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Gecoördineerde statuten
“Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen” (afgekort “RATO”)
9000 Gent
Identificatienummer : 10636/98

HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur
Art. 1: De vereniging wordt genoemd "Rattenbestrijding OostVlaanderen", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort "RATO" vzw.
Art. 2: Haar maatschappelijke zetel is gevestigd : Gouvernementstraat
1, 9000 Gent, in het gerechtelijk arrondissement Gent.
Art. 3: De vereniging beoogt de ontwikkeling van een systematische en
gecoördineerde uitvoering van muskusrattenbestrijding en eventueel
van andere rhodentia, die leidt tot een verbetering van het
maatschappelijk leefmilieu. Dit kan onder meer gebeuren door het
ondersteunen en bevorderen van de plaatselijke bestrijding, het
uitoefenen en/of coördineren van bestrijdingsacties.
De vereniging mag alle handelingen verrichten die (…) rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel.
(…)
Art. 4: Tot verwezenlijking van het doel mag de vereniging alle
roerende en onroerende goederen huren of verhuren, kopen of
verkopen, en mag zij deel uitmaken van alle rechtspersonen die haar
werking kunnen bevorderen.
Art. 5: De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht.
HOOFDSTUK II - Leden
Art. 6: De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden
leden.
Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar dient minstens vijf te
bedragen. De stichters van de vereniging zijn de eerste werkende
leden.
De stichters zijn:
Gemeente Aalst, Grote Markt 3, 9300 AALST, vertegenwoordigd
door Beeckman William, overleden
Gemeente
Assenede,
Markt
4,
vertegenwoordigd door Van Zele Gilbert
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Gemeente Berlare, Dorp 22, 9290 BERLARE, vertegenwoordigd
door Van Hove René
Stad Deinze, Markt 21, 9800 DEINZE, vertegenwoordigd door
Verwilst Johan
Gemeente Destelbergen, Dendermondesteenweg 430, 9070
DESTELBERGEN, vertegenwoordigd door Luyckx Raymond
Gemeente Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 458, 9420 ERPEMERE, vertegenwoordigd door De Lat Marc
Gemeente Gavere, Markt 1, 9890 GAVERE, vertegenwoordigd door
Leroy Hugo
Stad
Geraardsbergen,
Weverijstraat
20,
9500
GERAARDSBERGEN, vertegenwoordigd door De Sterck Luc
Gemeente Herzele, Markt 20, 9550 HERZELE, vertegenwoordigd
door Devadder Paul.
Gemeente Knesselare, De Plaats
vertegenwoordigd door Claeys Victor

14,

9910

KNESSELARE,

Gemeente Kruibeke, O.L.Vrouwplein 18-19-20, 9150 KRUIBEKE,
vertegenwoordigd door Verbist Luc
Gemeente Kruishoutem, Markt 1, 9770
vertegewoordigd door Vanden Heede Benoit

KRUISHOUTEM,

Gemeente Laarne, Dorp 2, 9270 LAARNE, vertegenwoordigd door
Goossens Lieve
Gemeente
Lierde,
Nieuwstraat
19,
vertegenwoordigd door Vekeman Fernand

9572

LIERDE,

Gemeente Lovendegem, Kerkstraat 45, 9920 LOVENDEGEM,
vertegenwoordigd door Van Hoorebeke Georges
Gemeente Nevele, E. Buyssestraat
vertegenwoordigd door Boone Roger

15,

9850

NEVELE,

Gemeente
Oosterzele,
Dorp
1,
9860
vertegenwoordigd door Schreyen Christiane

OOSTERZELE,

Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1,
vertegenwoordigd door Filip Brokken

SINT-NIKLAAS,

9100

Gemeente Temse, Kamiel Wautersstraat
vertegenwoordigd door Vereecken Wim

9-11,

Gemeente Wachtebeke, Dorp 61,
vertegenwoordigd door De Block Lucien

WACHTEBEKE,

9185

TEMSE,

Gemeente Wetteren, , vertegenwoordigd door Lootens Stefaan
Gemeente Zottegem, Markt 1, 9620 ZOTTEGEM, vertegenwoordigd
door Broekaert Daniël
Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT,
vertegenwoordigd door De Langhe Georges, Wilgendreef 11, 9420
ERPE MERE
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Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT,
vertegenwoordigd door De Meyer Godelieve, Tybaertstraat 6, 9170
SINT-GILLIS-WAAS
Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT,
vertegenwoordigd door Tortelboom Wilfried, Fayte 68, 9660
BRAKEL
Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT,
vertegenwoordigd door Van De Woestijne Noël, Putten 17, 9440
SLEIDINGE
Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT,
vertegenwoordigd door Vercamer Alexander, Moerenakker 4, 9070
HEUSDEN
De vereniging kan advies vragen aan derden. Ze kunnen worden
uitgenodigd op de Algemene Vergadering en op de Raad van
Bestuur.
Art. 7: De werkende leden zijn lid van de Algemene Vergadering en
hebben (…) stemrecht. (…)
Toegetreden leden kunnen genieten van de diensten van de
vereniging (…), doch maken geen deel uit van de Algemene
Vergadering en hebben geen stemrecht.
Nieuwe werkende en toegetreden leden kunnen hun kandidatuur ten
allen tijde indienen bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal
deze kandidaturen aan de eerstkomende Algemene Vergadering ter
goedkeuring voorleggen. De Raad van Bestuur kan eveneens op
eigen initiatief nieuwe werkende en toegetreden leden aan de
Algemene Vergadering voorstellen. Nieuwe werkende en toegetreden
leden worden door de Algemene Vergadering aangenomen. Deze
beslissing is zonder verhaal en de reden van een eventuele weigering
kan, doch moet niet worden opgegeven.
Art. 8: Er wordt geen jaarlijkse bijdrage gevraagd van de werkende
en de toegetreden leden.
Art. 9: De werkende en de toegetreden leden kunnen uit de
vereniging treden door schriftelijk hun ontslag in te dienen bij de
Raad van Bestuur mits een opzeggingstermijn van 3 maanden in
acht te nemen. Een werkend lid of toegetreden lid wordt eveneens
beschouwd als ontslagnemend vanaf het ogenblik dat hij de
voorwaarden van het lidmaatschap niet meer vervult
Het verlies van de functie of het mandaat, ongeacht de oorzaak,
op grond waarvan de vertegenwoordigingsbevoegdheid door de
rechtspersoon werd verleend, heeft van rechtswege het verlies
van deze vertegenwoordigingsbevoegdheid tot gevolg. De
vertegenwoordiger van de rechtspersoon blijft evenwel in functie
tot zijn opvolger is aangeduid.
Tot uitsluiting van een werkend of toegetreden lid kan alleen door
de Algemene Vergadering worden besloten, met twee derde
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meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen
en dit zonder de reden van het ontslag te moeten bekendmaken.
De agenda van de vergadering die over de uitsluiting van een
werkend of toegetreden lid beslist dient(…) ten minste veertien
dagen vooraf per aangetekend schrijven te worden medegedeeld.
Art. 10: Het werkend of toegetreden lid dat ontslag neemt of
uitgesloten wordt of zijn rechthebbenden kunnen geen aanspraak
maken op enig deel van het maatschappelijk bezit (…). Zij kunnen
opgave noch overlegging van de rekeningen krijgen, zij kunnen
geen zegels doen leggen noch inventaris eisen.
HOOFDSTUK III - Algemene Vergadering
Art. 11: De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende
leden . De natuurlijke personen die in de Algemene Vergadering de
provincie vertegenwoordigen hebben elk één stem.
Een werkend lid kan zich bij volmacht door een ander werkend lid
laten vertegenwoordigen.(…)
Art. 12: Een Algemene Vergadering zal jaarlijks plaatshebben op dag,
uur en plaats door de Raad van Bestuur te bepalen, ten laatste 5
maand na het verlopen van het boekjaar.
De Raad van Bestuur zal aan deze jaarlijkse Algemene Vergadering
de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het
komend boekjaar ter goedkeuring voorleggen.
Art. 13: De Algemene vergadering is exclusief bevoegd voor :
1. de wijziging van de statuten,
2. de benoeming en afzetting van bestuurders, de vaststelling van hun
zitpenningen en onkostenvergoedingen,
3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen,
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
5. de goedkeuring van de begroting en de rekening,
6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
7. de uitsluiting van een werkend of toegetreden lid,
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk,
9. de vaststelling van de zitpenningen en onkostenvergoedingen van de
secretaris van de Raad van Bestuur, indien deze geen bestuurder is.
De Algemene Vergadering kan (…) één of meerdere personen als
commissaris aanstellen. Deze brengen verslag uit op de
Algemene Vergadering over hun onderzoek van de rekeningen
van de vereniging, en/of over de werking van de vereniging in het
algemeen. Hun opdracht wordt desgevallend door de vergadering
omschreven.
Art. 14: Een bijzondere Algemene Vergadering kan door de Raad van
Bestuur worden samengeroepen wanneer het belang van de
vereniging dit vereist. De Raad van Bestuur is hiertoe gehouden
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wanneer ten minste één vijfde van de leden dit schriftelijk hebben
aangevraagd.
Art. 15: De werkende leden worden voor de Algemene Vergadering
uitgenodigd, ten minste veertien dagen vooraf bij gewone brief,
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. De
uitnodiging vermeldt de agenda. Elk schriftelijk voorstel, ondertekend
door minstens 1/20 van de werkende leden, en dat aan de Raad van
Bestuur toekomt ten laatste vijf werkdagen voor de vergadering, zal op
de agenda worden gebracht.
Art. 16: De Algemene vergadering wordt voorgezeten door de
gedeputeerde, bevoegd voor land- en tuinbouw (…) van de provincie
Oost-Vlaanderen of door één van de andere natuurlijke personen
die de provincie Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen, of, bij
ontstentenis, door een door de vergadering gekozen voorzitter. De
voorzitter duidt de stemopnemers aan. Samen met de secretaris
vormen zij het bureau van de vergadering. De secretaris van de Raad
van Bestuur is normaal secretaris van de Algemene Vergadering. De
vergadering kan echter een andere secretaris aanduiden.
Art. 17: De Algemene Vergadering beslist bij meerderheid van
stemmen behoudens voor de gevallen waar door de wet of door deze
statuten andere bepalingen gelden en indien (…) tenminste de helft
van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is door een volmacht.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter bepalend.
Art. 18: De Algemene Vergadering kan de statuten niet wijzigen indien
deze wijziging niet op de agenda is vermeld, en indien niet twee derde
van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering
bijeengeroepen worden.
Deze kan dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal van de
aanwezigen.(…) Voor elke statutenwijziging is (…) een meerderheid
van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
vereist, ook op de tweede vergadering. Wijzigingen van het doel
worden beslist met eenparigheid van stemmen.
(..)Indien het wijzigingen aan het doel van de vereniging betreft dienen
de uitnodigingen aangetekend te worden verstuurd.
Art. 19: De beslissingen van de Algemene Vergadering worden
opgenomen in gedateerde notulen, die door de voorzitter en de
secretaris ondertekend worden. Uittreksels en afschriften worden
eveneens aldus ondertekend, ofwel door twee bestuurders. De
werkende leden kunnen van dit register inzage nemen op de zetel van
de vereniging.
Iedere belanghebbende derde kan kennis nemen van de besluiten van
de Algemene Vergadering, nadat schriftelijk een voldoende
gemotiveerde vraagstelling aan de Raad van Bestuur werd gericht.
(…)
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HOOFDSTUK IV - Raad van Bestuur
Art. 20: De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur
samengesteld uit ten minste vijf werkende leden.Het aantal
bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal
werkende leden.
De leden van de Raad worden benoemd door de Algemene
Vergadering voor een termijn van 6 jaar. Ze zijn herbenoembaar.(…)
Het mandaat van bestuurder neemt een einde door overlijden, vrijwillig ontslag
en afzetting door de Algemene Vergadering bij meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De bestuurders die benoemd worden in hun hoedanigheid van afgevaardigde
van een rechtspersoon, worden van rechtswege als ontslaggevend beschouwd
:
1. bij verlies van de hoedanigheid van lid
2.wanneer het lid dat hen voorgedragen heeft aan de Algemene Vergadering
verzoekt het mandaat op te heffen;
3. bij verlies van het mandaat of het ambt op basis waarvan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend. De bestuurder blijft
evenwel in functie tot zijn opvolger is aangeduid. Deze laatste voleindigt het
mandaat van zijn voorganger.
Art. 21: De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter en
maximum twee ondervoorzitters. De voorzitter wordt gekozen uit de
afgevaardigden van de provincie. (…) Hun mandaat is onbezoldigd.
De Algemene Vergadering kan evenwel zitpenningen en
onkostenvergoedingen toekennen.
De Raad van Bestuur benoemt onder of buiten zijn leden een
secretaris en bepaalt zijn bevoegdheid. De Algemene Vergadering
kan zitpenningen en onkostenvergoedingen toekennen.
Art. 22: De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de
voorzitter op eigen initiatief of op vraag van twee leden van de
Raad van Bestuur, door een schriftelijke uitnodiging die tenminste
veertien dagen voordien verstuurd wordt en ondertekend wordt
door of namens de voorzitter.
De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of één van de
ondervoorzitters, of bij ontstentenis door de oudste van de aanwezige
bestuurders.
De Raad mag slechts beslissingen nemen indien de meerderheid van
zijn leden vertegenwoordigd of aanwezig is. Een bestuurder kan zich
bij geschreven volmacht enkel door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen. Per bestuurder kan er slechts één volmacht in
aanmerking genomen worden.
Art. 23: De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen; voor het vaststellen van de meerderheid
worden de onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen
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is de stem van de voorzitter (…) doorslaggevend. Voor
personenkwesties is geheime stemming verplicht op eenvoudige
aanvraag van één van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in
gedateerde notulen, die door de voorzitter en de secretaris
ondertekend worden. Uittreksels en afschriften worden eveneens aldus
ondertekend ofwel door twee bestuurders.
Art. 24: De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide
bevoegdheid om de vereniging te besturen. Hij is bevoegd voor alle
handelingen, zowel van beheer als van beschikking (…) die niet
uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering
zijn voorbehouden. Hij kan in rechte hetzij als eiser, hetzij als
verweerder optreden.
De Raad van Bestuur bepaalt het personeelsbeleid en oefent er
controle op uit.
Art. 25: De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen
wiens bevoegdheid hij bepaalt.
Art. 26: Voor alle akten en rechtshandelingen in en buiten rechte
wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de voorzitter
of door twee bestuurders, waarvan één bestuurder afgevaardigd
door de provincie Oost-Vlaanderen. Voornoemde twee
bestuurders handelen gezamenlijk.
De Raad van Bestuur kan voor welbepaalde akten en
rechtshandelingen volmacht verlenen aan een bestuurder of aan
een derde, desgevallend beperkt tot een bepaald bedrag.
(…)
HOOFDSTUK V - Begroting
Art. 27: Het boekjaar (…)vangt aan op 1 januari en eindigt op 31
december.(…)
(…)
Art. 28: Het financieel beheer bestaande uit de rekeningen van het
afgelopen boekjaar, de begroting van het volgende boekjaar en een
staat van het vermogen van de vereniging worden jaarlijks door de
Raad van Bestuur onderworpen aan de goedkeuring van een jaarlijkse
Algemene Vergadering.
HOOFDSTUK VI - Algemene bepalingen
Art. 29: Over vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts door
een buitengewone Algemene Vergadering worden beslist. De
uitnodigingen tot deze buitengewone Algemene Vergadering en
desgevallend tot de tweede vergadering dienen ten minste één maand
voordien per aangetekend schrijven aan de werkende leden te worden
verstuurd. De agenda dient uitdrukkelijk de ontbinding van de
vereniging te vermelden.
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Bovendien dient twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig
of vertegenwoordigd te zijn. Wordt dit aantal aanwezigen niet bereikt,
dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden.
De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging
alleen uitspreken met unanimiteit van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
(…)
In geval van vrijwillige ontbinding duidt de Algemene Vergadering één
of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
Art. 30: In elk geval van ontbinding, hetzij gerechtelijk, hetzij vrijwillig
(…) wordt het netto-actief overgedragen aan het provinciebestuur
Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, op voorwaarde
dat het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen dit netto-actief, in de
mate van het mogelijke, aanwendt ter ondersteuning van verenigingen
en/of projecten met een doelstelling in de geest van artikel 3 van de
statuten.
Art. 31: De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement
opstellen, zowel voor de werkende als voor de toegetreden leden.
(…) Dit reglement zal aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring
worden voorgelegd, eveneens alle wijzigingen eraan.
Art. 32: Voor het overige is de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de
wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003 van toepassing.

.
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