de VUB-stemgerechtigden en de helft van de EhB-stemgerechtigden (al dan niet via
volmacht). Wordt het aanwezigheidsquorum niet gehaald, dan kan binnen de vier weken
een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die dan
ongeacht het aantal aanwezige of stemgerechtigden (al dan niet via volmacht) geldig kan
beraadslagen en beslissen over deze agenda.
2° Een stemgerechtigde wordt geldig vertegenwoordigd door een andere stemgerechtigde
aan wie hiervoor schriftelijk volmacht werd gegeven. Er kan slechts 1 volmacht per
stemgerechtigde gegeven worden.
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3° Behoudens bij afwijking in geval van hoogdringendheid overeenkomstig artikel 12.3 2° kan
de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen over punten die niet in de
agenda waren opgenomen, voor zover de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden
er mee instemt dat de niet-geagendeerde punten worden behandeld.
13.2 Meerderheid – stemming
1° De algemene vergadering neemt zijn beslissingen na beraadslaging bij meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, en bovendien cumulatief de meerderheid van de VUBstemgerechtigden en de meerderheid van de EhB-stemgerechtigden tenzij wettelijke
bepalingen, de statuten of het huishoudelijk reglement in een bijzondere meerderheid
voorziet.
2° Voor de berekening van de uitgebrachte stemmen worden de onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.
3° Bij staking van stemmen onder de uitgebrachte stemmen van alle aanwezige en geldig
vertegenwoordigde stemgerechtigden, heeft de stem van de voorzitter de doorslag.
4° De stemming gebeurt bij handopsteking, onverminderd het recht van elke
stemgerechtigde om de geheime stemming te vragen. Bij geheime stemming ontvangt elke
stemgerechtigde een stembiljet.
5° De stemgerechtigden van de partners VUB en EhB beschikken elk over 1 stem, net zoals
de natuurlijke personen in de categorie “Andere leden” elk over één stem beschikken in de
algemene vergadering.

Artikel 14 – Notulen
1° De notulen van de algemene vergadering worden bijgehouden door of onder toezicht van
de secretaris van de vereniging. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris
ondertekend en bijgehouden in een daartoe bestemd register dat op de zetel van de
vereniging wordt bewaard. Elke stemgerechtigde heeft het recht ten allen tijde, mits
voorafgaande verwittiging, op de zetel van de vereniging inzage te krijgen in het
notulenregister. Eventuele geschillen omtrent de notulen worden op een volgende
algemene vergadering gebracht.
2° Voor eensluidend verklaarde uittreksels uit en/of afschriften van de notulen worden
geldig afgeleverd onder de handtekening van de voorzitter en de secretaris van de
vereniging.
3° De ontwerpnotulen worden samen met de ontwerpbeslissingen binnen de 5
kalenderdagen aan de Regeringscommissaris bezorgd.
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TITEL IV – RAAD VAN BESTUUR

Artikel 15 – Samenstelling
15.1 De raad van bestuur bestaat uit 9 bestuurders, al dan niet lid van de vereniging, en is
samengesteld als volgt:
15.2 VUB-Bestuurders
Vier bestuurders zijn personeelslid van de Vrije Universiteit Brussel en worden aangeduid als
volgt:
1° De rector van de Vrije Universiteit Brussel maakt qualitate qua deel uit van de raad van
bestuur van de vereniging.
2° Twee bestuurders maken deel uit van het Zelfstandig Academisch Personeel, Overig
Academisch Personeel of van het Administratief en Technisch Personeel van de Vrije
Universiteit Brussel en worden door de algemene vergadering benoemd op voordracht van
de VUB-stemgerechtigden.
3° Een bestuurder maakt deel uit van de studentenbevolking van de Vrije Universiteit Brussel
en wordt door de algemene vergadering benoemd op voordracht van het bevoegde VUBorgaan.
15.3 EhB - Bestuurders
Drie bestuurders zijn personeel van de Erasmushogeschool Brussel. Zolang slechts één
hogeschool lid is van de vereniging, is het aantal EhB-bestuurders beperkt tot drie. Ze
worden aangeduid als volgt:
1° De algemeen directeur van de Erasmushogeschool Brussel maakt qualitate qua deel uit
van de raad van bestuur van de vereniging.
2° Eén bestuurder is personeelslid van de Erasmushogeschool Brussel en wordt door de
algemene vergadering benoemd op voordracht van de EhB-stemgerechtigden.
3° Een bestuurder maakt deel uit van de studentenbevolking van de Erasmushogeschool
Brussel en wordt door de algemene vergadering benoemd op voordracht van het bevoegde
EhB-orgaan.
15.4 Andere-Bestuurders
Twee bestuurders worden onder de ‘andere leden’ van de algemene vergadering benoemd
op gezamenlijke voordracht van de Vrije Universiteit Brussel en van de Erasmushogeschool
Brussel, en dit omwille van hun representativiteit in het sociale, economische en culturele
leven van het land, en die hun toewijding aan de associatie hebben betoond of van wie
wordt aangenomen dat zij die toewijding zullen betonen. Indien de Vrije Universiteit Brussel
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en de Erasmushogeschool Brussel geen akkoord bereiken over de gezamenlijke voordracht,
zal eerstgenoemde en laatstgenoemde elk één kandidaat voordragen.
15.5 Genderevenwicht
Er wordt gestreefd naar evenwicht tussen geslachten, waarbij minstens één derde van de
stemgerechtigde leden tot het andere geslacht behoort.
Artikel 16 – Mandaat van bestuurder
16.1. Duurtijd mandaat en bezoldiging
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van twee jaar en zijn herbenoembaar.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd.
16.2 Ontslag bestuurders door de algemene vergadering
De bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden ontslagen. Indien een
bestuurder door de algemene vergadering wordt ontslagen, gaat de algemene vergadering
over tot benoeming van een nieuwe bestuurder, hetzij op voordracht van de categorie van
stemgerechtigden die de ontslagen bestuurder hadden voorgedragen, hetzij op gezamenlijke
voordracht door de partners indien het een bestuurder onder de categorie ‘Andere leden’ in
toepassing van artikel 15.4 betreft. De aldus benoemde nieuwe bestuurder doet de termijn
uit van de bestuurder die hij/zij vervangt.
16.3 Ontslagname bestuurders of overlijden
Indien een bestuursmandaat openvalt door ontslagname of overlijden van de bestuurder,
gaat de algemene vergadering over tot benoeming van een nieuwe bestuurder, hetzij op
voordracht van de categorie van stemgerechtigden die de bestuurder in het opengevallen
mandaat hadden voorgedragen, hetzij op gezamenlijke voordracht indien het een ‘Anderebestuurder’ in toepassing van artikel 15.4 betreft. De aldus benoemde nieuwe bestuurder
doet de termijn uit van de bestuurder die hij/zij vervangt.
16.4 Verlies van hoedanigheid-vervanging
Het bestuursmandaat van een bestuurder die op voordracht van een welbepaalde categorie
van stemgerechtigden met een welbepaalde hoedanigheid als bestuurder werd benoemd,
eindigt niet op het ogenblik dat de betrokken bestuurder de betrokken hoedanigheid
verliest. Op dat ogenblik echter heeft de categorie van stemgerechtigden op wier voordracht
de betrokken bestuurder werd benoemd, het recht te voorzien in een vervanging
overeenkomstig artikel 15.

Artikel 17 – Voorzitter – Ondervoorzitters – Secretaris
17.1 Voorzitter
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de ‘Andere-Bestuurders’, die tevens lid is van
de algemene vergadering.
17.2 Ondervoorzitters
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1° De rector van de VUB en de algemeen directeur van de EhB zijn beiden, qualitate qua,
ondervoorzitter van de vereniging.
2° Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de jongste
ondervoorzitter, en bij afwezigheid van deze laatste, door de andere ondervoorzitter.
17.3 Secretaris
De raad van bestuur duidt een secretaris aan, die al dan niet bestuurder kan zijn. Is de
secretaris geen bestuurder, dan woont hij/zij de vergaderingen bij zonder stemrecht. De
secretaris van de raad van bestuur is ook de secretaris van de vereniging en dus ook van de
algemene vergadering.
Artikel 18 – Bevoegdheden
18.1 Inzagerecht
Iedere bestuurder is gerechtigd op inzage, op de zetel van de associatie, van alle
documenten die een aangelegenheid betreffen die onder de bevoegdheid van de raad van
bestuur vallen, mits voorafgaande verwittiging.
18.2 Interne bestuursbevoegdheid
1° De raad van bestuur bestuurt de vereniging. Hij is bevoegd om alle daden van bestuur, in
de meest ruime zin, te stellen en beschikt over alle bevoegdheden die niet ingevolge de wet
of ingevolge de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
2° Inzake de opdracht in toepassing van de Codex hoger onderwijs d.d. 20 december 2013
om als forum de evolutie naar een geïntegreerde hoger onderwijsruimte voor te bereiden,
legt de raad van bestuur haar beslissing ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
De goedkeuring door de algemene vergadering vormt een opschortende voorwaarde van de
beslissing van de raad van bestuur.
3° De raad van bestuur kan zich laten bijstaan door adviserende comités waarvan zij de
oprichting nuttig acht. De raad van bestuur bepaalt vrij de samenstelling, het statuut en de
werkwijze van de adviserende comités die zij opricht.
18.3 Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, en heeft de macht
haar te verbinden, behoudens in die aangelegenheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
De vereniging wordt verder geldig vertegenwoordigd en verbonden door het gezamenlijk
optreden van de voorzitter, een VUB-Bestuurder en een EhB-Bestuurder.
18.4 Bijzondere volmachten
De raad van bestuur kan aan één of meer welbepaalde personen, al dan niet bestuurders,
bijzondere volmacht geven om de vereniging t.a.v. derden te vertegenwoordigen en haar te
verbinden.
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Artikel 19 – Oproeping
1° De raad van bestuur komt bijeen op initiatief van de voorzitter of van twee bestuurders,
samen optredend.
2° De bestuurders worden digitaal tot de raad van bestuur uitgenodigd en dit ten minste vijf
kalenderdagen voor de betrokken raad van bestuur. Deze digitale oproeping bevat de
agenda van de te behandelen onderwerpen en de begeleidende stukken.
3° In geval van hoogdringendheid kan van de oproepingsformaliteiten worden afgeweken
indien, na een elektronische raadpleging blijkt dat een gewone meerderheid van de
bestuurders van de aldus samengeroepen raad van bestuur hiermee instemt.

Artikel 20 – Geldige besluitvorming
20.1 aanwezigheid/vertegenwoordiging
1° De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen voor zover een
meerderheid van de bestuurders en bovendien cumulatief (i) de helft van de VUBBestuurders, en (ii) de helft van de EhB-Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd
zijn. Wordt het aanwezigheidsquorum niet gehaald, dan kan binnen de twee weken een
nieuwe raad van bestuur met dezelfde agenda worden samengeroepen, die dan ongeacht
het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden geldig kan beraadslagen en
beslissen over deze agenda.
2° Een bestuurder wordt geldig vertegenwoordigd door een andere bestuurder aan wie
hiervoor schriftelijk volmacht werd gegeven. Elke bestuurder kan ten hoogste één andere
bestuurder vertegenwoordigen.
3° Behoudens bij afwijking in geval van hoogdringendheid overeenkomstig artikel 19 3° kan
de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen over punten die niet in de
agenda waren opgenomen, voor zover de meerderheid van de aanwezige bestuurders er
mee instemt dat de niet-geagendeerde punten worden behandeld.
20.2 Meerderheid/stemming
1° De raad van bestuur vormt een college. De raad van bestuur neemt zijn beslissingen na
beraadslaging bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, en bovendien cumulatief de
meerderheid van de VUB-stemgerechtigden en de meerderheid van de EhBstemgerechtigden tenzij wettelijke bepalingen, de statuten of het huishoudelijk reglement in
een bijzondere meerderheid voorziet.
2° Voor de berekening van de uitgebrachte stemmen worden de onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.
3° Bij staking van stemmen onder de uitgebrachte stemmen van alle aanwezige en geldig
vertegenwoordigde bestuurders, heeft de stem van de voorzitter de doorslag.
20.3 Schriftelijke procedure
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Wanneer de omstandigheden er toe aanleiding geven kunnen de voorzitter en beide
ondervoorzitters, mits voorafgaandelijk positief advies van het orgaan van dagelijks bestuur,
(een) agendapunt(en) ter goedkeuring aan de leden van de raad van bestuur voorleggen
middels een schriftelijke procedure (digitaal).
Alle stukken horende bij het (de) agendapunt(en) worden tijdig digitaal bezorgd aan alle
bestuurders. Aan de bestuurders wordt gevraagd om kennis te nemen van deze stukken en
van de voorgestelde beslissing(en). De bestuurders krijgen 5 kalenderdagen, vanaf de
verzending van de stukken, de tijd om te reageren op het voorstel van beslissing. De
voorgestelde beslissing is niet goedgekeurd indien een gewone meerderheid zich schriftelijk
verzet.
De beslissing of de maatregel zoals goedgekeurd middels de schriftelijke procedure wordt
vervolgens gemeld op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur, die akte
neemt van de beslissing.
Artikel 21 - Notulen
1° De notulen van de raad van bestuur worden bijgehouden door of onder toezicht van de
secretaris van de vereniging. De goedkeuring van de notulen wordt als eerste punt op de
agenda van de volgende vergadering gebracht. De goedgekeurde notulen worden door de
voorzitter en de secretaris ondertekend, en bijgehouden in een daartoe bestemd register
dat op de zetel van de vereniging wordt bewaard. Elke bestuurder kan, tijdens de
gebruikelijke werkuren, op de zetel van de vereniging, inzage krijgen in het notulenregister,
mits voorafgaande verwittiging.
2° Voor eensluidend verklaarde uittreksels uit en/of afschriften van de notulen worden
geldig afgeleverd onder de handtekening van de voorzitter of van de secretaris, of
desgevallend van het orgaan van dagelijks bestuur.
3° De ontwerpnotulen en de ontwerpbeslissingen worden binnen de 5 kalenderdagen
bezorgd aan de Regeringscommissaris.
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TITEL V – DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 22 – Orgaan van dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan één of meer personen, al dan niet bestuurders, belasten met het
dagelijks bestuur van de vereniging, alsook met de vertegenwoordiging van de vereniging
wat het dagelijks bestuur betreft. Indien de raad van bestuur het dagelijks bestuur aan
meerdere personen opdraagt zullen zij als college optreden.

De raad van bestuur is bevoegd om alle aspecten inzake benoeming, ontslag, statuut,
werkwijze te regelen.

TITEL VII – BOEKJAAR

Artikel 23 – Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
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TITEL VIII – ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 24 – Gerechtelijke ontbinding
De vereniging kan gerechtelijk worden ontbonden in de gevallen en onder de
toepassingsvoorwaarden die de wet bepaalt.
Artikel 25 – Vrijwillige ontbinding
De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vereniging. Dit besluit vergt,
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquora opgelegd door de wet, en cumulatief
de meerderheid van de stemgerechtigden van de Vrije Universiteit Brussel én de
meerderheid van de stemgerechtigden van de Erasmushogeschool Brussel. Indien zij tot
ontbinding besluit, stelt de algemene vergadering met eenzelfde meerderheid één of meer
vereffenaars aan.
Artikel 26 – Ontbinding van rechtswege
Het uittreden uit de vereniging van een van de partners heeft van rechtswege de ontbinding
van de vereniging tot gevolg op de dag van het verstrijken van de driejarige opzegtermijn
bepaald in de Codex Hoger Onderwijs. Dit besluit vergt een meerderheid zoals bedoeld in
artikel 25. Vóór het verstrijken van deze driejarige periode vóór ontbinding, beslist de
algemene vergadering over de aanduiding van vereffenaars en over de bestemming van het
actief na vereffening.
Artikel 27 – Bestemming van het actief in geval van ontbinding
In het geval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 24, 25 en 26 zal de bestemming van het
actief, zoals vastgesteld na aanzuivering van het passief, worden gegeven door een door de
vereffenaars bijeen te roepen algemene vergadering. De goedkeuring van de bestemming
van het actief vergt binnen de algemene vergadering cumulatief (i) een meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemgerechtigden,
(ii) de stem van de Vrije Universiteit Brussel, en (iii) de stem van de Erasmushogeschool
Brussel. Bij staking van stemmen onder de uitgebrachte stemmen van alle geldig
vertegenwoordigde stemgerechtigden, heeft de stem van de Vrije Universiteit Brussel de
doorslag.
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TITEL IX – OVERGANGSMAATREGELEN

Artikel 28 – Bestuurders
Bij wijze van overgangsmaatregel zullen de bestuurders die benoemd werden tijdens de
algemene vergadering van 16 juni 2014 hun mandaat uitoefenen tot het einde van de
tweejarige termijn, ongeacht of er afwijkingen zijn van de bepalingen van artikel 9 en 15. De
algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur deze overgangssituatie
verlengen tot het einde van het kalenderjaar waarin de tweejarige termijn afloopt.
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