Artikel 1: Benaming
De vereniging is een internationale vereniging zonder winstoogmerk, genaamd "European Women
Lawyers Association", afgekort "EWLA", hierna "EWLA".
Artikel 2: Zetel
De zetel van EWLA is gevestigd in het Vlaams Gewest en kan worden verplaatst door het Uitvoerend
Comité overeenkomstig de taalwetgeving en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 3: Voorwerp – Activiteiten
3.1 EWLA is een internationale vereniging zonder winstoogmerk, met menslievend, wetenschappelijk
en pedagogisch doel. EWLA heeft tot voorwerp:
- verbetering van het begrip van Europese wetgeving inzake gelijke kansen, in het bijzonder met
betrekking tot vrouwen, en de gevolgen daarvan;
- de uitwisselingen tussen vrouwelijke advocaten in de hele Europese Unie, de Europese Economische
Ruimte en de Europese Vrijhandelsassociatie, bijvoorbeeld door zo nauw mogelijke contacten te
leggen met balies, advocatenkantoren, verenigingen vrouwelijke advocaten, faculteiten en scholen
voor juridisch onderwijs en onderzoek, zowel op nationaal als internationaal niveau en bij Europese
autoriteiten en andere openbare autoriteiten;
- studies, onderzoek en conferenties door Europese vrouwelijke advocaten, ook met organisaties en
instellingen binnen en buiten Europa, met het oog op het bereiken van gelijke rechten en kansen;
versterking van de banden tussen vrouwelijke advocaten die tot de Europese Unie, de Europese
Economische Ruimte en de Europese Vrijhandelsassociatie behoren, en aanmoediging van
bijeenkomsten, samenwerking en begrip tussen vrouwelijke advocaten.
- het versterken van de banden tussen vrouwelijke advocaten die deel uitmaken van de Europese Unie,
de Europese Economische Ruimte en de Europese Vrijhandelsassociatie en het aanmoedigen van
ontmoetingen, samenwerking en begrip tussen vrouwelijke advocaten .
De vertegenwoordiging en verdediging van de belangen van vrouwen met de instellingen van de
Europese Unie met betrekking tot in het algemeen elke kwestie die vrouwen interesseert en in het
bijzonder in juridische aangelegenheden, grijpen in zonder vooroordelen onverminderd het
voornaamste wetenschappelijke en educatieve karakter van de EWLA.
3.2. De EWLA streeft met name naar het bereiken van haar voorwerp door:
- het houden van bijeenkomsten en andere evenementen;
- het verspreiden van informatie;
- het uitbrengen van opmerkingen of adviezen over juridische kwesties die verband houden met het
beleid van de Europese Unie of over beslissingen van de rechtbanken van de Europese Unie, de
Europese Vrijhandelsassociatie of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens;
- voorstellen voor of opmerkingen maken over ontwerpwetgeving van de Europese Unie, de Europese
Economische Ruimte en de Europese Vrijhandelsassociatie of de Raad van Europa;
- in het algemeen door het ondernemen van een activiteit, inclusief samenwerking met bestaande
instellingen, organisaties en netwerken, om de verwezenlijking van de doelstellingen van de EWLA te
vergemakkelijken en elke andere activiteit die kan helpen bij het bereiken van de bovengenoemde
doelstellingen en activiteiten.
Artikel 4: Leden
4.1 Effectieve Leden
Elke vrouw die advocaat is overeenkomstig de gebruiken en praktijken van een lidstaat van de
Europese Unie of Europese Economische Ruimte of de Europese Vrijhandelszone, waar ze tevens haar
voornaamste verblijfplaats heeft, of elke vrouw die rechtenstudies heeft gedaan in één van deze
lidstaten of student is, kan lid worden (hierna genoemd: "individueel lid").

Elke vereniging van vrouwen die een juridisch beroep uitoefent, rechtspersoonlijkheid heeft en
waarvan de voornaamste zetel gesitueerd is in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese
Economische Ruimte en de Europese Vrijhandelszone kan lid worden (hierna genoemd "collectief lid").
4.2 Geassocieerd Leden
Onder voorbehoud van goedkeuring door het Uitvoerend Comité kunnen volgende personen
Geassocieerd lid worden:
- Elke vrouw die advocaat is overeenkomstig de gebruiken en praktijken van een lidstaat buiten de
Europese Unie, Europese Economische Ruimte of de Europese Vrijhandelszone, waar ze tevens haar
voornaamste verblijfplaats heeft, of elke vrouw die rechtenstudies heeft gedaan en die de
doelstellingen van EWLA steunt; en.
- Elke vereniging van vrouwen die een juridisch beroep uitoefent, rechtspersoonlijkheid heeft en
waarvan de voornaamste zetel gesitueerd is buiten de Europese Unie, de Europese Economische
Ruimte en de Europese Vrijhandelszone en waarvan de statuten in overeenstemming zijn me de
doelstellingen van EWLA.
4.3 Ereleden
Kunnen Erelid worden:
- Alle vrouwen die lid zijn geweest zijn van gerechtelijk apparaat, alle Advocaten-Generaal en
advocaten die lid zijn of zijn geweest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, het Hof van de Europese Vrijhandelszone, Grondwettelijke Hoven,
Hoven van Cassatie or andere nationale hooggerechtshoven, nationale regeringen of parlementen van
de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of the Europese Vrijhandelszone,
- alle vrouwen die lid zijn van het internationale rechtbanken en alle hoge functionarissen van een
internationale instantie of organisatie,
- alsook alle vrouwelijke academici die les geven of gepensioneerd zijn aan een universiteit, die hun
woonplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of de
Europese Vrijhandelszone, of de nationaliteit hebben van de lidstaat van deze organisaties,
- de voormalige voorzitters van EWLA.
Artikel 5: Toetreding, ontslag en uitsluiting.
5.1 Elke kandidatuur wordt schriftelijk of elektronisch ter kennis gebracht aan het EWLA Uitvoerend
Comité. De aanvraag bevat een bevestiging waarin de kandidaat verklaart de statuten te zullen
naleven. De aanvraag bevat eveneens de keuze voor Effectief Lid of Geassocieerd Lid.
De Ereleden worden verkozen door de Raad van Afgevaardigden op voorstel van een Effectief Lid.
Het Uitvoerende Comité aanvaardt de kandidatuur wanneer de voorwaarden van 4.1 en 4.2 zijn
vervuld.
5.2 Elk lid kan zich op elk moment vrij terugtrekken uit EWLA door middel van schriftelijke of
elektronische kennisgeving aan het Uitvoerend Comité.
De terugtrekking is effectief op 1 januari van het daaropvolgende jaar.
5.3 De uitsluiting van elk lid kan worden voorgesteld door het Uitvoerend Comité. De uitsluiting wordt
uitgesproken de Algemene Vergadering met een twee derde meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Het Uitvoerende Comité kan het betrokken lid schorsen tot de uitspraak
van de Algemene Vergadering.
De leden die zich terugtrekken of worden uitgesloten hebben geen enkele aanspraak op het vermogen
van EWLA.
Artikel 6: Lidgelden
De Effectieve Leden en de Geassocieerd Leden betalen een jaarlijks lidgeld vastgesteld door de
Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Afgevaardigden.

Artikel 7: Algemene Vergadering
7.1 Bevoegdheden
De Algemene Vergadering beschikt over de volgende bevoegdheden:
- de wijziging van de statuten
- de benoeming en ontslag van de Afgevaardigden en eventueel van de commissaris
- het verlenen van kwijting aan de leden van het Uitvoerend Comité en eventueel aan de commissaris
- de vrijwillige ontbinding van EWLA
- de uitsluiting van een lid
- de zaken opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
7.2 Samenstelling
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de Effectieve Leden, vertegenwoordigers van de
Collectieve Leden en de Geassocieerd Leden. Enkel de Effectieve Leden (zowel individueel als
collectief) hebben stemrecht. Elk Effectief Lid beschikt over één stem. De overige categorieën van
leden hebben geen stemrecht.
7.3 Vergaderingen en bijeenroeping
De Algemene Vergadering komt tenminste één maal per jaar bijeen op de zetel van EWLA of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping.
De bijeenroeping wordt gedaan door de Secretaris-Generaal en wordt verzonden door middel van
gewone brief of e-mail, tenminste 8 dagen voor de vergadering. De bijeenroeping bevat de agenda en
indien aanwezig de begeleidende documenten.
De Algemene Vergadering moet bijeenkomen wanneer de Voorzitter of Secretaris-Generaal deze
bijeenroept of op vraag van tenminste 5% van de leden.
7.4 Besluitvorming
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen wanneer tenminste 5% van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Als dit quorum niet wordt bereikt, kunnen de aanwezige of
vertegenwoordigde Effectieve Leden besluiten bij gewone meerderheid van de stemmen.
Effectieve Leden kunnen zich elk laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een
andere Effectief Lid door middel van een volmacht.
Er kan enkel beraadslaagd worden over punten op de agenda.
De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens andersluidende
bepalingen in deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten worden ter kennis gebracht van de leden door middel van e-mail. De besluiten worden
eveneens bijgehouden en zijn ter inzage van de leden.
Artikel 8: Statutenwijziging en ontbinding van EWLA
8.1 Elk voorstel van statutenwijziging of ontbinding van EWLA wordt geïnitieerd door het Uitvoerende
Comité of op vraag van tenminste 5% van de Effectieve Leden.
Het Uitvoerende Comité brengt het voorstel van statutenwijziging of ontbinding tenminste één maand
op voorhand van de Algemene Vergadering die over het voorstel zal beraadslagen ter kennis van de
leden.
8.2 De Algemene Vergadering kan slechts geldig over het voorstel beraadslagen wanneer een derde
van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het voorstel van statutenwijziging of ontbinding is slechts aangenomen wanneer het een meerderheid
van tweederde van de uitgebrachte stemmen krijgt.

Wanneer het quorum niet bereikt is, zal ten vroegste na 15 dagen een nieuwe vergadering
bijeengeroepen worden die een definitieve beslissing over het voorstel zal nemen met een
meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
8.3 De ontbinding wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het netto-actief van EWLA zal uitgekeerd worden aan een
belangeloos doel.
Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing onverminderd de formaliteiten voorzien in Boek 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 9: Raad van Afgevaardigden
9.1 Samenstelling
De Raad van Afgevaardigden is in principe samengesteld uit een Afgevaardigde van elke lidstaat. De
Afgevaardigden worden aangeduid door de Algemene Vergadering. De afgevaardigden worden
benoemd voor een drie maal hernieuwbare periode van twee jaar. Als er geen nieuwe kandidaat is
vanuit een lidstaat, kan de huidige Afgevaardigde herverkozen worden tot op het moment dat er een
nieuwe kandidaat is. De Algemene Vergadering kan beslissen om een plaatsvervangende
Afgevaardigde voor elke lidstaat aan te duiden.
Wanneer voor het aflopen van de termijn een mandaat openvalt, kan de Raad van Afgevaardigden
door middel van coöptatie een nieuwe Afgevaardigde aanduiden in afwachting van de beslissing van
de Algemene Vergadering. De Raad van Afgevaardigden stelt de leden hiervan in kennis.
Het mandaat van Afgevaardigde neemt een einde bij haar overlijden, ontslag, onbekwaam verklaring,
de plaatsing onder administratief toezicht of aflopen van het mandaat.
9.2 Bevoegdheden
- De Raad van Afgevaardigden duidt onder haar leden een Voorzitter, één of twee Vice-Voorzitters,
een Penningsmeester en een Secretaris-Generaal aan.
- De Raad van Afgevaardigden stelt een voorstel van lidgeld op voor de Algemene Vergadering.
- De Raad van Afgevaardigden beslist over de toetreding van Ereleden tot EWLA.
9.3 Vergaderingen en bijeenroeping
De Raad van Afgevaardigden vergadert minstens vier maal per jaar of op bijeenroeping door middel
van brief of e-mail door de Voorzitter.
9.4 Besluitvorming
De Raad van Afgevaardigden kan slechts geldig beraadslagen indien een vijfde van de Afgevaardigden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
Afgevaardigden. In geval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
9.5 Register van notulen
De besluiten van de Raad van Afgevaardigden worden bewaard door de Secretaris-Generaal die ze ter
beschikking van de leden van EWLA houdt.
Artikel 10: Uitvoerende Comité
10.1 Samenstelling
Het Uitvoerend Comité is samengesteld uit de Voorzitter, de enige of twee Vice-Voorzitter(s), de
Penningmeester en de Secretaris-Generaal.
De leden van het Uitvoerend Comité worden benoemd door de Raad van Afgevaardigden voor een
onbeperkt hernieuwbare periode van 3 jaar.

10.2 Bevoegdheden
Het Uitvoerend Comité heeft alle bevoegdheden van beheer en bestuur, onder voorbehoud van de
zaken die deze statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorbehouden voor
de Algemene Vergadering en de Raad van Afgevaardigden.
Het Uitvoerend Comité kan het dagelijks bestuur van EWLA delegeren aan een persoon van haar keuze.
10.3 Vergadering en bijeenroeping
Het Uitvoerende Comité vergadert zo vaak als het dat nodig acht op bijeenroeping van de Voorzitter.
De vergaderingen van het Uitvoerend Comité kunnen gehouden worden via videoconferentie.
10.4 Besluitvorming
Alle leden van het Uitvoerend Comité moeten aanwezig zijn.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden. In geval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
Artikel 11: Vertegenwoordiging van EWLA
EWLA wordt wettelijk vertegenwoordigd door de Voorzitter, door één Vice-Voorzitter of door de
Penningmeester.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is EWLA tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
EWLA is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden met een schriftelijke volmacht.
Artikel 12: Budget en rekeningen
Het boekjaar van EWLA start op 1 januari en eindigt op 31 december.
De jaarrekening wordt elk jaar opgemaakt door het Uitvoerende Comité, goedgekeurd door de
Algemene Vergadering en neergelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13: Algemene bepalingen
Alles wat niet wordt geregeld in onderhavige statuten wordt geregeld door het Belgisch Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

