
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 12 
DECEMBER 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de nieuwe statu- 
ten van de nieuw op te richten paritaire VZW'S VRT-Sociale Werken 
en UKKEPUK. 



vervolg protocol nr. 159.457 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimte- 
lij ke Ordening en Media; 

4. de heer Bert De Graeve, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse 
Radio- en Televisieomroep. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

mevrouw Laurette Muylaert 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Jean-Paul Van der Vurst 

anderziids, 



vervolg protocol nr. 159.457 

Werd een eenparig akkoord bereikt over bijgaand voorstel van de 
Raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de nieuwe statuten van de nieuw 
op te richten paritaire VZW'S VRT-Sociale Werken en UKKEPUK. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Johan 
Vlaams 
Aangel 
Sport 

,minis er van jauwent 
ekenhpen, Amb enarenzaken F 



vervolg protocol nr. 1 59.457 

Vlaams minister van Economie, 
Ruimtelijke Ordening en Media 

Bert De Graeve 
e c i e l e g e g  de 

Vlaamse Radio- en Televisie- I 
omroep 

\ 



B I J L A G E  B I J  P R O T O C O L  N R .  1 5 9 . 4 5 7  

Statuten van het kinderdagverblijf 
VZW Ukkepuk 

De hieronder vermelde personen, allen van Belgische nationaliteit: 

1. Hugo De Vreese, directeur Human Resources VRT, A. Rodenbachtstraat 1,9480 De Pinte 
2. Marc Kerki, algemeen secretaris ACOD-VRT, Overwinningstraat 25,3 0 1 0 Kessel-10, 

aangeduid door de representatieve vakorganisatie ACOD-VRT 
3. Jean-Paul Van der Vurst, algemeen secretaris - sectorverantwoordelijke ACV - Cultuur, 

Stationstraat 13 3,9308 Gijzegem, aangeduid door de representatieve vakorganisatie CVCC- 
VRT 
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27 juli 192 1 onder de hierna vermelde voorwaarden 

l Benaming, zetel, duur, doel 

Art. 1 De vereniging draagt als naam "Ukkepuk - VRT" vzw. 

Art. 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Brussel. Hij kan worden verplaatst 
met een beslissing van de Raad van Beheer naar een andere plaats van de agglomeratie Brussel. 
Hij is thans gevestigd te 1030 Brussel, Karabiniersplein 14. 

Art. 3 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden 
overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. 

Art. 4 De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de inrichting en het beheer 
van instellingen en diensten voor lunderopvang in de meest ruime zin. 
Hiertoe zal de VZW, één of meerdere kinderdagverblijven kunnen oprichten en beheren, de 
goede organisatie en de samenwerking ervan kunnen bevorderen en in het algemeen alle 
initiatieven kunnen nemen, of steunen die de lunderopvang ten goede komen. 
Om het omschreven doel te bereiken, kan de VZW alle initiatieven nemen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met dat doel te maken hebben enlof dit doel kunnen bevorderen. 
In die zin mag zij alle roerende en onroerende goederen bezitten, materialen en benodigdheden 
verwerven en aanwenden, en in het algemeen, alle financiële handelingen verrichten, welke 
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met zijn maatschappelijk doel en op voorwaarde 
dat de opbrengst daarvan uitsluitend wordt besteed aan het doel van de vereniging. 

2. Leden 

Art. 5 De vereniging is samengesteld uit maximaal 8 leden: 

* maximaal 4 leden worden aangeduid door de VRT-directie 
* maximaal 4 leden worden aangeduid door de representatieve vakverenigingen bij de VRT 

i 
*d 

De leden vormen de Algemene Vergadering van de vereniging en stellen hun ervaring, hun 
toewijding en hun bedrijvigheid onbezoldigd ten dienste van de vereniging. 
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Art. 6 Elk lid moet actief personeelslid zijn van de VRT of moet zijn loopbaan hebben beëindigd door 
pensionering bij de VRT. Een lid verliest zijn lidmaatschap van rechtswege zodra hij geen deel 
meer uitmaakt van één van deze categorieën van personen. Een lid wordt geacht van rechtswege 
uit te treden indien de instantie die hem heeft aangeduid daartoe verzoekt. Dit wordt 
meegedeeld aan de Voorzitter van de Raad van Beheer die gemachtigd is om dit mee te delen 
aan de overige leden. 

Art. 7 Een persoon kan slechts de hoedanigheid van lid krijgen om het vooropgestelde maximum 
aantal leden per groep te bereiken of in het kader van de vervanging van een uittredend, 
overleden of uitgesloten lid. In geval van toetreding door vervanging moet de aanduiding van 
de vervanger zonder verwijl worden verricht door de instantie die het te vervangen lid heeft 
aangeduid. Een toetreding wordt schriftelijk betekend aan alle leden. 

Art. 8 Elk lid is vrij om op het einde van elk boekjaar uit te treden als lid van de vereniging middels 
een aangetekend schrijven te richten aan de Voorzitter van de Raad van Beheer die voor de 
ontvangst van dit schrijven gemachtigd is, en dit ten laatste 3 maanden voor het einde van het 
L,-.pl-;.-.,. .- 

Art. 9 De Algemene Vergadering kan met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de 
aanwezige leden beslissen tot de uitsluiting van een lid. Elk lid tegen wie de uitsluiting wordt 
voorgesteld, zal per aangetekende brief uitgenodigd worden om op de Algemene Vergadering 
zijn verdediging voor te dragen. Deze Algemene Vergadering zal een definitieve beslissing 
nemen, zelfs indien de belanghebbende geen gevolg heeft gegeven aan de oproeping. De met 
redenen ornklede uitsluiting wordt aan de belanghebbende alsmede aan de instantie die hem 
heeft aangeduid, betekend per aangetekend schrijven binnen acht dagen volgend op de 
beslissing van de Algemene Vergadering. 

3. Algemene Vergadering 

Art. 10 De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. Zij oefenen hun mandaat 
onbezoldigd uit. 

Art. 1 1 Een beslissing van de Algemene Vergadering is vereist voor: 

de wijziging van de statuten 
de benoeming en afzetting van de beheerders 
de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen 
de ontbinding van de vereniging 
de uitsluiting van een lid 

Art. 12 De Algemene Vergadering komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en dit tijdens de maand 
maart, respectievelijk november van elk kalenderjaar op de maatschappelijke zetel van de 
VZW. Een buitengewone Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer 
tenminste 2 van haar leden erom verzoekt. Zij kan worden bijeengeroepen telkens als de Raad 
van Beheer dit opportuun acht. 

Art. 13 De Voorzitter van de Raad van Beheer is gemachtigd om de Algemene Vergadering samen te 
roepen. De oproepingen worden door de Voorzitter van de Raad van Beheer tenminste acht 
dagen vóór de vergadering bij eenvoudig bericht of bij rondschrijven aan elk lid van de 
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Algemene Vergadering gestuurd. De oproepbrief vermeldt de agenda. Elk voorstel dat door 
tenminste 2 leden ondertekend is, moet op de agenda worden ingeschreven. 

Art. 14 Elk lid van de Algemene Vergadering dat verhinderd is, kan zich laten vertegenwoordigen 
door een ander lid van de Algemene Vergadering dat een schriftelijke volmacht bezit. Geen 
enkel lid mag over meer dan één volmacht beschikken. Het aldus vertegenwoordigde lid wordt 
geacht aanwezig te zijn. 

Art. 15 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Beheer. 
Indien de Voorzitter niet aanwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de 
Ondervoorzitter van de Raad van Beheer. 

Art. 16 De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige 
leden. 

Bij staking van stemmen wordt het ter stemming gelegde voorstel in beraad gehouden en 
onderzoekt de Voorzitter van de Raad van Beheer op informele wijze of de tegenstellingen 
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beleggen tijdens dewelke het voorstel opnieuw ter stemming wordt gelegd. Indien er opnieuw 
staking van stemming is, wordt het voorstel verworpen. 

De stemming is in principe geheim, tenzij de Algemene Vergadering daar anders over beslist. 

Indien de beslissing van de Algemene Vergadering een statutenwijzing of de ontbinding van 
de vereniging betreft, dan kan de Algemene Vergadering dit slechts doen mits aanwezigheid 
van twee derde van de leden en mits goedkeuring door twee derden van de stemmen van de 
aanwezige leden. Indien de statutenwijziging als voorwerp een wijziging van het 
maatschappelijke doel betreft, dan moet deze beslissing de unanieme goedkeuring verkrijgen 
van de aanwezige leden. Indien voor deze beslissingen het aanwezigheidsquorum niet bereikt 
werd, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die dan geldig kan 
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze beslissingen moeten evenwel 
bekrachtigd worden door de burgerlijke rechtbank. 

Art. 17 Er worden verslagen van de beslissingen van de Algemene Vergadering opgesteld. Deze 
worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Beheer en ter inzage gehouden in 
een register dat berust op de maatschappelijke zetel. 

4. Raad van Beheer 

Art. 18 4 1 De vereniging wordt beheerd door een Raad van Beheer bestaande uit 4 beheerders en die 
als volgt is samengesteld: 

* 2 beheerders uit de groep leden die door de VRT-directie worden aangeduid om te zetelen in 
de Algemene Vergadering 

* 2 beheerders uit de groep leden die door de representatieve vakorganisaties worden aangeduid 
om te zetelen in de Algemene Vergadering 

5 2 In afwijking van art. 18 4 1 kan iedere beheerder vervangen worden door een door zijn 
directie, respectievelijk zijn vakvereniging aangeduide vervanger. Ingeval van afwezigheid 
van de beheerder treedt deze vervanger volwaardig en met stemrecht in de plaats van de 
titularis. 
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Art. 19 Voor elke vergadering van de Raad van Beheer worden twee ouderafgevaardigden en de 
verantwoordelijke van het Kinderdagverblijf uitgenodigd, die de Raad van Beheer met 
raadgevende stem bij wonen. 

Een intern reglement regelt de aanduiding van de ouderafgevaardigden onder de ouders die 
een ingeschreven kind hebben in het kinderdagverblijf. Worden uitgesloten als 
ouderafgevaardigde, ouders van ingeschreven kinderen waarvan beiden of &én van beiden een 
operationele functie uitoefenen in het kinderdagverblijf in het kader van hun 
arbeidswerkzaamheden. 

Art. 20 Een mandaat als beheerder wordt voor een hernieuwbare periode van 2 jaar verleend. 

Art. 21 De Voorzitter van de Raad van Beheer , respectievelijk de Ondervoorzitter van de Raad van 
Beheer worden alternerend voor een periode van 2 jaar gekozen uit de groep beheerders 
behorende tot de groep leden die door de representatieve vakorganisaties worden aangeduid, 
respectievelijk tot de groep leden die door de VRT-directie worden aangeduid. De eerste 
voorzitterschapsperiode zal worden waargenomen door een beheerder behorende tot de groep 
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worden waargenomen door een beheerder behorende tot de groep leden die door de 
representatieve vakorganisaties worden aangeduid. 

Art. 22 Elke beheerder kan voortijdig vrijwillig zijn mandaat beëindigen op het einde van elk boekjaar 
mits kennisgeving van zijn vrijwillig ontslag aan de Voorzitter van de Raad van Beheer ten 
laatste 3 maanden voor het einde van het betreffende boekjaar. 

Een beheerder die de hoedanigheid van lid niet meer bezit, verliest van rechtswege zijn 
mandaat van beheerder. 

Ingeval een beheerdersmandaat openvalt, aanvaardt de Raad van Beheer een beheerder als 
plaatsvervanger, tot de effectieve titularis van de functie wordt benoemd door de 
eerstvolgende Algemene Vergadering voor de resterende duur van het opengevallen 
beheerdersmandaat. Deze plaatsvervanger wordt aangeduid door de instantie waarvan het te 
bezetten beheerdersmandaat is opengevallen. 

De beheerders gaan generlei persoonlijke verplichtingen aan betreffende de verbintenissen 
van de vereniging. 

Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van het gekregen mandaat. 

Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 

Art. 23 De Voorzitter van de Raad van Beheer roept de Raad van Beheer bijeen telkens als het belang 
van de vereniging het vereist en dit tenminste om de 2 maanden (behoudens juli en augustus). 
Indien minstens 2 beheerders van de Raad van Beheer erom verzoeken, dient hij binnen 8 
dagen een vergadering te beleggen. Deze aanvraag moet scheelijk worden gedaan. 

De ouderafgevaardigden hebben samen en de verantwoordelijke van het Kinderdagverblijf 
heeft zelf het recht om te verzoeken dat de Voorzitter van de Raad van Beheer binnen 8 
dagen een vergadering belegd, die daaraan gevolg moet geven en die het door de 
initiatiefhemer(s) voorgestelde agendapunt moet opnemen in de agenda van de vergadering. 

Art. 24 De Raad van Beheer is een collegiaal orgaan. Hij vertegenwoordigt de vereniging in 
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De Raad van Beheer kan zijn bevoegdheden 
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gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn beheerders enfof aan de dagelijks beheerder 
van de vereniging. 

Een beheerder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere beheerder die een 
schriftelijke volmacht bezit. Geen enkele beheerder mag over meer dan één volmacht 
beschikken. De aldus vertegenwoordigde beheerder wordt geacht aanwezig te zijn. 

De Raad van Beheer is slechts geldig samengesteld om te beraadslagen indien 3 beheerders 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is dit niet het geval dan dient de Voorzitter op aanvraag 
van minimaal 2 beheerders binnen 14 dagen opnieuw een Raad van Beheer samen te roepen. 

Elke beheerder heeft 1 stem. 

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige 
beheerders. 

Bij staking van stemmen wordt het ter stemming gelegde voorstel in beraad gehouden en 

overbrugbaar zijn. Hij zal binnen 14 dagen een nieuwe Raad van Beheer beleggen tijdens 
dewelke het voorstel opnieuw ter stemming wordt gelegd. Indien er opnieuw staking van 
stemming is, wordt het voorstel verworpen. 

De stemming is in principe geheim, tenzij de Raad van Beheer daar anders over beslist. 

Art. 25 De Voorzitter zit de Raad van Beheer voor. Indien hij niet aanwezig is, dan wordt het 
voorzitterschap waargenomen door de Ondervoorzitter 

Art. 26 De Raad van Beheer heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om elke daad van beheer of 
van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig is in het kader van de verwezenlijking 
van het maatschappelijk doel van de vereniging, behoudens deze handelingen waarvoor 
krachtens de toepasselijke wetgeving en de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd 
is. 

Art. 27 De verslagen van de beslissingen van de Raad van Beheer worden opgetekend in een register 
dat op de maatschappelijke zetel berust. De belanghebbenden kunnen altijd een uittreksel 
bekomen van de verslagen die op hen betrekking hebben. 

Een afschnft van deze verslagen wordt steeds op de eerstvolgende Raad van Beheer 
goedgekeurd, desgevallend na het aanbrengen van correcties voor de goedkeuring. 

5. Dagelijks beheer 

Art. 28 Het dagelijks beheer wordt waargenomen door de verantwoordelijke van het 
kinderdagverblijf, die de lopende zaken verzorgt en hiervoor de gebruikelijke bevoegdheden 
toegewezen knjgt van de Raad van Beheer. 

6. Begroting en rekeningen 

Art. 29 Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 3 1 december van elk jaar. De 
boeken en rekeningen worden op deze laatste datum afgesloten. 
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De Raad van Beheer legt in de maand maart van elk jaar aan de Algemene Vergadering de 
rekeningen van het vorige jaar ter goedkeuring voor. In de maand november legt de Raad van 
Beheer de begroting van het volgende jaar ter goedkeuring voor aan de Algemene 
Vergadering. De Raad van Beheer doet aan de Algemene Vergadering verslag over de 
bedrijvigheid, de fmanciële toestand en het beheer van de vereniging. 

Art. 30 De boekhouding van de vereniging wordt gecontroleerd door de Interne Audit van de VRT. 

De Interne Audit heeft een onbeperkt recht op controle en toezicht op al de boekhoudkundige 
verrichtingen van de vereniging en kan daartoe ter plaatse van al de stukken inzage nemen. 

Hij ziet de boeken en rekeningen van de vereniging na, en brengt hierover verslag uit bij de 
jaarlijkse Algemene Vergadering. Hij bezorgt minstens 2 weken vóór de jaarlijkse Algemene 
Vergadering het verslag aan de Voorzitter van de Raad van Beheer. Het verslag wordt 
toegevoegd aan de in punt 3.8. bedoelde verslagen. Elk lid van de Algemene Vergadering 
heeft het recht om dit verslag vooraf in te kijken en engageert er zich toe om voor de jaarlijkse 

4 I Y 7 1 .  , .  t - 1  1 - 
c/ 

- - . - U.- . . -..b* .--o % . L * -  . U - - .  .- . -  -a - - "  " "OU' 

Art. 3 1 De Raad van Beheer kan bovendien op elk ogenblik de Interne Audit van de VRT belasten 
met een onderzoek naar vermeende onregelmatigheden in het beheer van de vereniging. De 
Interne Audit rapporteert hierover aan de Raad van Beheer. Indien het onderzoek betrekking 
heeft op 1 of meerdere individuele beheerders, dan zal de Interne Audit rapporteren aan de 
Raad van Beheer waarbij deze betrokken beheerders afwezig dienen te zijn. 

7. Ontbinding 

Art. 32 Bij ontbinding benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt hun 
bevoegdheid. 

Art. 33 Na vereffening van het passief zullen de goederen en waarden van de ontbonden vereniging 
overgedragen worden aan de VRT die deze moet aanwenden ter voldoening van sociale 
behoeften van het personeel van de VRT. 
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STATUTEN VAN DE VZW VRT - SOCIALE WERKEN 

De hieronder vermelde personen, allen van Belgische nationaliteit 

Hugo DE VREESE, directeur human resources VRT, A. Rodenbachstraat 1,9480 De Pinte 
Marc KERKI, algemeen secretaris ACOD-VRT, Overwinningstraat 25,3010 Kessel-Lo, aangeduid 
door de representatieve vakorganisatie ACOD-VRT 
Jean-Paul VAN DER VURST, algemeen secretaris - sectorverantwoordelijke ACV- Cultuur, Stati- 
onstraat 133,9308 Gijzegem, aangeduid door de representatieve vakorganisatie CVCC-VRT 

richten heden, overeenkomstig de wet van 27 juni 192 1 een vereniging zonder winstoogmerk op, 
waarvan de statuten luiden als volrrt: 

1 Benaming , zetel, doel en duur 

Art. 1 De vereniging draagt als naam "vzw VRT-Sociale Werken". 

Art. 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Brussel. Hij kan worden verplaatst bij 
beslissing van de Raad van Beheer naar een andere plaats van de agglomeratie Brussel. Hij is thans 
gevestigd te 1043 Brussel A Reyerslaan 52 

Art. 3 De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, een aantal extra-legale 
voorzieningen en voordelen te creëren en toe te kennen aan actieve of gepensioneerde personeelsle- 
den, met inbegrip van hun gezinsleden en weduwedweduwnaars, van de VRT edof van een dochter- 
vennootschap van de VRT waarin de VRT een meerderheidsparticipatie heeft en waarmee de vereni- 
ging een overeenkomst heeft gesloten omtrent de extra-legale voordelen en de financiering ervan die 
de vereniging voor deze personeelsleden zou creëren, hierna genoemd "een dochtervennootschap van 
de VRT". Het betreft extra-legale voorzieningen en voordelen die het materieel en moreel welzijn van 
deze personen beschermen enlof bevorderen. De vereniging mag alle handelingen stellen die recht- 
streeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan onder meer haar medewerking verle- 
nen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare. 

Art. 4 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 

2 Leden 

Art. 5 Elk stemgerechtigd lid moet actief personeelslid zijn van de VRT of van een dochtervennootschap van 
de VRT of moet zijn loopbaan hebben beëindigd door pensionering bij de VRT of bij een dochterven- 
nootschap van de VRT. Een stemgerechtigd lid verliest zijn lidmaatschap van rechtswege zodra hij 
geen deel meer uitmaakt van één van deze categorieën van personen. 

Art. 6 De vereniging is samengesteld uit maximaal 12 stemgerechtigde leden. Er worden maximaal 6 
stemgerechtigde leden aangeduid door de VRT-directie en maximaal 6 stemgerechtigde leden door de 
bij de VRT representatieve vakverenigingen. Zij vormen de Algemene Vergadering van de vereni- 
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ging en stellen hun ervaring, hun toewijding en hun bedrijvigheid onbezoldigd ten dienste van de ver- 
eniging. 

Art. 7 Een persoon kan slechts de hoedanigheid van stemgerechtigd lid knjgen om het vooropgestelde 
maximum aantal stemgerechtigde leden per groep te bereiken of in het kader van de vervanging van 
een uittredend , overleden of uitgesloten stemgerechtigd lid. In geval van toetreding door vervanging 
moet de aanduiding van de vervanger zonder verwijl worden verricht door de instantie die het te ver- 
vangen stemgerechtigd lid heeft aangeduid. Een toetreding wordt schriftelijk betekend aan alle stem- 
gerechtigde leden. 

Art. 8 Elk stemgerechtigd lid is vrij om op het einde van elk boekjaar uit te treden als stemgerechtigd lid van 
de vereniging middels een aangetekend schnjven te richten aan de Voorzitter van de Raad van Beheer 
die voor de ontvangst van dit schrijven gemachtigd is, en dit ten laatste 3 maanden voor het einde van 
het boekjaar. Een stemgerechtigd lid wordt geacht van rechtswege uit te treden indien de instantie die 
hem heeft aangeduid daartoe verzoekt. Dit wordt meegedeeld aan de Voorzitter van de Raad van Be- 
heer die gemachtigd is om dit mee te delen aan de overige stemgerechtigde leden. 
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aanwezige stemgerechtigde leden beslissen tot de uitsluiting van een stemgerechtigd lid. Elk stemge- 
rechtigd lid tegen wie de uitsluiting wordt voorgesteld, zal per aangetekende brief uitgenodigd worden 
om op de Algemene Vergadering zijn verdediging voor te dragen. Deze Algemene Vergadering zal 
een definitieve beslissing nemen, zelfs indien de belanghebbende geen gevolg heeft gegeven aan de 
oproeping. De met redenen ornklede uitsluiting wordt aan de belanghebbende alsmede aan de instantie 
die hem heeft aangeduid, betekend per aangetekend schnjven binnen acht dagen volgend op de beslis- 
sing van de Algemene Vergadering. 

I 

3 Vermogen en inkomsten 

Art. 10 Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit elk roerend of onroerend goed dat de vereniging, om haar 
doel te bereiken, verkrijgt door aankopen of giften. 
De inkomsten bestaan voornamelijk uit 

de door de VRT en eventuele dochtervennootschappen toegekende dotaties; 
de interesten van uitstaande kapitalen; 
de giften en legaten 
de inkomsten uit roerende of onroerende goederen beheerd of behorend tot de vereniging. 

4 Algemene vergadering 

Art. 1 1 De Algemene Vergadering bestaat uit de stemgerechtigde leden van de vereniging. Zij oefenen hun 
mandaat onbezoldigd uit. 

Art. 12 Een beslissing van de Algemene Vergadering is vereist voor: 
de wijziging van de statuten 
de benoeming en afzetting van de beheerders 
de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen 
de ontbinding van de vereniging 
de uitsluiting van een stemgerechtigd lid 

Art. 13 De Algemene Vergadering komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en dit tijdens de maand maart, 
respectievelijk november van elk kalenderjaar op de maatschappelijke zetel van de VZW. 
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Een buitengewone Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer ten minste twee van 
haar stemgerechtigde leden erom verzoekt. Zij kan worden bijeengeroepen telkens de Raad van Be- 
heer dit opportuun acht. 

Art. 14 De Voorzitter van de Raad van Beheer is gemachtigd om de Algemene Vergadering samen te roepen. 
De oproepingen worden door de Voorzitter van de Raad van Beheer tenminste acht dagen vóór de 
vergadering bij eenvoudig bericht of bij rondschrijven aan elk stemgerechtigd lid van de Algemene 
Vergadering gestuurd. De oproepbrief vermeldt de agenda. Elk voorstel dat door tenminste 2 stemge- 
rechtigde leden ondertekend is, moet op de agenda worden ingeschreven. 

Art. 15 Elk stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering dat verhinderd is, kan zich laten vertegenwoor- 
digen door een ander stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering dat een schriftelijke volmacht 
bezit. Geen enkel stemgerechtigd lid mag over meer dan één volmacht beschikken. Het aldus verte- 
genwoordigde stemgerechtigd lid wordt geacht aanwezig te zijn. 

Art. 16 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Beheer. De 
Voorzitter van de Raad van Beheer heeft slechts een raadgevende stem. De Voorzitter van de Raad 
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schap waargenomen door een stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering aangeduid door de- 
zelfde instantie als de Voorzitter, i.e. de VRT-directie of de representatieve vakverenigingen. De 
Voorzitter van de Raad van Beheer wordt niet meegeteld voor de berekening van de in deze statuten 
bepaalde aanwezigheidsquorums. 

Art. 17 De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige 
stemgerechtigde leden. 

Bij staking van stemmen wordt het ter stemming gelegde voorstel in beraad gehouden en onderzoekt 
de Voorzitter van de Raad van Beheer op informele wijze of de tegenstellingen overbrugbaar zijn. Hij 
zal binnen een maand een Buitengewone Algemene Vergadering beleggen tijdens dewelke het voor- 
stel opnieuw ter stemming wordt gelegd. Indien er opnieuw staking van stemming is, wordt het voor- 
stel verworpen. 

De stemming is in principe geheim, tenzij de Algemene Vergadering daar anders over beslist. 

Indien de beslissing van de Algemene Vergadering een statutenwijzing of de ontbinding van de vere- 
niging betreft, dan kan de Algemene Vergadering dit slechts doen mits aanwezigheid van twee derde 
van de stemgerechtigde leden en mits goedkeuring door twee derden van de stemmen van de aanwe- 
zige stemgerechtigde leden Indien de statutenwijziging als voorwerp een wijziging van het maat- 
schappelijke doel betreft, dan moet deze beslissing de unanieme goedkeuring verknjgen van de aan- 
wezige stemgerechtigde leden. Indien voor deze beslissingen het aanwezigheidsquorum niet bereikt 
werd, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die dan geldig kan beraadslagen onge- 
acht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Deze beslissingen moeten evenwel bekrachtigd 
worden door de burgerlijke rechtbank. 

Art. 18 Er worden verslagen van de beslissingen van de Algemene Vergadering opgesteld. Deze worden ter 
inzage gehouden in een register dat berust op de maatschappelijke zetel. 

5 Raad van Beheer 

Art. 19 8 1 De vereniging wordt beheerd door een Raad van Beheer bestaande uit maximaal 8 
stemgerechtigde beheerders die voor een hernieuwbare periode van 2 jaar benoemd worden door 
de Algemene Vergadering onder haar stemgerechtigde leden en die samengesteld is als volgt: 
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4 stemgerechtigde beheerders uit de groep stemgerechtigde leden die door de VRT-directie worden 
aangeduid om te zetelen in de Algemene Vergadering 

- 4 stemgerechtigde beheerders uit de groep stemgerechtigde leden die door de representatieve 
vakverenigingen worden aangeduid om te zetelen in de Algemene Vergadering. 

5 2 In af%vijking van art. 19 5 1 kan iedere beheerder vervangen worden door een door zijn directie, 
respectievelijk zijn vakvereniging aangeduide vervanger. Ingeval van afwezigheid van de beheerder 
treedt deze vervanger volwaardig en met stemrecht in de plaats van de titularis. 

Art. 20 Een stemgerechtigde beheerder die de hoedanigheid van stemgerechtigd lid niet meer bezit, verliest 
van rechtswege zijn mandaat van stemgerechtigde beheerder. 

Elke stemgerechtigde beheerder kan voortijdig vrijwillig zijn mandaat beëindigen op het einde van elk 
boekjaar mits kennisgeving van zijn vrijwillig ontslag aan de Raad van Beheer ten laatste 3 maanden 
voor het einde van het betreffende boekjaar. 
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beheerder als plaatsvervanger, tot de effectieve titularis van de functie wordt benoemd door de eerst- 
volgende Algemene Vergadering. Deze plaatsvervanger wordt aan de Raad van Beheer voorgedragen 
door de instantie waarvan het te bezetten beheerdersmandaat is opengevallen. 

De stemgerechtigde beheerders gaan generlei persoonlijke verplichtingen aan betreffende de verbinte- 
nissen van de vereniging. 

Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van het gekregen mandaat. 

Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 

Art. 21 De Voorzitter van de Raad van Beheer wordt alternerend voor een periode van 2 jaar gekozen door de 
representatieve vakverenigingen, respectievelijk de VRT-directie. De eerste voorzitterschapsperiode 
van 2 jaar zal waargenomen worden door een natuurlijke persoon aangeduid door de representatieve 
vakverenigingen. De Voorzitter van de Raad van Beheer miet actief personeelslid zijn van de VRT of 
van een dochtervennootschap van de VRT of moet zijn loopbaan hebben beëindigd door pensionering 
bij de VRT of bij een dochtervennootschap van de VRT. De Voorzitter van de Raad van Beheer heeft 
slechts een raadgevende stem. De Voorzitter van de Raad van Beheer dient bij iedere vergadering van 
de Raad van Beheer aanwezig te zijn. Is hijlzij er niet dan wordt het voorzitterschap waargenomen 
door een stemgerechtigde beheerder van de Raad van Beheer aangeduid door dezelfde instantie als de 
Voorzitter, i.e. de VRT-directie of de representatieve vakverenigingen. De Voorzitter van de Raad van 
Beheer wordt niet meegeteld voor de berekening van de in deze statuten bepaalde aanwezigheidsquo- 
mms. 

Art. 22 De Voorzitter van de Raad van Beheer roept de Raad van Beheer bijeen telkens als het belang van de 
vereniging het vereist en dit tenminste om de 2 maanden (behoudens juli en augustus). 
Indien minstens 4 stemgerechtigde beheerders van de Raad van Beheer erom verzoeken, dient hij 
binnen 8 werkdagen een vergadering te beleggen. Deze aanvraag moet schriftelijk worden gedaan. 

Art. 23 De Raad van Beheer is een collegiaal orgaan. Hij vertegenwoordigt de vereniging in gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handelingen. De Raad van Beheer kan zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen 
aan één of meer van haar beheerders. 
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Een stemgerechtigde beheerder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde 
beheerder die een schriftelijke volmacht bezit. Geen enkele stemgerechtigde beheerder mag over meer 
dan één volmacht beschikken. De aldus vertegenwoordigde stemgerechtigde beheerder wordt geacht 
aanwezig te zijn. 

De Raad van Beheer is slechts geldig samengesteld om te beraadslagen indien 5 van de stemgerech- 
tigde beheerders aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan dient de Voorzitter op aanvraag van minimaal 
vier stemgerechtigde beheerders binnen 14 dagen opnieuw een Raad van Beheer samen te roepen. 

Elke stemgerechtigde beheerder heeft l ' stem. 

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerech- 
tigde beheerders. 

Bij staking van stemmen wordt het ter stemming gelegde voorstel in beraad gehouden en onderzoekt 
de Voorzitter van de Raad van Beheer op informele wijze of de tegenstellingen overbrugbaar zijn. Hij 
zal binnen 14 dagen een nieuwe Raad van Beheer beleggen tijdens dewelke het voorstel opnieuw ter 
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De stemming is in principe geheim, tenzij de Raad van Beheer daar anders over beslist. 

Art. 24 De verslagen van de beslissingen van de Raad van Beheer worden opgetekend in een register dat op 
de maatschappelijke zetel berust. Belanghebbenden kunnen altijd een uittreksel bekomen van de ver- 
slagen die op hen betrekking hebben. 

Een afschrift van deze verslagen wordt steeds op de eerstvolgende Raad van Beheer goedgekeurd, 
desgevallend na het aanbrengen van correcties voor de goedkeuring. 

Art. 25 De Raad van Beheer heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om elke daad van beheer of van 
beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig is in het kader van de verwezenlijking van het maat- 
schappelijk doel van de vereniging, behoudens deze handelingen waarvoor krachtens de toepasselijke 
wetgeving en de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is. 

6 Begroting en rekeningen 

Art. 26 Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 3 1 december van elk jaar. De boeken en 
rekeningen worden op deze laatste datum afgesloten. 

De Raad van Beheer legt in de maand maart van elk jaar aan de Algemene Vergadering de rekeningen 
van het vorige jaar ter goedkeuring voor. In de maand november legt de Raad van Beheer de begro- 
ting van het volgende jaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De Raad van Beheer 
doet aan de Algemene Vergadering verslag over de bedrijvigheid, de financiële toestand en het beheer 
van de vereniging. 

Art. 27 De boekhouding van de vereniging wordt gecontroleerd door de Interne Audit van de VRT. 

De Intern Audit heeft een onbeperkt recht op controle en toezicht op al de boekhoudkundige verrich- 
tingen van de vereniging en kan daartoe ter plaatse van al de stukken inzage nemen. 

Hij ziet de boeken en rekeningen van de vereniging na, en brengt hierover verslag uit bij de jaarlijkse 
Algemene Vergadering. Hij bezorgt minstens 2 weken vóór de jaarlijkse Algemene Vergadering het 
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verslag aan de Voorzitter van de Raad van Beheer. Het verslag wordt toegevoegd aan de in artikel 24 
bedoelde verslagen. Elk lid van de Algemene Vergadering heeft het recht om dit verslag vooraf in te 
kijken en engageert er zich toe om voor de jaarlijkse Algemene Vergadering geen enkele verklaring 
over de inhoud van het verslag af te leggen. 

Art. 28 De Raad van Beheer kan bovendien op elk ogenblik de Interne Audit van de VRT belasten met een 
onderzoek naar vermeende onregelmatigheden in het beheer van de vereniging. De Interne Audit rap- 
porteert hierover aan de Raad van Beheer. Indien het onderzoek betrekking heeft op 1 of meerdere 
individuele beheerders, dan zal de Interne Audit rapporteren aan de Raad van Beheer waarbij deze 
betrokken beheerders afwezig dienen te zijn. 

7 Ontbinding 

Art. 28 Bij ontbinding benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt hun 
bevoegdheid. 

Na vereffening van het passief zullen de goederen en waarden van de ontbonden vereniging overge- 
dragen worden aan de VRT die deze moet aanwenden ter voldoening van sociale behoeften van het 
personeel van de VRT. 
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