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Vereniging Zonder Winstoogmerk 

PATRONAAT DER WEZEN VAN DE TREINBEGELEIDERS  
VAN DE NATIONAAL MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEG. 

Maatschappelijke zetel: Rue du progrès, 26 te 6880 Bertrix 
Bedrijf nummer 453127481 

 
 

 
ARTIKEL EEN: BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOELEINDEN - DUUR 
 
a) De vereniging draagt als naam : Het Patronaat der Wezen van de treinbegeleiders van de Nationale 

Maatschappij der Belgische Spoorwegen. 
 
b) De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd rue du progrès, 26 te 6880 Bertrix. De 

VZW ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Neufchâteau. 
 
c) Het doel van de vereniging is: het verlenen van tussenkomsten, voordelen en uitkeringen aan haar 

leden en hun personen ten laste door de organisatie van diverse diensten, het toekennen van 
buitengewone en tijdelijke bijstand aan wezen van overleden leden en het geven van geschenken 
voor Sinterklaas. 

 
 De vereniging mag alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar 

maatschappelijke doel uitvoeren. Zij mag voornamelijk haar medewerking verlenen aan en 
belangstelling betonen voor alle activiteiten die een analoog doel nastreven.  

 
d) De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur onder voorbehoud van de van kracht zijnde 

wetten. Zij kan te allen tijde, overeenkomstig de wet, door de Algemene Vergadering worden 
ontbonden. 

 
ARTIKEL TWEE : LEDEN - TOETREDING - UITTREDING 
 
a) Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. De ondertekenende oprichters 

zijn de eerste leden. 
 
b) De Raad van Bestuur beslist soeverein over de toelating van nieuwe leden..  
 

De Raad van Bestuur kan, onder bepaalde door hem vastgelegde voorwaarden, andere categorieën 
van leden aannemen, bij voorbeeld ereleden, beschermende of steunende leden. De rechten en 
plichten van de leden zijn niet van toepassing op de aangesloten leden, zoals bepaald door de wet.  

 
c) Elk lid van een vereniging is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de Raad van 

Bestuur. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, word geacht ontslag te nemen.  
 
De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een 
meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 

d) De uitsluiting van een lid heeft zijn uittreding uit de vereniging tot gevolg. 
 
e) Leden die ontslag nemen, uitgesloten worden of de vereniging moeten verlaten wegens schorsing, 

alsook de erfgenamen van overleden leden kunnen de lidmaatschapsbijdragen die door hen of door 
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hun erflater betaald werden niet opeisen. Zijn kunnen ook geen uittreksel of overgave van 
rekeningen, noch een verzegeling of een staat van bezittingen vragen of opeisen. 

 
f) De financiële verplichting van elk lid wordt strikt beperkt tot het bedrag van de 

lidmaatschapsbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur tot een 
gelijk bedrag voor elk lid, met een maximum van 100 €. 

 
 
ARTIKEL DRIE : RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKSE BESTUUR  
 
a) De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit tenminste drie leden die 

geen familieband hebben met elkaar. Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd en zijn te 
allen tijde door deze afzetbaar. Het ambt van bestuurder is onbezoldigd. 

 
De bestuurder die een einde wenst te stellen aan zijn mandaat, waarschuwt de voorzitter hiervan 
schriftelijk. 
 

b) De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en 
een penningmeester. Ingeval de voorzitter belet of afwezig is, wordt hij vervangen door de oudste 
van de ondervoorzitters of aanwezige bestuurders. 

 
c) De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. Een 

bestuurder mag zich laten vervangen door een andere bestuurder van zijn keuze. Iedere mandataris 
mag slechts drager zijn van één volmacht. 

 
 De Raad vergadert slechts geldig indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De 

beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking 
van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt. De 
beslissingen worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de 
vergadering en de secretaris. Ze worden ingeschreven in een speciaal register. 

 
 De al dan niet wettelijk voor te leggen uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door 

twee bestuurders. 
 
d) De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle 

bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de Algemene Vergadering, worden 
toegekend aan de Raad van Bestuur.  

 
e) De Raad van Bestuur mag onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur van de vereniging, 

met inbegrip van het gebruik van de maatschappelijke handtekening die aan dit bestuur verbonden 
is, delegeren aan een afgevaardigde bestuurder. Zijn bevoegdheden worden door de Raad van 
Bestuur vastgelegd. Deze delegatie is herroepbaar door beslissing van de Raad van Bestuur. 

 
 De Raad van Bestuur mag tevens speciale bevoegdheden toekennen aan derde personen om de 

vereniging te vertegenwoordigen. Hij bepaalt de duur van hun mandaat, de omvang van hun 
bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als 
college; 

. 
f) Voor alle handelingen die niet behoren tot het dagelijks bestuur van de vereniging of die niet het 

voorwerp uitmaken van een bijzondere volmacht, is de vereniging ten opzichte van derden geldig 
vertegenwoordigd door de gelijktijdige handtekening van twee door de Raad van Bestuur 
gemandateerde bestuurders, zonder dat deze het bewijs moeten leveren van een bijzondere 
beslissing, toelating of volmacht in dit verband. 
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g) Juridische procedures, hetzij a1s aanlegger, hetzij als verweerder, worden in naam van de 

vereniging ingeleid en gevoerd door de Raad van Bestuur, op vervolging en ten verzoeke van de 
voorzitter of de afgevaardigde bestuurder. 

 
ARTIKEL VIER : ALGEMENE VERGADERING 
 
a) De Algemene Vergadering is het opperste gezagsorgaan van de vereniging. 
 

Haar bevoegdheden zijn: 
− de wijziging van de statuten; 
− de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 
− de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 

ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
− de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 
− de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; 
− de ontbinding van de vereniging; 
− de uitsluiting van een lid; 
− de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
− het nemen van de beslissingen waarover de Raad van Bestuur zich onbevoegd acht. 

 
b) De Algemene Vergadering moet ten minste eenmaal per jaar bijeengeroepen worden, dit vóór 30 

juni.  
 

De Algemene Vergadering kan ook in buitengewone zitting bijeengeroepen worden telkens als het 
maatschappelijk belang van de vereniging het vereist. De bijeenroeping is ook verplicht zodra 
minstens één vijfde van de effectieve leden erom vraagt. 
 
Iedere Algemene Vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats die in de 
oproepingsbrief vermeld staan. 
 
Alle leden moeten op de Algemene Vergadering uitgenodigd worden. 

 
c) Het bijeenroepen van de Algemene Vergadering gebeurt door de Raad van Bestuur, ofwel via het 

tijdschrift van de vereniging ofwel via een gewone brief, aan ieder lid te versturen ten minste acht 
dagen vóór de vergadering. Deze brief wordt, namens de Raad, ondertekend door de voorzitter, of 
door de afgevaardigde bestuurder, of door twee bestuurders. Deze oproepingsbrief zal eveneens de 
punten van de agenda vermelden. Punten die niet op de agenda vermeld staan mogen nochtans 
besproken worden. 

 
d) De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of, bij 

ontstentenis, door de oudste van de ondervoorzitters of aanwezige bestuurders. 
 
e) Ieder lid heeft het recht aan de Algemene Vergadering deel te nemen, ofwel door persoonlijke 

aanwezigheid, ofwel door toedoen van een mandataris naar zijn keuze, die ook lid moet zijn. Elke 
mandataris mag slechts drager zijn van één volmacht. 

 
Alle leden hebben gelijk stemrecht en ieder van hen beschikt over één stem. De stemming zal 
geheim zijn op aanvraag van ten minste één lid. 

 
f) Normaliter is de Algemene Vergadering geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige en 

vertegenwoordigde leden. De vergadering beslist bij absolute meerderheid van de uitgebrachte 
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stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter van de vergadering doorslaggevend. 

 
In afwijking van de vorige alinea kunnen de beslissingen die betrekking hebben op een wijziging 
van de statuten of de uitsluiting van een lid alleen worden genomen met een meerderheid van twee 
derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 
Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering slechts op geldige wijze beraadslagen en 
beslissen 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. 
 
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. 
 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan 
beraadslagen en beslissen, alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden vermeld in de 
tweede of derde alinea, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede 
vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 
 

g) De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in de notulen, die ingeschreven 
worden in een speciaal register. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de 
vergadering, door de secretaris en door de leden die erom vragen. Uittreksels die in rechte of elders 
moeten neergelegd worden, moeten de handtekeningen dragen van de voorzitter of van twee 
bestuurders. Deze uittreksels kunnen worden uitgereikt aan ieder lid of derde persoon die erom 
vraagt, mits het bewijs geleverd wordt van gewettigde noodzaak. 

 
ARTIKEL VIJF : REKENINGEN, BEGROTING, DIENSTJAAR 
 
a) Voor de vereniging valt het dienstjaar samen met het kalenderjaar. 
 
b) Per 31 december van ieder jaar wordt de boekhouding van de vereniging afgesloten en wordt de 

begroting voor het volgend jaar opgesteld. Rekeningen en begroting moeten ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

 
Het eerst dienstjaar zal eindigen op 31 december 1994. 

 
ARTIKEL ZES : ONTBINDING, VEREFFENING 
 
a)  Over de ontbinding van de vereniging kan de Algemene Vergadering slechts op geldige wijze 

beraadslagen en beslissen wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn. 

 
De ontbinding kan enkel aangenomen worden met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan 
beraadslagen en beslissen, alsook de ontbinding van de vereniging uitspreken met de meerderheden 
vermeld in alinea 2, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede 
vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 
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b) Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging, duidt de Algemene Vergadering één of twee 
vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.  

 
c) In alle gevallen van ontbinding, ofwel vrijwillig, ofwel door een gerechtelijke beslissing, op gelijk 

welk ogenblik of om gelijk welke reden, zal het netto maatschappelijk actief ofwel worden 
toegewezen aan een werk waarvan de doelstellingen en het oogmerk overeenstemmen met deze van 
de vereniging; ofwel verdeeld worden onder de op dat tijdstip rechthebbende wezen . 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
AFDELING 1 : AANSLUITING 
 
ARTIKEL 1 
Om als lid aangenomen te worden moet men deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van het kader van 
de treinbegeleiders van de N.M.B.S., of dit kader om een eerbare reden verlaten hebben.  
 
AFDELING 2: VOORDELEN 
 
ARTICLE 2 
De VZW zal zijn hulp verlenen aan de kinderen van leden die de bijdrage, voorzien in artikel 8,  
gedurende de laatste 5 jaren vóór hun overlijden betaald hebben. 
 
Deze stageperiode is niet van toepassing op de leden met minder dan 5 jaar anciënniteit in de begeleiding 
van treinen en die regelmatig de in artikel 8 voorziene bijdrage betaalden sinds ze uitgenodigd werden om 
lid te worden van het Patronaat der Wezen.  
 
Ingeval van overlijden van een lid dat niet regelmatig zijn bijdrage betaalde, kan de voogd van de 
kinderen of de afdelingsverantwoordelijke een beroep doen op de Raad van Bestuur. Op basis van de 
door de aanvrager aangehaalde elementen zullen de aanwezige leden van de Raad van Bestuur bij 
geheime stemming beslissen of de kinderen van het overleden lid al dan niet worden ingeschreven als 
begunstigden. 
 
ARTIKEL 3 
Bij overlijden van leden die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 2, garandeert de vereniging 
aan de schoolgaande kinderen, en voor zover zij geen stage allocatie ontvangen, een financiële steun 
waarvan de bedragen hierna vastgesteld zijn: 
 
 Weeskinderen onder de 6 jaar 62 C= 
 Weeskinderen van 6 tot 12 jaar 168 C= 
 Weeskinderen van 13 tot 19 jaar 199 C= 
 Weeskinderen boven de 19 jaar  236 C= 
De kinderen die 18 jaar geworden zijn op 1 september moeten een schoolattest indienen. 
 
Naast de bovengenoemde steun kent de vereniging, bij het overlijden van een lid dat in regel is met de 
bijdragen en nog schoolgaande kinderen heeft, aan de weduwe/weduwnaar of aan de voogd automatisch 
een enige uitkering van 75 € toe.  
 
De uitkeringen treden in werking op 1 oktober volgend op het overlijden van het lid. Op basis van de 
vastgestelde bedragen voor de uitkeringen van het lopende schooljaar kent het uitvoerende comité echter 
automatisch twee derde van de uitkering toe als het overlijden tussen 1 oktober en 31 december plaats 
vindt, en kent het één derde van deze uitkering toe als het overlijden tussen 1 januari en 31 maart plaats 
vindt. 
 
ARTIKEL 4 
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De vereniging kent aan de kinderen van haar overleden leden die voldoen aan de voorwaarden gesteld in 
art. 2 et 3, en die nog naar school gaan, de rente van de schenkingen en legaten die door milde gevers 
werden gedaan om hulpfondsen aan weeskinderen te vormen. Deze fondsen worden verdeeld tussen de 
weeskinderen op basis van de voorwaarden die door de milde gevers bepaald werden. Als er geen 
voorwaarde bestaat zorgt de Raad van Bestuur voor een rechtvaardigde verdeling van de fondsen tussen 
de weeskinderen. 
 
ARTIKEL 5 
Ter gelegenheid van Sinterklaas organiseert de vereniging een geldinzameling bij haar leden. 
 
Het bedrag van de verzamelde gelden wordt rechtvaardig verdeeld tussen de kinderen van overleden 
leden die voldoen aan de voorwaarden gesteld in art. 2 et 3. Als dit toe te kennen bedrag groter is dan 100 
€ voor elke rechthebbende krijgen de rechthebbenden 100 € onder de vorm van een cheque; het saldo 
wordt gestort met de schooltoelagen van het volgend jaar. 
 
AFDELING 3 - BIJZONDERE BEPALINGEN  
 
ARTIKEL 6 
De terugbetalingactie van verstrekkingen verjaart na twee jaar, te rekenen vanaf het einde van de maand 
in de loop van de welke de verstrekkingen verleend werden. 
 
ARTIKEL 7 
De terugbetalingen worden toegekend aan de leden of aan elke persoon die houder is van een schriftelijke 
procuratie op voorlegging van de bewijsstukken. 
 
AFDELING 4 - BIJDRAGEN 
 
ARTIKEL 8 
De leden verplichten zich ertoe een jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan het bedrag vastgesteld is op 8 €. 
 
Als een lid met een weduwe huwt die kinderen heeft die nog naar school gaan en van wie de vader niet 
aangesloten was of als hij met een ongehuwde moeder huwt die één of meerdere onechte kinderen heeft, 
bedraagt de bijdrage 5 € en de kinderen van de weduwe of van de ongehuwde moeder worden dan geacht 
te kunnen genieten van de sociale voordelen, op dezelfde wijze als ze uit het huwelijk van een lid geboren 
waren. 
 
De bijdragen moeten bij voorbaat betaald worden. Het lid mag bij voorbaat betalen zolang hij het gepast 
vindt. 
 
De leden die wegens ziekte of verwijdering van de dienst niet meer in contact staan met een 
afgevaardigde, moeten hun bijdrage rechtstreeks aan het secretariaat betalen. 
 


