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Statuten

“Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een
partij, noch aan een belang, noch aan een voordeel, maar uitsluitend aan de
feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.”
- H. Poincaré –
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“Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfills the
same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy
state of things.”
– Winston S. Churchill -
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Titel I De Vereniging
Art. 1 benaming
De vereniging draagt als naam “Liberaal Vlaams StudentenVerbond Nationaal” (of
kortweg "LVSV Nationaal"), en haar Algemene Vergadering kiest jaarlijks het adres
van de maatschappelijke zetel. Deze koepelvereniging is gestoeld op het initiatief
en de soevereiniteit van de individuele afdelingen.
Art. 2 algemeen
a. Het LVSV Nationaal is het discussie- en samenwerkingsplatform van de aangesloten
Nederlandstalige liberale studentenverenigingen, werkzaam aan instellingen van
hoger onderwijs.

b. Het LVSV is op structurele en ideologische wijze volkomen onafhankelijk van
welke verenging, instelling of partij ook. Ad hoc samenwerking dient steeds ex
ante door de Raad van Bestuur goedgekeurd te worden.

Art. 3 doelstelling
Het LVSV Nationaal stelt zich tot doel de afdelingen te ondersteunen bij het
verspreiden van het liberale gedachtegoed alsook de individuele ontwikkeling te
stimuleren.
Zowel de afdelingen en hun nationale bestuursleden verbinden zich ertoe de
volgende principes na te leven:
- Stimulering van de ontplooiing van het individu
- Streven naar een meer rechtvaardige maatschappij met de grootst mogelijke
individuele vrijheid en respect voor het zelfbeschikkingsrecht
- Waarborgen van formele gelijkwaardigheid en respect voor de vrijheid van
meningsuiting

“In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act.”
- George Orwell -
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Titel II Organen

Afdeling 1 Raad van Bestuur
Art. 5 De Raad van Bestuur vergadert minstens 2 keer per semester, behalve in de
maanden mei en juni. Ten laatste op elke vergadering wordt de datum vastgelegd van
de volgende bijeenkomst. Indien tenminste drie Bestuursleden van één afdeling een
andere datum wensen dan diegene die voorgesteld wordt, kunnen zij een vetorecht
uitoefenen, waardoor een andere datum dient gezocht te worden.
Art. 6 Alle Bestuursleden van de aangesloten afdelingen hebben stemrecht in de Raad
van Bestuur. Beslissingen worden in extremis genomen bij gewone meerderheid, doch
de betrachting naar consensusvorming geldt als plicht. Bij staking der stemmen
geeft de stem van de nationale voorzitter van het LVSV de doorslag. Enkel
aanwezigen kunnen stemmen, schriftelijke noch mondelinge volmachten zijn mogelijk.
Er bestaat hierop een uitzondering die geldt voor de afdelingsvoorzitters: ieder
van hen beschikt over een vetorecht, bij afwezigheid van het afdelingshoofd kan
deze rechtstreeks bij de voorzitter van LVSV Nationaal of via een door de
afdelingsvoorzitter op voorhand aangeduide persoon uitgeoefend worden. De keuze
voor deze ‘vetorechthouder’ dient op voorhand gecommuniceerd te zijn aan de
nationale voorzitter alsook tracht men dit in de mate van het mogelijke mede te
delen aan zijn collega-voorzitters. De afdelingsvoorzitter oefent zijn of haar
vetorecht uit in overeenstemming met de wensen van zijn of haar afdeling. Op
aanvraag van minstens één lid is een geheime stemming mogelijk. Het vetorecht is
niet van toepassing op de verkiezing van het dagelijks bestuur als bedoeld in art.
14 van deze statuten en is ook niet van toepassing op de procedure van uitsluiting
als bedoeld in Titel III.
Art. 7 Een punt kan niet worden aangenomen wanneer alle aanwezige bestuursleden van
één afdeling unisono tegenstemmen. Dit artikel is niet van toepassing op de
verkiezing van het dagelijks bestuur als bedoeld in art. 14 en is ook niet van
toepassing op de procedure van uitsluiting als bedoeld in Titel III.
Art. 7 bis Een punt dat betrekking heeft op een afdeling kan niet worden aangenomen
wanneer een afdelingshoofd, of de op voorhand door de afdelingsvoorzitter
aangeduide drager van het vetorecht, aangaande dat punt zijn vetorecht wenst uit
te oefenen. Dit artikel is niet van toepassing op de verkiezing van het dagelijks
bestuur als bedoeld in art. 14 en is ook niet van toepassing op de procedure van
uitsluiting als bedoeld in Titel III.
Art. 8 De voorzitter zit de Raad van Bestuur voor. Bij afwezigheid, belet of op
uitdrukkelijk verzoek van de voorzitter, vervangt de ondervoorzitter hem of haar.
Als deze ook afwezig is, stellen de aanwezigen een nieuwe datum voor waarop de
Raad van Bestuur kan plaatsvinden.
Art. 9 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht om te allen tijde de
boekhouding en aanverwante documenten in te zien. De penningmeester heeft dan ook
de plicht de boekhouding voor iedere samenkomst van de Raad van Bestuur te
actualiseren en mee te delen.
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Art. 10 Geen enkel lid van de Raad van Bestuur mag spreken in naam van de vereniging
tenzij daartoe uitdrukkelijk de opdracht gegeven werd. De voorzitter van LVSV
nationaal vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe, en dit slechts na het
consulteren van de raad van bestuur tenzij in geval van overmacht of
hoogdringendheid. In dit laatste geval dienen zo spoedig mogelijk, liefst nog ex
ante, de afdelingsvoorzitters op de hoogte te worden gesteld.
Art. 11 De voorzitter stelt de agenda van de vergadering op en deelt deze minstens 7
dagen op voorhand mee. Elk aanwezig lid kan steeds op de Raad van Bestuur onder de
noemer varia extra agendapunten aanbrengen, indien zulks niet voorafgaandelijk aan
de uitnodiging en agenda aan de voorzitter kon medegedeeld worden.
Art. 12 De afdelingen zijn verplicht om voor 31 juli een lijst met bestuursleden,
inclusief adres en e-mailadres, af te geven aan de voorzitter en de secretaris van
LVSV Nationaal, zodat kan worden vastgesteld wie zetelt in de Raad van Bestuur.

Afdeling 2 Dagelijks Bestuur
Art. 13 Het Dagelijks Bestuur stelt alle handelingen of verrichtingen ter uitvoering
van de overeengekomen agendapunten op de Raad van bestuur, of waartoe de noodzaak
zich dag na dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de vereniging, of
waarvoor, rekening houdend met het gering belang of met de noodzaak van een
onverwijlde beslissing, een vergadering van de Raad van Bestuur niet te
rechtvaardigen valt. Het Dagelijks Bestuur komt hiertoe op variabele tijdstippen
bijeen.
Art. 14 Uit de leden van de Raad van Bestuur worden de voorzitter, ondervoorzitter,
politiek secretaris, international officer, secretaris, penningmeester en ICTbeheerder gekozen. Daarnaast maken alle afdelingsvoorzitters automatisch deel uit
van het Dagelijks Bestuur. Geen enkel lid van het Dagelijks Bestuur mag meer dan 1
functie bekleden in het dagelijks bestuur van LVSV nationaal, uitgezonderd de
afdelingsvoorzitters, deze mogen naast het afdelingsvoorzitterschap maximaal nog 1
functie in het Dagelijks Bestuur bekleden. Alle functies behoudens de
afdelingsvoorzitters worden gekozen door de Algemene Vergadering als bepaald in
artikels 24 en 25, bij geheime stemming, voor de duur van één academiejaar.
Uittredende leden zijn herkiesbaar. Alle leden van het Dagelijks Bestuur,
behoudens de afdelingsvoorzitters, worden gekozen volgens gewone meerderheid der
aanwezigen. Er kan op volgende manieren gestemd worden: voor, tegen, onthouding.
Een kandidaat is verkozen wanneer het aantal stemmen voor groter is dan het aantal
stemmen tegen. Onthoudingen worden niet meegerekend.
Art. 15 De verkiezing van het Dagelijks Bestuur moet plaatsvinden tussen 1 april en
21 mei en ten laatste 2 weken voor de aanvang van de laatste 1e zit-periode van
het semestersysteem van de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en
Leuven. Het nieuw verkozen Dagelijks Bestuur treedt onmiddellijk na haar
verkiezing in werking.
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Art. 16 De kandidaten voor de functie van voorzitter en ondervoorzitter kunnen niet
door eenzelfde afdeling worden voorgedragen.
Art. 17 De voorzitter heeft de eindverantwoordelijkheid van alle activiteiten
georganiseerd door LVSV Nationaal. Zij of hij heeft de algemene leiding en
verzorgt de externe vertegenwoordiging van LVSV nationaal. Hij of zij dient
geregeld de afdelingshoofden op de hoogte te houden over zijn of haar activiteit
in het kader van het voorzitterschap en eventuele contacten met andere
verenigingen. Op hem of haar rust de verplichting alle informatie door te geven en
moet zich onthouden van enige beoordeling van belangrijkheid van deze informatie.
De voorzitter raadpleegt en betrekt de ondervoorzitter bij de uitvoering van zijn
of haar taken.
Art. 18 De ondervoorzitter staat de voorzitter in raad en daad bij conform Art. 17
en vervangt hem of haar bij diens afwezigheid, belet of op uitdrukkelijk verzoek
van de voorzitter.
Art. 19 De politiek secretaris doet rond politieke en/of filosofische onderwerpen
voorstellen aan de Raad van Bestuur om bepaalde standpunten in te nemen en bekend
te maken. De Raad van Bestuur hecht dan bij gewone meerderheid, steeds de
consensusbepaling van art. 6 indachtig en de modaliteiten van art. 7 en art. 7bis,
zijn goed-of afkeuring aan deze voorstellen. De politiek secretaris zorgt voor de
praktische organisatie van politieke activiteiten en zorgt voor de inhoudelijke
voorbereiding hiervan.
Art. 20 De international officer zorgt voor de contacten met buitenlandse bevriende
verenigingen en organisaties. De standpunten die in deze internationale context
uitgedragen worden , zijn synchroon aan andere algemene stellingnames en worden
zoals in art. 19 beschreven, voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De international
officer staat in voor de communicatie en de informatie tussen de internationale
organisatie(s), LVSV Nationaal, en naar de afdelingen toe.
Art. 21 De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie en de legistiek van
de vereniging. Zo behandelt zij of hij de briefwisseling, verzorgt zij de
versagen, verstuurt zij de uitnodigingen voor de Raad van bestuur en houdt zij of
hij de ledenlijsten van de Raad van Bestuur bij. Indien nodig wordt hij of zij
bijgestaan door de penningmeester.
Art. 22 De penningmeester verzorgt de boekhouding van de vereniging en neemt het
dagelijks financieel beheer waar. Hij of zij stelt iedere Raad van Bestuur de
financiële toestand van de vereniging voor. Naast de penningmeester heeft de
voorzitter ook een volmacht over de rekening en beide dragen hoofdelijk de
financiële verantwoordelijkheid.
Art. 23 De ICT-beheerder onderhoudt en verzorgt de digitale communicatiekanalen
zoals de website. Dit uitsluitend in opdracht van en in samenspraak met de
voorzitter en gemachtigd door de raad van bestuur.
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Afdeling 3 Algemene Vergadering
Art. 24 Jaarlijks, in de periode tussen 1 april en 21 mei komt rekening houdende met
de modaliteiten van art. 15 een bijzondere Raad van Bestuur bijeen, die zetelt als
Algemene Vergadering. Op deze Raad van Bestuur wordt een nieuw Dagelijks Bestuur
verkozen, wordt het werkingsjaar van LVSV Nationaal geëvalueerd en afgesloten,
wordt kwijting verleend voor de financiële transacties.
Art. 25 Wat de verkiezing van de leden van het Dagelijks bestuur betreft: minstens
14 dagen voorafgaandelijk aan de Algemene vergadering verklaart de voorzitter de
te kiezen functies vacant middels schriftelijke of digitale communicatie aan alle
leden van de Raad van Bestuur. Binnen een periode van minstens 5 dagen en maximaal
10 dagen hebben deze de gelegenheid hun kandidatuur te stellen, en deze aan
iedereen kenbaar te maken middels diezelfde media. Alle kandidaat-leden van het
Dagelijks Bestuur onderbouwen hun kandidatuur op inhoudelijke wijze wat betreft
ideologische visie, praktische voorstellen naar het komende academiejaar en
persoonlijke motivatie.

“Laws are made for men of ordinary understanding and should, therefore, be
construed by the ordinary rules of common sense. Their meaning is not to be
sought for in metaphysical subtleties which may make anything mean
everything or nothing at pleasure.”
- Thomas Jefferson -
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Titel III De Afdelingen
Art. 26 Op dit moment zijn aangesloten bij LVSV Nationaal: de afdelingen Antwerpen,
Brussel , Gent, Hasselt en Leuven.
Art. 27 Om erkend te worden als afdeling van LVSV Nationaal moet aan de volgende
voorwaarden cumulatief voldaan worden:
- Beschikken over een democratisch verkozen bestuur van tenminste 3 personen.
- Een werking met politieke activiteiten kunnen voorleggen en staven.
- Voldoen aan de ideologische eisen van het LVSV Nationaal, conform artikelen 2,
lid b en 3.
- Werkzaam zijn aan een instelling van hoger onderwijs in Vlaanderen of Brussel.
De Raad van Bestuur oordeelt met gewone meerderheid op soevereine wijze of aan
deze voorwaarden voldaan zijn. De aanvraag tot erkenning en aansluiting wordt
schriftelijk opgesteld en verstuurd naar de maatschappelijke zetel, ter attentie
van de voorzitter van LVSV Nationaal.
Art. 28 Een aangesloten afdeling die niet meer voldoet aan de in artikel 27 gestelde
eisen; kan worden uitgesloten van de werking van LVSV Nationaal en haar erkenning
verliezen. Indien zulks het geval blijkt te zijn, wordt voorafgaandelijk een
bemiddelingspoging ondernomen door de voorzitter van LVSV Nationaal met alle
betrokken personen en de voorzitters van de afdelingen. Wanneer deze poging zou
falen, kan een aanvraag tot uitsluiting op de agenda geplaatst worden, op
voordracht van tenminste de helft van de afdelingen, waarbij elk lid van de Raad
van Bestuur uitvoerig op de hoogte gesteld wordt van de zich stellende problemen.
Deze motivering, alsook de formele aankondiging van de Raad van Bestuur en het
agendapunt, wordt minstens 7 dagen op voorhand schriftelijk ter kennis gebracht
aan de bestuursleden van de afdeling in kwestie.
De uiteindelijke stemming ter uitsluiting geschiedt bij unanimiteit van de
aanwezige leden van de Raad van Bestuur van de andere afdelingen.

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
- Lord Acton -

9

Statuten LVSV Nationaal

Titel IV Slotbepalingen
Art. 29 De statuten kunnen gewijzigd worden met een gewone meerderheid van de
stemmen, alsook met toepassing van artikel 7 en artikel 7bis, op de jaarlijkse
Algemene Vergadering. Een eventuele wijziging treedt onmiddellijk in werking. Dit
document dient permanent ter beschikking te zijn op de website van LVSV nationaal
(www.lvsv.be).

“Het klassieke gebrek van de mens is dat hij het
onweer niet ziet aankomen zolang het nog
mooi weer is.”
- Niccolò Machiavelli -
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