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I. NAAM, ZETEL, VOORWERP
Artikel 1
Het Europacollege (het “College”), gesticht op negentien mei negentienhonderdvijftig door de heren
Van Ackere (F.), ingenieur, wonende te Gent; Bichet (R.), volksvertegenwoordiger, oud-minister,
wonende te Parijs; Brugmans (H.), professor aan de Universiteit te Utrecht, wonende te Den Haag;
Churchill (W.), oppositieleider van Zijne Majesteit de Koning van Engeland, gewezen eerste-minister,
wonende te Londen; Collins (J.-L.), Anglikaans kanunnik, wonende te Londen; Cool (A.), voorzitter van
het Algemeen Christelijk Vakverbond van België, wonende te Brussel; Dautry (R.), algemeen
beheerder-afgevaardigde van de Regering bij het Hoog-Commissariaat voor Atoom-energie, lid van het
Instituut, oud-minister, wonende te Parijs; Deschepper (L.), doctor in de geneeskunde,
volksvertegenwoordiger, wonende te Brugge; Drapier (J.), advocaat bij het Beroepshof, ere-secretaris
van de Ministerraad, wonende te Anderlecht; Finet (P.), secretaris-generaal van het Algemeen
Belgisch Vakverbond, voorzitter van het Internationaal Verbond der Vrije Vakverenigingen, wonende te
Brussel; Frenay (H.), oud-minister, wonende te Parijs; de Gasperi (A.), voorzitter van de Ministerraad,
wonende te Rome; Gedda (L.), heelkundige, wonende te Rome; Gironella (E.-A.), journalist, wonende
te Parijs; Glaser (S.), professor aan de Universiteiten van Luik en van Gent, wonende te Schaarbeek;
Heyman (H.), Staatsminister, volksvertegenwoordiger, wonende te Sint-Niklaas-Waas; Van
Hoestenberghe (V.), advocaat, burgemeester, wonende te Brugge; Hoste (J.), senator, oud-minister,
wonende te Brussel; Lord Layton (C.-H.), economist, wonende te Londen; Don Salvador de Madariaga,
letterkundige, wonende te Oxford; de heren Motz (R.), senator, wonende te Schaarbeek; Neels (G.),
senator, wonende te Brugge; de ridder van Outryve d’Ydewalle (P.), gouverneur van West-Vlaanderen,
wonende te Brugge; Philip (A.), volksvertegenwoordiger, oud-minister, wonende te Saint-Cloud;
Ramadier (P.), volksvertegenwoordiger, gewezen voorzitter van de Ministerraad, wonende te
Decazeville; Retinger (J.), letterkundige, wonende te Londen; Rifflet (R.), professor, wonende te
Elsene; de Rougemont (D.), letterkundige, wonende te Ferney-Voltaire; de ridder Ruzette (Ch.),
bankier, wonende te Brugge; Sabbe (V.), volksvertegenwoordiger, wonende te Brugge; Sandys (D.),
volksvertegenwoordiger, oud-minister, wonende te Londen; Spaak (P.-H.), Staatsminister,
volksvertegenwoordiger, wonende te Sint-Gillis-bij-Brussel; de la Vallée Poussin (E.), senator,
wonende te Sint-Joost-ten-Noode; Verleye (A.-K.), professor in de wijsbegeerte, wonende te Brugge;
Verstappe (A.), opziener bij de Sociale Dienst der Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
gemeenteraadslid, wonende te Brugge; De Vreese (A.), rechter, wonende te Brugge; Willems (J.),
directeur der Universitaire Stichting van België, wonende te Brussel; De Winter (L.), doctor in de
geneeskunde, wonende te Brugge; Wistrand (K.), senator, wonende te Stockholm en Yperman (E.),
student-juris, wonende te Sint-Andries-bij-Brugge, heeft de rechtsvorm van een stichting van openbaar
nut overeenkomstig de Wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen (de “Wet”), en bezit rechtspersoonlijkheid krachtens het Besluit van de Regent van twintig
juni negentienhonderd vijftig, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni
negentienhonderd vijftig.

Artikel 2
De maatschappelijke zetel van het College is gevestigd te Brugge, Dijver 11.
De zetel van het College zal kunnen overgebracht worden naar een andere plaats in de Stad Brugge,
bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur.
De wijziging zetel zal pas effectief ingaan na publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het College beschikt over twee campussen, waarvan één gelegen is te Brugge (campus Brugge) en de
andere gelegen is te Natolin (Warschau). Het College verzekert het academisch beheer van beide
campussen, het financieel en administratief beheer van de campus Natolin (Warschau) wordt
verzekerd door de “Foundation College of Europe” (FKE), stichting naar Pools recht.
Artikel 3
Als stichting met een internationale roeping, opgericht in overeenstemming met de conclusies van het
Congres van Den Haag in negentienhonderd achtenveertig, heeft het College tot doel een
postuniversitaire opleiding te verschaffen die wordt afgesloten met de uitreiking van een diploma, en
onderzoek, wetenschappelijke colloquia, opleidingsseminaries en andere werkzaamheden van
Europese aard te organiseren, met als doelstelling bij te dragen tot de Europese integratie.
Artikel 4
Het College kan andere campussen oprichten, zich associëren met Europese netwerken en relaties
aanknopen met andere instellingen op voorwaarde dat ze doelstellingen nastreven die analoog zijn aan
die van het College.
II. ORGANEN
Artikel 5
De organen van het College zijn:
a. de Raad van Bestuur;
b. het Uitvoerend Comité;
c. de Rector;
d. de Academische Raad.
De vergaderingen van de organen van het College gaan door hetzij in Brugge hetzij in Natolin
(Warschau). De Rector verblijft in Brugge.
A. De Raad van Bestuur
Artikel 6
(i) De Raad van Bestuur is samengesteld uit:
- een Voorzitter die overeenkomstig artikel 8 van de huidige statuten benoemd wordt;
- de Rector die overeenkomstig artikelen 9 en 10 van de huidige statuten benoemd wordt;
- de Vice-Rector die overeenkomstig artikelen 9 en 10 van de huidige statuten benoemd wordt;
- een Schatbewaarder die overeenkomstig artikelen 9 en 10 van de huidige statuten benoemd wordt;
- een vertegenwoordiger van het personeel van het College die overeenkomstig artikelen 9 en 10 van
de huidige statuten benoemd wordt.
(ii) Verder, is de Raad van Bestuur samengesteld uit de volgende leden die ex officio benoemd zijn:
- drie vertegenwoordigers die aangewezen zijn door de Belgische federale Regering;
- drie vertegenwoordigers die aangewezen zijn door de Poolse Regering;
- een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap van België;
- een vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap van België;
- een vertegenwoordiger aangewezen door elke andere Europese nationale Regering waarvan de
bijdrage aan het College het door de Raad van Bestuur vastgelegde minimumbedrag overschrijdt;
- een vertegenwoordiger die aangewezen is door de Oud-studentenvereniging van het College;

- een vertegenwoordiger die aangewezen is door de Europese Stichting Madariaga;
- een vertegenwoordiger die aangewezen is door de "Foundation College of Europe" (FKE), stichting
naar Pools recht waarvan de zetel zich in Natolin (Warschau) bevindt;
- een vertegenwoordiger die aangewezen is door "Centrum Europejskie Natolin" (CEN), stichting naar
Pools recht waarvan de zetel zich in Warschau bevindt;
- de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen;
- de Burgemeester van de Stad Brugge;
- twee vertegenwoordigers van de Academische Raad die door deze laatste uit zijn midden worden
benoemd overeenkomstig Artikel 19 van de huidige statuten, waarvan de ene afkomstig is van de
campus Brugge en de andere afkomstig is van de campus Natolin (Warschau).
(iii) De Raad van Bestuur kan, bij meerderheid van zijn leden, een zetel toekennen aan:
- vertegenwoordigers van organisaties of instellingen zonder winstoogmerk waarvan de bijdrage het
door de Raad van Bestuur vastgelegde minimumbedrag overschrijdt;
- persoonlijkheden waarvan de inzet ten gunste van het College erkend is.
Het aantal zetels dat ten dezen titel wordt toegekend mag echter niet groter zijn dan vijf.
Bovendien mag de Voorzitter van de Raad van Bestuur personaliteiten die geen deel uitmaken van de
Raad van Bestuur uitnodigen als waarnemer, indien dit wenselijk is voor de besprekingen.
Artikel 7
De functie van bestuurder eindigt door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, verstrijken van
de termijn van het mandaat, bereiken van de leeftijdsgrens die door de Raad van Bestuur zou worden
vastgelegd of afzetting door de Raad van Bestuur beslissend met tweederde meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De leden van de Raad van Bestuur die ex officio aangewezen zijn, verliezen de hoedanigheid van
leden van de Raad van Bestuur als zij niet langer de regeringen, de organisaties of de instellingen
vertegenwoordigen die hen aangesteld hebben.
In geval van vacature van een plaats als lid van de Raad van Bestuur aangewezen ex officio, zullen de
regering, de organisatie of de instelling die de laatstgenoemde vertegenwoordigde, zo spoedig mogelijk
een andere vertegenwoordiger aanduiden en dit volgens de regels die hen eigen zijn. Dit mandaat zal
worden opgeschort totdat de regering, de organisatie of de instelling hem binnen de Raad van Bestuur
heeft vervangen.
Artikel 8
De Raad van Bestuur benoemt voor een periode van vijf jaar, na raadpleging van de Belgische en
Poolse regeringen en van de voorzitter van de Commissie, een Voorzitter, die een persoonlijkheid is
die erkend is voor zijn Europees engagement. Deze kan éénmaal herkozen worden. De Voorzitter kan
uit de leden van de Raad van Bestuur of buiten de Raad van Bestuur gekozen worden. De verkozen
Voorzitter wordt lid van de Raad van Bestuur. De Voorzitter heeft het burgerschap van een Europese
staat.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden twee Ondervoorzitters voor een periode van vijf jaar. Deze
kunnen éénmaal herkozen worden.
Artikel 9
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun ambt collegiaal uit.

Artikel 10
De Raad van Bestuur beschikt over alle mogelijke bevoegdheden teneinde de doelstellingen van het
College te verwezenlijken. Onder meer:
- de goedkeuring van algemene richtlijnen met betrekking tot de activiteiten van het College, op
voorstel van de Rector;
- de oprichting, in België of in het buitenland, van een zetel van werkzaamheden zonder afzonderlijke
rechtspersoonlijkheid;
- de beslissing over mogelijke uitbreidingen van het College;
- de beslissing over relaties die aangeknoopt worden met instellingen die analoge doelstellingen
nastreven;
- de vastlegging van de begroting van het College;
- de goedkeuring van de rekeningen van het College;
- de benoeming van de commissaris bedoeld in artikel 23;
- de goedkeuring van de aan- en verkoop van onroerende goederen overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van het financieel reglement;
- de aanvaarding van schenkingen en legaten;
- de benoeming van de Rector en de Vice-Rector op voorstel van de Academische Raad;
- het ontslag van de Rector en de Vice-Rector;
- de benoeming en het ontslag van de Schatbewaarder;
- de benoeming en het ontslag van de vertegenwoordiger van het personeel van het College;
- de vastlegging van de administratieve en financiële reglementen;
- de vastlegging van zijn eigen intern reglement, evenals dit van het Uitvoerend Comité en van de
Academische Raad;
- de benoeming van de leden van het Uitvoerend Comité onder voorbehoud van de bepalingen van
Artikel 14.
De Raad van Bestuur kan sommige van zijn bevoegdheden delegeren aan het Uitvoerend Comité, met
uitzondering van diegene die door de Wet aan hem zijn voorbehouden.
Bovendien kan de Raad van Bestuur bijzondere bevoegdheden delegeren aan één of andere van zijn
leden.
Het dagelijks bestuur van het College, alsook de vertegenwoordiging van het College wat dat bestuur
aangaat, worden opgedragen aan de Rector. De daden en handelingen van dagelijks bestuur zijn alle
handelingen die vereist zijn door de noden van het dagelijks leven van het College.
In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurders.
Artikel 11
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad
van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit
neemt. De desbetreffende bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de Raad van
Bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemmingen in dat verband.
Artikel 12
Behoudens bijzondere delegatie verleend door de Raad van Bestuur, worden alle akten die het College
verbinden, ondertekend door de Rector. Ten aanzien van derden dient hij de aldus aan hem
toegekende bevoegdheden niet te rechtvaardigen.

Artikel 13
De rechtsvorderingen, als eiser of verweerder, worden gevoerd of opgevolgd door de Raad van
Bestuur, vertegenwoordigd door zijn Voorzitter of door een lid van het Uitvoerend Comité dat daarvoor
door de Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld.
B. Het Uitvoerend Comité
Artikel 14
Het Uitvoerend Comité bestaat uit twaalf leden van de Raad van Bestuur die door de Raad van
Bestuur zijn aangesteld voor een hernieuwbare periode van vijf jaar. Onder zijn leden komen onder
andere voor, de Rector, de Vice-Rector, een vertegenwoordiger van de “Foundation College of Europe”
(FKE), een vertegenwoordiger van de federale Belgische Regering, een vertegenwoordiger van de
Poolse Regering, de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen of de Burgemeester van de Stad
Brugge, een vertegenwoordiger van de Oud-studentenvereniging van het College, een
vertegenwoordiger van de Academische Raad, en een vertegenwoordiger van het personeel van het
College en de Schatbewaarder.
Bovendien mag de Voorzitter van het Uitvoerend Comité, personaliteiten die geen deel uitmaken van
het Uitvoerend Comité uitnodigen, wanneer hij het aangewezen acht.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur zit ambtshalve de vergadering van het Uitvoerend Comité voor.
Artikel 15
Het Uitvoerend Comité kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd is.
De beslissingen van het Uitvoerend Comité worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Artikel 16
Het Uitvoerend Comité oefent de taken uit die de Raad van Bestuur hem heeft toevertrouwd
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van de huidige statuten. Het ziet ondermeer toe op het
goede administratieve en financiële beheer van het College.
Het gaat, op voorstel van de Rector en na raadpleging van de Academische Raad, over tot de
benoemingen en ontslagen van het academisch personeel die niet onder een beslissing van de Raad
van Bestuur vallen, overeenkomstig het administratief reglement.
Het benoemt en ontslaat het administratief en het technisch personeel op voorstel van de Rector,
overeenkomstig het administratief reglement.
Het geeft bij elke Raad van Bestuur verslag van zijn activiteiten.
Het legt, op voorstel van de Rector, het bedrag vast van de studie-en verblijfskosten van de studenten.
C. De Rector
Artikel 17
De Rector wordt benoemd overeenkomstig artikelen 9 en 10 van de huidige statuten, voor een periode
van vijf jaar. Zijn mandaat is éénmaal hernieuwbaar. Hij heeft het burgerschap van een Europese
staat.
De Rector leidt en coördineert alle activiteiten van het College. Hij leidt de activiteiten van het College
overeenkomstig de ideeën die aan de grondslag lagen van zijn stichting en volgens de algemene
richtlijnen die vastgelegd zijn door de Raad van Bestuur, de beslissingen die genomen zijn door het

Uitvoerend Comité en het onderwijs- en onderzoeksprogramma dat bepaald is door de Academische
Raad.
De Rector vertegenwoordigt het College, hij beslist over de organisatie van colloquia, seminaries en
andere evenementen zoals die voorzien zijn in Artikel 3 van de huidige statuten. Hij krijgt in de
uitvoering van deze taak de steun van de diverse diensten van het College.
De Rector voert de begroting uit.
Hij zorgt voor de verspreiding van de algemene beslissingen van de organen van het College.
Hij oefent zijn functies en ambtsbevoegdheid uit overeenkomstig de reglementen van het College, die
vastgelegd zijn door de Raad van Bestuur.
De Rector wordt bijgestaan door een Vice-Rector die, bij delegatie, het dagelijks administratieve
beheer van de campus Natolin (Warschau) verzekert.
De Vice-Rector wordt benoemd overeenkomstig artikelen 9 en 10 van de huidige statuten, voor een
periode van vijf jaar. Zijn mandaat is hernieuwbaar. Hij heeft het burgerschap van een Europese
staat.1
Indien de plaats van Rector of Vice-Rector openvalt, om welke reden dan ook, heeft de Raad van
Bestuur het recht om in de vacature te voorzien, na beraadslaging van de Academische Raad. De op
deze wijze benoemde Rector of Vice-Rector doet de tijd uit van degene die hij vervangt. De procedure
van artikelen 9 en 10 herneemt haar toepassing.
D. De Academische Raad
Artikel 18
De Academische Raad vertegenwoordigt de academische gemeenschap van het College en ziet toe
op het behoud en de ontwikkeling van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van hoog niveau.
De samenstelling van de Academische Raad weerspiegelt de respectieve grootte van de campussen
van het College.
Hij wordt voorgezeten door de Rector. Zijn samenstelling en zijn werking worden bepaald door de
Raad van Bestuur.
Artikel 19
De Academische Raad legt het onderwijs- en onderzoeksprogramma vast in het kader van de
algemene richtlijnen neergelegd door de Raad van Bestuur.
Hij bepaalt de voorwaarden tot toekenning van de diploma’s en legt de regels vast met betrekking tot
de organisatie van de examens.
Hij benoemt zijn vertegenwoordigers bij de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 6 van de huidige
statuten, beslissend met de meerderheid van zijn aanwezige of vertegenwoordigde leden, voorzover
ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Hij brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur.
E. Gemeenschappelijke bepalingen

1

Alinea’s gewijzigd na beslissing van de Raad van Bestuur van het Europacollege op 21
november 2016.

Artikel 20
De functies van de leden van het Uitvoerend Comité, de Rector, de Vice-Rector en de Academische
Raad komen ten einde door overlijden, ontslag, afzetting of verstrijken van de termijn van het mandaat.
III. ORGANISATIE, WERKING VAN HET COLLEGE
Artikel 21
Het administratief reglement legt de administratieve structuur van het College vast alsook de
benoemings- en ontslagmodaliteiten van alle personeelsleden van het College.
Het financieel reglement bepaalt de wijze van voorbereiding, vastlegging en uitvoering van de
begroting.
IV. FINANCIES
Artikel 22
Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de Raad
van Bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig artikel 37 van de Wet,
alsook de begroting van het volgende boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 23
De Raad van Bestuur draagt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid ten aanzien van de Wet, de statuten en het financieel reglement op aan een
commissaris benoemd onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.
Het nazicht dat op basis van stukken en desnoods ter plaatse doorgaat, heeft ook als doel de
wettelijkheid en het rechtmatig karakter van alle inkomsten en uitgaven, evenals het goed financieel
beheer, vast te stellen.
De commissaris heeft het recht een rapport van het resultaat van zijn onderzoek voor te leggen aan de
Raad van Bestuur.
De Rector, de Vice-Rector en de diensten van het College verlenen alle inlichtingen en hulp die de
commissaris nodig kan hebben bij het uitoefenen van zijn functies.
V. SLOTBEPALINGEN
Artikel 24
De statuten van het College kunnen gewijzigd worden door de Raad van Bestuur na raadpleging van
de Academische Raad.
De Raad van Bestuur kan niet geldig beraadslagen over deze wijzigingen als niet ten minste twee
derde van de leden die de raad vormen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en geen enkele wijziging
kan aangenomen worden indien niet ten minste de meerderheid van stemmen van de leden van de
Raad van Bestuur deze goedkeurt.
Artikel 25
In geval van ontbinding van het College bij gerechtelijke beslissing, zal het nettoactief van het College
toegewezen worden aan de Stad Brugge.
Artikel 26
Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de huidige statuten of door de diverse reglementen die door de
Raad van Bestuur zijn vastgelegd, zal geregeld worden volgens de bepalingen van de Wet.
Artikel 27

De huidige statuten van het College zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans.
Een vertaling van de huidige statuten wordt opgesteld in het Engels.

