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                                                                             Unanieme beslissing buro KVVP 17/6/20 
 
“De Raad van Bestuur van het Koninklijk Verbond van Vrede-en Politierechters stelt vast dat door de 
Coronamaatregelen verordend op 18 maart 2020 het onmogelijk geweest is het jaarlijks Congres 
voorzien door art.15.3 van de Statuten te houden op 16 mei 2020 in Waterloo zoals gepland. 
 
De Raad van Bestuur stelt ook vast dat bij KB van 9 april 2020 de wetgever voorzien heeft in een uitstel 
van maximaal vijf maand; omdat het werkingsjaar van de vereniging volgens artikel 5 van de statuten 
aanvat op 1 september en eindigt op 31 augustus, kan aldus zeker uitstel verantwoord worden tot 31 
januari 2021. 
 
De Raad van Bestuur stelt derhalve vast dat het principe van het uitstel vaststaat, en gedragen wordt 
door iedereen, zodat zich nog enkel de vraag stelt naar de termijn. 
 
Vermits artikel 15.1  van de statuten bepaalt dat de algemene vergadering het hoogste orgaan is van 
de vereniging, dient de beslissing daaromtrent te worden principieel genomen op een Congres, dat 
evenwel momenteel niet kan worden samengeroepen gezien de hogervermelde coronamaatregelen, 
omdat alsdan het toegestane maximumaantal aanwezigen wordt overschreden. 
 
De Raad van Bestuur maakt dan ook gebruik van art.17,3°lid van de statuten om te beslissen over iets 
wat niet tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering, te weten de verdere verlenging 
van de wettelijke uitsteltermijn, tot 31 mei 2021. 
 
De algemene vergadering zal dus worden gehouden op 8 mei 2021 te Waterloo vanaf 9u00. 
 
Ook de rekening en verantwoording voorzien door art.33 en 34 van de statuten worden uitgesteld maar 
naar het Congres in Edingen op 16/12/2020, dat terzake als buitengewone algemene vergadering zal 
gelden. 
 
Voor zover als nodig wordt meteen ook vastgesteld dat art.6 van het huishoudelijk reglement de wet 
naar luid van art.1 van dat reglement aanvult, en derhalve de Raad van Bestuur daar in de huidige 
overmachtsituatie kan van afwijken.” 

 


