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TITEL I: NAAM, ZETEL, RECHTSGRONDSLAG, DOELEN

Art. 1 - Naam van de vereniging

De vereniging draagt de naam "Vereniging van voormalige leden van het Europees Parlement",
hierna "vereniging" te noemen.

De oprichters van de Vereniging zijn:

BALFE Richard - 31, Lyndewode Road Cambridge CB1 2HN, Verenigd Koninkrijk
Lord PLUMB Henry - Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Verenigd Koninkrijk
SCHLEICHER Ursula - Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Duitsland

Art. 2 - Rechtsgrondslag

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) volgens Belgisch recht (wet van
27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van
openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, en wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen).

Art. 3 - Zetel van de vereniging

De vereniging heeft haar zetel in de gebouwen van het Europees Parlement, Wiertzstraat, 1047
Brussel, Arrondissement Brussel, België.

Art. 4 - Doelen en duur van de vereniging

1. De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht.

2. De voornaamste doelen van de vereniging zijn:

a) de voormalige leden bijeen te brengen en hun een forum te bieden voor bijeenkomsten,
discussies en culturele, wetenschappelijke en sociale evenementen,

b) de uitwisseling van informatie en nieuws tussen de voormalige leden van het Europees
Parlement te vergemakkelijken,

c) de betrekkingen tussen voormalige en huidige leden van het Europees Parlement te
bevorderen door een informatienetwerk op te zetten en te gebruiken,

d) de ervaring van de voormalige leden aan te wenden om de parlementaire democratie te
versterken en de Europese eenheid te dienen,

e) de contacten tussen soortgelijke organisaties in Europa en daarbuiten, bijvoorbeeld
verenigingen van voormalige leden op nationaal niveau en in het bijzonder de Europese
Parlementaire Vereniging, te bevorderen,
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f) in algemene zin het debat over de ontwikkeling van de Europese Unie in de politiek en in
de publieke opinie te stimuleren en de gevolgen ervan voor instellingen, lokale overheden en de
burgers te bestuderen.

TITEL II: LIDMAATSCHAP

Art. 5 - Lidmaatschap van de vereniging

1. Het minimumaantal leden bedraagt drie.*

2. Leden van het Europees Parlement wier ambtstermijn is afgelopen en die zich bij de
vereniging wensen aan te sluiten, kunnen een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Hun
lidmaatschap wordt door de raad van beheer goedgekeurd.

3. Personen die van hun mandaat zijn ontbonden of lid zijn van een vereniging die de
fundamentele mensenrechten schendt, kunnen geen lid van de vereniging zijn.

4. Een lijst waarin de leden van de vereniging naar alfabetische orde van hun naam zijn
vermeld, met opgave van hun voornamen, woonplaats en nationaliteit, wordt binnen een
maand na bekendmaking van de statuten neergelegd op de griffie van de burgerlijke
rechtbank van de plaats waar de vereniging haar zetel heeft. Wanneer de leden niet de
Belgische nationaliteit bezitten, wordt bovendien in voorkomend geval hun inschrijving
in het bevolkingsregister vermeld. Elk jaar wordt de lijst aangevuld met een opgave, naar
alfabetische orde opgemaakt, van de wijzigingen die zich met betrekking tot de leden
hebben voorgedaan. Een ieder kan van die lijst kosteloos inzage nemen.1

5. De vereniging verkrijgt rechtspersoonlijkheid.2

Art. 6 - Beëindiging en opschorting van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
(a) overlijden,
(b) ontslag,
(c) uitsluiting.

2. In geval van ontslag moet een lid een schriftelijk verzoek daartoe richten tot de raad van
beheer.

3. Het lidmaatschap kan ook worden beëindigd door uitsluiting op grond van :
(a) ernstig wangedrag,
(b) inbreuk op de doelstellingen van de vereniging,
(c) beschadiging van de reputatie van de vereniging.
De algemene vergadering neemt, nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld
zichzelf te rechtvaardigen, met een meerderheid van twee derde van de leden die

________________________
* De identificatie van de leden zie bijlage

1 Belgische wet van 28 juni 1984, artikel 9 (in werking getreden op 16 augustus 1984).
2 Geconsolideerde wet van 19 december 1939, artikel 20, titel IV, (v).
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persoonlijk hun stem uitbrengen of vertegenwoordigd zijn door middel van een
schriftelijke volmacht (artikel 8, lid 5), een besluit over uitsluiting.

4. Het lidmaatschap wordt opgeschort:

(a) voor de duur van het mandaat in geval van herverkiezing in het Europees Parlement,

b) zo lang de kosten voor lidmaatschap (art.7 [1]) onbetaald blijven.

5. Uitgesloten leden en rechtsopvolgers van een overleden lid kunnen geen enkele
aanspraak maken op de activa van de vereniging.

Art. 7 - Lidmaatschapsbijdrage en financiële bepalingen

1. Leden van de vereniging moeten een jaarlijks lidmaatschap betalen. De betaling van de
jaarlijkse kosten moet ontvangen zijn op de dag voor de Algemene Vergadering die elk
kalenderjaar plaatsvindt. Leden die niet betaald hebben tegen de vastgelegde datum
worden geroyeerd en kunnen niet langer de voordelen van het lidmaatschap genieten.

2. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt elk jaar met eenvoudige meerderheid
vastgesteld door de gewone algemene vergadering. Voor de periode tot 31 december
2002 bedraagt de jaarlijkse bijdrage 50 euro, voor 2003 bedraagt de bijdrage 50 euro en
voor 2004 bedraagt de bijdrage 100 euro, maar 50 euro voor nieuwe leden die na de
verkiezingen lid worden. Vervolgens stelt de algemene vergadering de jaarlijkse bijdrage
elk jaar vast voor het jaar volgende op dat waarin de vergadering wordt gehouden.

3. Het staat de vereniging vrij financiële, administratieve en andere steun van het Europees
Parlement te aanvaarden.

4. De vereniging is gemachtigd giften onder de levenden en bij testament en andere donaties
van voormalige leden te aanvaarden en met instemming van de raad van beheer giften,
donaties, contributies of subsidies van andere personen of organen te aanvaarden.

5. De leden gaan geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid aan inzake de verbintenissen
van de vereniging.

TITEL III: ORGANEN VAN DE VERENIGING

De organen van de vereniging zijn de algemene vergadering en de raad van beheer.

Art. 8 - Gewone algemene vergadering

1. De algemene vergadering wordt ten minste een maal per jaar bijeengeroepen in de
gebouwen van het Europees Parlement.
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2. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Zij wordt voorgezeten
door de voorzitter van de raad van beheer of, indien deze verhinderd is, door zijn vice-
voorzitter.

3. De uitnodigingen voor de algemene vergadering worden samen met de ontwerpagenda
ten minste twee maanden voor de vastgestelde datum verstuurd. Voor wijzigingen in de
ontwerpagenda is de instemming van de meerderheid van de aanwezige leden vereist.

4. De algemene vergadering heeft in het bijzonder tot taak:

(a) het door de raad van beheer ingediende jaarverslag en financieel verslag alsmede
de begroting, samen met het verslag van de kascommissarissen, in ontvangst te
nemen en in afzonderlijke stemmingen goed te keuren,

(b) de hoogte van de bijdrage voor het volgende jaar vast te stellen (art. 7, lid 2),

(c) de statuten te wijzigingen (art. 15),

(d) de raad van beheer te kiezen. Hiertoe vindt een geheime stemming plaats. De
kandidaten met het hoogste aantal stemmen zijn verkozen om de beschikbare
vacatures te vervullen.

5. Elk lid beschikt over een stem. Tenzij anders bepaald, besluit de algemene vergadering
met eenvoudige meerderheid van de leden die persoonlijk hun stem uitbrengen of
vertegenwoordigd zijn door middel van een schriftelijke volmacht. Het aantal leden dat
elk lid mag vertegenwoordigen is onbeperkt. Een lid dat een ander lid of de voorzitter van
de vergadering als zijn vertegenwoordiger benoemt, kan in de volmacht vermelden hoe
hij wil dat zijn stem wordt uitgebracht. Dit besluit is bindend voor het lid dat hem
vertegenwoordigt.

6. Het quorum voor de algemene vergadering is bereikt als ten minste 50 leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Wordt op de eerste vergadering het quorum niet bereikt, wordt
een uur later een tweede vergadering belegd die ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden kan beraadslagen.

7. De notulen van gewone algemene vergaderingen worden door de secretaris van de
vereniging opgesteld en binnen twee maanden aan alle leden toegezonden.

Art. 9 - Kascommissarissen

1. De algemene vergadering benoemt twee leden van de vereniging tot kascommissarissen
die de rekeningen onderzoeken en een verslag aan de algemene vergadering voorleggen.

2. De algemene vergadering benoemt tevens een professioneel accountantskantoor dat
zowel voor de algemene vergadering als voor het Europees Parlement aanvaardbaar is en
dat elk jaar de rekeningen van de vereniging controleert en zowel aan het Europees
Parlement als aan de algemene vergadering via de raad van beheer een verslag voorlegt.
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Art. 10 - Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering wordt ten minste een maand voor de vastgestelde
datum - overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 - door de voorzitter of zijn plaatsvervanger
bijeengeroepen:

1. als de raad van beheer dit noodzakelijk acht of als een vijfde van de leden van de
vereniging hierom heeft verzocht,

2. om een besluit te nemen over de ontbinding van de vereniging (art. 16).

Art. 11 - Raad van beheer

1. De raad van beheer is volledig bevoegd om de vereniging overeenkomstig haar
doelstelling te besturen en te beheren. Buiten zijn bevoegdheid vallen uitsluitend
handelingen die bij wet of op grond van deze statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden. De leden van de raad van beheer gaan geen enkele persoonlijke
aansprakelijkheid aan inzake de verbintenissen van de vereniging. De raad van beheer
kan een beroep doen op de diensten van externe deskundigen om hem bij het bestuur en
het beheer van de vereniging bij te staan.

2. De voornaamste taak van de raad van beheer is het waarborgen van het algemene
functioneren van de vereniging tussen de vergaderingen. Hij bereidt de beraadslagingen
van de algemene vergadering voor en voert haar besluiten uit. Indien zij dit nodig acht,
kan de vereniging voor het dagelijks beheer van de vereniging vaste medewerkers in
dienst nemen, die handelen onder het toezicht van de raad van beheer. De vereniging kan
het dagelijks beheer van de vereniging, met inbegrip van de desbetreffende
tekenbevoegdheid, delegeren. De raad van beheer kan eveneens alle tekenbevoegdheden
delegeren. Juridische stappen, hetzij als eiseres hetzij als verweerster, worden namens de
vereniging ondernomen door de raad van beheer, vertegenwoordigd door zijn voorzitter.
De leden van de raad van beheer gaan uit hoofde van hun functie geen enkele
persoonlijke aansprakelijkheid aan en zijn uitsluitend aansprakelijk met betrekking tot de
uitvoering van hun officiële taken.

3. De raad van beheer vertegenwoordigt de vereniging in haar betrekkingen met derden,
openbare en particuliere organen en handelt uit naam van de vereniging.

4. Hij is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de doelstellingen van de vereniging
(art. 4).

5. Hij is verantwoordelijk voor het organiseren van bijzondere activiteiten, bijvoorbeeld
reizen en andere culturele, wetenschappelijke en sociale evenementen.
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6. Op elke gewone algemene vergadering dient de raad van beheer een ontwerpprogramma
met de activiteiten voor het komend jaar in. Na eventuele wijziging en goedkeuring
wordt het programma aan de leden van de vereniging toegezonden.

7. Individuele leden die geen deel uitmaken van de raad van beheer, kunnen door de raad
van beheer worden benoemd voor een specifieke taak of rol.

8. De raad van beheer bestaat uit tien leden die voor twee jaar worden verkozen. Na hun
verkiezing kiezen zij uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een
penningmeester en een secretaris.

9. Het College van quaestoren van het Europees Parlement benoemt twee van zijn leden die
als leden zonder stemrecht zitting nemen in de raad van beheer, en het neemt een besluit
over hun ambtstermijn.

10. Op de constituerende vergadering worden tien leden voor de raad van beheer verkozen.
De vijf kandidaten met het geringste aantal stemmen hebben een ambtstermijn van een
jaar. Aan het einde van het eerste jaar en vervolgens jaarlijks worden er vijf leden van de
raad van beheer verkozen.

11. De leden van de raad van beheer kunnen door de algemene vergadering met een
meerderheid van stemmen van hun functie worden ontheven.

12. De voorzitter roept ten minste twee maal per jaar een vergadering van de raad van beheer
bijeen.

13. De besluiten worden met een meerderheid van de aanwezige leden van de raad van
beheer genomen. Wanneer de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter van de
vergadering de doorslag.

TITEL IV: BEGROTING EN REKENINGEN

Art. 12 - Begroting en rekeningen

1. Het begrotingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

2. De rekeningen inzake het voorgaande begrotingsjaar en de begroting voor het komende
jaar worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering voorgelegd.

3. Met uitzondering van vergoedingen die rechtstreeks verband houden met de uitvoering
van hun taken ontvangen de leden van de raad van beheer geen beloning. De
rechtstreekse kosten van de werkzaamheden van de leden van de raad van beheer mogen
in geen geval meer bedragen dan 15% van de jaarbegroting van de vereniging.

4. De raad van beheer legt de extern en intern gecontroleerde rekeningen, het financieel
verslag en de begroting voor het komend jaar aan de algemene vergadering voor.
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5. Na goedkeuring door de algemene vergadering worden de extern en intern gecontroleerde
rekeningen, het financieel verslag en de begroting via het College van quaestoren aan het
Europees Parlement doorgezonden.

TITEL V: MIDDELEN/INFRASTRUCTUUR

Art. 13 - Financiële middelen

De vereniging ontleent haar middelen aan:

1. de lidmaatschapsbijdragen van haar leden,

2. de gelden die door openbare of particuliere organen worden verstrekt,

3. de jaarlijkse subsidies die door het Europees Parlement worden verstrekt.

Art. 14 - Infrastructuur

1. De leden van de vereniging hebben het recht gebruik te maken van de volgende
voorzieningen:

(a) een "bureau de passage" met telefoonapparatuur voor lokale gesprekken in elk van de
drie vergaderplaatsen waarvan de voormalige leden incidenteel gebruik kunnen maken,

(b) computerapparatuur in het "bureau de passage" met kosteloze toegang tot het Internet
en het Intranet,

(c) een eigen website van de vereniging die gekoppeld is aan de homepage van het
Parlement,

(d) toegang van afstand - voor zover mogelijk - tot de Intranet-diensten,

(e) de (uitsluitend) voor leden bestemde bar.

2. Alle voormalige leden van het Europees Parlement hebben - na overlegging van een
badge die zij op verzoek ontvangen - recht op toegang tot:

(a) de gebouwen van het Parlement in de drie vergaderplaatsen en de
voorlichtingsbureaus van het Parlement in de lidstaten,

(b) de bibliotheken van het Parlement in de drie vergaderplaatsen,

(c) de garages van het Parlement in de drie vergaderplaatsen,

(d) de restaurants en cafetaria's van het Parlement in de drie vergaderplaatsen,
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(e) de gebouwen van de Europese Parlementaire Vereniging.

3. Vragen aan het Europees Parlement over het gebruik of de uitbreiding van de
voorzieningen worden in eerste instantie via het College van quaestoren gericht aan het
bevoegde orgaan van het Parlement onder de algemene verantwoordelijkheid van het
Bureau.

TITEL VI: WIJZIGING VAN DE STATUTEN/ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Art. 15 - Wijziging van de statuten

1. De algemene vergadering is gemachtigd de statuten van de vereniging te wijzigen. Zij
kan alleen dan geldig over wijzigingen beraadslagen als het voorwerp van die
wijzigingen uitdrukkelijk vermeld is in de oproepingsbrief en als twee derde van de
leden aanwezig is of vertegenwoordigd is door middel van een schriftelijke volmacht
(art. 8, lid 5). Wijzigingen kunnen alleen worden goedgekeurd met een meerderheid
van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

2. Wijzigingen in verband met doel(en) waarvoor de Vereniging werd opgericht, kunnen
evenwel alleen worden goedgekeurd met een meerderheid van vier vijfde van de
aanwezige of bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigde leden.

3. Wanneer minder dan twee derde van de leden op de eerste vergadering aanwezig of bij
schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen die ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden een
besluit kan nemen, en de wijzigingen kan goedkeuren bij de in lid 1 of lid 2 bedoelde
meerderheid. De tweede vergadering mag niet eerder dan ten minste twee weken na de
eerste vergadering worden gehouden.

Art. 16 - Ontbinding van de vereniging

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van een speciaal voor dit doel
bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering waarop ten minste twee derde van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is (art. 8, lid 5). Wordt aan deze voorwaarde niet
voldaan, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden geldig beraadslaagt. Geen besluit wordt
aangenomen als het niet de meerderheid van twee derde van de aanwezige leden verenigt.
Een besluit betreffende de ontbinding van de vereniging dat wordt genomen door een
vergadering waarop minder dan twee derde van de leden van de vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd is, moet door de burgerlijke rechtbank worden bekrachtigd.

2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het eventuele vermogen in
overeenstemming met het Europees Parlement vastgesteld. Lokalen die in het bezit zijn
van het Parlement, vallen terug aan het Parlement. De bestemming van buiten het
Parlement verworven lokalen wordt in overleg met het Europees Parlement vastgesteld.


