
STICHTING GENERAAL BARON DE GREEF 

STATUTEN 

 

Artikel 1 

De Stichting van openbaar nut is opgericht door het “Steunfonds Luitenant Generaal Baron de 

Greef, Minister van Landsverdediging “ VZW, Julius Caesarlaan, 14, 1150 Brussel. 

Artikel 2 

Deze Stichting van openbaar nut zal de benaming “Fondation Général Baron de Greef” in het 

nederlands “Stichting Generaal Baron de Greef” dragen. 

Zij zal haar zetel hebben te 1000 Brussel, Square Ambiorix 30 bus 1, in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel. De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar elke andere 

plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op eenvoudige beslissing van de Raad van 

bestuur, te publiceren binnen de maand in de bijlagen van het Staatsblad en mede te delen aan 

de bevoegde diensten. 

Artikel 3 

De Stichting heeft tot doel om, voor zover haar statuten dit rechtvaardigt en onder de meest 

diverse vormen, de militairen en de politie, de gewezen militairen en gewezen politie die 

invalide geworden zijn tijdens de dienst en door het feit van de dienst en, in voorkomend 

geval, hun weduwen, descendenten en ascendenten financieel en sociaal te helpen. De Raad 

van bestuur kan andere gevallen of personen gelijkstellen. Deze tussenkomsten zullen bestaan 

in geldelijke giften, ere leningen, sociale en administratieve hulp. 

De Raad van bestuur kan eveneens elke sociale actie ten behoeve van zijn rechthebbenden 

bevorderen. 

De Raad van bestuur beslist soeverein en zonder verhaal over de te leveren steun. 

Elke aanvraag om steun zal aanleiding geven tot een onderzoek waaruit de staat van behoefte 

van de aanvrager moet blijken. Deze onderzoeken zullen normaal worden uitgevoerd met de 

tussenkomst van de CDSCA-Sociale dienst van het Leger of de Sociale dienst van de 

Geïntegreerde Politie. In alle omstandigheden behoudt de Raad van bestuur het recht om zich 

hieraan te onttrekken of om een tegenonderzoek in te stellen wanneer hij dit aangewezen 

vindt. 

De tussenkomsten mogen niet van blijvende aard zijn. 

De Stichting mag subsidies en hulp ontvangen van de Staat, van de Gewesten en 

Gemeenschappen, alsook giften en legaten. 

Artikel 4 

De Stichting wordt bestuurd door een Raad van bestuur van minimum vier leden en maximum 

twaalf leden, benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar. 



Om lid te zijn van de Raad van bestuur moet men officier zijn of officier geweest zijn van de 

gewapende machten of van de geïntegreerde politie of een erkend invalide zijn van de 

gewapende machten of van de geïntegreerde politie of weduwe of overlevende descendent. 

De Raad bevat minimum twee officieren of gewezen officieren van de gewapende machten, 

één officier of gewezen officier van de geïntegreerde politie en een invalide van de 

gewapende machten of van de geïntegreerde politie. 

De Raad van bestuur kan evenwel beslissen om ieder persoon waarvan wordt geoordeeld dat 

hij of zij bijzondere verdiensten voor de invaliden heeft geleverd of zal leveren, als 

volwaardig lid van de Raad te aanvaarden. 

De Raad van bestuur nodigt normaal een vertegenwoordiger van Defensie uit als waarnemer 

bij de vergaderingen. 

Om de twee jaar worden de mandaten van de bestuurders voor een derde hernieuwd. De 

uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Hun mandaat wordt niet bezoldigd. De toekomstige 

bestuurders worden aangeduid bij meerderheid van de stemmen en de meerderheid van de 

leden moet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 

De eerste bestuurders van de Stichting zijn: 

1. Baron de Greef (Guy), geboren te Sint-Gillis op vijfentwintig april negentienhonderd 

vijfentwintig, Aduatiekersstraat, 42, 1040 Brussel 

2. Borremans Auguste Willy, geboren te Elsene op zevenentwintig februari 

negentienhonderd eenendertig, Schoonslaapsterstraat, 24, 1080 Brussel 

3. Cobut Eric, geboren te Namen op vijftien september negentienhonderd vijfenvijftig, 

Rue de Graux, 4, 5537 Anhée 

4. De Laet hendrik, geboren te Brasschaat op veertien september negentienhonderd 

zesenvijftig, Hockeylaan, 2, 1932 Sint-Stevens-Woluwe 

5. Dumont Daniel, geboren te Elsene op drie juli negentienhonderd zesenveertig, Van 

Campenhoutstraat, 58, 1000 Brussel 

6. Janssens de Bisthoven Georges, geboren te Etterbeek op vijf maart negentienhonderd 

vierenzestig, Rassartstraat, 61, 1030 Brussel 

7. Ponchau Jacques, geboren te Ieper op tweeëntwintig februari negentienhonderd 

vijfentwintig, Charles Woestelaan, 150, 1090 Jette 

8. Passuello Marguerite, geboren te Namen op twee april negentienhonderd vijfenvijftig, 

Rue de la Chapelle, 2.1, 6210 Les Bons Villers 

Hier vertegenwoordigd door de drie oprichters die zich in hun naam sterk maken en die in 

hun naam verklaren deze functie van bestuurder te aanvaarden met belofte van 

bekrachtiging. 

Hun functies zullen ophouden door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, onder 

voorlopig bewind plaatsing, afzetting of verstrijken van de termijn van de functies. 

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 bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging 

maar heeft de mogelijkheid gehoord te worden. 



In geval een plaats van bestuurder vacant wordt, zal deze laatste vervangen worden door 

de bestuurders die in functie blijven en die elk een kandidaat mogen voorstellen. Indien 

twee kandidaten hetzelfde aantal stemmen behalen wordt de oudste gekozen. 

Artikel 5 

Het college kiest in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris-

penningmeester 

 De Raad kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de leden aanwezig 

of vertegenwoordigd is. 

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen der aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. Iedere bestuurder mag zich bij de beraadslagingen laten 

vertegenwoordigen door volmacht te geven aan een andere bestuurder. 

In geval van belangenconflict zal de betrokken bestuurder dit mededelen 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 deze 

vergadering. 

Artikel 6 

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn 

voor het realiseren van de doeleinden van de stichting. De raad bepaalt de politiek van de 

sociale acties en het beheer van het patrimonium. 

De Raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting bij al de gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handelingen. 

Alle betalingsopdrachten, ongeacht dewelke, of alle financiële- of bankverrichtingen 

dienen voor de uitvoering ervan voorzien te zijn van de handtekening van twee 

bestuurders of van een bestuurder en de zaakvoerder. 

De Raad van bestuur mag aan de ondervoorzitter de hoedanigheid van gedelegeerd 

bestuurder toekennen om de stichting te vertegenwoordigen. De gedelegeerd bestuurder 

wordt benoemd en afgezet door de Raad van bestuur op voorstel van de voorzitter. Hij 

wordt benoemd bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 

leden en dit voor een termijn van ten hoogste zes jaar overeenkomstig artikel 4 van de 

statuten. De eventuele afzetting van de gedelegeerd bestuurde mag eveneens slechts 

gebeuren bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 

bestuurders en de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn. Voor wat betreft het stopzetten van zijn functie is artikel 4 van toepassing. 

De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder zijn: 

1. Hij beschikt over al de bevoegdheden om het dagelijks bestuur van de stichting te 

verzekeren alsook de vertegenwoordiging van de stichting met betrekking tot dit 

beheer. 

2. Hij wordt afgevaardigd door de raad van bestuur zowel op intern vlak als voor de 

externe vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur, met gebruik van 



de handtekening toekomend aan dit bestuur. Hij mag alle betalingsopdrachten, 

ongeacht dewelke, of alle financiële- of bankverrichtingen ondertekenen samen met de 

zaakvoerder of een bestuurder die op de bank mag tekenen. 

3. Richtlijnen geven aan de zaakvoerder op financieel en administratief gebied. 

4. Het opstellen van de uitnodigingen en de verslagen van de vergaderingen goedkeuren. 

5. Een beslissing nemen op het vlak van de steunaanvragen of beslissen ze voor te leggen 

aan de Raad van bestuur. 

Artikel 7 

Alle akten waarbij de stichting zich verbindt worden, uitgezonderd speciale volmachten, 

worden ondertekend door twee bestuurders die geen verantwoording moeten afleggen 

tegenover derden van de bevoegdheden die hiervoor zijn toegekend. De 

rechtsvorderingen, zowel als eisende als verwerende partij, worden in naam van Raad van 

bestuur gevolgd door twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder handelend in eigen 

naam en die geen verantwoording moeten afleggen tegenover derden van de 

bevoegdheden die hiervoor zijn toegekend 

Artikel 8 

De bestuurders mogen het dagelijks bestuur delegeren aan een zaakvoerder waarvan zij de 

bevoegdheden en het eventueel salaris vastleggen. 

De zaakvoerder van de stichting wordt benoemd door de bestuurders bij eenvoudige 

meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De 

meerderheid van de bestuurders moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De 

overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. 

De afzetting van de zaakvoerder heeft plaats bij meerderheid van de stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en de meerderheid van de bestuurders moet 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

De zaakvoerder mag zijn functies stopzetten door een vooropzeg van drie maanden te 

geven per aangetekend schrijven aan de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder. 

Anderzijds heeft de raad van bestuur het recht de zaakvoerder te ontslaan mits het 

respecteren van een vooropzeg van drie maanden. 

De bevoegdheden van de zaakvoerder: 

1. Hij is secretaris belast met de briefwisseling van de stichting. Hij mag in naam van de 

stichting bij de post, bij alle administratieve- of private diensten, documenten, brieven, 

collies, aangetekende of niet ophalen 

2. De gedelegeerd bestuurder inlichten over de briefwisseling en er gevolg aan geven 

volgens de ontvangen richtlijnen. 

3. Opstellen van de uitnodigingen en de verslagen van de vergaderingen, ze voorleggen 

aan de gedelegeerd bestuurder ter goedkeuring en ze versturen naar de bestuurders. 

4. De archieven bijhouden 

5. Aan de bevoegde diensten de inlichtingen overmaken ter publicatie in de bijlagen van 

het Staatsblad of die gevraagd worden. 

6. De boekhouding bijhouden voorzien door het KB van 26 juni 2003, de jaarrekeningen 

opstellen van het voorbije boekjaar alsook het budget van het lopend boekjaar. 



7. De zaakvoerder wordt voor wat betreft het dagelijks bestuur door de Raad van bestuur 

afgevaardigd, intern alsook voor de externe vertegenwoordiging, met gebruik van de 

handtekening toekomend aan dit beheer. Hij mag alle betalingsorders, welke ook, en 

alle financiële- of bankverrichtingen ondertekenen samen met de gedelegeerd 

bestuurder of een andere bestuurder die de handtekening op de bank heeft. 

8. De formaliteiten uitvoeren tegenover de bevoegde dienst in verband met de sociale 

zekerheid, de belastingen en de taksen. 

9. De steunaanvragen onderzoeken en voorleggen aan de gedelegeerd bestuurder 

Artikel 9 

Ieder jaar en ten laatste zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, zal de raad 

van bestuur de jaarrekeningen opmaken van het voorbije jaar overeenkomstig artikel 37.2 

van de wet alsook de begroting van het lopende boekjaar. 

Artikel 10 

De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de wijzigingen aan de statuten 

als er twee derden (2/3) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een 

beslissing betreffende een wijziging aan de statuten kan slechts aangenomen worden door 

een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen der aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. 

Artikel 11 

In geval er een ontbinding wordt uitgesproken, enkel door de rechtbanken, zal het netto-

actief bij voorkeur overgedragen worden aan één of meerdere Belgische rechtspersonen 

waarvan het doel gelijkaardig is en zonder winstoogmerk 

Artikel 12 

Al hetgeen niet in de onderhavige statuten is voorzien, zal geregeld worden 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de verenigingen zonder 

winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen 


