Voorstel van

Statutenwijziging - in
overeenstemming met het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen

Methode en tijdlijn 2020
•

Januari:

kennisname Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aanpassingen vereist tegen 1 januari 2024

•

Februari:

eerste voorstel door VSDC, opgesteld om te kunnen voldoen aan de dwingende bepalingen van het Nieuwe Wetboek

•

April:

gedetailleerde vergelijking van de huidige statuten met het VSDC voorstel

•

September:

start van BO-werkgroep voor een verbeterd voorstel van statuten
Opdracht:
- vertrekken van het VSDC voorstel
- actualiseren van benamingen en terminologie
- de nodige aanpassingen voor een maximaal behoud van de geest van de huidige statuten

•

Oktober:

bijzonder bestuursorgaan beslist tot agendering van het verbeterd voorstel

•

November:

toetsen van het verbeterd voorstel aan VSDC en commissaris

•

December:
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Samenvattende beschrijving
Qua structuur
• Moeilijk een op een vergelijkbaar
• Huidige: 33 Artikels in 9 ‘Hoofdstukken’

->

Voorstel: 47 Artikels in 6 ‘Titels’

Qua inhoud
• Enerzijds: de aanpassingen vanuit het voorstel van VSDC (opgesteld in functie van het
kunnen voldoen aan de dwingende bepalingen van het Nieuwe Wetboek)
• Anderzijds: de artikels overgenomen uit de huidige statuten, in aanvulling op het initiële
voorstel van VSDC, en met het doel de geest van de huidige statuten maximaal te bewaren

Toelichting uitgelichte artikels
• Is een selectie uit vele wijzigingen
• Rekening houdend met het beperkte tijdsbestek beschikbaar voor dit agendapunt op deze AV
• Selectie gemaakt door de werkgroep
• Op basis van de vele voorbereidende besprekingen
• De selectie geeft per definitie slechts een gedeeltelijk beeld

• Doel is in een aanzet te geven voor het verdere traject naar formele goedkeuring

Artikel 6
Wie als lid tot de vereniging wenst toe te treden, moet ingenieur (industrieel ingenieur,
burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect) zijn, afgestudeerd
aan een universitaire of hogeschoolfaculteit van ingenieurswetenschappen,
wetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen of afgestudeerd aan de Koninklijke
Militaire School of een gelijkwaardigheidsattest kunnen voorleggen.

Wie als lid tot de vereniging wenst toe te treden, moet eveneens het lidgeld betalen.
Het lid moet door het bestuursorgaan aanvaard worden. Het bestuursorgaan beslist
autonoom over elk verzoek tot lidmaatschap en moet zijn toelating of weigering niet
motiveren.

Artikel 15
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of
aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in
tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit
geval moet het bestuursorgaan samenkomen om:
ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen de twee maanden (in dat geval moet de
eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
ofwel binnen de twee maanden een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in
de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het
ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat
het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.

Artikel 18
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij
eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering
van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden genotuleerd in het
verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die
de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.

Artikel 26

Artikel 27

Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur
aanstellen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het
orgaan van dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het
dagelijks bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien de meerderheid van de dagelijkse bestuurders aanwezig is.
De dagelijkse bestuurders kunnen zich op de vergadering van het
dagelijks bestuur niet laten vertegenwoordigen op de vergaderingen.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijkse bestuurders.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing
gelaten.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze
vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a)
op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks
bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail, gewone of
aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan
b)
door afzetting door het bestuursorgaan. De
beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis
gebracht worden van de betrokkene.

Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur
betreft, is de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door een
individuele optredende dagelijkse bestuurder.

OUDE STATUTEN

Artikel 43
Historische reserves zijn opgenomen
onder de benaming (bestemd) fonds in
het eigen vermogen van ie-net
ingenieursvereniging. De verschillende
bestemde fondsen kunnen enkel worden
aangewend voor de werking van
deelgroepen, met respect voor de
autonomie in werking van deelgroepen en
beschikbaarheid van middelen voor deze
werking, en dit in onderling overleg en
akkoord tussen de verantwoordelijken van
de respectieve bestemde fondsen en de
voorzitter van het bestuursorgaan.

Artikel 23: De deelgroepen bij de Koninklijke Vlaamse
Ingenieursvereniging VZW (zoals gedefinieerd in artikel 48 van de
statuten van KVIV), hebben in het kader van de fusie hun financiële
middelen ingebracht in de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging,
zodat deze zouden opgaan in ie-net ingenieursvereniging, onder
uitdrukkelijk beding dat deze historische reserves worden opgenomen als
een bestemd fonds in het eigen vermogen op het passief van de balans
van ie-net ingenieursvereniging. Dit bestemd fonds kan enkel worden
aangewend voor de werking van de deelgroepen en dit in onderling
overleg en akkoord tussen de verantwoordelijke van de deelgroep en de
voorzitter van ie-net ingenieursvereniging.
Artikel 24: Het VIK-Fonds binnen VIK vzw komt door de inbreng om niet
in ie-net ingenieursvereniging vzw. Dit bestemd fonds heeft als doel de
financiële ondersteuning van alle vroegere VIK geledingen, met respect
voor de sterke wens naar autonomie in werking en beschikbaarheid van
middelen. Alle geledingen wil zeggen:
• de regionale afdelingen
• het volledige departement beroepsbelangen met zijn centra (waaronder
jongeren en senioren) en de
werkgroepen die de opvolging van de opleidingen en de
beroepsbelangen van de industrieel ingenieur behartigen.
Dit bestemd fonds kan enkel worden aangewend voor de werking van de
deelgroepen en dit in onderling overleg en akkoord tussen de
verantwoordelijke van het VIK-Fonds en de voorzitter van ie-net
ingenieursvereniging

Artikel 44
Het bestuursorgaan definieert comités ter advisering van het bestuursorgaan over het
te voeren beleid en voor de operationele uitwerking van beslissingen van het
bestuursorgaan. Elk Comité staat voor een kernproces van de ledenvereniging.
Comités worden samengeroepen door de directeur en voorgezeten door een Comitévoorzitter. Elk Comité bestaat uit de directeur, minstens één bestuurder en een aantal
actieve vrijwilligers. De directeur rapporteert maandelijks en schriftelijk over elk Comité
aan het bestuursorgaan.

Artikel 46
Het Actieve Vrijwilligers Platform (AVP) binnen de vereniging wordt gevormd door de
bestuurders, de leden van comités die opgericht worden binnen de schoot van de
vereniging en alle actieve leden van alle deelgroepen en expertgroepen binnen de
vereniging. Ook actieve leden van de alumniverenigingen waarmee de vereniging
samenwerkt, evenals andere geïnteresseerden zijn welkom op het AVP. Het AVP
fungeert minstens tweemaal per jaar als klankbord voor het bestuursorgaan. Een
specifieke en statutaire opdracht van het AVP is het voordragen aan de Algemene
Ledenvergadering samen met het Bestuursorgaan van 4 kandidaat-bestuurders.

Ontvangen opmerkingen
• Reeds 1 document met opmerkingen ontvangen

• Opmerkingen kunnen per Excel nog overgemaakt worden tot 4/1/2020
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