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STATUTEN		

Goedgekeurd	tijdens	de	oprichtingsvergadering	van	3	december	2015	en	met	artikel	17	aangepast	i.f.v.	
rotatieprincipe	zoals	goedgekeurd	tijdens	de	Buitengewone	Algemene	Vergadering	van	20	december	2017	

		

HOOFDSTUK	I	-	NAAM	-	ZETEL	-	DOEL	EN	DUUR		

		

Artikel	1:	De	vereniging	heeft	als	naam	“ie-net	ingenieursvereniging”.	Als	afkorting	wordt	de	naam	“ie-net”		
gehanteerd.		

De	vereniging	wordt	opgericht	als	een	entiteit	met	rechtspersoonlijkheid,	meer	in	het	bijzonder	als	een	
vereniging	zonder	winstoogmerk	op	grond	van	de	Wet	betreffende	de	verenigingen	zonder	winstoogmerk,	
de	internationale	verenigingen	zonder	winstoogmerk	en	de	stichtingen	van	27	juni	1921.		

		

Artikel	2:	De	maatschappelijke	zetel	van	de	vereniging	is	gevestigd	te	Desguinlei	214,	2018	Antwerpen,	in	
het	gerechtelijk	arrondissement	Antwerpen.		

		

Artikel	3:	De	vereniging	heeft	tot	doel:	

-	De	behartiging	van	de	beroepsbelangen	van	de	ingenieurs	en	dit	zowel	met	betrekking	tot	de	ruimere	
maatschappelijke	belangen	als	de	professionele	belangen.	Hierbij	zal	steeds	aandacht	besteed	worden	aan	
een	hoge	professionele	status	van	de	leden.	Beroepsbelangenbehartiging	impliceert	onder	andere	de	
behartiging	en	de	ontwikkeling	van	zowel	de	materiële	als	van	de	immateriële	belangen	van	deze	
beroepsgroep	als	ook	het	verlenen	van	ondersteuning	bij	de	uitbouw	van	de	loopbaan.	

-	Een	actieve	bijdrage	leveren	tot	de	welvaart	en	het	welzijn	van	de	maatschappij	door	het	bevorderen	van	
technologie,		ingenieurswetenschappen	en	management	(en	de	impact	ervan	op	de	mens,	maatschappij	en	
economie)	in	het	algemeen.	Deze	bijdrage	is	zowel	van	professionele,	educatieve,	wetenschappelijke,	
technische	als	culturele	aard.	De	vereniging	ijvert		voor	de	vooruitgang	van	de	theorie	en	de	toepassing	van	
de	wetenschap	en	de	technologie	en	de	aanverwante	gebieden.	Dit	gebeurt	in	een	context	van	effectiviteit,	
efficiëntie,	duurzaamheid,	dialoog	en	synergie	met	niet-technologische	disciplines,	waarbij	de	bijdrage	van	
de	ingenieur	in	de	ontwikkeling	van	de	maatschappij	wordt	benadrukt,	om	op	die	wijze	het	maatschappelijk	
draagvlak	voor	de	appreciatie	van	de	inzet	en	de	realisaties	van	de	ingenieur		te	versterken.	

-	Jongeren	stimuleren	om	voor	een	opleiding	van	ingenieur	te	kiezen.	

-	Het	steunen,	stimuleren	en	motiveren	van	de	leden	in	de	verwerving	van	professionele	kennis	en	
persoonlijke	vaardigheden	die	bijdragen	tot	de	persoonlijke	ontplooiing	en	tot	de	vooruitgang	van	de	
bedrijven	en	instellingen	waarin	ze	actief	zijn,	en	de	maatschappij	in	het	algemeen.	



-	De	banden	tussen	haar	leden	bevorderen,	waarbij	netwerking,	zowel	binnen	de	vereniging	als	met	de	
maatschappelijke	omgeving	een	primordiale	plaats	inneemt;		

Tot	realisatie	van	dit	doel	zal	de	vereniging	onder	andere:		

-	concrete	activiteiten	realiseren	waaronder	onder	meer	de	organisatie	van	vergaderingen,	
informatiesessies,	lezingen,	tentoonstellingen,	studiedagen,	symposia,	cursussen	en	internationale	
conferenties;		

-	gebruik	maken	van	allerlei	vormen	van	communicatie,	zoals	websites,	databanken,	blogs,	tijdschriften,	
nieuwsbrieven	en	–flashes,	…,	die	zowel	naar	de	leden	als	naar	een	zo	ruim	mogelijk	publiek	kunnen	worden	
gericht;		

-	activiteiten	ontwikkelen	ter	bevordering	van	maatschappelijke,	sociale,	morele,	culturele,	
wetenschappelijke,	industriële	en	commerciële	belangen,	in	binnen-	en	buitenland,	van	de	ingenieurs	en	
hun	relatie	tot	de	bedrijfswereld,	de	onderwijsinstellingen,	de	media	en	de	overheid;		

De	vereniging	mag	alle	handelingen	stellen	die	direct	of	indirect	kaderen	in	haar	doelstellingen.	Zij	mag	
hiertoe	alle	nodige	en	nuttige	diensten	verrichten,	met	inbegrip	van	bijkomstige	commerciële	en	
winstgevende	activiteiten	binnen	de	grenzen	van	wat	wettelijk	is	toegelaten	en	waarvan	de	opbrengsten	te	
allen	tijde	volledig	zullen	worden	bestemd	voor	de	verwezenlijking	van	de	ideële	niet-winstgevende	
doelstellingen.			

Zij	mag	alle	roerende	en	onroerende	goederen	bezitten	die	nodig	zijn	om	haar	doelstellingen	te	
verwezenlijken.	Zij	mag	deelnemen	in	en	samenwerken	met	alle	verenigingen	en		ondernemingen	en	
openbare	instellingen	die	voor	haar	doelstelling	nuttig	zijn.		

		

Artikel	4:	De	vereniging	wordt	opgericht	voor	onbepaalde	duur.		

		

HOOFDSTUK	II	-	LIDMAATSCHAP	EN	VERPLICHTINGEN		

	

Sectie	1	–	Leden		

		

Artikel	5:	Het	aantal	leden	is	onbeperkt	maar	moet	ten	minste	zeven	bedragen.	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	of	bio-ingenieurswetenschappen	of	afgestudeerd	aan	de	Koninklijke	Militaire	
School	of	een	gelijkwaardigheidsattest	kunnen	voorleggen	en	het	lidgeld	hebben	voldaan	voor	het	lopende	
jaar.		

Enkel	natuurlijke	personen	kunnen	als		lid	aanvaard	worden.		

Het	lid	moet	door	de	raad	van	bestuur	aanvaard	worden.	De	raad	van	bestuur	beslist	autonoom	over	elk	
verzoek	tot	lidmaatschap	en	moet	zijn	toelating	of	weigering	niet	motiveren.	Op	deze	vergadering	dienen	
minstens	de	helft	van	de	leden	van	de	raad	van	bestuur	aanwezig		te	zijn.	De	beslissing	wordt	genomen	met	
een	gewone	meerderheid	van	de	aanwezige	stemmen.	Bij	staking	van	stemmen	is	de	stem	van	de	voorzitter	
doorslaggevend.		

		



Artikel	6:	De	leden	kunnen	op	ieder	ogenblik	uit	de	vereniging	treden.	Het	ontslag	moet	bij	de	raad	van	
bestuur	schriftelijk	ingediend	worden,	gericht	aan	de	voorzitter	van	de	raad	van	bestuur.	Het	ontslag	gaat	
onmiddellijk	in.				

Het	lidmaatschap	neemt	van	rechtswege	een	einde	bij	overlijden,	faillissement	of	vereffening.		

Een	lid	dat	zijn	lidmaatschapsbijdrage	voor	het	lopende	jaar	binnen	de	door	de	raad	van	bestuur	bepaalde	
termijn	niet	betaalt,	wordt	geacht	ontslag	te	nemen.		

		

Artikel	7:	Leden	kunnen	slechts	uitgesloten	worden	uit	de	vereniging	door	de	algemene	vergadering,	die	de	
beslissing	moet	nemen	met	een	tweederdemeerderheid	der	aanwezige	of	vertegenwoordigde	stemmen.	
Op	vraag	van	het	betrokken	lid,	wordt	het	voorafgaandelijk	gehoord.	De	beslissing	gebeurt	bij	geheime	
stemming	en	hoeft	niet	gemotiveerd	te	worden.			

			

Artikel	8:	De	algemene	vergadering	kan	een	ledenbijdrage	vaststellen	die	evenwel	niet	meer	mag	bedragen	
dan	1.000	EUR	per	jaar.			

		

Artikel	9:	Uitgesloten	of	uitgetreden	leden,	of	hun	rechtverkrijgenden,	kunnen	geen	aanspraak	maken	op	
het	vermogen	van	de	vereniging,	noch	teruggave	vragen	van	de	jaarlijks	gestorte	bijdragen.	Uitzondering	op	
deze	regel	betreft	de	‘inbreng	met	recht	op	terugname’	welke	door	het	uitgesloten	of	uitgetreden	lid	werd	
gedaan.		

	

Sectie	2	–	Toegetreden	Leden		

		

Artikel	10:		Elk	natuurlijk	persoon,	rechtspersoon,	of	organisatie	die	niet	voldoet	aan	de	bepalingen	van	
artikel	5,	eerste	lid,	en	die	de	doelstellingen	van	de	vereniging	onderschrijft,	kan	een	schriftelijke	aanvraag	
indienen	bij	de	voorzitter	van	de	raad	van	bestuur	om	als	toegetreden	lid	aanvaard	te	worden.		

De	raad	van	bestuur	beslist	discretionair	en	zonder	verdere	motivatie	over	de	aanvraag	tot	toegetreden	lid.	

Toegetreden	leden	maken	geen	deel	uit	van	de	algemene	vergadering,	maar	kunnen	op	initiatief	van	de	
raad	van	bestuur	wel	uitgenodigd	worden	op	de	algemene	vergadering,	evenwel	zonder	stemrecht.	

De	toegetreden	leden	kunnen	onderverdeeld	worden	in	de	volgende	categorieën:		

-ereleden		

-steunende	leden		

Toegetreden	leden	die	handelen	in	strijd	met	de	doelstellingen	van	de	vereniging,	kunnen	door	eenzijdig	
besluit	van	de	raad	van	bestuur	uitgesloten	worden.		

Het	erelidmaatschap	kan	worden	toegekend	aan	personen		

a)	die	zich	ten	aanzien	van	de	vereniging	en/of	haar	doeleinden	bijzonder	verdienstelijk	hebben	gemaakt,	
of;		

b)	die	zich	ten	opzichte	van	de	technologie	en	ingenieurswetenschappen		of		door	hun	verwezenlijkingen	op	
sociaal,	economisch,	industrieel,	humanitair	of	cultureel	gebied,	hebben	onderscheiden.		



De	ereleden	genieten	het	statutaire	recht	opgeroepen	te	worden	voor	de	Algemene	Vergadering.	Zij	
hebben	een	adviserende	stem.	

De	ereleden	die	bij	hun	aanstelling	de	hoedanigheid	van	lid	bezitten,	behouden	vanzelfsprekend	alle	
rechten	voorbehouden	aan	de		leden.	

Steunende	leden		

Komen	in	aanmerking	voor	aanvaarding	als	steunend	lid:	

a)	afgestudeerden	met	een	masteropleiding	die	niet	voldoen	aan	de	voorwaarden	van	artikel	5,	eerste	lid,	
maar	die	door	hun	vorming	en/of	inbreng	in	de	samenleving	op	sociaal,	economisch	of	industrieel	vlak	
aansluiten	bij	de	doelstellingen	en	de	belangen	van	ie-net	ingenieursvereniging	vzw;	

b)	studenten	die	-	met	het	oog	op	het	behalen	van	het	ingenieursdiploma	-	regelmatig	ingeschreven	zijn	aan	
een	universitaire	faculteit	van	ingenieurswetenschappen	of	bio-ingenieurswetenschappen	of	aan	de	
Koninklijke	Militaire	School;	

c)	personen	die	via	een	belangrijke	contributie	of	gift,	zoals	bepaald	door	de	raad	van	bestuur,	de	vereniging	
steunen;	

d)	bedrijven	die	zich	verbonden	hebben	tot	een	structurele	samenwerking	met	ie-net	ingenieursvereniging	
vzw.	

Om	aanvaard	te	worden	als	steunend	lid	moet	men	bovendien	jaarlijks	de	bijdrage	betalen,	zoals	bepaald	
door	de	raad	van	bestuur.		

Steunende	leden	kunnen	gebruik	maken	van	de	diensten	van	de	vereniging.		

		

HOOFDSTUK	III	-	ALGEMENE	VERGADERING		

		

Artikel	11:		De	algemene	vergadering	bestaat	uit	de	leden,	zoals	bedoeld	in	sectie	1	van	Hoofdstuk	II.			

Enkel	de	AV	is		bevoegd	voor:	

-	de	benoeming	en	de	afzetting	van	de	bestuurders;	

-	de	benoeming	en	afzetting	van	de	commissarissen	en	het	bepalen	van	hun	bezoldiging	indien	een	
bezoldiging	wordt	toegekend;	

-	het	verlenen	van	kwijting	aan	de	bestuurders	en	commissarissen;	

-	het	goedkeuren	of	verwerpen	van	de	begroting	en	jaarrekening;	

-	het	uitsluiten	van	de	leden;	

-	het	wijzigen	van	de	statuten	en	de	vrijwillige	ontbinding	van	de	vereniging;	

-	de	omzetting	van	de	vereniging	in	een	vennootschap	met	een	sociaal	oogmerk;	

-	de	goedkeuring	van	het	huishoudelijk	reglement	opgemaakt	door	de	raad	van	bestuur;	

-	alle	gevallen	waarvoor	de	statuten	dat	vereisen.	

		

Artikel	12:		De	algemene	vergadering	wordt	schriftelijk	bijeengeroepen,	namens	de	raad	van	bestuur,	door	
de	voorzitter,	ten	minste	vijftien	dagen	voor	de	datum	van	de	algemene	vergadering.	De	raad	van	bestuur	is	



verplicht	om	een	algemene	vergadering	samen	te	roepen	in	de	gevallen	bepaald	bij	de	wet	of	de	statuten	of	
wanneer	ten	minste	één	procent	van	de	leden	het	vraagt	zonder	dat	dit	meer	moet	zijn	dan	honderd	leden.	

De	bijeenroeping	bevat	de	agenda.	Elk	voorstel	dat	ondertekend	is	door	ten	minste	één	procent	van	de	
leden	moet	op	de	agenda	worden	geplaatst.	

		

Artikel	13:	De	algemene	vergadering	wordt	voorgezeten	door	de	voorzitter	van	de	raad	van	bestuur,	of	bij	
diens	afwezigheid,	door	het	oudste	aanwezige	lid	van	de	raad	van	bestuur.	

Ieder	lid	beschikt	in	de	algemene	vergadering	over	één	stem.	Elk	lid	kan	zich	op	de	algemene	vergadering	
laten	vertegenwoordigen	door	een	ander	lid,	krachtens	een	geschreven	volmacht.	Een	lid	kan	maximum	één	
volmacht	dragen.	

De	algemene	vergadering	mag	slechts	beraadslagen	over	de	punten	die	op	de	agenda	vermeld	zijn.	

		

Artikel	14:	De	jaarlijkse	bijeenkomst	van	de	algemene	vergadering	zal	tijdens	de	eerste	helft	van	het	
boekjaar	gehouden	worden,	op	dag,	uur	en	plaats	bepaald	door	de	raad	van	bestuur.	

Op	de	agenda	van	de	eerste	jaarvergadering	staan	ten	minste	de	volgende	punten:	

-	het	goedkeuren	of	verwerpen	van	de	jaarrekening;	

-	het	verlenen	van	kwijting	aan	de	bestuurders	en	commissarissen.	

Bovendien	wordt	er	jaarlijks	minstens	één	bijkomende	algemene	vergadering	gehouden.	Deze	vergadering	
zal	tijdens	de	tweede	helft	van	het	boekjaar	gehouden	worden,	op	dag,	uur	en	plaats	bepaald	door	de	raad	
van	bestuur.	Op	de	agenda	van	de	bijkomende	jaarvergadering	staat	ten	minste	het	volgende	punt:	

-	de	goedkeuring	van	de	begroting	voor	het	daaropvolgend	jaar.	

		

Artikel	15:	De	beslissingen	van	de	algemene	vergadering	worden,	behoudens	afwijkende	statutaire	of	
wettelijke	bepalingen,	genomen	bij	gewone	meerderheid	der	stemmen	van	de	aanwezige	of	
vertegenwoordigde	leden.	Bij	staking	van	stemmen	beslist	de	stem	van	de	voorzitter.		

De	stemming	kan	gebeuren	door	afroeping,	door	handopsteking	of	indien	gevraagd	door	minstens	de	helft	
van	de	aanwezige	of	vertegenwoordigde	leden	of	indien	uitdrukkelijk	vermeld	op	de	uitnodiging,	door	
geheime	stemming.	In	dit	laatste	geval	is	bij	staking	van	stemming	de	beslissing	niet	goedgekeurd.	

		

Artikel	16:	De	beslissingen	worden	opgenomen	in	genummerde	en	gedateerde	notulen	en	ondertekend	
door	de	voorzitter	en	alle	leden	die	dat	wensen.	Afschriften	en	uittreksels	worden	ondertekend	door	ten	
minste	twee	bestuurders.	Alle	besluiten	zijn	voor	de	leden	en	de	derden	met	een	gerechtvaardigd	belang,	
binnen	de	wettelijk	bepaalde	grenzen	en	voorwaarden,	ter	inzage	beschikbaar	op	de	maatschappelijke	zetel	
en	worden	ook	binnen	deze	termijn	gepubliceerd	op	de	website.	

		

	 	



HOOFDSTUK	IV	-	RAAD	VAN	BESTUUR		

		

Artikel	17:	De	vereniging	wordt	bestuurd	door	een	raad	van	bestuur	van	ten	minste	zes	bestuurders	en	
maximum	twaalf	bestuurders.	Het	aantal	bestuurders	moet	in	elk	geval	altijd	lager	zijn	dan	het	aantal	leden.	

De	bestuurders	worden	gekozen	onder	de	leden	door	de	algemene	vergadering.	Jaarlijks	worden	
verkiezingen	georganiseerd.	Het	aantal	te	verkiezen	mandaten	per	verkiezing	bedraagt	de	som	van	de	
mandaten	die	in	het	voorbije	jaar	zijn	opengevallen	en	waarbij	niet	in	de	vervanging	werd	voorzien	en	de	
mandaten	die	op	datum	van	de	verkiezing	openvallen	omdat	de	duur	van	het	mandaat	verstreken	is.	

De	bestuurder	die	ter	vervanging	van	een	in	het	voorbije	jaar	opengevallen	mandaat,	waarvan	de	duur	van	
het	mandaat	nog	niet	verstreken	is	en	waarbij	niet	in	de	vervanging	werd	voorzien,	wordt	benoemd,	doet	
de	termijn	van	het	mandaat	van	zijn	voorganger	uit.	
	
De	bestuurders	worden	benoemd	voor	een	duur	van	drie	jaar.	Ze	kunnen	één	maal	aansluitend	
herbenoemd	worden.	Hun	opdracht	vangt,	behoudens	andersluidende	beslissing	van	de	algemene	
vergadering,	aan	op	1	januari	van	het	jaar	dat	volgt	op	de	algemene	vergadering	waarop	de	bestuurders	zijn	
benoemd	en	eindigt	drie	jaar	later	per	31	december.	In	geval	zij	niet	tijdig	herbenoemd	of	vervangen	
worden,	blijven	zij	hun	mandaat	waarnemen	tot	zij	herbenoemd	of	vervangen	zijn.	
		
Zowel	de	beslissing	tot	benoeming,	als	de	beslissing	tot	afzetting	wordt	genomen	bij	gewone	meerderheid	
van	de	aanwezige	of	vertegenwoordigde	stemmen.	
	
Indien	een	bestuurder	zelf	ontslag	wenst	te	nemen,	deelt	hij	dit	per	aangetekende	brief	mee	aan	de	
voorzitter	van	de	raad	van	bestuur.	Het	ontslag	gaat	in	vanaf	de	datum	van	ontvangst	van	het	aangetekend	
schrijven.	De	voorzitter	roept	de	algemene	vergadering	samen	die	binnen	twee	maand	na	datum	van	het	
aangetekend	schrijven	plaats	moet	vinden	en	die	een	nieuwe	bestuurder	benoemt.	De	bestuurder	die	ter	
vervanging	wordt	benoemd,	doet	de	termijn	van	zijn	voorganger	uit.	
	
Indien	echter	het	aantal	bestuurders	niet	onder	het	minimum,	zoals	bepaald	in	het	eerste	lid	van	dit	artikel,	
daalt	als	gevolg	van	dit	ontslag,	is	de	voorzitter	niet	verplicht	een	algemene	vergadering	samen	te	roepen	
om	een	vervanger	te	benoemen.	
	
Indien	het	aantal	bestuurders	als	gevolg	van	ontslag,	daalt	onder	het	minimum,	zoals	bepaald	in	het	eerste	
lid	van	dit	artikel,	moet	het	mandaat	verder	uitgeoefend	worden	tot	de	algemene	vergadering	een	
vervanger	heeft	gekozen,	zonder	dat	de	benoeming	van	de	vervanger	langer	mag	duren	dan	drie	maanden,	
te	rekenen	vanaf	de	datum	van	ontvangst	van	het	aangetekend	schrijven.	
	
De	algemene	vergadering	kan	te	allen	tijde,	bij	gewone	meerderheid	der	aanwezige	of	vertegenwoordigde	
stemmen,	een	bestuurder	uit	zijn	functie	ontzetten.	De	beslissing	tot	afzetting	moet	niet	gemotiveerd	zijn.	
Op	zijn	vraag	kan	de	betrokken	bestuurder	voorafgaandelijk	gehoord	worden.	
	
Het	mandaat	van	bestuurder	is	onbezoldigd.	
	
Binnen	de	RvB	wordt	door	de	leden	van	de	RvB	een	voorzitter,	een	ondervoorzitter,	een	penningmeester	en	
een	secretaris	aangesteld.	
	
Indien	om	gelijk	welke	reden,	de	voorzitter,	de	ondervoorzitter,	de	penningmeester	of	de	secretaris	zijn	
functie	opgeeft,	verliest	of	er	een	einde	aan	komt	en	voor	zover	dit	geen	verband	houdt	met	het	verstrijken	
van	de	duur	van	het	mandaat,	organiseert	de	raad	van	bestuur	in	haar	midden,	binnen	de	dertig	dagen,	een	
verkiezing	voor	de	vacante	functie	voor	het	volmaken	van	de	termijn	van	de	lopende	functie.	Indien	het	



mandaat	van	de	voorzitter	vacant	is	geworden,	fungeert	de	ondervoorzitter	als	waarnemend	voorzitter	tot	
wanneer	de	raad	van	bestuur	in	haar	midden	een	nieuwe	voorzitter	heeft	benoemd.		

	

Artikel	18:	De	raad	van	bestuur	heeft	de	meest	uitgebreide	bevoegdheid	om	de	vereniging	te	besturen	en	
te	vertegenwoordigen	in	en	buiten	rechte.	De	raad	van	bestuur	is	bevoegd	voor	alle	handelingen	voor	zover	
zij	niet	uitdrukkelijk	door	de	wet	of	door	de	statuten	aan	de	algemene	vergadering	voorbehouden	zijn.	

		

Artikel	19:	De	raad	van	bestuur	oefent	zijn	bevoegdheden	uit	als	college.	De	bestuurders	kunnen	onderling	
de	taken	verdelen.	De	onderlinge	taakverdeling	die	de	bestuurders	eventueel	overeenkomen,	kan	niet	
tegengeworpen	worden	aan	derden,	zelfs	niet	indien	ze	bekend	is	gemaakt.	Niet-naleving	ervan	brengt	wel	
de	interne	aansprakelijkheid	van	de	betrokken	bestuurder(s)	in	het	gedrang.	

De	eerste	alinea	verhindert	niet	dat	de	raad	van	bestuur	een	deel	van	zijn	bestuursbevoegdheden	kan	
delegeren	aan	één	of	meer	derden	niet-bestuurders,	zonder	dat	deze	overdracht	evenwel	betrekking	kan	
hebben	op	het	algemeen	beleid	van	de	vereniging	of	de	algemene	bestuursbevoegdheid	van	de	raad	van	
bestuur.	Deze	bijzondere	machtiging	moet	schriftelijk	gegeven	worden.	De	
vertegenwoordigingsbevoegdheid	is	beperkt	tot	de	handelingen	die	in	de	machtiging	vermeld	worden.	De	
machtiging	kan	op	om	het	even	welk	ogenblik,	zonder	enige	motivering,	door	de	raad	van	bestuur	worden	
ingetrokken.	

Indien	de	raad	van	bestuur	verscheidene	personen	dezelfde	vertegenwoordigingsbevoegdheid	verleent,	
oefenen	deze	personen	hun	bevoegdheden	gezamenlijk	uit.	

Bovendien	verhindert	de	eerste	alinea	niet	dat	de	vereniging	in	alle	akten	en	handelingen	steeds	geldig	
vertegenwoordigd	is	door	de	handtekening	van	twee	bestuurders,	waaronder	ten	minste	die	van	de	
voorzitter,	zonder	dat	een	bijzondere	machtiging	vanwege	de	raad	van	bestuur	dient	voorgelegd	te	worden.	

De	bestuurders	kunnen	niet	zonder	toestemming	van	de	algemene	vergadering	beslissingen	nemen	die	
verband	houden	met	de	aan-	of	verkoop	van	onroerende	goederen,	het	vestigen	van	een	hypotheek	en	het	
afsluiten	van	een	banklening.	Deze	bevoegdheidsbeperkingen	kunnen	niet	worden	tegengeworpen	aan	
derden,	zelfs	niet	nadat	ze	openbaar	zijn	gemaakt.	Niet-naleving	ervan	brengt	wel	de	interne	
aansprakelijkheid	van	de	betrokken	bestuurder(s)	in	het	gedrang.	

		

Artikel	20:	De	raad	van	bestuur	vergadert	zo	dikwijls	als	het	belang	van	de	vereniging	het	vereist	doch	ten	
minste	vier	maal	per	jaar,	op	bijeenroeping	door	de	voorzitter,	alsook	binnen	de	zeven	dagen	na	een	
daartoe	strekkend	verzoek	van	twee	bestuurders.	

De	bijeenroeping	van	de	raad	van	bestuur	door	de	voorzitter	geschiedt	minstens	vijf	dagen	op	voorhand	en	
schriftelijk.		

Om	geldig	te	kunnen	beslissen	moet	ten	minste	de	helft	plus	één	van	de	bestuurders	aanwezig		zijn.	De	
bestuurders	kunnen	zich	op	de	raad	van	bestuur	niet	laten	vertegenwoordigen.	

De	beslissingen	worden	in	principe	bij	gewone	meerderheid	van	de	aanwezige	stemmen	genomen.	Bij	
staking	van	stemmen	is	de	stem	van	de	voorzitter	beslissend.	

Er	worden	notulen	opgesteld	die	goedgekeurd	worden	door	de	raad	van	bestuur	en	ondertekend	door	de	
voorzitter	en	secretaris	en	alle	bestuurders	die	daar	om	verzoeken.	Deze	notulen	worden	bewaard	in	een	
notulenregister	dat	ter	inzage	zal	zijn	van	de	leden,	die	hun	inzagerecht,	binnen	de	wettelijke	grenzen	en	
voorwaarden,	uitoefenen.	Voor	derden	geldt	dit	inzagerecht	niet.	

		



Artikel	21:	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	mededelen	aan	de	andere	bestuurders	vooraleer	de	raad	van	bestuur	een	besluit	
neemt.		

De	bestuurder	met	het	tegenstrijdig	belang	verwijdert	zich	uit	de	vergadering	en	onthoudt	zich	van	de	
beraadslaging	en	de	stemming	over	de	aangelegenheid	waarop	het	betrekking	heeft.		

Voormelde	procedure	is	niet	toepasselijk	op	gebruikelijke	verrichtingen	die	plaats	hebben	onder	de	
voorwaarden	en	tegen	de	zekerheden	die	op	de	markt	gewoonlijk	gelden	voor	soortgelijke	verrichtingen.		

	

HOOFDSTUK	V	–	INTERNE	WERKING		

		

Artikel	22:	Deelgroepen	zijn	groepen	die	zich	richten	op	een	provinciale	werking	en/of	een	maatschappelijk	
thema	en	daarvoor	activiteiten		organiseren	waarvoor	een	budget	noodzakelijk	is	en	waarvoor	de	nodige	
rapportering	en	controle	zal	worden	onderschreven.		Deelgroepen	leggen	jaarlijks	een	begroting	ter	
goedkeuring	voor	met	betrekking	tot	hun	werking	voor	het	komende	werkjaar.	Op	basis	van	deze	begroting	
en	een	verdeelsleutel	zal	een	dotatie	toegekend	worden	vanuit	de	verenigingsmiddelen.		

		

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	25:	De		Expertgroepen	in	ie-net	vzw	komen	door	de	inbreng	om	niet	in	ie-net	ingenieursvereniging	
vzw.	De	leden	van	deze	Expertgroepen	verdiepen	zich	in	hun	vakgebied	via	een	gestructureerde	vorm	van	
kennisuitwisseling	en	stimuleren	de	organisatie	van	kennisdoorstroming	vanuit	de	vereniging.		

Artikel	26:	Het	Forum	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.	Ook	actieve	leden	van	de	



alumniverenigingen	en	geïnteresseerden	zijn	expliciet	welkom	op	het	Forum.	Het	Forum	fungeert	minstens	
tweemaal	per	jaar	als	klankbord	voor	de	Raad	van	Bestuur.	Een	specifieke	en	statutaire	opdracht	van	het	
Forum	is	het	voordragen	aan	de	Algemene	Ledenvergadering	van	4	kandidaat-bestuurders.				

		

Artikel	27:	De	alumniwerking	wordt	behartigd	met	de	alumniverenigingen	van	de	verschillende	
universiteiten	waarmee	ie-net	ingenieursvereniging	een	protocol	afsluit	betreffende	de	onderlinge	
samenwerking	en	de	inning	van	de	lidgelden.		

		

HOOFDSTUK	VI	-	BEGROTINGEN	EN	REKENINGEN		

		

Artikel	28:	Het	boekjaar	stemt	overeen	met	het	kalenderjaar.		In	afwijking	hiervan	loopt	het	eerste	boekjaar	
van	de	dag	van	de	oprichting	tot	31/12/2016.		

Elk	jaar,	op	het	einde	van	het	boekjaar,	worden	de	boeken	afgesloten.	De	raad	van	bestuur	maakt	de	
jaarrekening	van	het	afgelopen	boekjaar	en	de	begroting	van	het	volgende	boekjaar	op.		

De	raad	van	bestuur	is	verantwoordelijk	voor	de	openbaarmaking	van	de	jaarrekening,	conform	de	
wettelijke	voorschriften.		

			

HOOFDSTUK	VII	-	TOEZICHT		

		

Artikel	29:	De	vereniging	zal	een	commissaris	aanstellen,	zelfs	als	de	vereniging	de	drempelbedragen	
vermeld	in	de	wet	van	27	juni	1921	met	betrekking	tot	de	aanstelling	van	een	commissaris	niet	overschrijdt,	
die	de	controle	op	de	financiële	toestand,	op	de	jaarrekening	en	op	de	regelmatigheid	van	de	verrichtingen	
hierin	weer	te	geven,	uitvoert.	De	commissaris	wordt	aangesteld	door	de	algemene	vergadering,	op	
voordracht	van	de	raad	van	bestuur,	onder	de	leden	van	het	Instituut	der	Bedrijfsrevisoren	voor	een	termijn	
van	drie	jaar.	De	algemene	vergadering	bepaalt	de	bezoldiging	van	de	commissaris.		

		

Artikel	30:		Het	feit	dat	er	een	commissaris	is	aangesteld,	impliceert	niet	dat	de	leden	hun	toezichtrecht	
verliezen.	De	algemene	vergadering	zal	in	naam	van	de	leden,	onder	haar	leden,	rekeningtoezichthouders	
aanstellen.	Deze	rekeningtoezichthouders	mogen	geen	bestuurder	zijn	en	hebben	als	opdracht	de	financiële	
rekeningen	in	te	zien	en	te	controleren	en	hierover	verslag	uit	te	brengen	op	de	algemene	vergadering.		

		

HOOFDSTUK	VIII	–	STATUTENWIJZIGING-	ONTBINDING	VAN	DE	VERENIGING		

		

Artikel	31:	De	statuten	kunnen	door	de	algemene	vergadering	slechts	gewijzigd	worden	indien	twee	derden	
van	de	leden	aanwezig	of	vertegenwoordigd	zijn	en	de	beslissing	genomen	wordt	met	een	twee	derden	
meerderheid	van	de	aanwezige	of	vertegenwoordigde	leden.	Indien	geen	twee	derden	van	de	leden	
aanwezig	of	vertegenwoordigd	zijn,	moet	een	nieuwe	algemene	vergadering	worden	bijeengeroepen,	ten	
vroegste	15	dagen	na	de	eerste,	die	geldig	kan	beslissen,	ongeacht	het	aantal	aanwezige	of	
vertegenwoordigde	leden,	met	een	tweederdemeerderheid	van	de	aanwezige	of	vertegenwoordigde	leden.		



Indien	de	statutenwijziging	betrekking	heeft	op	de	doeleinden	van	de	vereniging	of	artikel	23	van	de	
statuten,	is	een	meerderheid	vereist	van	vier	vijfden	van	de	aanwezige	of	vertegenwoordigde	leden.		

		

Artikel	32:	De	vereniging	kan	ontbonden	worden	door	een	beslissing	van	de	algemene	vergadering	onder	
dezelfde	voorwaarden	als	een	doelwijziging.		

In	geval	het	voorstel	tot	ontbinding	wordt	goedgekeurd,	stelt	de	algemene	vergadering	één	of	meer	
vereffenaars	aan	en	bepaalt	hun	bevoegdheid.		

Ingeval	van	ontbinding	wordt	na	de	vereffening	van	de	schulden	en	de	aanzuivering	van	de	lasten,	het	netto	
overblijvend	actief	overgedragen	aan	een	instelling	of	vereniging	met	gelijkaardig	doel,	aan	te	duiden	door	
de	algemene	vergadering.		

		

HOOFDSTUK	IX:	SLOTBEPALINGEN		

		

Artikel	33:	Voor	alles	wat	bij	deze	statuten	niet	is	voorzien,	zijn	de	bepalingen	van	de	wet	van	27	juni	1921	
van	toepassing.		

		

	


