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Vlaamse Vereniging van Studenten

Aangenomen door de algemene vergadering op 18 mei 2022

Titel I. BENAMING, ZETEL EN DUUR EN
DOELSTELLING
Artikel 1 Benaming
De vereniging draagt de naam “Vlaamse Vereniging van Studenten vzw”. De vereniging
behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en
andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming “VVS” te gebruiken.

Artikel 2 Zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, gerechtelijk arrondissement Brussel. Het volledige adres is Nijverheidsstraat 10
te 1000 Brussel.

Artikel 3 Bestaan van onbepaalde duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. De Vlaamse Vereniging van Studenten
vzw is een studentenkoepelvereniging die de studentenraden verbonden aan de
hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse Gemeenschap overkoepelt. Ze vertolkt de
officiële stem van de Vlaamse student en niet enkel van haar individuele leden.1

Artikel 4 Algemene doelstelling
§1 De vereniging stelt zich tot doel alle studenten aan het hoger onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap te vertegenwoordigen en dit zowel op gewestelijk,
gemeenschaps-, federaal als internationaal niveau.

§2 De vereniging streeft hiervoor in al haar beslissingen steeds consensus onder haar
leden na.

Artikel 5 Doelstellingen
VVS stelt zichzelf de volgende expliciete doelstellingen:

1 Ongeacht de gebruikte bewoordingen in de Statuten, het Intern Reglement of enige andere
reglementen, definieert de Vlaamse Vereniging van Studenten hiermee alle studenten ongeacht het
geslacht of gender.
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1. Het behartigen van de rechten en de belangen van alle studenten en potentiële
studenten in het hoger onderwijs van de Vlaamse gemeenschap zonder enige
vorm van discriminatie of enige beperking van onder meer financiële, materiële
en socioculturele aard en dit zowel op gewest-, gemeenschaps-, federaal als
internationaal niveau.

2. Het nastreven van onderwijs van de allerhoogste kwaliteit. Onder onderwijs van
de allerhoogste kwaliteit wordt verstaan methodisch, ontvoogdend,
responsabiliserend en activerend onderwijs dat gericht is op menselijke
zelfontplooiing, kritisch burgerschap en maatschappelijke inzetbaarheid en
onderwijs dat kennis democratiseert in de samenleving.

3. Het ijveren voor de democratisering van het onderwijs en voor democratisch
georganiseerde onderwijsinstellingen met reële, en voldoende ondersteunende
studenteninspraak.

4. Het nastreven van een evenredige participatie van alle kansengroepen in het
hoger onderwijs.

Titel II. LIDMAATSCHAP
Artikel 6 Studentenraden van ambtshalve geregistreerde
hogeronderwijsinstellingen
Tot de vereniging kan op eerste verzoek als lid toetreden de studentenraad, zoals
gedefinieerd in de Codex Hoger Onderwijs, deel 2, titel 5, hoofdstuk 4, verbonden aan
een ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs in de Vlaamse
Gemeenschap zoals gedefinieerd in de Codex Hoger Onderwijs, deel 2, titel 1, hoofdstuk
1, afdeling 1.

Artikel 7 Studentenraden van andere hogeronderwijsinstellingen
De algemene vergadering kan besluiten om studentenraden die verbonden zijn aan een
niet-ambtshalve geregistreerde instelling zoals gedefinieerd in de Codex Hoger
Onderwijs, deel 2, titel 1, hoofdstuk 1, afdeling 2 en 3, op te nemen als leden. Hiertoe
dient de desbetreffende studentenraad een erkenningsdossier in. De algemene
vergadering legt de procedure voor indiening en de voorwaarden waaraan het
erkenningsdossier moet voldoen vast. De algemene vergadering beslist over het al dan
niet toestaan van het lidmaatschap met een tweederdemeerderheid.

Artikel 8 Lid worden als studentenraad
§1 Een studentenraad, zoals bedoeld in Artikelen 6 en 7, kan pas lid worden van VVS
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indien het een studentenraad is zoals bedoeld in de Codex Hoger Onderwijs, deel 2, titel
5, hoofdstuk 4.

§2 Het lidmaatschap wordt bij de start van ieder werkingsjaar verlengd tenzij een lid
zich hier uitdrukkelijk en schriftelijk tegen verzet door middel van een brief gericht aan
de voorzitter.

§3 De missie en visie, de Statuten en het Intern Reglement van de vereniging worden
bij toetreding onderschreven. Door het onderschrijven van deze drie teksten
onderschrijft het lid ook de vermelde principes, waarden en overeenkomstige
activiteiten uit de teksten.

§4 Het onderschrijven van het Mission Statement wordt bij het begin van ieder
werkingsjaar door de leden van de vereniging opnieuw ondertekend.

§5 Indien een lid zijn lidmaatschap heeft beëindigd overeenkomstig artikel 10, kan dat
niet opnieuw toetreden vooraleer het nieuwe werkingsjaar gestart is tenzij na
goedkeuring van de algemene vergadering in geval van uitzonderlijke omstandigheden.

Artikel 9 Vertegenwoordigers van een studentenraad
Een student kan alleen een lid vertegenwoordigen wanneer deze student gemandateerd
is namens het lid. Een student kan slechts één lid vertegenwoordigen en moet
beschikken over een studentenkaart van de desbetreffende instelling of een
gelijkwaardig document van de desbetreffende instelling.

Artikel 10 Opzeggen van het lidmaatschap
Wanneer een lid zijn lidmaatschap wil opzeggen, moet het lid de volgende stappen
ondernemen alvorens het lidmaatschap kan worden opgezegd:

1. Het betrokken lid deelt zijn intentie om het lidmaatschap op te zeggen
schriftelijk en gemotiveerd mee aan de voorzitter van VVS.

2. Het lid dat wenst uit te treden start een dialoog met het bestuur en de
algemene vergadering van VVS over de problemen die geleid hebben tot de wil
om uit te treden.

Na het aflopen van genoemde dialoog kan de vergadering van het bevoegde intern
orgaan van het lid de beslissing nemen om het lidmaatschap effectief te beëindigen.
Deze beslissing dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de voorzitter van VVS.
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Titel III. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11 Samenstelling en stemmenaantallen
§1 De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging met een
minimum gelijk aan ten minste tien studentenraden uit ten minste twee associaties en
bestaat uit ten minste een studentenraad van een van de instellingen bedoeld in art.
II.2 Codex Hoger Onderwijs en ten minste een studentenraad van een van de
instellingen bedoeld in art. II.3 Codex Hoger Onderwijs.

§2 Het aantal stemmen dat in de algemene vergadering door een lid, bedoeld in artikel
6, kan worden opgenomen, is afhankelijk van het aantal studenten per ambtshalve
geregistreerde instelling. De stemverdeling gebeurt op de eerste algemene vergadering
van het werkingsjaar en wordt opgemaakt voor alle studentenraden, bedoeld in Artikel
6, en niet enkel voor de studentenraden die lid zijn van VVS. De stemverdeling geldt
voor het volledige werkingsjaar. De stemmen die per studentenraad worden toegekend,
kunnen pas effectief ter beschikking komen van de studentenraad wanneer de
studentenraad lid is van VVS.

§3 De stemmen, bedoeld in de vorige paragraaf, tweede lid, worden als volgt verdeeld:
elke studentenraad krijgt minstens één stem. Daarnaast worden stemmen verkregen op
basis van de officiële cijfers van het departement onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap van het vorige academiejaar uit het Hoger Onderwijs Register volgens
een progressief getrapte verdeling: de tweede en derde stem worden verkregen per
schijf van 5000 studenten, vanaf de vierde stem vergroten de schijven telkens met
1000 vertegenwoordigde studenten.

§4 Het aantal stemmen dat in de algemene vergadering door een lid, bedoeld in Artikel
7, kan worden opgenomen, is gelijk aan één.

Artikel 12 Volmachten
Een student kan in de algemene vergadering maximaal over drie stemmen beschikken.
Hij of zij kan uitsluitend over de stemmen beschikken van het lid dat hij of zij als
gemandateerde vertegenwoordigt.

Artikel 13 Bevoegdheden
De exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

1. Het wijzigen van de Statuten.

2. Het verkiezen en afzetten van de voorzitter van de algemene vergadering, de
voorzitter van de vereniging en leden van het bestuur.
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3. De vrijwillige ontbinding van de vereniging.

4. Het uitsluiten van leden.

5. Het goedkeuren van begrotingen en rekeningen.

6. Het kwijten van de bestuursverantwoordelijkheid van de leden van het bestuur.

7. Het goedkeuren van het beleidsplan en jaarverslag per werkingsjaar.

8. Het bijsturen, goedkeuren en afkeuren van de inhoudelijke standpunten van de
vereniging, overeenkomstig het Mission Statement en zoals bepaald door de
standpuntvormingsprocedure.

9. Het aanpassen van het Intern Reglement, het Mission Statement en andere
reglementen en procedures in alle gevallen waar de Statuten dit toelaten.

10.Het beslissen tot opnemen van de studentenraden zoals bedoeld in Artikel 7 als
lid.

11.Het bepalen van het algemene strategische beleid van de vereniging.

12.Het bepalen van de inhoudelijke langetermijnvisie van de vereniging.

De niet-exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

1. Het ter verantwoording roepen van mandatarissen en alle andere verkozen
functies.

2. De opdracht geven aan het bureau om een werkgroep op te richten of een
rapporteur aan te stellen. Het bureau kan deze opdracht niet weigeren.

Artikel 14 Quorum
§1 De algemene vergadering vergadert pas geldig als het quorum bereikt is. Dit
quorum wordt bereikt indien de helft van de leden van de vereniging aanwezig is.

§2 Als de algemene vergadering niet in quorum is, kan de volgende algemene
vergadering vergaderen met dezelfde agenda ongeacht het quorum. Er moeten
minstens 15 dagen liggen tussen beide vergaderingen.

Artikel 15 Aantal jaarlijkse vergaderingen
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De algemene vergadering wordt minstens viermaal per werkingsjaar bijeengeroepen.
De leden worden hiertoe schriftelijk en ten minste vijftien dagen voor de vergadering
uitgenodigd door de voorzitter van de algemene vergadering. Deze uitnodiging wordt
vergezeld door een voorlopige agenda.

Artikel 16 Agenda en voorbereidende documenten
§1 De agenda wordt vastgelegd door de voorzitter van de algemene vergadering in
overleg met het bestuur. Elk lid heeft het recht om een punt op de agenda van de
algemene vergadering te plaatsen. De vraag daartoe moet gericht worden aan de
voorzitter en moet hem bereiken, ten laatste zeven dagen voor het plaatsvinden van de
algemene vergadering.

§2 De agenda en de voorbereidende documenten worden ten laatste zes dagen voor
het plaatsvinden van de algemene vergadering ter beschikking gesteld van de leden.

§3 Punten kunnen aan de agenda toegevoegd worden op vraag van leden of het
bestuur tot aan de start van de vergadering in geval van hoogdringendheid. Over de
hoogdringendheid van het punt wordt door de leden van de vergadering geoordeeld bij
het goedkeuren van de agenda.

Artikel 17 Stemmingen
§1 De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij absolute
meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

§2 De stemming verloopt volgens andere meerderheden voor:

● Het wijzigingen van het Intern Reglement en het Mission Statement, het
uitsluiten van een lid van de vereniging:
o Twee derde aanwezigheid van de stemgerechtigde leden;
o Absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

● Het wijzigen van de Statuten:
o Twee derde aanwezigheid van de stemgerechtigde leden;
o Tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

● Het afzetten van de voorzitter van de vereniging, leden van de het bestuur:
o Twee derde aanwezigheid van de stemgerechtigde leden;
o Tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

● Het vrijwillig ontbinden van de vereniging.
o Twee derde aanwezigheid van de stemgerechtigde leden;
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o Viervijfdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

● Het veranderen van de doelstellingen van de vereniging
o Twee derde aanwezigheid van de stemgerechtigde leden;
o Viervijfdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

● Het verkiezen van een voorzitter van de vereniging
o Aanwezigheid van de helft van de stemgerechtigde leden;
o Tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

Titel IV.BUREAU
Artikel 18 Samenstelling en aantal stemmen
Het bureau is samengesteld uit één vertegenwoordiger per lid. Deze
vertegenwoordigers beschikken elk over één stem om de stem van de Vlaamse student
te vertolken. Er worden geen volmachten gebruikt. De leden van de vereniging in het
bureau worden geacht lid-onafhankelijk te denken. De leden van het bestuur hebben
geen stemrecht maar wel een adviserende rol.

Artikel 19 Bevoegdheden
De exclusieve bevoegdheden van het bureau zijn:

1. Het verkiezen van de voorzitter van het bureau. Deze beslissing wordt nadien
aan de algemene vergadering voorgelegd ter bekrachtiging.

2. Het verkiezen van vaste mandatarissen en (co-)rapporteurs.

3. Het goedkeuren en afkeuren van ontwerpstandpunten op basis van het algemene
strategische beleid van de vereniging. De standpunten worden voorbereid
overeenkomstig de procedure in het Intern Reglement.

De niet-exclusieve bevoegdheden van het bureau zijn:

1. De algemene vergadering adviseren over het algemene strategische beleid van
de vereniging.

2. De algemene vergadering adviseren over de inhoudelijke langetermijnvisie van
de vereniging.

3. Het ter verantwoording roepen van mandatarissen en (co-)rapporteurs en het
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schorsen van hun mandaat.

4. Het afzetten van de voorzitter van het bureau.

5. Het oprichten van werkgroepen

Artikel 20 Stemmingen
Het bureau neemt alleen beslissingen als het in quorum is. Dit quorum wordt bereikt
wanneer twee derde van de leden van de vereniging aanwezig zijn.

Artikel 21 Quorum
Indien het quorum niet bereikt wordt, kan het bureau zijn functie toch opnemen zonder
mandatarissen of ( co-)rapporteurs te verkiezen of af te zetten. Het kan in dat bureau
ook geen inhoudelijke beslissingen nemen. Deze beslissingen worden verplaatst naar de
agenda van het volgende bureau. Het bureau kan indien het twee achtereenvolgende
keren niet in quorum is, zijn functie niet nogmaals opnemen. Dit houdt in dat het
bureau nog kan doorgaan maar geen beslissingen kan nemen op de vergadering in
kwestie.

Artikel 22 Afwezigheid van leden
Indien een lid twee opeenvolgende keren niet-verontschuldigd afwezig is geweest, telt
dit lid niet mee voor het quorum van de volgende vergadering. Om verontschuldigd
afwezig te zijn dien je twee kalenderdagen voor desbetreffende vergadering een bericht
te richten aan de voorzitter van het bureau met de reden van afwezigheid. Van deze
termijn kan gemotiveerd worden afgeweken.

Artikel 23 Aantal jaarlijkse vergaderingen
Het bureau wordt tussen september en december en tussen februari en mei minstens
eens per maand samengeroepen. Tijdens de andere periodes kan het bureau ook
worden samengeroepen. De leden worden schriftelijk uitgenodigd door de voorzitter van
het bureau. Deze uitnodiging wordt, vergezeld door een voorlopige agenda, zeven
dagen op voorhand verstuurd.

Artikel 24 Agenda en voorbereidende documenten
§1 De agenda wordt vastgesteld door de leden van het bureau, in overleg met het
bestuur. Elk lid heeft het recht om een punt op de agenda van het bureau te plaatsen.
De vraag daartoe moet gericht worden aan de voorzitter van het bureau en moet hem
bereiken, ten laatste zeven dagen voor het plaatsvinden van het bureau.

§2 De agenda en de voorbereidende documenten worden ten laatste zes dagen voor
het plaatsvinden van het bureau ter beschikking gesteld van de leden.
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§3 Punten kunnen aan de agenda toegevoegd worden op vraag van leden of het
bestuur tot aan de start van de vergadering in geval van hoogdringendheid. Over de
hoogdringendheid van het punt wordt door de leden van de vergadering geoordeeld bij
het goedkeuren van de agenda.

Titel V. BESTUUR
Artikel 25 Samenstelling en werking
§1 Het bestuur bestaat uit minstens drie leden. Maximum één vijfde van de leden van
het bestuur, naar boven afgerond, kan bestaan uit niet-studenten.

§2 Het bestuur treedt in beginsel op als college.

Artikel 26 Bevoegdheden en verplichtingen
De bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur zijn:

1. Het instaan voor de operationele werking van de vereniging, met inbegrip van
het voorbereiden van beslissingen die de algemene vergadering en het bureau
dienen te nemen. Die voorbereiding houdt geen enkele voorafname over de
beslissing in.

2. Het verzorgen van de algemene, financiële en dagelijkse leiding van de
vereniging.

3. Het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering en het bureau.

4. Het in dienst nemen en ontslaan van de personeelsleden onder controle van de
algemene vergadering en het voeren van een personeelsbeleid. De
medewerkers van de organisatie staan het bestuur onder leiding van het
bestuur bij in haar opdracht.

5. Het coördineren van de vertegenwoordiging van de vereniging, in het bijzonder
het ondersteunen van de mandatarissen. Het bestuur kan bij een noodgeval of
wanneer het bureau niet regulier samenkomt een ad-hoc mandataris
aanduiden. Die kan maximaal driemaal eenzelfde vergadering bijwonen.

6. Het vertegenwoordigen van de vereniging in en buiten rechte.

7. Het verantwoorden aan de algemene vergadering van elke financiële beslissing
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die een bedrag van meer dan 1.000 euro betreft. Wanneer deze uitgave
voorzien is in een goedgekeurde begroting, wordt deze als afdoende
verantwoord beschouwd.

8. Het nemen van financiële beslissingen voor een bedrag boven de 3.000 euro,
mits deze beslissing ondertekend is door minstens twee leden van het bestuur,
waaronder de penningmeester.

De niet-exclusieve bevoegdheden van het bestuur zijn:

1. De opdracht geven aan het bureau om een werkgroep op te richten of een
rapporteur aan te duiden. Het bureau kan deze opdracht weigeren.

2. Het ter verantwoording roepen van mandatarissen.

Artikel 27 Vergaderingen
Het bestuur vergadert slechts geldig als een meerderheid van de bestuurders aanwezig
is. Er worden geen volmachten gebruikt.

Het bestuur kan op schriftelijke wijze vergaderen en aldaar enkel beslissingen nemen
met eenparigheid van stemmen.

Artikel 28 Agenda
De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter van het bestuur. Elk lid van het bestuur
heeft het recht om een punt op de agenda van het bestuur te plaatsen.

Artikel 29 Ondervoorzitter en penningmeester
Het bestuur benoemt onder zijn leden een ondervoorzitter en een penningmeester van
de vzw. Deze beslissing wordt nadien aan de algemene vergadering voorgelegd ter
bekrachtiging.

In afwezigheid van de voorzitter van de vereniging, treedt de ondervoorzitter op als
voorzitter ad interim. De ondervoorzitter kan die titel dragen.

Titel VI. WERKGROEPEN
Artikel 30 Doelstelling
Werkgroepen kunnen voor twee redenen worden opgericht: het uitwerken van een
ontwerpstandpunt of het voorbereiden van een bepaald thema. Een standpunt kan
enkel worden vormgegeven volgens de beschreven standpuntvormingsprocedure in het
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Intern Reglement.

Artikel 31 Vergaderingen
De werkgroepen vergaderen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, worden
voorgezeten door een rapporteur, eventueel een co-rapporteur, en worden door het
Intern Reglement vormgegeven.

Titel VII. HET INTERN AUDIT COMITE
Artikel 32 Werking
De vereniging beschikt over een intern audit comité. De werking ervan wordt bepaald in
een afzonderlijk werkingsreglement.

Titel VIII. VERKIEZINGEN, AFZETTINGEN,
SCHORSINGEN, VERZOEKEN TOT UITSLUTING EN
ONTSLAG
Artikel 33 Procedures
Verkiezingen, afzettingen, schorsingen, verzoeken tot uitsluiting en ontslag gebeuren
strikt volgens de procedure die vastgelegd wordt in het Intern Reglement. Stemmingen
over personen gebeuren altijd geheim. Alle verkiezingen van personen gelden voor één
werkingsjaar. Daarna vervalt automatisch hun mandaat met uitzondering van het
mandaat van de leden van het bestuur.

Artikel 34 Vernieuwing van het bestuur
Wanneer op het einde van een werkingsjaar niet minstens een bestuurder voor het
volgende werkingsjaar verkozen is, wordt van het uittredende bestuur verwacht om hun
mandaat verder uit te oefenen tot in redelijke termijn in hun vervanging is voorzien.

Artikel 35 Voorzitter van de vereniging
De voorzitter van de vereniging is steeds een student. De verkiezingsprocedure verloopt
als volgt:

● Als na een stemming bij meerdere kandidaatsvoorzitters een van de kandidaten
voor de functie van voorzitter een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte
stemmen haalt, is deze verkozen.

Statuten | Vlaamse Vereniging van Studenten | 11

Vlaamse Vereniging van Studenten - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - +32 (0)2 893 24 84 - info@vvs.ac - www.vvs.ac



● Indien geen van de kandidaten een tweederdemeerderheid behaalt, valt de
kandidaat met het laagst aantal stemmen af. Bij gelijkheid tussen twee
kandidaten met het laagst aantal stemmen volgt een stemming tussen deze
kandidaten om de afvaller te bepalen.

● Als er slechts één kandidaat overblijft en deze een tweederdemeerderheid
behaalt, wordt deze kandidaat verkozen.

● Indien dit niet het geval is, wordt op de volgende algemene vergadering een
nieuwe stemming georganiseerd, waar slechts een absolute meerderheid van
stemmen nodig is.

Titel VIII. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Artikel 36 Mandatarissen
De vertegenwoordiging van de vereniging in de Vlaamse Onderwijsraad, de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en andere
externe instanties gebeurt door mandatarissen die daartoe benoemd worden door het
bureau.

Artikel 37 Externe vertegenwoordiging
De personen die in functie van de organisatie een externe vertegenwoordiging uitvoeren
worden geacht de doelstellingen van de vereniging in woord en daad te ondersteunen.
Ze laten zich dan ook leiden door de Statuten, het Intern Reglement, de missie en visie
en de standpuntteksten van de vereniging, niet alleen naar de letter maar ook naar de
geest. Ze dragen het imago en de reputatie van de organisatie hoog in het vaandel. Ze
aanvaarden de principes en de regels van de democratie. Ze houden zich bij hun
werkzaamheden minstens aan de geest van de internationale verdragen, verklaringen
en wetten zoals die zijn opgenomen in Artikel 45 van de Statuten.

Artikel 38 Vertegenwoordiging van de vereniging
§1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als
college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door één
bestuurder, gemandateerd door het bestuur.

§2 Overeenkomstig de regels inzake lastgeving kan het bestuur besluiten om een
bijzondere volmacht te verlenen.
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Titel IX. OPENBAARHEID
Artikel 39 Openbaarheid van vergaderingen en sluiting van vergadering
§1 Elke vergadering binnen de vereniging is openbaar voor studenten. Het
huishoudelijk reglement kan hierop uitzonderingen voorzien.

§2 Op voorstel van een lid van de vergadering of de voorzitter van de vergadering kan
besloten worden om op grond van vertrouwelijkheid van informatie of omwille van de
goede orde van de vergadering een vergadering geheel of gedeeltelijk gesloten te
verklaren of bepaalde personen uit de vergadering te verwijderen. Indien dit gebeurt,
worden leden geacht de besproken informatie enkel intern te communiceren.

§3 Stemgerechtigde leden kunnen niet verwijderd worden bij de stemming; zij kunnen
wel verwijderd worden bij de voorafgaande discussie wegens ongepast gedrag nadat de
algemene vergadering zich hierover met een tweederdemeerderheid heeft uitgesproken.

Artikel 40 Publicatie van agenda’s en verslagen
De agenda en een abstract van het verslag elke vergadering van de algemene
vergadering en het bureau worden gepubliceerd op de website. De volledige verslagen
kunnen worden ingekeken op de zetel van de vereniging.

Titel X. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 41 Vrijwillige ontbinding
In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering en bij gebrek
daaraan door de rechtbank een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid
bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en de tegeldemaking van de
goederen vastgesteld.

Artikel 42 Bestemming van het vermogen
Indien de vereniging ontbonden wordt hetzij vrijwillig of gerechtelijk is de vereffenaar
gehouden het netto actief vermogen te bestemmen aan het Vlaams Ministerie Onderwijs
en Vorming.

Titel XI.SLOTBEPALINGEN
Artikel 43 Intern Reglement
Deze Statuten worden aangevuld en verder omschreven in het Intern Reglement van de
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vereniging. Indien bepalingen van het Intern Reglement strijdig zouden zijn met de
letter of de geest van de Statuten, dan worden die bepalingen buiten beschouwing
gelaten. De strijdigheid en de nietigheid van sommige bepalingen van het Intern
Reglement tast de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.

Artikel 44 Wijziging van de Statuten
Over een wijziging van de Statuten kan de algemene vergadering alleen op geldige
wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
uitnodiging.

Artikel 45 Onderschrijving van nationale en internationale wetgeving
VVS onderschrijft expliciet de volgende internationale verdragen, verklaringen en
wetten:

● De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948
zoals geëxpliciteerd in het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake
burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag van 19
december 1966 inzake economische, sociale en culturele rechten, en hun
respectieve protocollen.

● Het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, het Europees Sociaal Handvest van 18 oktober
1961 en hun respectieve protocollen.

● Het Verdrag van 20 november 1989 inzake de Rechten van het Kind.

● De wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie
ingegeven daden.

● De wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van de discriminatie.

Artikel 46 Datum van goedkeuring
Deze Statuten werden aangenomen op de algemene vergadering van de Vlaamse
Vereniging van Studenten op 18 mei 2022.
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