
Statuten
“Recht op Migratie ” VZW

TITEL 1: Naam, zetel

Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Recht op Migratie” Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) 

Artikel 2
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement 
Leuven, Aarschotsesteenweg 366 te 3012 Wilsele.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur. 

TITEL 2: Het doel

Artikel 3
De vereniging heeft als visie dat elke mens op aarde het recht heeft op een menswaardig 
bestaan. Als hij dit niet ter plaatse kan vinden is het zijn recht om dat elders te zoeken. 
De  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN  voorziet in artikel 13 : “ Een ieder 
heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Een 
ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te 
keren. En art 14 voegt daar aan toe “ In geval van vervolging, heeft eenieder het recht asiel te 
zoeken en te verkrijgen in andere landen.” 

Daarom stelt de vereniging zich als doel
a. Zich in de meest algemene zin, te bekommeren om en in te zetten voor het welzijn van de 

vluchtelingen en zich te verzetten tegen de onmenselijke situaties waarin vluchtelingen 
kunnen terecht komen. Speciale aandacht zal gaan naar de opvang van vluchtelingen, 
vooral naar diegenen zonder verblijfsvergunning.  

b. Te ijveren voor een ander en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid en voor de verbetering 
van de wetgeving ter zake.

c. Zich blijvend te verzetten tegen het opsluiten van vluchtelingen omdat ze geen 
verblijfsvergunning bezitten, en te ijveren voor de afschaffing van gesloten centra.

d. Zich in te zetten voor een wetgeving die de in België verblijvende vluchtelingen 
regulariseert in plaats van ze gedwongen uit te wijzen en te deporteren.

e. De vereniging zal ook speciale aandacht hebben voor de problemen die de 
vluchtelingenstromen in de wereld veroorzaken: geweld, vervolging, oorlog, 
onderdrukking, bewapening, uitbuiting.

f. Om haar doel te bereiken kan de vereniging studies ondernemen, enquêtes opzetten, 
informatie verspreiden, acties voeren of ondersteunen. Zij kan ook allerlei projecten 
realiseren zoals het organiseren van opvang van vluchtelingen onder meer door het 
beheren van een of meerdere vluchtelingenhuizen.

g. Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks 
bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met 
inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van 
wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden 
bestemd voor de verwezenlijking van de  ideële niet-winstgevende doelstellingen.
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TITEL 3: De leden

Artikel 4
Er zijn vaste of werkende leden, hierna lid of leden genoemd.
Het aantal leden mag niet lager zijn dan drie. De eerste leden zijn de oprichters.
Elke natuurlijke persoon of organisatie die wil meewerken aan de uitbouw en zich financieel of 
met  praktische steun als vrijwilliger inzet voor de goede werking van de vereniging en die tevens de 
doelstellingen onderschrijft kan lid worden. 
De toetreding van nieuwe leden moet aanvaard worden door de Raad van Bestuur (RVB).   
De werknemers van de vereniging zijn automatisch lid.

Het maximum bedrag aan lidgeld is € 10

Aan elk lid van de vereniging staat het vrij uit de vereniging te treden door het indienen van 
zijn ontslag bij de Raad van bestuur (RVB). 
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering (A.V.) worden uitgesproken met 
een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Een lid dat de doelstellingen niet meer onderschrijft of handelingen stelt tegen de doelstellingen, is 
van rechtswege uitgesloten.
Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de 
vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen, tenzij de statuten anders bepalen. 

Artikel 5
Op de zetel van de vereniging wordt door de RVB een register van de leden gehouden. 
Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden. Bovendien moeten alle 
beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden, door toedoen van de RVB 
in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is 
gesteld. 
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle 
notulen en beslissingen van de AV, van de RVB en van de personen, al dan niet met een 
bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle 
boekhoudkundige stukken van de vereniging.

TITEL 4: De algemene vergadering (AV)

Artikel 6
De AV is het hoogste orgaan van de vereniging en is samengesteld uit alle leden. De AV 
wordt voorgezeten door de voorzitter, (één van) de ondervoorzitter(s) of door de oudste van de 
aanwezige leden van de RVB. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering 
laten vertegenwoordigen mits schriftelijke volmacht. Een lid kan evenwel slechts één ander lid 
vertegenwoordigen.

Artikel 7
Behoudens de gevallen voorzien in art 13 kan de AV geldig beraadslagen over de punten die niet op 
de agenda vermeld zijn, mits de meerderheid van de aanwezig leden hiermee instemt.

Artikel 8
De AV wordt door de RVB bijeengeroepen in de gevallen voorzien door de statuten en ook 
binnen de maand wanneer 1/5 van de leden zulks schriftelijk aanvraagt. Zij zal tenminste eenmaal 
per jaar samenkomen om de begroting en de resultatenrekening goed te keuren, om kwijting te 
verlenen aan de bestuurders en om verslag te krijgen van de voorbije activiteiten en goedkeuring 
van de voorziene activiteiten. 
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Artikel 9
De AV wordt opgeroepen door de voorzitter, een ondervoorzitter of de secretaris.
De oproepingsbrief wordt tenminste 8 dagen voor de datum van de vergadering met een gewone 
brief, per fax of e-mail aan ieder lid gezonden.  Voor de berekening van deze termijn worden de dag 
van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
De agenda wordt opgesteld door de RVB en bij de oproepingsbrief gevoegd.
Elk voorstel dat door 1/20 ste van de leden is ondertekend, moet op de agenda worden geplaatst. 

Artikel 10
Behoudens de uitzonderingen bepaald in de wet of in de statuten, kan de AV geldig beraadslagen 
met de aanwezige leden. De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Bij het berekenen van de meerderheid wordt geen rekening gehouden met de stemmen van de 
leden die zich onthielden, tenzij in de gevallen waarin een bepaling van de wet de besluitvorming 
van de ledenvergadering aan een bijzondere quorumvereiste en/of een bijzondere 
meerderheidsvereiste onderwerpt.
Indien de AV moet beslissen over een wijziging van de statuten van de vereniging, zal dit gebeuren 
overeenkomstig de bepalingen van de wet op verenigingen zonder winstoogmerk.

Artikel 11
De AV kan over de wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer het 
voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derde van de leden 
op de vergadering aanwezig zijn. Tot geen wijziging kan worden besloten tenzij met een 
meerderheid van twee derde der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor 
de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van 
vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Zijn twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd , dan 
kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden ; deze kan beraadslagen , welk het getal 
aanwezige leden ook zij. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de 
eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 12
De AV kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als 
die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging. 

Artikel 13
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
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 lid;
8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap
met een sociaal oogmerk;
9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

Artikel 14
De beslissingen van de AV worden ondertekend door twee aanwezige leden van de AV en 
bijgehouden in een register dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging . Dit 
verslag blijft daar ter inzage van alle leden. De beslissingen die een derde aanbelangen, kunnen 
hem meegedeeld worden bij middel van een door een bestuurslid getekend afschrift. 
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TITEL 5: De raad van bestuur (RVB)

Artikel 15
Het bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan de raad van bestuur (RVB). 

Artikel 16
De RVB bestaat uit minimum drie leden, door de AV benoemd voor een termijn van 4 jaar. Het 
mandaat is hernieuwbaar. Een politiek mandaat is niet verenigbaar met de functie van bestuurder. 
Alleen individuele leden kunnen lid worden van de RVB, geen organisaties.
Indien de vereniging personen te werk stelt zal minstens een vertegenwoordiger van de werknemers 
benoemd worden als lid van de RVB.  De bestuurders kunnen steeds door de AV worden ontzet uit 
hun mandaat. Het lidmaatschap van de RVB houdt op bij ontslag door het lid. Nieuwe leden voor de 
RVB kunnen ten alle tijden door de AV worden benoemd.  

Artikel 17
De RVB bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden 
die de wet en deze statuten niet uitdrukkelijk verlenen aan de AV, worden toegekend aan de RVB. 
De RVB kan alle daden stellen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het gestelde doel. De RVB 
kan een reglement van inwendige orde opstellen dat goedgekeurd wordt door de AV. 

Artikel 18
De Raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
secretaris, een penningmeester kiezen en elke functie die voor de goede werking van de 
vereniging noodzakelijk is. 
De dagelijkse werking van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat die 
werking aangaat, mogen door een eenparige beslissing van de RVB worden opgedragen aan een of 
meerdere bestuurders of aan een dagelijks bestuur.
De vereniging kan tegenover derden geldig vertegenwoordigd worden bij 
buitengerechtelijke handelingen, door de handtekening van twee bestuurders.

Artikel 19
De RVB wordt samengeroepen door de Voorzitter en een lid van de RVB evenals op vraag van 
minstens twee van de leden van de RVB. De uitnodiging wordt schriftelijk of per mail bezorgd aan 
alle leden van de RVB minstens acht dagen voor de vergadering. De agenda en de te bespreken 
documenten worden in bijlage bij de oproepingsbrief gevoegd. 
De Raad probeert te beslissen bij consensus. Indien er geen consensus is, wordt er beslist bij 
gewone meerderheid van de aanwezige leden. De RVB heeft beslissingsmacht wanneer minstens de 
helft van het aantal leden aanwezig is. De beslissingen worden schriftelijk of via e-mail aan de leden 
van de RVB bezorgd.
De beslissingen, getekend door twee leden van de RVB, worden bijgehouden in een register dat 
steeds door de leden van de vereniging kan worden ingezien. 

Artikel 20
Het mandaat van de RVB is onbezoldigd. 

TITEL 6: De rekeningen

Artikel 21
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 

Artikel 22
De RVB onderwerpt jaarlijks aan de goedkeuring van de AV de rekeningen en de balans 
van het afgelopen jaar en de begroting van het boekjaar. Ieder jaar en ten laatste binnen zes 
maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar en de balans, legt de RVB de jaarrekening van het 
voorbije boekjaar ter goedkeuring en ter kwijting voor aan de AV. De datum van de A.V wordt door 
de RVB vastgelegd.
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