
























ARTIKEL 7. ONTBINDING EN VEREFFENING
Art. 7. Sectie 1. Vrijwittige ontbinding van de vzw

1. Sociate lnnovatieFabriek vzw kan op etk ogenbtik door de Atgemene Vergadering worden
ontbonden.

2. De Atgemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstetten inzake de
ontbinding van de vzw, voorgetegd door het Bestuur oÍ door minstens 1/5 van atte effectieve
leden.

3. 0m op een getdige manierte beraadstagen en te beslissen overde ontbinding van devzw,
moet minstens2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Atgemene
Vergadering. De bestissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere
meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

4, lndien de vzw één of meer commissarissen moest aanstetten, wordt het voorstettot
ontbinding toegeticht in een door het bestuursorgaan opgestetd verslag, dat wordt vermeld in
de agenda van de Atgemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat
verslag wordt een staat van activa gevoegd cfr. art. 2:10 $2 WW, Wanneer één van deze beide
verstagen ontbreken, is het besluit van de A[gemene Vergadering nietig. lngevaI het voorstel
tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Atgemene Vergadering maximum 3
vereÍfenaars, waarvan zij de opdracht omschrijft.

5. Vanaf de bestissing tot ontbinding vermetdt de vzw al.tijd dat zij"vzw in vereffening" is
overeenkomstig het WW.

6. Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en sLechts onder de voorwaarden
bepaatd in art. 2:117 WVY haar zetel verplaatsen.

Art. 7. Sectie 2. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding
ln gevaI van ontbinding en vereffening, bestist Íbestissen) de Atgemene Vergadering of de
vereffenaar[sl over de bestemming van het vermogen van de vzw. ln etk gevat wordt het bestemd
aan een vereniging met een getijkaardig belangetoos doeL.

Art. 7. Sectie 3. Bekendmakingsvereisten
Atte bestissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het
actief worden neergetegd in het verenigíngsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en
bekendgemaakt in de BijLagen bij het Belgisch Staatsbl.ad overeenkomstig het WW en haar
u itvoeri ngsbestu iten.

ARTIKEL 8. SLOT
Voor atte gevatten die niet gerege[d zijn door deze statuten, zijn de bepatingen van het 'WW' en
de uitvogringsbesluiten van toepassing.

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 14 mei 2020
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