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TITEL I - Naam-Zetel-Doel-Duur 
 
Art. 1 – De vereniging draagt de naam    
“Belgian Lebanese Business Council Antwerp 
vzw”, afgekort “BLBC-Antwerp” 
 
Art. 2 – De vereniging heeft haar 
maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, 
Quellinstraat 37.  
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk 
arrondissement van Antwerpen. Bij beslissing 
van de Algemene Vergadering kan de 
maatschappelijke zetel verplaatst worden naar 
om het even welk adres in België.  
 
De vereniging is de Belgische afdeling van de 
Lebanese International Business Council (LIBC), 
een rechtspersoon opgericht naar Libanees 
recht, gevestigd te Beirut, Libanon, hierna 
genoemd LIBC. 
 

Art. 3 
§ 1. De vereniging heeft als doel, met uitsluiting 
van elk winstoogmerk en met eerbiediging van 
ieders levensbeschouwing: 

- het bevorderen van de commerciële, 
culturele en sociale betrekkingen tussen 
België en Libanon, tussen Belgische en 
Libanese onderdanen en tussen in 
België verblijvende  Libanese 
onderdanen onderling ; 

- een platform aan te bieden voor 
zakelijke en culturele netwerking van 
haar leden in België en op internationaal 
vlak via het LIBC - lidmaatschap ; 

- in het algemeen, het behartigen van de 
belangen van het LIBC in België. 

§ 2. De vereniging mag alle rechtshandelingen 
stellen die nodig of nuttig zijn voor het 
verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en 
mag daartoe alle roerende of onroerende 
goederen verwerven of bezitten en deze 
goederen gebruiken, beheren of ten dienste 
stellen. Zij mag, binnen de wettelijke 
voorzieningen, alle schenkingen onder levenden, 
of bij testament, aanvaarden. 
§ 3. De vereniging mag ook, slechts op 
bijkomstige wijze, economische activiteiten 
uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst 
daarvan uitsluitend besteed wordt aan het 
maatschappelijk doel. 

 
 
 
 
 
§ 4. De vereniging is gehouden aan de richtlijnen 
zoals voorgeschreven of uitgevaardigd door het 
LIBC. Het recht van gebruik van de naam BLBC  
 
 
en LIBC, alsook van het LIBC-logo blijven 
eigendom van het LIBC. 
 
Art. 4 - De vereniging is opgericht voor 
onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden 
worden. 
 
 
TITEL II - Leden-Lidgeld 
 
Art. 5 – De vereniging telt effectieve en 
ereleden, alle leden zijn tevens lid van het LIBC. 
§ 1. Effectieve leden zijn natuurlijke personen of 
rechtspersonen. Alleen de effectieve leden 
bezitten de volheid van het lidmaatschap, met 
inbegrip van het stemrecht in de Algemene 
Vergadering. De stichters-ondertekenaars van 
deze statuten zijn de eerste effectieve leden. 
§ 2. Ereleden zijn natuurlijke personen die 
genieten van dezelfde rechten en de privileges 
als de effectieve leden, met uitzondering van het 
stemrecht op de Algemene Vergadering. Ze zijn 
geen lidgeld verschuldigd. 
 §3. Door hun lidmaatschap verbinden alle leden 
er zich toe zich te schikken naar de statuten, 
reglementen en beslissingen van de Raad van 
Bestuur 
 
Art. 6 – Het aantal effectieve leden is onbeperkt 
met een minimum van drie. 
 
Art. 7 
§ 1. Kandidaat-leden dienen hun kandidatuur in 
bij de Raad van Bestuur. Dit kan per gewone 
brief gericht aan een of meerdere bestuurders. 
Haar beslissing is zonder beroep en hoeft niet 
gemotiveerd te worden.  
§ 2. De Raad van Bestuur kan bij gewone 
meerderheid het statuut van erelid toekennen 
aan personen die hun sympathie hebben betuigd 
voor de doelstellingen van de vereniging. 
§ 3. Elk effectief lid betaalt jaarlijks een lidgeld 
dat maximum EUR 5 000 bedraagt. 
§ 4. De vereniging zal jaarlijks een gedeelte van 
de ontvangen lidgelden overschrijven naar het 
LIBC. Dit gedeelte zal niet meer bedragen dan 

.

 

Statuten 
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vijftig percent (50%) van de ontvangen lidgelden 
van het jaar in kwestie. 
 
Art. 8 
§ 1. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur 
en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of 
overlijden. 
§ 2.Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone 
ontslagbrief geadresseerd aan de voorzitter van 
de Raad van Bestuur. 
§ 3. Een lid is ontslagnemend als hij nalaat het 
jaarlijks lidgeld te betalen binnen één maand na 
een schriftelijke opvordering. 
§ 4. Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden 
door de Algemene Vergadering met twee derde 
van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 
§ 5. De Raad van Bestuur kan de rechten van 
een lid, dat zich schuldig zou hebben gemaakt 
aan een ernstige inbreuk op de statuten, 
schorsen tot op het ogenblik dat er een 
beslissing wordt genomen door de Algemene 
Vergadering. 
§ 6. Het lid dat ontslag neemt of uitgesloten 
wordt kan geen aanspraak maken op het bezit 
van de vereniging, noch zijn bijdrage 
terugvorderen. 
 
 
TITEL III - Algemene Vergadering 
 
Art. 9 - De Algemene Vergadering bestaat uit 
alle effectieve leden van de vereniging. Ieder lid 
beschikt over één stem. Een lid mag zich door 
een ander lid laten vertegenwoordigen. Een 
vertegenwoordiger mag echter over niet meer 
dan één volmacht beschikken. De volmachten 
moeten in geschreven vorm zijn (brief, fax, e-
mail). 
 
Art. 10 - De Algemene Vergadering is het 
hoogste gezag van de vereniging. Zij bestaat uit 
de effectieve leden en wordt voorgezeten door 
de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid, met in 
acht name van de wettelijke bepalingen terzake : 

- het wijzigen van de statuten en het doel 
van de vereniging; 

- de benoeming en de afzetting van 
bestuurders; 

- de benoeming en de afzetting van 
commissarissen en het bepalen van hun 
bezoldiging; 

- de goedkeuring van de begroting en van 
de rekening; 

- de kwijting aan de bestuurders en aan 
de commissarissen; 

- de uitsluiting van leden; 
- de omzetting van de vereniging in een 

vennootschap met sociaal oogmerk; 
- de ontbinding van de vereniging; 
- alle gevallen waarin de statuten een 

beslissing van de Algemene 
Vergadering vereisen. 

 
Art. 11 
§ 1. Ten minste één maal per jaar wordt de 
Algemene Vergadering bijeengeroepen. 
§ 2. Buitengewone Algemene Vergaderingen 
kunnen gehouden worden op initiatief van de 
Raad van Bestuur, of op verzoek van ten minste 
één vijfde van de effectieve leden van de 
vereniging. 
§ 3. Elke oproeping tot een Algemene 
Vergadering dient schriftelijk te gebeuren ten 
minste acht werkdagen op voorhand. De 
oproeping kan geldig gebeuren onder 
handtekening van de voorzitter van de Raad van 
Bestuur of van twee bestuurders.  
De oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de 
vergadering alsook de agenda. 
§ 4. De Algemene Vergadering wordt 
voorgezeten door de voorzitter van de Raad van 
Bestuur, bij diens afwezigheid de 
ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid door het 
oudste lid der aanwezige bestuurders. 
§ 5. De Algemene Vergadering kan enkel geldig 
besluiten omtrent aangelegenheden die 
uitdrukkelijk op de agenda staan. 
Agendapunten kunnen worden toegevoegd op 
vraag van één twintigste van de effectieve leden 
mits het verzoek hiertoe wordt ingediend vóór 
aanvang van de Algemene Vergadering. 
§ 6. De Algemene Vergadering beslist geldig, 
ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve in 
de gevallen waarin door de wet of door de 
statuten, een bijzondere aanwezigheid wordt 
vereist. De beslissingen worden genomen bij 
gewone meerderheid van de aanwezigen of de 
vertegenwoordigde leden, behalve wanneer een 
bijzondere meerderheid wordt vereist door de 
statuten, of door de wet. 
Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter beslissend. Indien minstens de helft 
der aanwezige leden hierom verzoekt, is de 
stemming geheim. 
§ 7. Van elke Algemene Vergadering wordt een 
verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door 
de voorzitter en aan alle effectieve leden 
toegezonden wordt, uiterlijk 30 dagen na de 
vergadering. 
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Bij afwezigheid van schriftelijke opmerkingen 
binnen 10 dagen na ontvangst worden de leden 
geacht dit verslag goed te keuren. 
§ 8. De besluiten van de Algemene Vergadering 
worden ingeschreven in een speciaal register en 
worden ondertekend door twee aanwezige 
bestuurders en bewaard op de zetel van de 
vereniging, waar ze ter inzge liggen voor alle 
leden. 
De besluiten van de Algemene Vergadering 
worden bekendgemaakt overeenkomstig de 
toepasselijke wetsbepalingen. 
 
 
TITEL IV - Raad van Bestuur 
 
Art. 12 
§ 1. De vereniging wordt bestuurd door een 
Raad van minimum 5 personen, die verkozen 
worden door de Algemene Vergadering. 
Minimum vijftig percent (50%) van de leden van 
de Raad van Bestuur dienen de Belgische 
nationaliteit te bezitten. De Raad van Bestuur is 
een collegiaal orgaan. 
§ 2. De kandidaturen voor de Raad van Bestuur 
worden schriftelijk ter kennis gebracht van de 
secretaris, uiterlijk op 1 januari van het 
verkiezingsjaar. 
§ 3. De kandidaturen worden voorgesteld aan de 
Algemene Vergadering , die met een gewone 
mederheid over de benoeming beslist. 

§ 4. De Raad van Bestuur kiest in zijn schoot 

een voorzitter, een ondervoorzitter, een 

secretaris en een penningmeester.  

§ 5. De Raad van Bestuur zal één of meerdere 

vertegenwoordigers aanduiden die de vereniging 

zullen vertegenwoordigen in de Raad van 

Bestuur van het LIBC. 
§ 6. De bestuurders worden verkozen voor een 
termijn van 3 jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar. 
Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt 
door overlijden, vrijwillig ontslag, afzetting of 
langdurig belet, wordt door de Raad van Bestuur 
in plaatsvervanging voorzien tot de 
eerstkomende Algemene Vergadering. De 
nieuwe bestuurder voltooit het mandaat van zijn 
voorganger voor de rest van de oorspronkelijke 
termijn. 
§ 7. Een bestuurder kan uit zijn ambt gezet 
worden door een tweederde meerderheid in de 
Algemene Vergadering. 
 
Art. 13 
§ 1. De Raad van Bestuur vergadert op 
uitnodiging van de voorzitter, en ook op verzoek 
van minstens drie bestuurders. 

§ 2. Alleen over de agendapunten, bij de 
uitnodiging gevoegd, kunnen beslissingen 
genomen worden, tenzij, tijdens de vergadering, 
een meerderheid van de bestuurders akkoord is 
een punt toe te voegen. 
§ 3. De Raad van Bestuur kan geldig beslissen 
ongeacht het aantal aanwezige leden. De 
beslissingen worden genomen bij eenvoudige 
meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen is deze 
van de voorzitter beslissend. 
§ 4. De beslissingen van de Raad van Bestuur 
worden opgenomen in een proces-verbaal en 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
Zij worden in een speciaal register bewaard op 
de zetel van de vereniging, waar zij kunnen 
ingezien worden door de leden en door de 
belanghebbende derden. 
§ 5. In de Raad van Bestuur kan elke bestuurder 
volmacht verkrijgen van maximum één afwezige 
bestuurder, per brief, fax of elektronische post. 
§ 6. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle 
aangelegenheden, met uitzondering van die 
welke uitdrukkelijk door de wet en de statuten 
aan de Algemene Vergadering zijn 
voorbehouden. 
§ 7. De Raad van Bestuur kan bepaalde 
bevoegdheden overdragen of toekennen aan 
ofwel het Directiecomité, ofwel aan de voorzitter, 
ofwel aan één of meer van zijn leden die al dan 
niet een comité of werkgroep vormen, ofwel 
verder ook aan eender welk persoon die al dan 
niet deel uitmaakt van de vereniging. De 
bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden uit 
hoofde van hun functie en zijn slechts 
aansprakelijk voor de uitoefening van hun taak. 
Hun mandaten worden niet bezoldigd. 
§ 8. Behoudens de bijzondere bevoegheden en 
de bevoegdheden van dagelijks bestuur, is de 
vereniging geldig veregenwoordigd door de 
voorzitter en een bestuurder gezamenlijk, door 
de voorzitter en de uitvoerend directeur 
(executive director) gezamenlijk, ofwel door de 
ondervoorzitter en de executive director 
gezamenlijk, die tegenover derden geen 
voorafgaande beraadslaging of besluitname 
door de Raad van Bestuur dienen voor te 
leggen. 
 
 
TITEL V - Dagelijks Bestuur 
 

Art.14 

§ 1. Het Directiecomité staat in voor de 

bestuurlijke aangelegenheden die het door de 

Raad van Bestuur kreeg opgedragen 
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overeenkomstig Art.13 § 7 van de onderhavige 

statuten. 

§ 2. Het Directiecomité wordt gevormd door de 

voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en 

de penningmeester. Het komt zoveel samen als 

nodig wordtgeacht, op inititiatief van eender welk 

lid ervan. Om geldig te beraadslagen moet het 

Directiecomité de helft van zijn aanwezige of 

vertegenwoordigde leden tellen. De leden van 

het Directiecomité mogen een volmacht aan een 

ander lid geven per brief, fax of elektronische 

post. Om geldig te beraadslagen moet het 

Directiecomité de helft van zijn aanwezige of 

vertegenwoordigde leden tellen. 

§ 3. De leden van het Bestuurscomité hebben 

macht van handtekening.  

Zij kunnen elk afzonderlijk alle briefwisseling en 

alle documenten uitgaande van de vereniging, of 

die de vereniging zouden kunnen binden 

tegenover derden, ondertekenen. 

§ 4. Het dagelijks bestuur van de vereniging mag 

uitgeoefend worden door een vertegenwoordiger 

voor het dagelijks bestuur die de titel “uitvoerend 

directeur” of “executive director” draagt. Hij wordt 

door de Raad van Bestuur verkozen uit een van 

haar leden of buiten de leden van de Raad van 

Bestuur. De executive director is aanwezig met 

raadgevende stem op de vergaderingen van de 

Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, 

waarin hij de verslagen opstelt. Hij mag 

eveneens aanwezig zijn op alle vergaderingen 

van comités. 

Zijn taken en de reikwijdte van zijn 

bevoegdheden worden beschreven in een 

document dat ondertekend wordt door de 

voorzitter en een Bestuurder. 

Het mandaat van de executive director kan 

beëindigd worden door beslissing van de Raad 

van Bestuur. 
 
 
TITEL VI - Financieel Beleid 
 
Art. 15 - Het boekjaar van de vereniging loopt 
samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar 
loopt uitzonderlijk vanaf de stichtingsdatum tot 
31 december van het daaropvolgende jaar. 
 
Art. 16 - Rekeningen en begrotingen worden 
door de Raad van Bestuur ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 
 
Art. 17 - De Algemene Vergadering duidt een 
verantwoordelijke aan, belast met het jaarlijks 

nazicht van de boekhouding. Zijn opdracht is van 
onbepaalde duur. De Voorzitter van het LIBC en 
het Uitvoerend Comité van het LIBC hebben het 
recht van nazicht van de boekhouding van de 
vereniging. De verenigin g zal haar jaarrekening 
en haar budget voor het komende jaar bezorgen 
aan de Voorzitter van het LIBC. 
 
Art. 18 - De Raad van Bestuur wijst de 
houder(s) van de handtekening voor de 
bankrekening toe. 
 
 
TITEL VII - Ontbinding 
 
Art. 19 - Behoudens het geval van rechterlijke 
ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding 
slechts besloten worden door de Algemene 
Vergadering, overeenkomstig art. 20 en 
volgende van de Wet van 27 juni 1921 zoals 
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en 
overeenkomstig huidige statuten. 
In het ontbindingsbesluit worden tevens één of 
meer vereffenaars aangeduid, overeenkomstig 
art. 19 en 22 van de Wet van 27 juni 1921 zoals 
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 
 
Art. 20 - In geval van ontbinding wordt het 
overblijvend actief, na het vereffenen der 
schulden en het aanzuiveren der lasten, 
overgedragen aan het LIBC of aan een 
vereniging met een gelijkaardig doel als de 
vereniging, aan te duiden door de Algemene 
Vergadering. 
 
 
TITEL VIII - Overgangs- en slotbepalingen 
 
Art. 21 – In afwijking van Art. 12 van huidige 
statuten, zullen voor de eerste verkiezing van 
een Raad van Bestuur, en voor een termijn van 
maximum drie jaar, aan de Algemene 
Vergadering minimum drie personen ter 
goedkeuring worden voorgesteld door de 
stichtende leden. 
 
Art. 22 – Een huishoudelijk reglement zal 
vastgesteld worden door de Raad van Bestuur, 
en zal bindend zijn voor de leden, na 
goedkeuring ervan door de Algemene 
Vergadering. 
 
Art. 23 – Aangelegenheden waarin huidige 
statuten en het huishoudelijk reglement niet 
voorzien, worden behandeld overeenkomstig de 
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Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de 
Wet van 2 mei 2002. 
 
Art. 24 – Eventuele gerechtelijke geschillen 
vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank 
van het arrondissement waar de zetel van de 
vereniging gevestigd is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


