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Fresh Trade Belgium vzw erkend als beroepsvereniging 

 

Titel I: Rechtsvorm, naam, zetel, identificatie, boekjaar, duur 

Artikel 1  

De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk (hierna ‘de VZW’ 

genaamd) erkend als beroepsvereniging op grond van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna 

“WVV”). 

Artikel 2  

De VZW heeft als naam “Fresh Trade Belgium”.  

Artikel 3  

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.   
 

Artikel 4  
 
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere 
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de VZW, moet de VZW de volgende gegevens 
vermelden: 1°) naam van de VZW, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort,  3°) volledig adres van de zetel, 
4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van “rechtspersonenregister” en bevoegde rechtbank 
volgens de zetel, 6°) in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de VZW en 7°) in 
voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is. 
 

Artikel 5  
 
Voor alles wat in onderhavige statuten niet voorzien is, valt zij onder toepassing van het WVV en de 
uitvoeringbesluiten. 
 

Artikel 6  
 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. 
 

Artikel 7  
 
De VZW wordt opgericht voor een onbepaalde tijd. Zij kan ontbonden worden in de vorm en onder de 
voorwaarden onder artikel 25 van onderhavige statuten. 
 
Titel II: Belangeloos doel, voorwerp en financiering  

Artikel 8  

De vereniging heeft uitsluitend tot doel de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de 
beroepsbelangen van haar leden, de handelaars in groenten en fruit (AGF-producten) en dit voor het 
hele grondgebied van België.  
 
Om de belangen van de handel in fruit en groenten op sectoraal vlak te verdedigen in binnen- en 

buitenland kan de vereniging onder meer volgende niet-economische activiteiten ontwikkelen, in 
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opdracht van de leden actief in deze sector en waar mogelijk in actieve samenwerking met andere 

schakels in de keten van groenten en fruit.  

• Het opzetten en uitvoeren van studies en projecten  

• De aangesloten leden te adviseren, informeren en ondersteunen 

• Voor rekening van de leden op te treden bij onderhandelingen over normalisaties en 

reglementeringen.  

Het is de vereniging niet toegelaten economische activiteiten te ontwikkelen buiten degene die op 

grond van artikel 9:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn toegelaten.  

Binnen die grenzen kan zij medewerking verlenen en haar interesse betonen aan iedere activiteit die 

met haar doel overeenkomt, roerende en onroerende goederen verwerven, personeel onder 

arbeidscontract aanwerven en alle noodzakelijke overeenkomsten afsluiten met haar leden, 

verenigingen of groeperingen, om haar doelstelling te realiseren. 

De vereniging treedt tegenover derden op als representatief orgaan van de sector. 

Artikel 9  

De inkomsten van de VZW bestaan onder meer uit lidmaatschapsbijdragen en vergoedingen voor 
dienstverlening. Deze dienstverlening kan ook worden opengesteld voor niet leden.   
 
De vereniging kan ook inkomsten genereren uit activiteiten die zij zelf organiseert. De vereniging kan 
ten bate van haar verenigingskas organiseren: opleidingen, congressen en beurzen, uitstappen, 
evenementen, inschrijvingslijsten, publicaties, reizen enz. onder de voorwaarden voorgeschreven door 
de wet.  
 

Titel III. Lidmaatschap  

Artikel 10 : Leden 

De vereniging bestaat ten minste uit zeven leden.  

Alle rechtspersonen of natuurlijke personen die regelmatig ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor 

Ondernemingen, die een beroep uitoefenen in de sector van de handel in fruit en groenten en die te 

goeder naam en faam bekend zijn, kunnen zich kandidaat stellen als lid van de VZW 

Hiertoe dient een kandidaatstelling gericht te worden aan het Bestuursorgaan, dat zal beslissen over 

de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. Het Bestuursorgaan kan 

discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid. 

Het lidmaatschap bij de VZW is onderworpen aan de betaling van een lidmaatschapsbijdrage. Het 

bedrag van deze bijdrage wordt jaarlijks per categorie vastgesteld door de Algemene Vergadering op 

voorstel van het Bestuursorgaan. De bijdrage wordt geïnd tijdens het eerste kwartaal van het werkjaar 

en is verschuldigd voor het ganse jaar. Het maximum bedrag voor deze lidmaatschapsbijdrage is 10.000 

EUR. Een nieuw lid betaalt in het eerste jaar een bijdrage pro rata van het aantal maanden dat hij dat 

jaar effectief lid is. Voor de berekening van de bijdrage van het eerste jaar, wordt de maand waarin 

het lid aanvaard wordt, als een volledige maand beschouwd 

De leden hebben de rechten en plichten die in het WVV of in deze statuten zijn voorzien.  

De leden dienen zich te houden aan de huidige statuten vanaf het ogenblik van hun aanvaarding als 

lid van de VZW. 
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Wanneer in deze statuten wordt verwezen naar “lid”/“leden”, wordt behoudens expliciete 

andersluidende bepaling, verwezen naar de leden bedoeld in artikel 10. 

Artikel 11 : Toegetreden leden 
 

Alle rechtspersonen of natuurlijke personen die belangstelling hebben voor de doelstelling van de VZW 
en die willen medewerken aan de verwezenlijking van het belangeloos doel van de VZW, kunnen een 
aanvraag indienen om toegetreden lid te worden.  
 
Het Bestuursorgaan beslist discretionair en zonder verdere motivatie of een kandidaat al dan niet 
wordt aanvaard als toegetreden lid, waarbij beroep en verblijfplaats geen rol spelen. 
 
De toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. 
Zij hebben het recht om de Algemene Vergadering als waarnemer bij te wonen, doch hebben slechts 
stemrecht indien zij deel uitmaken van het Bestuursorgaan. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage die wordt 
vastgesteld door het Bestuursorgaan. 
 
 

Artikel 12 : Uittreding van leden 

Ieder (toegetreden) lid heeft het recht op ieder ogenblik zijn ontslag in te dienen met een 

aangetekende brief aan de Voorzitter van het Bestuursorgaan.  

 Het ontslag gaat in op het einde van het kalenderjaar. 

Het ontslagnemend (toegetreden) lid blijft in ieder geval gehouden tot betaling van de vervallen 

lidmaatschapsbijdragen die hij zou verzuimd hebben te voldoen en van de bijdrage van het lopende 

jaar en het daaropvolgende jaar indien de opzeg niet is gebeurd ten laatste op 31 mei van het lopende 

jaar. 

Het lidmaatschap van een (toegetreden) lid eindigt in elk geval:  

• Wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om (toegetreden) lid te 
worden,  

• Bij overlijden van een (toegetreden) lid – natuurlijke persoon of 
faillissement/ontbinding van een lid – rechtspersoon.  

 
Artikel 13  

Het lidmaatschap van een (toegetreden) lid kan door het Bestuursorgaan worden geschorst bij het 

niet-betalen van de lidmaatschapsbijdrage binnen de maand die volgt op de vervaldatum van de 

factuur en na aanmaning per aangetekende brief; een schorsing komt geenszins neer op het ontslag 

of de uitsluiting van het (toegetreden) lid en stelt het (toegetreden) lid dus niet vrij van het betalen 

van de verschuldigde bijdrage. 

Artikel 14  

Leden kunnen op elk ogenblik, op voorstel van het Bestuursorgaan of op verzoek van minstens 1/5 van 

alle leden worden uitgesloten door de Algemene Vergadering onder meer op basis van volgende 

elementen: 

 - als zij de statuten en het intern reglement niet naleven; 

 - in geval van kennelijk wangedrag; 
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- als zij door hun lidmaatschap of door hun optreden de belangen van de vereniging schaden. 

Op deze vergadering dient minstens 2/3 van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en voor 

de beslissing is een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden 

vereist. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer. 

De uitsluiting van een lid moet specifiek worden geagendeerd in de oproeping. Het lid waarvan de 

beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor 

uitsluiting door de Voorzitter van het Bestuursorgaan. Het lid heeft het recht gehoord te worden op 

de Algemene Vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.  

Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW kunnen door een eenzijdig 

besluit van het Bestuursorgaan uitgesloten worden als toegetreden lid. 

Artikel 15 : Rechten 

Het ontslagnemend of uitgesloten (toegetreden) lid en de rechthebbende van een ontslagnemend, 
uitgesloten of overleden (toegetreden) lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het vermogen van 
de vereniging. Zij kunnen evenmin de betaalde lidmaatschapsbijdragen terugvorderen.  

Indien door ontslag van een lid het aantal leden terugvalt tot onder het wettelijk of statutair voorziene 
minimum, wordt het ontslag van het lid opgeschort totdat er een na een redelijke termijn een 
vervanger is gevonden.  

 

Titel IV: Algemene Vergadering 

 

Artikel 16 : Bevoegdheden 

De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd voor:  

- de statutenwijziging; 

- de benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging indien een 

bezoldiging wordt toegekend; 

- de benoeming en afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;  

- de kwijting aan de bestuurders en de commissaris en, in voorkomend geval, het instellen van de 

verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 

- de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;  

- de ontbinding van de vereniging;  

- de uitsluiting van een lid;  

- de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 

- een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden 

- alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen. 

- indien hij dit nodig oordeelt, een algemeen secretaris benoemen. 
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Artikel 17 : Samenstelling en werking  

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.  
 
Leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een door hen aangewezen gevolmachtigde, op 
voorwaarde dat deze ook lid is van de VZW. Elk lid kan van ten hoogste drie volmachten houder zijn. 
 
Toegetreden kunnen de Algemene Vergadering slechts als waarnemer bijwonen en hebben geen 
stemrecht, met uitzondering van de toegetreden leden die lid zijn van het Bestuursorgaan. 
 
Alle leden beschikken ieder over één stem. Leden-groepen die bestaan uit drie of meerdere bedrijven 

die actief zijn in de in artikel 10 vermelde secties beschikken over twee stemmen. 

De Algemene Vergadering van de vereniging wordt jaarlijks gehouden in de eerste helft van het 
werkjaar.  

De uitnodigingen voor de Algemene Vergadering van de vereniging moeten vijftien volle dagen voor 
de datum van de vergadering verzonden worden aan de leden, de bestuurders en de commissaris, en 
de agenda, datum een uur vermelden. Uitnodigingen kunnen worden overgemaakt bij gewone of 
elektronische post.  

Het Bestuursorgaan stelt de dagorde vast en zal er elk voorstel op vermelden dat ingediend is door ten 

minste één twintigste van de leden en minstens tien dagen voor de Algemene Vergadering.  

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de 
secretaris en die bijgehouden worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten 
worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en 
desgevallend de algemeen secretaris.  

De Voorzitter van de vereniging is verplicht een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen 
wanneer dit gevraagd wordt door tenminste één vijfde van de leden. In dat geval moet de Algemene 
Vergadering worden bijeengeroepen binnen de 21 dagen na het verzoek. Deze Algemene Vergadering 
moet uiterlijk plaats vinden op de 40ste dag na het verzoek. 

De besluiten getroffen door de Algemene Vergadering worden aan de leden ter kennis gebracht door 

omzendschrijven of aan de betrokken derden door het Register der Processen Verbaal, dat zich op het 

secretariaat te hunner beschikking bevindt tijdens de bureeluren. De door de Algemene Vergadering 

geldig genomen besluiten zijn bindend voor al de leden van de beroepsfederatie, zelfs voor de 

tegenstemmers en voor de afwezigen. 

Artikel 18 : Besluitvorming 

De Algemene Vergadering kan over alle zaken beslissen bij gewone meerderheid van de aanwezige en 

vertegenwoordigde leden, met uitsluiting van de afwezigen, van de nietige stemmen en van de 

onthoudingen, behoudens in de gevallen waarin de statuten of het WVV anders bepalen. 

Een wijziging van de statuten of een uitsluiting van een lid is alleen dan aangenomen wanneer zij twee 

derde van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller, 

noch in de noemer worden meegerekend. Indien minder dan twee derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is, is een tweede bijeenroeping noodzakelijk. De nieuwe vergadering kan dan 

beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering moet 

wel plaats vinden ten minste vijftien dagen na de eerste vergadering. Betreft de wijziging van de 
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statuten een wijziging van het doel of voorwerp van de vereniging of een ontbinding dan geldt 

bijkomend dat de beslissing moet worden genomen met vier vijfde van de stemmen van de aanwezige 

of vertegenwoordigde leden. 

De Algemene Vergadering kan ook geldig vergaderen via video- of teleconferentie waarbij de controle 

van aanwezigheden, volmachten en een daadwerkelijke beraadslaging en besluitvorming met 

stemopname mogelijk moet zijn. 

 

Titel V: het Bestuursorgaan   

Artikel 19 : Samenstelling en werking 

De vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, samengesteld uit maximum 12 leden. De 

leden van het Bestuursorgaan worden voor een termijn van drie jaar verkozen door de Algemene 

Vergadering.  

Om zich kandidaat te stellen namens een bedrijf als bestuurder, moet dit bedrijf minstens één jaar lid 

zijn van de vereniging. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een 

natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger te benoemen. 

De leden van het Bestuursorgaan verkiezen onder elkaar een Voorzitter voor een termijn van drie jaar. 

De Voorzitter van het Bestuursorgaan is tevens Voorzitter van de Algemene Vergadering. 

Het Bestuursorgaan verkiest onder haar leden twee ondervoorzitters, waarvan één lid is van de sectie 

groothandel/ import en één lid van de sectie groothandel/ export van de vereniging. De 

ondervoorzitters van de vereniging worden van rechtswege voorzitter van de sectie die zij 

vertegenwoordigen. Het Bestuursorgaan duidt in zijn midden eveneens een penningmeester aan die 

toezicht houdt op de financiën. 

Ingeval een plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van de duur van het mandaat, heeft 

het Bestuursorgaan geen recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren maar kan zij wel een persoon 

aanduiden die als waarnemer zonder stemrecht mag deelnemen aan de vergaderingen van het 

bestuursorgaan en die zij als kandidaat-bestuurder mag voordragen aan de Algemene Vergadering. 

Het komt vervolgens toe aan de eerstvolgende Algemene Vergadering om in de vervanging van 

voortijdig opengevallen mandaat te voorzien. De aldus benoemde bestuurder beëindigt het mandaat 

van deze die hij vervangt.  

Het Bestuursorgaan zal tenminste éénmaal per semester vergaderen en zo dikwijls als het belang van 

de VZW het vereist. De Voorzitter moet het Bestuursorgaan samenroepen als tenminste een derde 

leden van het Bestuursorgaan hem dat schriftelijk vragen. 

Het Bestuursorgaan kan alleen beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is. Nadat echter een nieuwe oproeping heeft plaats gehad, kan over de 

agenda worden gestemd ongeacht de samenstelling van de vergadering. 

Elke bestuurder kan zich op de vergadering van het Bestuursorgaan laten vertegenwoordigen via 

volmacht door een ander lid van het Bestuursorgaan. Hij (zij) dient dit vooraf schriftelijk te melden aan 

de Voorzitter.  

De Ondervoorzitters staan de Voorzitter in zijn taak bij. Zo nodig vervangen zij hem en deze kan zijn 

bevoegdheid tijdelijk op een van hen overdragen. 



 

Fresh Trade Belgium vzw/ pag.7 

De beslissingen van het Bestuursorgaan worden getroffen bij meerderheid van stemmen, met 

uitsluiting van de afwezigen, de nietige stemmen en de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de 

stem van de Voorzitter doorslaggevend. 

Het proces-verbaal van de vergaderingen van het Bestuursorgaan wordt ondertekend door de 

Voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken en ligt ter inzage van alle leden op het secretariaat. 

Het Bestuursorgaan kan geldig vergaderen via video- of teleconferentie waarbij de controle van 

aanwezigheden, volmachten en een daadwerkelijke beraadslaging en besluitvorming met 

stemopname mogelijk moet zijn. 

Indien een lid van het Bestuursorgaan, zonder geldige reden, op drie achtereenvolgende 

vergaderingen van de Raad afwezig is geweest, dan moet het Bestuursorgaan dit tijdens de 

eerstvolgende Algemene Vergadering bekend maken, welke zal mogen besluiten om deze persoon uit 

haar functie van bestuurder te ontslaan 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd 

worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en worden (bij uittreksel) bekendgemaakt in de 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de 

VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook 

de omvang van hun bevoegdheden. 

Artikel 20 : Tegenstrijdig belang 

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard 

heeft dat strijdig is met het belang van de VZW, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór 

dat het Bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig 

belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan die de 

beslissing moet nemen. Het is het Bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien 

de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de 

verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting 

goedkeurt, kan het Bestuursorgaan ze uitvoeren. 

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.  

Wanneer de VZW niet (langer) kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47, 

§ 2 WVV dient het Bestuursorgaan daarenboven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting 

te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de 

vereniging op te nemen in de notulen. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het 

jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de VZW een 

commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De 

commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WVV de 

vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de VZW.  

Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de 

voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke 

verrichtingen. 
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Artikel 21 : Bevoegdheden  

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten en beslissingen te nemen die nodig 

of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die 

waarvoor volgens de wet of de statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.  

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, 

kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan 

derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan 

brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. 

Het Bestuursorgaan kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere 

derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het 

algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Bestuursorgaan. 

Commissies en werkgroepen kunnen worden opgericht in de schoot van het Bestuursorgaan teneinde 

bijzondere problemen te bestuderen. 

Het Bestuursorgaan stelt alle raadslieden aan voor het aanleggen of verdedigen van de belangen van 

de vereniging of haar leden. Het Bestuursorgaan doet dit ook voor alle kwesties die de vereniging 

aanbelangen en die hij beslecht wil zien door het gerecht. 

Het Bestuursorgaan kan een intern reglement goedkeuren dat de interne werking van de vereniging  

kan organiseren binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan. De statuten moeten in dat geval 

een verwijzing bevatten naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het is evenwel 

toegelaten dat het Bestuursorgaan deze verwijzing in de statuten aanpast en laat bekendmaken. De 

laatste versie van het intern reglement dateert 8 september 2020.  

Het Bestuursorgaan treedt in alle vorderingen voor het gerecht, als eiser of als verweerster. 

Het Bestuursorgaan is belast met het financieel beheer van de vereniging maar mag zonder de 
toestemming van de algemene Vergadering geen aandelen verwerven van vennootschappen, van 
welke aard ook, noch tegen betaling een financiële deelneming in zulke vennootschappen verkrijgen. 
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze 
openbaar zijn gemaakt. Niet- naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken 
bestuurder(s) in het gedrang. 
 
Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de VZW als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij 
vertegenwoordigt de VZW door de meerderheid van zijn leden. 
 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college, 
wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de Voorzitter en een bestuurder 
samen, die zich niet zullen moeten beroepen op een bijzondere volmacht van het Bestuursorgaan. In 
geval van afwezigheid of verhindering van de Voorzitter wordt zijn handtekening vervangen door die 
van een ondervoorzitter.  
 
Het Bestuursorgaan of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van 
de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde 
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de 
hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt 
inzake lastgeving. 
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Artikel 22 : Dagelijks Bestuur 

Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van Fresh Trade Belgium vzw, alsook haar 
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit één 
of meerdere personen, al dan niet bestuurder of lid, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. 
Het Dagelijks Bestuur handelt alleen, zowel wat het intern dagelijks bestuur betreft, als de externe 
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd de vereniging door haar 
handtekening te verbinden voor alle zaken die dagelijks bestuur betreffen.   
 
Indien een Dagelijks Bestuur wordt opgestart dat als college handelt, zullen beslissingen genomen 
worden bij gewone meerderheid van stemmen, met uitsluiting van de afwezigen, de nietige stemmen 
en de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.  
 

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de 

behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel 

om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de 

tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.  

Het Bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.  

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt 

openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in 

de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die 

de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel 

als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden. 

 

Artikel 23 : Aansprakelijkheid 

De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van 

de verbintenissen van de VZW. 

Tegenover de VZW en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun 

gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. 

Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten 

de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in 

dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Bestuurders zijn enkel 

aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht 

van (dagelijks) bestuur. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben 

gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. 

Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen. 

Artikel 24 : Toezicht financiën 

Samen met de algemeen secretaris zorgt de penningmeester voor het innen van de bijdragen en van 

alle andere inkomsten. Hij brengt financieel verslag uit aan het Bestuursorgaan.  

Indien de administratie van de geldmiddelen toevertrouwd wordt aan een organisatie, volgens 
modaliteiten vastgesteld door het Bestuursorgaan, is de penningmeester samen met de secretaris 
belast met het toezicht daarop en dragen zij zorg voor de uitvoering van de noodzakelijke 
formaliteiten.  
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Voor zover de vereniging niet wettelijk is verplicht om een commissaris aan te stellen, kan de Algemene 

Vergadering een externe deskundige aanduiden om de juistheid na te gaan van de rekeningen en een 

verslag aan de Algemene Vergadering over te maken. 

In het andere geval, moet de Algemene Vergadering onder de leden van Instituut van bedrijfsrevisoren 

een commissaris benoemen die wordt belast met de controle op de financiële toestand, van de 

jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen in het licht van de wet en van de statuten, 

van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. De Algemene Vergadering 

bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris. 

 

Titel VI Ontbinding en vereffening   

Artikel 25 : ontbinding en vereffening 

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist 

voor een wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel. Vanaf de beslissing tot ontbinding 

vermeldt de vereniging steeds dat zij “VZW erkend als beroepsvereniging in vereffening” is 

overeenkomstig artikel 2:115, § 1 WVV. 

In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Vergadering één of meer 

vereffenaars, bepaalt zij hun bevoegdheid en de bestemming die aan de netto activa van het 

patrimonium moet worden gegeven. 

Deze bestemming moet in het voordeel zijn van één of meer verenigingen of instellingen waarvan het 

doel zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de ontbonden vereniging. Ze mogen in geen geval 

verdeeld worden onder de leden. 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de 

ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het 

actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten 

daaromtrent. 

 

Titel VII Slotbepalingen  

Artikel 26 : geschil omtrent werkvoorwaarden 

De vereniging gaat de verbintenis aan om, samen met de tegenpartij, de middelen te zoeken om hetzij 

bij verzoening, hetzij bij arbitrage ieder geschil over de werkvoorwaarden dat de vereniging aangaat 

te beslechten.  

Artikel 27  

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn in deze statuten, zijn de bepalingen van het WVV en haar 

uitvoeringsbesluiten van toepassing. 


