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Statuten ngo-federatie VZW
Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992.
Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93).
Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001, 25 maart 2004 en 12 juni 2007.
Gewijzigde naamsverandering op de AV van 8 december 2011

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN
Artikel 1
De vereniging draagt als naam : ngo-federatie, Vlaamse federatie van NGO’s voor
ontwikkelingssamenwerking afgekort: ngo-federatie
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd in 1060 Brussel, Vlasfabriekstraat 11, gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Brussel.
Artikel 3
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op elk ogenblik ontbonden worden door de
beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 4
De vereniging heeft tot doel:






als erkende federatie de gesprekspartner te zijn van de federale overheid voor de Vlaamse en tweetalige
niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.
bij de federale en andere overheden de belangen te verdedigen van deze niet-gouvernementele
organisaties en de leden bij te staan in hun relaties met de bevoegde overheden.
de leden te vertegenwoordigen in de overlegorganen inzake materies verbonden aan hun verplichtingen
als rechtspersoon of als werkgever
de professionele kwaliteit van de leden te versterken op het methodologisch, operationeel en strategisch
vlak om beter tegemoet te komen aan de uitdagingen van de ontwikkelingssamenwerking.
de samenwerking en de taakverdeling tussen de leden te verbeteren.

ngo-federatie verwezenlijkt deze gemeenschappelijke doelstellingen met respect voor de autonomie van de
aangesloten leden.
ngo-federatie werkt in een geest van pluralisme en voert een beleid dat representatief is voor haar leden
zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement.
Art 4 bis
Activiteiten:
ngo-federatie verwezenlijkt de doelstellingen onder meer door overleg, uitwisseling, vorming, studie en
evaluatie, en door dienstverlening aan de leden.
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LEDEN
Artikel 5
Het aantal leden is onbeperkt.
De vereniging telt twee soorten leden: gewone leden en geassocieerde leden. Alleen de gewone leden hebben
alle rechten en verplichtingen zoals bepaald door deze statuten en door de Wet van 27 juni 1921 betreffende
de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen en de stichtingen, verder afgekort als
de ‘Wet van 1921’. Geassocieerde leden zijn leden waarvan sprake is in artikel 2 ter van deze Wet.
Er is een minimum van twaalf gewone leden vereist.
Kunnen lid zijn van ngo-federatie:
Artikel 6

Gewone leden:
a. Gewone leden van rechtswege :
de Vlaamse en tweetalige verenigingen erkend door de Belgische federale overheid overeenkomstig de
Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en haar
uitvoeringsbesluiten. Alleen de NGO's waarvan een wezenlijk deel van de activiteiten wordt
georganiseerd in Vlaanderen of gedragen worden door de Vlaamse bevolking , komen in aanmerking.
Deze verenigingen worden als lid toegelaten indien ze een schriftelijke aanvraag tot lidmaatschap richten
aan de voorzitter van de raad van bestuur waarbij zij zich akkoord verklaren met de doelstellingen van
de federatie.
De raad van bestuur van de federatie meldt het lidmaatschap aan de eerstkomende algemene vergadering
die het bekrachtigt.
De verenigingen verliezen hun lidmaatschap in deze categorie wanneer hun erkenning door de overheid
vervalt.
De rechten van een lid van rechtswege kunnen geschorst worden indien het niet meer aan haar
verplichtingen voldoet. Dit gebeurt op basis van een gemotiveerd verslag van de raad van bestuur en
nadat de algemene vergadering het lid gehoord heeft.
Het huishoudelijk reglement kan nadere regels bepalen omtrent toelating, schorsing en einde
lidmaatschap.
b. gewone leden die toegelaten worden door de algemene vergadering:


andere Vlaamse of tweetalige verenigingen die in de ontwikkelingssamenwerking actief zijn en die :
 ofwel een erkenning overwegen bij de overheid ;
 ofwel door hun diensten of activiteiten bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van ngofederatie.
Deze verenigingen moeten de rechtsvorm hebben aangenomen van een vereniging zonder
winstoogmerk, een stichting van openbaar nut, een vennootschap met sociaal oogmerk, of een
internationale vereniging zonder winstoogmerk..



maximum 5 natuurlijke personen.
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De leden van deze categorie die door de algemene vergadering toegelaten worden kunnen uitgesloten
worden als lid van ngo-federatie. Hun aanvaarding en uitsluiting kunnen slechts worden uitgesproken op
voorstel van de raad van bestuur, door een meerderheid van twee derden van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden in de algemene vergadering.

ledenbijdrage:
De ledenbijdrage van de gewone leden bedraagt maximaal 4000 € per jaar.
De gewone leden – natuurlijke personen betalen geen lidgeld.
Artikel 7

Geassocieerde leden:
Een vereniging, opgericht volgens de Wet van 1921 die actief is in de ontwikkelingssamenwerking en de
doelstellingen van ngo-federatie ondersteunt kan toegelaten worden als geassocieerd lid. Feitelijke
verenigingen, of verenigingen opgericht in het buitenland kunnen eveneens in aanmerking komen. Zij
richten een schriftelijke aanvraag aan de voorzitter van de raad van bestuur.
NGO's die in aanmerking kunnen komen als lid van rechtswege kunnen geen aanvraag doen of aangesloten
blijven in deze categorie van leden.
De raad van bestuur beslist zonder beperking en zonder verdere motivatie dat een kandidaat al dan niet wordt
aanvaard. Hij beslist op dezelfde wijze over het ontslag.
Geassocieerde leden hebben enkel de rechten en plichten die worden omschreven in deze statuten
Geassocieerde leden betalen een ledenbijdrage die niet hoger ligt dan 500 euro. Het bedrag wordt
vastgesteld door de raad van bestuur.
De geassocieerde leden hebben recht op deelname aan de studiedagen en vorming, en op de informatie die de
federatie inricht of verstrekt aan haar gewone leden.
Artikel 8

Ontslag van de leden:
Alle leden, gewone of geassocieerde, kunnen zelf een einde maken aan het lidmaatschap door dit schriftelijk
bekend te maken aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dit ontslaat hen niet van het betalen van de
achterstallige lidmaatschapsbijdrage en andere vergoedingen.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9
Alle gewone leden maken deel uit van de algemene vergadering en zij beschikken elk over één stem.
Het stemrecht is verbonden aan de betaling van de ledenbijdrage.
De gewone leden - natuurlijke personen hebben stemrecht zonder betaling van lidgeld.
Elk lid mag zich door een ander gewoon lid laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering maar
niemand mag meer dan twee volmachten hebben.
De geassocieerde leden kunnen de vergadering bijwonen zonder stemrecht.
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Artikel 10
De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar.
De raad van bestuur stelt de dagorde van de algemene vergadering op en bepaalt plaats en uur van de
vergadering. De gewone leden worden uitgenodigd per brief of met elektronische post (tenzij het lid deze
laatste wijze uitdrukkelijk heeft uitgesloten), minstens acht dagen voor de vergadering.
Op de vergadering zelf kan een gewone meerderheid van de aanwezige leden een punt op de agenda plaatsen
ten laatste bij de goedkeuring van de agenda, na de opening van de vergadering.
Artikel 11
De raad van bestuur heeft het recht een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. Hij is hiertoe
verplicht op vraag van één vijfde van de gewone leden.
Artikel 12
De voorzitter zit de algemene vergadering voor. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door
een ondervoorzitter of door het oudste aanwezige bestuurslid
Artikel 13
De algemene vergadering legt de algemene beleidslijnen vast. Daartoe keurt ze de algemene
beleidsdocumenten en het huishoudelijk reglement goed.
Ze benoemt, met een eenvoudige meerderheid, de voorzitter en de bestuursleden ; ze kan deze eveneens
ontslaan, met een meerderheid van twee derden.
Ze keurt de rekeningen en het jaarverslag goed evenals de begroting en het jaarprogramma , verleent
kwijting aan de bestuurders, en stelt op voorstel van de raad van bestuur het jaarlijks lidgeld voor de gewone
leden vast.
Ze aanvaardt de nieuwe gewone leden en sluit ze uit, wijzigt de statuten en het huishoudelijk reglement en
ontbindt vrijwillig de vereniging.
Al de gewone leden krijgen het verslag van de algemene vergadering toegestuurd.

RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling
Artikel 14
De leden van de raad van bestuur worden aangeduid door de algemene vergadering. Deze houdt daarbij
rekening met een billijke vertegenwoordiging van de verschillende ideologische en filosofische tendensen
onder de leden, met een billijke verhouding tussen mannen en vrouwen en met de betrokkenheid van de
bestuursleden bij de verschillende soorten van activiteiten. Eén bestuursmandaat wordt voorbehouden aan
een vertegenwoordiger van de v.z.w. Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11.
Het huishoudelijk reglement gaat verder in op deze billijke verdeling en op de invulling van het mandaat
voorbehouden aan de v.w.z. koepel van de Vlaamse N-Z beweging 11.11.11. Het bepaalt het aantal
bestuursleden en de verkiezingsprocedure voor de raad van bestuur.
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Artikel 15
De duur van het mandaat van de leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld op drie jaar en is
hernieuwbaar. Alle mandaten worden gelijktijdig vernieuwd. De uittredende bestuursleden behouden hun
mandaat tot in hun vervanging is voorzien, tenzij ze zelf ontslag nemen.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen binnen of buiten de reeds verkozen
bestuursleden..
Het mandaat van de voorzitter duurt drie jaar en is hernieuwbaar.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden één of meerdere ondervoorzitters.
Artikel 16
Bestuursleden die vrijwillig ontslag nemen doen dit door een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter.
Daarnaast kunnen bestuursleden ten allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering.
Indien een bestuurslid verkozen werd als vertegenwoordiger van een vereniging eindigt het mandaat
automatisch wanneer de vereniging die hij of zij vertegenwoordigt die wens uitdrukt
Bij ontslag van een bestuurslid voorziet de raad van bestuur in zijn vervanging door coöptatie, rekening
houdend met de bepalingen van artikel 14.
Deze aanstelling is voorlopig tot de eerstkomende algemene vergadering , tot dan zetelt de vervanger als
waarnemer; daarna beëindigt hij het mandaat van de voorganger.

Vergadering
Artikel 17
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, van een
ondervoorzitter.

Bevoegdheden
Artikel 18
De raad van bestuur is bevoegd voor alle materies die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden. Ze zijn van interne en externe aard. Zo:











bereidt het bestuur de algemene beleidsbeslissingen van de algemene vergadering voor ;
volgt het bestuur het goedgekeurde beleid en jaarprogramma op ;
kan het werkgroepen oprichten teneinde de beleidsbeslissingen van de algemene vergadering uit te
voeren of om haar bij te staan in haar taak ;
bekrachtigt het de beleidsvoorstellen van de werkgroepen;
vertolkt het bestuur het beleid naar de overheid en de andere NGO-instanties toe ;
duidt het de vertegenwoordigers van de federatie aan in de overleg- en adviesorganen naar de overheid
toe ;
is het verantwoordelijk voor het financieel beheer en voor het personeelsbeleid ;
ziet het toe op de goede werking van werkgroepen en van het secretariaat ;
benoemt het de directeur en benoemt het, uit haar midden de afgevaardigde bestuurder van de
vereniging.
verkiest het onder haar leden één of meer ondervoorzitters.
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Artikel 19
Voor de daden van intern en extern bestuur treedt het bestuur op als college: de beslissingen worden na
overleg genomen met de meerderheden die vereist worden door de wet of de statuten, en verduidelijkt in het
huishoudelijk reglement.
Naar derden kan het bestuur ook vertegenwoordigd worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen,
waaronder minstens de voorzitter of een ondervoorzitter of de afgevaardigde bestuurder.
Zij kunnen alle handelingen stellen van financiële, gerechtelijke en buitengerechtelijke aard.
Het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan twee personen, de afgevaardigde bestuurder en de directeur.
Daden van vertegenwoordiging naar de overheid zoals beschreven in het kader van het KB van 7-2-2007 dat
de erkenning regelt en betoelaging van de Federaties van NGO’s of van elk KB dat ter vervanging hiervan
wordt uitgevaardigd , worden alleen aan de directeur opgedragen. Hij kan hierin alleen optreden. De overige
principes van bevoegdheidsverdeling inzake dagelijks bestuur tussen directeur en afgevaardigde bestuurder
worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Artikel 20
De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte volmachten geven. Zij gelden als lastgeving, en de
beperkingen kunnen dus aan derden worden tegengesteld.

WERKGROEPEN
Artikel 21
Om haar doelstellingen, zoals opgesomd in artikel 4, te realiseren richt de raad van bestuur werkgroepen
op . De finaliteit en de samenstelling daarvan wordt vastgelegd in het jaarprogramma.

EINDBEPALINGEN
Artikel 22
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering het actief toewijzen aan een vereniging met een
gelijkaardige of verwante doelstelling.
Artikel 23
Voor alle gevallen door deze statuten niet voorzien geldt de Wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen en de stichtingen.

-----------------------------
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