
STATUTEN VAN DE VPW 
 

Art. 1. De vereniging draagt de naam "Vereniging voor Politieke Wetenschappen" afgekort 
VPW.  

 
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Heden 
is hij gevestigd te Pleinlaan 2, 1050 Brussel in het gerechtelijk arrondissement Brussel.  

 
Art. 3. De VPW is de Nederlandstalige beroepsvereniging van politieke wetenschappers in 
België. Het doel van de vereniging is vijfledig: 

1. Een forum zijn voor wetenschappelijke samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen politieke wetenschappers in België en in het bijzonder voor jonge onderzoekers 
en doctoraatsstudenten; 

2. Een platform zijn voor organisatorische samenwerking tussen de departementen 
politieke wetenschappen en eventuele belangenvereniging zijn van de politieke 
wetenschappen in Vlaanderen; 

3. De banden aanhalen tussen de wetenschappelijke politicologengemeenschap en de 
politieke praktijk. 

4. De samenwerking bevorderen met andere verenigingen voor politieke wetenschappen 
(in de Franse Gemeenschap of in andere landen) en met de Europese en internationale 
federaties voor politieke wetenschappen organisatorische  

5. Een verankering bieden aan Res Publica, het wetenschappelijke tijdschrift voor 
politieke wetenschappen. 

 
Art 4. De vereniging kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het 
verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten 
en andere zakelijke rechten op uitoefenen. Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en 
daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten 
ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in 
binnen- als in buitenland.  
Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan 
sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als 
vertegenwoordiger optreden.  

 
Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd. 

 
Art. 6. De vereniging zal minstens drie werkende leden tellen. Als lid kan tot de vereniging 
toetreden elke natuurlijke persoon elke natuurlijke persoon die, hetzij door zijn studies of door 
zijn bedrijvigheid, zijn belangstelling voor de politieke wetenschappen aantoont. De ledenlijst 
wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur (RvB) vastgesteld. Het aantal leden van de 
vereniging bedraagt minimum vier. 

 
Art. 7. De door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 1000 
EURO. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de door de leden verschuldigde bijdrage vast. 
Leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen, verliezen automatisch hun lidmaatschap.  

 
Art. 8. Alle leden zijn stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering (AV). 

 



Art. 9. De AV vergadert minstens eenmaal per jaar (ten laatste in maart) om de rekeningen 
van het voorbije jaar goed te keuren, de begroting van het lopende jaar goed te keuren, 
kwijting te geven aan de leden van de RvB en leden van de RvB te benoemen.  

 
Art. 10. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.  

 
Art. 11. De AV wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de vereniging of door minstens 
twee leden van de RvB. Het verslag van de AV wordt aan alle leden bezorgd. 
 
Art. 12. De AV verkiest uit zijn leden de RvB. Een mandaat in de RvB loopt drie jaar en is 
hernieuwbaar. Er wordt naar gestreefd om in de RvB vertegenwoordigers van alle 
departementen politieke wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten en Hogescholen op te 
nemen.  
 
Art 13: De Raad van Bestuur die door de stichtende leden wordt verkozen heeft uitzonderlijk 
een mandaat dat afloopt op de datum van de eerste Algemene Vergadering in 2011.  
 
Art. 14. De RvB verkiest in eigen schoot minstens een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. De RvB kan nog meer functies creëren en invullen.  
 
Art 15. De RvB duidt de hoofdredacteur van het tijdschrift Res Publica aan. De duur van het 
mandaat van de hoofdredacteur is drie jaar. De hoofdredacteur van Res Publica wordt – indien 
nodig – tot bijkomend lid van de Raad van Bestuur aangesteld. Indien de voorzitter, secretaris, 
penningmeester of hoofdredacteur van Res Publica voortijdig ontslag nemen, wordt er een 
vervanger gezocht die het lopende mandaat vol maakt. Alle mandaten kunnen voortijdig 
worden afgebroken door een beslissing van de RvB met volstrekte meerderheid. 
 
Art. 16. De RvB is verantwoordelijk voor de leiding van de vereniging en kan alle 
beslissingen nemen, behalve de beslissingen die van rechtswege aan de AV zijn toegekend. 
 
Art. 17. De RvB treedt op als een collectief orgaan dat unaniem beslist. Bij interne 
meningsverschillen kan er met meerderheid beslist worden. Bij staking der stemmen is de 
stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
Art. 18. Bij ontbinding van de vereniging worden de saldi en het vermogen verdeeld over de 
departementen politieke wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten en Hogescholen. 
 
 


