
Benaming:    BELGIAN DISABILITY FORUM VZW (BDF) 

Rechtsvorm:    Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) 

Maatschappelijke zetel:  FINANCE TOWER - KRUIDTUINLAAN, 50, bus 

150, 1000 BRUSSEL 

Ondernemingsnr.:  478.218.809 

 

 

 

TITEL I. BENAMING EN ZETEL 

 

 

Artikel 1: De vereniging wordt genoemd: Belgian Disability Forum vzw (afgekort: 

BDF vzw). 

 

Artikel 2: Het BDF vzw heeft haar maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, 

Kruidtuinlaan 50, bus 150. De maatschappelijke zetel kan gewijzigd worden, bij 

beslissing van de algemene vergadering, onder de voorwaarden vastgesteld in 

het huishoudelijk reglement. Het BDF vzw ressorteert onder het gerechtelijke 

arrondissement Brussel. 
 

 

TITEL II. DOEL 

 

Artikel 3: Het BDF vzw heeft tot doel de menselijke, burgerlijke, sociale en 

economische rechten van personen met een handicap en van hun familie alsook 

gelijke kansen te bevorderen op Europees en internationale vlak, namelijk bij de 

Europese en internationale instellingen, in samenwerking met de burgerlijke en 

sociale partners, de internationale organisaties en de agentschappen van de 

Europese Unie, van de Raad van Europa en van de Europese Economische Ruimte 

dit in samenwerking met andere internationale organisaties en agentschappen, 

met naleving van de beginselen inzake non-discriminatie. 

 

Om haar doel te kunnen bereiken onderzoekt het BDF vzw de supranationale 

regelgevingsprocessen die verband houden met de rechten, plichten en behoeften 

van de personen met een handicap. Ze zorgt ook voor de promotie van 

strategische campagnes om een invloed uit te oefenen op het beleid en op de 

praktijk bij alle componenten van de Europese Unie, van de Raad van Europa en 

van het internationale niveau. 

 

Het BDF vzw licht de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap 

systematisch in over alle elementen die rechtstreeks of onrechtstreeks  

betrekking hebben op de Belgische context en over de gevolgen hiervan.  

 

Het BDF vzw behartigt ook de belangen van haar leden en van de leden van haar 

leden zowel op nationaal, Europees als op internationaal vlak zoals 

voorafgaandelijk is bepaald. 

 

 



TITEL III. SAMENSTELLING, TOETREDING EN VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID 

VAN LID 

 

Artikel 4: De leden van het BDF vzw : 

 zijn organisaties van natuurlijke personen die rechtspersoonlijkheid 

hebben; 

 moeten representatief zijn wat betreft de belangen van personen met een 

handicap. Het BDF vzw waakt over de representativiteit van alle 

categorieën van handicaps, aandoeningen en ziekten van fysieke, 

psychische of mentale aard en van de organisaties van ouders van 

personen met een handicap die zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen. 

Het begrip “ouders” wordt bepaald in het huishoudelijk reglement; 

 dienen erkend te zijn door de federale overheid, het gewest of de 

gemeenschap; 

 dienen activiteiten te organiseren die hetzij twee provincies omvatten of 

hetzij een volledig taalgebied. De activiteiten worden bepaald in het 

huishoudelijk reglement. 

 

 

Artikel 5: Het aantal leden van het BDF vzw is onbeperkt. Het bedraagt ten 

minste zes leden. Nieuwe leden kunnen worden aanvaard op schriftelijke 

aanvraag bij de raad van bestuur, die ze op de agenda van de algemene 

vergadering plaatst. De algemene vergadering beslist zonder mogelijkheid tot 

beroep. De bijdrage wordt door de algemene vergadering vastgelegd; zij 

bedraagt maximum 2.000 EUR. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van 

de consumptieprijzen. 

De modaliteiten voor de berekening en de inning van de bijdragen zijn strikt 

bepaald in het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 6: Verliest de hoedanigheid van lid:  

 het lid dat zijn ontslag indient; 

 het lid dat niet meer beantwoordt aan de toetredingscriteria; 

 het lid dat de bijdrage niet meer betaalt. De toepassingsmodaliteiten 

worden in het huishoudelijk reglement bepaald. 

 het lid dat wegens niet-deelneming wordt uitgesloten zonder dat hij zich 

heeft laten vertegenwoordigen op twee opeenvolgende algemene 

vergaderingen. 

 

Artikel 7: Het uitgesloten of ontslagnemend lid heeft geen enkel recht op het 

maatschappelijk tegoed en kan de terugbetaling van de bijdragen die hij heeft 

gestort niet eisen. Het lid mag niet meer vermelden dat het deel uitmaakt van het 

BDF vzw. 

 

 

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 8 : De algemene vergadering is het hoogste gezag van het BDF vzw. Zij 

bepaalt het algemene beleid van het BDF vzw. Zij heeft de macht die haar bij de 

wet en de statuten uitdrukkelijk wordt erkend. 

Zij alleen kan aldus beslissen over : 

 de wijziging van de statuten; 

 de benoeming, de ontlasting en het ontslag van de bestuurders; 

 de goedkeuring van de budgetten en rekeningen; 

 de vrijwillige ontbinding van het BDF vzw. 



 het aanvaarden en uitsluiten van leden. 

 

Artikel 9 : De algemene vergadering heeft plaats in de loop van het eerste 

semester van het jaar, bij de zetel van Het BDF vzw of op gelijk welke andere 

plaats vermeld in de oproepingsbrief. 

 

Artikel 10: De algemene vergadering wordt ten minste twintig dagen voor de 

vergadering schriftelijk bijeengeroepen. De agenda wordt in de oproepingsbrief 

vermeld. 

 

Artikel 11: Een buitengewone algemene vergadering kan plaatshebben telkens als 

de raad van bestuur dit nodig acht of op verzoek van een derde van de leden. 

 

Artikel 12: Alle beslissingen genomen tijdens de algemene vergadering, evenals 

het ledenregister en de boekhouding, worden aan de leden schriftelijk 

medegedeeld en zij worden bewaard in een register dat op de zetel van Het BDF 

vzw kan worden geraadpleegd. 

 

Artikel 13: De beslissingen, met uitzondering van deze bedoeld in artikel 17, 

worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij gelijkheid van stemmen 

komt de algemene vergadering één uur later samen voor een tweede stemming. 

 

Artikel 14:  Ieder lid heeft recht op minimum twee vertegenwoordigers En op 

minimum twee stemmen. Een bijkomende stem wordt verleend aan elke 

organisatie per schijf van 5.000 individuele leden tot een maximum van 10 

stemmen. 

Het aantal stemmen van een lid vormen één geheel. Bij stemming kan dit geheel 

niet verdeeld worden om verschillende keuzes uit te drukken. Eén enkele 

aanwezige vertegenwoordiger kan drager zijn van het geheel der stemmen van 

het lid. In geval van volmacht, geldt de volmacht voor het geheel der stemmen 

van het volmachtgevende lid. 

 

Artikel 15: Tijdens de algemene vergadering kan elk lid van het BDF vzw zich 

laten vertegenwoordigen door een ander lid van de algemene vergadering. Elk lid 

mag maximum slechts één volmacht hebben. 

 

Artikel 16: Tijdens de jaarlijkse statutaire algemene vergadering worden de 

rekeningen van het BDF vzw, afgesloten op 31 december van elk jaar ter 

goedkeuring voorgelegd. De algemene vergadering beslist over de ontlasting van 

de bestuurders. 

 

Artikel 17: De statuten kunnen door de algemene vergadering met een 

meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen gewijzigd worden, op 

voorwaarde dat twee derden (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn. Indien de wijziging het doel van het BDF vzw betreft, is een meerderheid 

van 4/5 van de aanwezige en/of vertegenwoordigende stemmen vereist. 

 

 

TITEL V. RAAD VAN BESTUUR EN BUREAU 

 

Artikel 18: Het BDF vzw wordt geleid door een raad van bestuur, samengesteld 

uit minimum vijf leden, benoemd door de algemene vergadering, bij volstrekte 

meerderheid van aanwezige en/of vertegenwoordigende stemmen. 

De bestuurders worden door de algemene vergadering verkozen voor een periode 

van vier jaar, bij geheime stemming en volgens de modaliteiten vastgelegd in het 



huishoudelijk reglement. Zij zijn herverkiesbaar, steeds voor een periode van vier 

jaar.  

Een uittreksel uit het strafregister is vereist bij elke verkiezing van een 

bestuurder, eveneens tijdens de loop van het mandaat op verzoek van het 

Dagelijks Bestuur. 

De bestuurder verliest zijn functie om volgende redenen: 

 ontslag; 

 de niet-naleving van de criteria voor toetreding van de vereniging die hij 

vertegenwoordigt; 

 de niet-betaling van de bijdrage door de vereniging die hij 

vertegenwoordigt; 

 een gedrag strijdig met de belangen zoals vermeld in artikel 3 van de 

statuten 

 

Artikel 19 : De bestuurders vervullen hun mandaat gratis. 

 

Artikel 20 : De bestuurders vervullen hun mandaat totdat zij door de algemene 

vergadering worden vervangen. In geval van vervanging van een bestuurder 

voleindigt de vervanger het mandaat van zijn voorganger. 

 

Artikel 21 : De raad van bestuur kiest in zijn midden een Dagelijks Bestuur 

samengesteld uit een voorzitter, drie ondervoorzitters, een secretaris en een 

penningmeester. Er is minstens een vergadering per trimester. De beslissingen 

worden bij gewone meerderheid genomen. Iedere bestuurder heeft één stem. Bij 

gelijkheid van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een beslissende 

stem.  

 

Artikel 22: De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt het BDF vzw in alle 

rechts- en buitengerechtelijke handelingen. De voorzitter en de secretaris kunnen 

alle handelingen verrichten die nodig zijn om het maatschappelijk doel van het 

BDF vzw te bereiken. 

Bij ontstentenis kunnen twee leden van het Dagelijks Bestuur hiertoe speciaal 

aangewezen door de raad van bestuur deze handelingen verrichten. 

 

Artikel 22bis: Op uitdrukkelijk verzoek van de Voorzitter en/of de secretaris zijn 

de bestuurders gemachtigd het BDF vzw te vertegenwoordigen bij iedere externe 

gelegenheid die in overeenstemming is met artikel 3. Onder geen enkel 

voorwendsel en op geen enkele wijze mogen zij deze vertegenwoordiging 

aanwenden voor belangen die vreemd zijn aan de zichtbaarheid en 

representativiteit van het BDF vzw. 

De bestuurders brengen ten laatste op de eerste raad van bestuur volgend op de 

vertegenwoordiging verslag uit van hun vertegenwoordiging.  

 

 

TITEL VI. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 23: De raad van bestuur maakt een huishoudelijk reglement op, dat door 

de algemene vergadering wordt goedgekeurd, waarbij alles wat niet in de 

statuten is voorzien wordt geregeld.  

Dit huishoudelijk reglement kan te allen tijde worden gewijzigd, na bekrachtiging 

door de algemene vergadering. Het reglement en al deze wijzigingen worden ter 

kennis gebracht van de leden. 

 

 



TITEL VII. ONTBINDING VAN DE VERENIGING 

 

Artikel 24: Het BDF vzw is voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan worden 

ontbonden door middel van een beslissing van de algemene vergadering. 

 

Artikel 25: Bij de ontbinding van het BDF worden de activa, na vereffening van de 

schulden, overgedragen aan een andere vereniging die hetzelfde doel als dit van 

het BDF nastreeft.  

 

 

TITEL VIII. BIJZONDERE BEPALINGEN 

 

Artikel 26: Voor alle gevallen die niet in de statuten zijn voorzien, zijn de 

bepalingen van de wet van 27 mei 1921 gewijzigd bij de wetten van 2 mei 2002 

en 16 januari 2003 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 

internationale verenigingen en de stichtingen van toepassing. 

 


