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STICHTING GEHEIM LEGER ‐ 1940/1945 ‐ FONDATION ARMÉE SECRÈTE
STATUTEN ‐ COORDINATIE
31/1/2013

1. Oprichting blijkens akte notaris Xavier Carly te Elsene op 6 oktober 2001 (Belgisch
Staatsblad van 21 maart 2002 onder nummer 5075 met annulatie van de publicatie
nummer 23597 van 6 december 2001).
2. Statutenwijziging akte notaris Olivier Van Maele te Aalst op 24 november 2005 (Belgisch
Staatsblad van 20 januari 2006 nummers 17882 en 17883).
3. Statutenwijziging akte notaris Olivier Van Maele te Aalst op 31 januari 2013 (Belgisch
Staatsblad van 18 februari 2013 nummers 29232 en 29233).

ARTIKEL 1.
De Stichting van openbaar nut wordt opgericht door de VZW "Koninklijke Unie der
Verbroederingen van het Geheim Leger" met zetel te 1050 Brussel, Terkamerenboslaan, 98.
De opgerichte Stichting draagt als naam "Stichting Geheim Leger ‐ 1940/1945 ‐ Fondation
Armée Secrète".
De zetel van de Stichting is gevestigd te 1140 Evere, Eversestraat, 1, Kwartier Koningin
Elisabeth, blok meteo.
De zetel mag overgebracht worden naar elke andere plaats binnen het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest bij beslissing van de Raad van bestuur binnen de maand na deze
beslissing te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en mee te delen aan de
bevoegde dienst.
ARTIKEL 2.
Ze heeft tot voorwerp het aandenken te behartigen van de offers gebracht door de leden
van het Geheim Leger tijdens de oorlog 1940‐45, door ondermeer:
- Medewerking te verlenen bij het opsporen, het in bewaring brengen en het
inventariseren van de verzetsarchieven van het Geheim Leger teneinde ze, ongeacht hun
bewaarplaats, in een archiefgids op te nemen;
- De wetenschappelijke geschiedschrijving te stimuleren door het uitreiken van een
driejaarlijkse prijs van minstens duizend euro tot beloning aan de auteur(s) van een
publicatie in de Nederlandse of Franse taal die handelt over personen, feiten of
gebeurtenissen waarbij het Geheim Leger of het Verzet een rol speelde;
- Ervoor zorg te dragen dat de monumenten of gedenkplaten ter nagedachtenis van
slachtoffers of gebeurtenissen waarbij het Geheim Leger betrokken was onderhouden
worden, door indien nodig beroep te doen op instellingen of organisaties hiervoor
bevoegd;
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Erover te waken dat de aan musea en historische centra overgemaakte Geheim
Legercollecties, documenten en archieven op waardige wijze tentoongesteld worden of
beschikbaar blijven voor het nageslacht;
Het nemen, het aanmoedigen of het ondersteunen van initiatieven die de
vaderlandslievende gevoelens tegenover België en zijn Dynastie bij de bevolking
levendig houden;
Contact te onderhouden met de Verbroederingen die blijven bestaan na de vereffening
van de KUVGL, en het Geheim Leger verder te blijven vertegenwoordigen bij de federale
oudstrijdersverenigingen (NEFOS, ARW,….)
Rechtsvorderingen, zowel als eiseres, als verweerster of als tussenkomende partij, in te
stellen of te volgen tegen acties of personen die de gedachtenis en de offers van de
gewezen weerstanders aantasten.

ARTIKEL 3.
De Stichting wordt bestuurd door een Raad van bestuur, bestaande uit ten minste vier
bestuurders en maximum tien bestuurders, waarvan de helft wonende in het
Nederlandstalig landsgedeelte en de wederhelft in het Franstalig landsgedeelte. Ingeval
van onpaar aantal bestuurders wordt er geen rekening gehouden met de woonplaats van
de Voorzitter voor de voormelde paritaire samenstelling.
De bestuurders worden benoemd door de Raad van Bestuur, door coöptatie bij meerderheid
van stemmen. De meerderheid van de bestuurders dient aanwezig of vertegenwoordigd te
zijn.
Hun functies zullen ophouden door sterfgeval, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, onder
voorlopig bewindplaatsing, afzetting.
De afzetting van een bestuurder gebeurt bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders. De meerderheid van de bestuurders dient aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn. De betrokken bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging
maar heeft de mogelijkheid om gehoord te worden.
Hun mandaat is onbezoldigd; enkel de betaling van de werkelijke onkosten in verband met
hun mandaat kunnen ingevorderd worden.
Het college kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en
een secretaris.
Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door
de ondervoorzitter.
ARTIKEL 4.
De Raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, telkens het belang van de
instelling dit vereist. Hij moet bijeengeroepen worden wanneer twee van de bestuurders het
aanvragen.
De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien 50 % van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen op grond van een geschreven
volmacht.
Een bestuurder mag optreden voor maximum één ander lid van de Raad van bestuur.
Alle besluiten van de Raad worden genomen bij volstrekte meerderheid. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
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In geval van belangenconflict zal de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere
bestuurders alvorens de Raad van bestuur een beslissing neemt. Hij zal niet deelnemen aan
de beraadslaging van de Raad en zal niet stemmen bij deze aangelegenheid. Zijn
gemotiveerde verklaring zal in bijlage gevoegd worden bij het proces‐verbaal van de
vergadering.
ARTIKEL 5.
De besluiten van de Raad van bestuur worden opgenomen in de notulen, ingeschreven in
het register op de maatschappelijke zetel en ondertekend door de bestuurders die
deelgenomen hebben aan de beraadslaging.
ARTIKEL 6.
De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden te stellen van
beheer en beschikking en om de instelling te verbinden in en buiten rechte.
De Raad van bestuur stelt ondermeer het reglement op met betrekking tot de te verlenen
prijs.
ARTIKEL 7.
De rechtsvorderingen worden in naam van de instelling, als eiseres en als verweerster
ingespannen door de Raad van bestuur, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter.
ARTIKEL 8.
De akten waarbij de instelling zich verbindt, worden ondertekend door twee leden van de
Raad van bestuur.
De stukken betreffende het dagelijks beheer, mogen ondertekend worden door één
bestuurder of door de aangestelde, daartoe gemachtigd door de Raad van bestuur.
ARTIKEL 9.
De bestuurders kunnen ten allen tijde ontslag nemen.
Bij het verstrijken van het mandaat, bij overlijden, bij ontslag, bij afzetting of bij burgerlijke
onbekwaamheid van een bestuurder, wordt de vacature voorzien door de in functie
gebleven bestuurders, die elk een kandidaat mogen voorstellen.
De verkiezing geschiedt bij geheime stemming. Wanneer twee kandidaten een gelijk aantal
stemmen hebben behaald, wordt de oudste van beiden gekozen verklaard.
ARTIKEL 10.
De Raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden ten aanzien van
bepaalde taken of handelingen opdragen aan een zaakvoerder waarvan hij het eventueel
salaris vaststelt.
De wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging wordt geregeld zoals
voormeld voor de bestuurders.
De omvang van de bevoegdheden van de zaakvoerder en de wijze waarop hij deze uitoefent
wordt als volgt geregeld:
1. Hij is belast met de briefwisseling van de stichting.
2. De Voorzitter inlichten over de briefwisseling en er gevolg aan geven volgens de
ontvangen richtlijnen.
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3. De uitnodigingen en de processen‐verbaal opstellen van de vergaderingen, ze
voorleggen aan de Voorzitter ter goedkeuring en ze verzenden naar de bestuurders.
4. De archieven bewaren.
5. Aan de bevoegde dienst de inlichtingen overmaken ter publicatie in de Bijlagen van
het Belgisch staatsblad.
6. De boekhouding bijhouden voorzien door het KB van 26 juni 2003, de jaarrekeningen
opstellen van het voorbije boekjaar alsook het budget van het volgende boekjaar.
7. De betalingsorders ondertekenen samen met de Voorzitter of een andere bestuurder
die gevolmachtigd is.
8. De lijst bijhouden van de kandidaten bestuurder.
9. De formaliteiten uitoefenen tegenover de bevoegde dienst inzake belastingen en
taksen.
ARTIKEL 11.
In geval van gerechtelijke ontbinding van de instelling zullen al haar goederen bij voorkeur in
volle eigendom toegekend worden aan vaderlandse verenigingen of groeperingen met
rechtspersoonlijkheid die dezelfde doelstellingen als de stichting nastreven .
ARTIKEL 12.
De Raad van bestuur kan slechts beraadslagen over een statutenwijziging indien twee
derden van de bestuurders aanwezig zijn. Een beslissing is slechts geldig indien ze een
meerderheid van twee derden der stemmen bereikt.
Wijzigingen aan de statuten zullen slechts van kracht worden na goedkeuring bij koninklijk
besluit en na vervulling van de publicatieformaliteiten.
ARTIKEL 13.
Voor alles wat in deze statuten niet werd geregeld of vermeld, verklaren de verschijners zich
te richten naar artikel 27 en volgende van de wet van 27 juni 1921.

VOOR COÖRDINATIE dd. 31 JANUARI 2013

