
DE STATUTEN VAN DE BLB 
Artikel 1: Benaming 
De Gemeenschap heet de "Litouwse Gemeenschap in België", afgekort "BLB" vertaald "(vzw)" of 
"Gemeenschap van Litouwers in België vzw. 
 
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd op 185, Rue Dries, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Brussel,  gerechterlijk 
arrondisement Brussel. 
Artikel 3. Duur 
De vereniging is voor een onbepaalde duur opgericht. 
 
Artikel 4. Doel 
De doelstelling van de BLB zijn: 
 
1. Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekkking heeft op het behouden van de Litouwse 
cultuur en tradities; 
2. Samenbrengen van de Litouwers die in België wonen of verblijven.  
 
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op 
haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met 
haar doel overeenstemt. 
 
Artikel 5. Leden 
De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. De leden zijn alle natuurlijke 
personen en rechtspersonen die het lidsmaatschap door de raad van bestuur werden verleend. 
 
Identiteit 
De vereniging bestaat uit ten minste 5 leden. De oprichters zijn de eerste leden. 
 
Lid worden 
Toetreding kan alleen door een schriftelijke aanvraag aan de raad van bestuur te richten ter 
goedkeuring. 
Alle burgers van de Lituouwse Republiek woonachtig in België, of van Litouwse afkomst, hun 
echtgenoten, en de officiële partners en leden van hun gezinnen, alsmede de personen die zich 
versdienstelijk maken voor de vereniging, kunnen lid worden. 
De leden aanvaarden zonder voorbehoud de statuten en reglementen van de vereniging. 
De Raad van bestuur is niet verplicht de redenen betreffende de aanvaarding of niet-aanvaarding van 
het lidmaatschap mee te delen. 
 
Uittreding 
Uittreding is mogelijk wanneer er een schriftelijke bericht aan de raad van bestuur aan het einde van 
het boekjaar. 
 
Uitsluiting 
Uitsluiting kan allen beslist worden door de algemene vergadering met 2/3 van de stemmen.  
 
Lidgeld 
Het maximale lidgeld bedraagt €500. De Raad van bestuur is bevoegd om de hoogte van het bedrag 
te bepalen en te wijzigen. Alle leden moeten elk jaar vóór de algemene vergadering de 
lidmaatschapsbijdrage betalen. 



Een lid dat de door hem verschuldigde bijdrage of de door de vereniging geleverde verstrekkingen 
niet betaalt of weigert de reglementering van de verening toe te passen en uit te voeren, wordt geacht 
ontslagnement te zijn. 
 
Ledenlijst 
Alfabetische Ledenlijst, met de wettelijke vermeldingen, zal binnen de maand na publicatie neergelegd 
worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtellijke arrondissement waar de 
zetel van de verening is gevestigd. Deze zal vervolgens elk jaar aangevuld worden met vermelding, 
eveneens in alfabetische volgorde , van de wijzigingen van de effectieve leden. 
 
Artikel 6. 
Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen van het overleden lid, natuutlijke persoon of 
rechtopvolgers van het onbonden lid-rechtspersoon hebben geen enkel recht op het maatschappelijk 
fonds en kunnen de terugbetaling van de door hen of hun rechtsvoorgangers gestorte bijdragen nooit 
opeisen. Alle schulden en de gebeurlijke schadevergoedingen blijven eisbaar. 
 
Artikel 7. Rekening, verantwoording 
Het verenigingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 December van hetzelfde jaar. 
De Raad van bestuur moet jaarlijks de rekeningen en de begrotingen van het verlopen jaar en de 
begroting van het komende dienstjaar publiek voorleggen.  
De goedkeuring van de algemene vergadering geldt als kwijting voor de bestuurders. 
 
Artikel 8. de Raad van bestuur 
 
Identiteit en benoeming 
De Raad van bestuur bestaat uit ten minste 3 leden. De Raad van bestuur wordt gekozen uit de leden 
van de algemene vergadering door een gewone meerderheid van stemmen voor een periode van 3 
jaar. Dezelfde leden van de Raad van bestuur kunnen worden herkozen in elke verkiezing. 
 
Bevoegdheden 
De Raad van Bestuur heeft de leiding van de vereniging en heeft de meest uitgebreide bevoegdheid 
om alle handelingen van bestuur of beschikking, welke de vereniging aanbelangen, te verrichten 
waarbij al wat niet door de statuten of door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is 
voorbehouden tot de bevoegheid van de raad van bestuur behoort. 
Rechtsgedingen, zo om te eisen als om te verwerven, worden gevolgd en begeleid door de voorzitter 
van de vereniging of door één der aangewezen ondervoorzitters. Daartoe is geen voorafgaande 
beslissing van de algemene vergadering of de rood van bestuur vereist. Al wie overeenkomstig 
voorgaande bepaling bevoegd is om voor het gerecht te treden, mag die bevoegdheid afvaardigen, 
dit zonder dat daartooe een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering of van de raad van 
bestuur vereist is. 
De raad van bestuur mag, onder eigen verantwoordelijkheid een gedeelte van zijn machten verlenen 
aan één of meer van zijn bestuurders, leden of aan derde die geen lid is. 
 
Werking 
De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, dit zo vaak als het belang 
van de vereniging vereist. 
Bij de beraadslaging moet de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn, waarbij de beslissing bij 
meerderheid van de aanwezige stemmen wordt genomen. Bij gelijke stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend. 
De raad kiest onder zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en 
secretaris. 
 



Artikel 9. Algemene vergadering 
 
Werking-oproeping 
De algemene vergadering wordt opgeroepen door de raad van bestuur, hetzij jaarlijks tijdens het 
eerste semester, hetzijn telkens wanneer één vijfde van de effectieve leden erom schriftelijk verzoeken. 
Alle effectieve leden dienen opgeroepen te worden. 
De oproeping gebeurt minimum 8 kalenderdagen voor de vergadering. 
 
De oproeping vermeldt de benaming van de vereniging, de aanduiding van dag, plaats en uur van de 
vergadering en de aanduiding dat het gaat om een algemene vergadering.  
Elk voorstel ondertekent door de effectieve leden, die één vijfde van het aantal voorkomened op de 
laatste jaarlijkse lijst vertegenwoordigt, en aan de raad van bestuur schriftelijk bekendgemaakt, 
minstens 20 kalenderdagen voorafgaandelijk aan de zittingsdatum van de algemene vergadering, 
dient op de agenda te worden gebracht. 
 
Werking-beslissing 
De voorzitter  van de raad van bestuur, of, in zijn afwezigheid, de ondervoorzitter en bij ontstentenis 
de oudste aanwezige bestuurder, heeft het voorzitterschap van de algemene vergadering. 
In de algemene vergadering hebben alle leden gelijk stemrecht. 
Behoudens andersluidende bepalingen in de wet of de statuten, zal de algemene vergadering gelding 
beraadslagen welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden wezen en de beslissingen 
worden getroffen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
De beslissingen van de algemene vergadering verbinden uitdrukkelijk alle leden, zelfs afwezige leden. 
De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Eén 
lid kan slechts de volmacht dragen van één ander lid. 
 
Werking specifieke meerderheid 
Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en 
besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste 
twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Elke wijzing kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen 
van de aanwezige leden. 
 
De besluiten kunnen slechts geldig genomen worden door de gewone of buitengewone algemene 
vergadering bij speciale meerderheid, nl de twee derde van de aanwezige leden, ongeacht hun aantal, 
wanneer het de uitsluiting van een lid betreft. 
 
Een bijzondere meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
leden is vereist: 

 Wijziging het doel van de verenining 
 Om de vereniging te ontbinden 

 
In het geval de algemene vergadering het vereiste quorum niet bereikt, wordt een tweede vergadering 
gehouden, minstens 15 dagen na de eerste, die geldig mag beraadslagen wat ook het getal 
aanwezigen zijn, doch in beide gevallen telkens onder voorbehoud van homologatie door de 
rechtbank van het bevoegde gerechtelijke arrondissement. 
 
Bevoegdheid 
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om te beraadslagen over de onderwerpen die door 
de wet of de statuten zijn voorbehouden. 
 
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd over: 



 Het wijzigen van de statuten 
 Het aanstellen en ontslaan van bestuurders 
 De kwijting aan de bestuurders van financiële verantwoordelijkheid 
 Het uitsluiten van leden 
 Het goedkeuren van begroting en van de rekening 
 De ontbinding van de vereniging 
 Alle gevallen waar de statuten het vereisen 

 
Bekendmaking 
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De 
leden mogen op aanvraag kennis nemen van de besluiten genomen in de notulen. Derden kunnen 
slechts inzage krijgen of afschrift op hun kosten van de notulen vorderen, voor zover zij van een 
rechtmatig belang doen blijken. 
De afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de vereniging of de secretaris. 
 
Artikel 10. 
Benevens de wettelijke voorgeschreven bekendmaking, mogen de beslissingen van de gewone of 
buitengewone algemene vergadering, die door de leden van bijzonder belang zijn, hen ter kennis 
gebracht worden. 
Beslissingen die derde personen aanbelangen, mogen via de pers worden medegedeeld na 
goedkeuring van de algemene vergadering. 
 
Artikel 11. Vemelding van maatschappelijke benaming 
Alle stukken, geschriften, aankondingingen, publicaties, akten, facturen, omzendbrieven, enz., 
uitgaande van de vereniging zullen de sociale benaming vermelden onmiddellijk voorafgaand of 
gevolgd van de woorden voluit of afgekort geschreven en leesbaar “vereniging zonder winstoogmerk 
– vzw” of “Association sans but lucratif – ASBL”. 
 
Artikel 12. Ontbinding en verefenning 
De vereniging kan ten alle tijden worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, die 
uitspraak doet bij speciale meerderheid zoals voorzien in het artikel 9. 
In het geval van ontbinding van de BLB stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, 
bepaalt hun bevoegdheid, hun gebeurtelijke bezoldigingen en regelt de wijze van vereffening. 
Na ontbinding zal het netto-actief aan één of meer vereniging(en) met een gelijkaardig doel en die 
geen wintsoogmerk nastreven en die de voorwaarden vervullen om krachtens het gemeenrecht te 
worder vrijgesteld van de vennootschapsbelastingen, toegekend worden. 
In geval deze hoofdbestemming om een of andere reden niet verwezenlijkt kan worden, zal de 
bestemming door de algemene vergadering bepaald worden. 
 
Artikel 13. Keuze van woonsplaats en rechtsmacht 
Voor de uitvoering van de onderhavige statuten dienen de leden-bestuurders en vereffenaars postbus 
te kiezen op de maatschappelijke zetel waar alle aanzeggingen en betekeningen geldig kunnen 
worden gedaan. 
 
Artikel 14. 
Al hetgeen wat niet in deze voorliggende statuten uitdrukkelijk is vermeld geworden, wordt geregeld 
door de “Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002” betreffende de  
VZW/ASBL) 
 
Handgetekend te Brussel, 10.06.2017 
 
Handtekening 


