
OPRICHTINGSAKTE GROEN LICHT VLAANDEREN VZW 

 

Ondergetekenden-oprichters, 

1. Katholieke Universiteit te Leuven, rechtspersoon opgericht op basis van de wet van 12 

augustus 1911, ondernemingsnummer 0419.052.173, met maatschappelijke zetel gevestigd te 

3000 Leuven, Oude Markt 13, hier vertegenwoordigd door Wouter Ryckaert, Frédéric Leloup, 

Peter Hanselaer en Catherine Lootens 

Gegevens: 

a. Wouter Rita Arsène Ryckaert, Brouwerijstraat 49, 9920 Lovendegem – geboren op 2 

juni 1976, geboorteplaats: Gent 

b. Catherine Julia Claire Lootens, Plaanstraat 2, 9810 Eke – geboren op 5 maart 1964, 

geboorteplaats: Kortrijk 

c. Frédéric Bernard Raphaël Leloup, Aalbesstraat 21, 9940 Evergem – geboren op 07 

oktober 1978, geboorteplaats: Gent 

d. Peter Lucienne Remi Hanselaer, Gaverstraat 1, 9270 Laarne – geboren op 17 oktober 

1959, geboorteplaats: Kalken 

2. Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), rechtsvorm: 

onderzoekscentrum, ondernemingsnummer 407.695.057, met maatschappelijke zetel gevestigd 

te 1000 Brussel, Lombardstraat 42, hier vertegenwoordigd door Arnaud Georges Paul Deneyer, 

Chemin Saint-Pierre 51, 7030 Saint-Symphorien – geboren op 30 oktober 1975, geboorteplaats: 

Enghien (Edingen) 

3. Marc Lucas Andreas De Taevernier, Nieuwe Steenweg 215, 8420 De Haan – geboren op 01 

mei 1945, geboorteplaats: Zwevegem 

4. Johannes Ivonne Albert van Riel, Lozijde 1, 2275 Lille – geboren op 27 september 1961, 

geboorteplaats: Turnhout 

5. An Moors, Eksaardedorp 24, 9160 Lokeren – geboren op 07 februari 1963, Geboorteplaats: 

Gent 

6. Studiebureau R. Boydens NV, rechtsvorm: Naamloze Vennootschap, ondernemingsnummer 

BE 0416.968.059, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8200 Sint-Michiels Brugge, 

Kooidam 6, hier vertegenwoordigd door Kristof Vlaemynck, Daverlostraat 361, 8310 

Assebroek – geboren op 16 april 1963, geboorteplaats: Brugge. 

  

bijeen in vergadering op 1 maart 2017 zijn overeengekomen tussen hen een vereniging zonder 

winstoogmerk op te richten en daartoe unaniem de volgende statuten te aanvaarden. 

  

Artikel 1. De vereniging 



1.1. Rechtsvorm 

De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “vzw” 

genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 

winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen (hierna genoemd 

"V&S-wet"). 

1.2. Naam 

De vzw draagt de naam Groen Licht Vlaanderen, afgekort GLV. 

1.3. Zetel 

De zetel van de vzw is gevestigd te Brouwerijstraat 49, 9920 Lovendegem, gelegen in het 

gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. 

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats 

binnen het Nederlands taalgebied. 

1.4. Duur 

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

Artikel 2. Doeleinden en activiteiten 

2.1. Doeleinden 

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, om 

samenwerkingsverbanden, bij voorkeur tussen de bedrijfswereld en kennisinstellingen, tot 

stand te brengen in de sector van de verlichting. De vereniging wenst de kennis inzake 

verlichting bij bedrijven te verhogen en (toegepast) onderzoek te stimuleren teneinde onbenut 

economisch potentieel te ontsluiten en competentieverhoging te realiseren binnen de Vlaamse 

verlichtingssector. 

  

De vereniging heeft tevens tot doel om, als verlichtingscluster, het centrale aanspreekpunt te 

zijn voor de verlichtingssector ten aanzien van andere organisaties, de Vlaamse overheid en de 

Europese overheidsinstellingen. 

2.2 Activiteiten 

Om voormelde doelstellingen te realiseren zal de vereniging onder meer volgende activiteiten 

bewerkstelligen en coördineren: 

 als contactpunt fungeren naar overheden en organisaties toe 

 de verlichtingscluster vertegenwoordigen in binnen- en buitenland 

 detecteren van gemeenschappelijke noden en opportuniteiten 



 organiseren van partnermatching en initiëren van samenwerking op allerlei vlakken 

 initiëren en coördineren van demonstratieprojecten en user testing 

 bottum-up, ondernemings-gedreven (onderzoeks)projecten met kennisinstellingen 

introduceren 

 opbouw van kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe 

producten, tools, methodes of diensten realiseren 

 Vraag gedreven onderzoeksprojecten steunen, initiëren en/of beheren 

 … 

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen 

tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip 

van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk 

is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de 

verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen. 

 

Artikel 3. Lidmaatschap 

3.1. Effectieve leden 

Er zijn twee categorieën van effectieve leden: kennisinstellingen en bedrijven. 

Tot de categorie van kennisinstellingen behoren uitsluitend hogescholen, universiteiten en 

onderzoeksinstellingen. 

Tot de categorie van bedrijven behoren de natuurlijke personen en rechtspersonen, andere dan 

kennisinstellingen, waarvan de (bedrijfs)activiteiten of beroepservaring relevant zijn voor 

deelname aan de vereniging. De rechtspersonen die onder de categorie “bedrijven” vallen, 

hebben een vestiging binnen de Europese Unie. 

Er zijn minstens vijf effectieve leden. De stichters zijn de eerste effectieve leden. 

Nieuwe leden worden aanvaard door de algemene vergadering. 

De kandidaat-leden worden voorgedragen door minstens twee effectieve leden. Kandidaat-

leden richten hun kandidaatstelling aan de secretaris van de Raad van Bestuur. 

De algemene vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als effectief lid 

op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dient minstens de gewone meerderheid 

van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen 

met de gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve 

leden. 

De algemene vergadering kan discretionair en zonder verdere motivering beslissen dat een 

kandidaat niet wordt aanvaard als effectief lid. 

Effectieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet en deze statuten 

worden beschreven. Hogescholen en universiteiten die behoren tot de categorie 

kennisinstellingen en natuurlijke personen die tot de categorie bedrijven behoren, betalen geen 



lidmaatschapsbijdrage. Onderzoeksinstellingen die tot de categorie kennisinstellingen behoren 

en rechtspersonen die tot de categorie bedrijven behoren, betalen een lidmaatschapsbijdrage die 

jaarlijks zal worden vastgelegd door de raad van bestuur en die maximum 5.000€ zal bedragen. 

3.2. Toegetreden leden 

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vzw 

ondersteunt, kan bij de secretaris van de vzw een schriftelijke (per e-mail) aanvraag indienen 

om toegetreden lid te worden. 

De secretaris legt dit verzoek tot toetreding voor aan de leden van de algemene vergadering via 

e-mail. Tenzij de leden van de algemene vergadering hiertegen binnen de vijf werkdagen een 

gegrond en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de secretaris van de raad van bestuur, 

wordt de betrokken kandidaat aanvaard als toegetreden lid. Indien één of meerdere leden van 

de algemene vergadering bezwaar aantekenen, wordt het verzoek tot toetreding besproken op 

de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering. Op deze vergadering dient 

minstens de gewone meerderheid van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. 

Men streeft hierbij naar een consensus onder de leden van de algemene vergadering, zowel voor 

de aanvaarding als voor een mogelijke weigering van de toetreding van het kandidaat-lid. 

Bezwaren van commerciële en/of persoonlijke aard worden altijd verworpen. Indien geen 

consensus gevonden wordt, wordt de beslissing genomen met een gewone meerderheid van 

stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. 

De algemene vergadering beslist discretionair en zonder verdere motivering dat een kandidaat 

niet wordt aanvaard als toegetreden lid. 

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. 

Toegetreden leden hebben geen stemrecht. 

Toegetreden leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door 

de raad van bestuur en die maximum 5.000 euro zal bedragen. 

3.3. Ontslag 

Effectieve leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken door een formeel 

schrijven per gewone brief en/of per aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de 

raad van bestuur. Het ontslag zal ingaan op 1 januarivolgend op de datum van dit schrijven. 

Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken bij middel van een 

schriftelijk bericht of een bericht pere-mail. Het ontslag wordt effectief  één maand volgend op 

dit bericht. 

Een ontslagnemend effectief of toegetreden lid kan de reeds betaalde jaarlijkse 

lidmaatschapsbijdragen niet terug vorderen. 

3.4. Opschorting van effectieve leden 



Het lidmaatschap van effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar 

binnen de door raad van bestuur bepaalde termijn niet betalen, wordt opgeschort na een eerste 

schriftelijke aanmaning tot regularisatie binnen de  twee maanden na die aanmaning. 

Effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, kunnen 

geacht worden ontslagnemend te zijn. 

3.5. Beëindiging van lidmaatschap 

Als een effectief lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan diens lidmaatschap, 

op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle effectieve leden, 

worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens 

degewonemeerderheid van alle effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en waarbij 

voor de beslissing een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde effectieve leden vereist is. 

Het effectief lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht 

gehoord te worden. 

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

eenzijdig besluit van de raad van bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap. 

3.6. Rechten 

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond 

van de enkele hoedanigheid van lid. 

Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij 

beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz. 

 

Artikel 4. De algemene vergadering 

4.1. De algemene vergadering 

De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden. 

Alle effectieve leden die behoren tot de categorie bedrijven hebben gelijk stemrecht. Zij 

beschikken elk over één stem. De effectieve leden die behoren tot de categorie 

kennisinstellingen, beschikken in totaal over evenveel stemmen in de algemene vergadering als 

de leden die behoren tot de categorie bedrijven in totaal. Indien er meerdere kennisinstellingen 

effectief lid zijn van de vereniging, beschikt KU Leuven steeds over 40 procent van het totaal 

aantal stemmen. 

4.2. Bevoegdheden 

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering 

uitgeoefend worden: 



  

1. de wijziging van de statuten; 

2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging; 

4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 

6. de ontbinding van de vereniging; 

7. de uitsluiting van een effectief lid; 

8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 

9. alle gevallen waarin de statuten dit vereisen. 

4.3. Vergaderingen 

De jaarlijkse bijeenkomst van de gewone algemene vergadering zal gehouden worden binnen 

de zes maanden na afsluiting van het boekjaar op de maatschappelijke zetel van de vzw of op 

een andere plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens8 dagen 

voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle effectieve leden verstuurd 

per e-mail op hetadres dat het effectief lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de secretaris van 

de raad van bestuur. Elk voorstel ondertekend door ten minste 1/20 van de effectieve leden 

moet op de agenda worden geplaatst. 

De vergaderingen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door minstens twee 

bestuurders bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd. 

Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden 

samengeroepen door de voorzitter of op verzoek van minstens twee bestuurders alsook op 

verzoek van minstens 1/5 van alle effectieve leden. De uitnodiging wordt minstens 8 dagen 

voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle effectieve leden verstuurd 

per e-mail op het  adres dat het effectief lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de secretaris van 

de raad van bestuur. 

4.4. Quorum en stemming 

Om op een geldige manier te kunnen beraadslagen, moet minstens de gewone meerderheid van 

de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet minstens KU Leuven aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve wanneer de V&S-

wet of de statuten dit anders voorzien. 

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een 

quorum van 2/3 van de effectieve leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is waarbij minstens 

KU Leuven aanwezig of vertegenwoordigd is.Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 

van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of indien KU Leuven niet aanwezig 

of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan 

beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna 

bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, mits KU 

Leuven aanwezig of vertegenwoordigd is. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen 

volgende op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te 

zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of 



vertegenwoordigde effectieve leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op 

het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 

4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 

Effectieve leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere 

effectieve leden worden vertegenwoordigd. Elk effectief lid kan maximum één volmacht 

dragen. 

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. 

De algemene vergadering kan niet geldig beraadslagen en beslissen over punten die niet op de 

agenda staan tenzij alle aanwezige effectieve leden instemmen om over het niet-geagendeerde 

punt te beraadslagen en te beslissen. 

Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de 

effectieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. Belanghebbende derden  krijgen 

inzage in de genotuleerde beslissingen van de algemene vergadering. Zij kunnen daartoe een 

aanvraag indienen bij de raad van bestuur die discretionair en zonder verdere motivering zal 

oordelen over het belanghebbend karakter van de derde. 

 

Artikel 5. Bestuur en vertegenwoordiging 

5.1. Samenstelling raad van bestuur 

De vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vier en ten 

hoogste vijf bestuurders, al dan niet leden van de vzw. KU Leuven heeft het recht om twee 

bestuurders voor te dragen. WTCB heeft het recht om één bestuurder voor te dragen.  Het aantal 

bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van 

de vereniging. 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van 

stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden voor een termijn van vier 

jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn onbeperkt 

herbenoembaar. 

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 

penningmeester. 

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die 

daarover beslist met een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde effectieve leden. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag 

nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur of aan de 

ondervoorzitter indien de voorzitter zelf ontslag wenst te nemen. Een bestuurder is verplicht na 

zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan 

worden voorzien. 

5.2. Raad van bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing 



De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van 

de vzw het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee 

bestuurders. 

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de 

ondervoorzitter. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw of op elke andere 

plaats in België, aangewezen in de oproeping. 

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de gewone 

meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De 

besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen 

te zijn. 

Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering van de raad van bestuur, kunnen 

zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen bij volmacht. Iedere bestuurder kan 

maximum  één volmacht dragen. 

Er worden notulen opgesteld, ondertekend door 2 bestuurders en bewaard in een notulenregister 

dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen 

overeenkomstig de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 vastgelegde 

modaliteiten. 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw 

zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig 

schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord 

is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke 

besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- 

of telefoon- conferentie. 

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 

5.3. Intern bestuur 

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig 

of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van die 

handelingen waarvoor volgens artikel 4 V&S-wet de algemene vergadering exclusief bevoegd 

is. 

De bestuurders kunnen de taken onderling verdelen, zonder dat deze verdeling aan derden kan 

worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze bekendgemaakt is. 

5.4. Externe vertegenwoordigingsmacht 

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. 

Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als 

college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders 

die gezamenlijk handelen. 



Artikel 6. Boekhouding 

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

De eventuele winst van de vereniging kan niet bij wijze van dividend of anderszins aan de leden 

worden uitgekeerd, maar wordt opnieuw geïnvesteerd om het doel van de vzw te 

verwezenlijken 

De middelen van de vereniging bestaan uit: 

 de inkomsten uit haar bezittingen 

 de subsidies die haar zouden worden toegekend door federale, gemeenschaps-, 

gewestelijke of plaatselijke overheden of door iedere andere publieke of private 

instelling of via Europese/internationale fondsenwerving 

 de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen 

 alle andere inkomsten die wettelijk toegelaten zijn, inclusief contractuele vergoedingen 

Artikel 7. Ontbinding 

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met 

betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum 1/5 van 

alle effectieve leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 4.3. van deze statuten. 

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

vereist voor een doelwijziging zoals bepaald in artikel 4.4. van deze statuten. Vanaf de 

beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij "vzw in vereffening" is overeenkomstig 

artikel 23 V&S-wet. 

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering 

eenvereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven. 

Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering over de bestemming 

van het vermogen van de vzw dat moet worden toegekend aan een of meerdere verenigingen 

zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België. 

 

Artikel 8. Overgangsbepaling 

In afwijking van artikel 6 van deze statuten, begint het eerste boekjaar van de vzw op 1 maart 

2017 en eindigt het  op 31 december 2017. 

Gedaan op 1 maart 2017 te Gent 

In 7 originele exemplaren. 

 


