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Ondernemingsnummer : 0409 855 484 

 

 

 

Gecoördineerde tekst van de statuten zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene 

vergadering van het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren, gehouden op  

3 december 2004 in de lokalen van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Aarlenstraat 104,  

te 1040 Brussel, aangepast door de gewone algemene vergadering van 20 juni 2008. 

 

 

Tussen de ondergetekenden : 

 

Bertrand, Gaston, Sint-Michielslaan 10, Brussel; 

Devreker, André, Pacificatiestraat 10, Ledeberg; 

François, Sylvain, Isidoor Geyskenslaan 45, Oudergem; 

Schoenmaekers, Jozef, Grote Prijzenlaan 80, Sint-Pieters-Woluwe; 

Smeesters, Pierre, Diestsevest 81, Leuven; 

Vanden Bosch, Marcel, Doggeweg 59, Zaventem; 

Vande Velde, Frans, Philippartstraat 19, Melsbroek; 

Van Leuven, Eduard, Ter Varentstraat 6, Mortsel; 

Van Rompuy, Victor, Oudstrijderslaan 40, Sint-Stevens-Woluwe; 

Wijnakker, Raoul, Pijkestraat 27, Oostakker; 

Deben, Pierre, Sint-Paulusstraat 12, Antwerpen; 

De Grave, Guillaume, Koningshoflei 6, Schoten; 

Emsens, Stanislas, "Stevensvennen", Lommel; 

Gheur, John, place Coronmeuse 8, Herstal;  

Goossens, Marcel, Mostincklaan 60, Sint-Pieters-Woluwe; 

Herbosch, Antoine, J. Van Rijswijcklei 26, Antwerpen; 

Heylen, Henri, Taxandriastraat 1, Merksem;  

Lallemand, Pierre, Quai Saint-Léonard 5, Luik; 

Smet, Pierre, Robberechtsstraat 267, Wemmel;  

Van Duynslaeger, Julien, Strijdersstraat 75, Edegem, 

 

werd te Brussel op 5 januari 1970 een vereniging zonder winstoogmerk opgericht 

overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 

de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan de statuten 

hierna volgen en die werden aangepast aan de vereisten van de wet van 2 mei 2002, de wet 

van 16 januari 2003 en de wet van 9 juli 2004.  
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TITEL I 
Benaming, zetel, doel, duur 

 

Artikel 1 

 

De benaming van de vereniging is “Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren” 

(afgekort : “I.T.B.”); in het Frans : “Institut pour le Transport par Batellerie” (afgekort : 

“I.T.B.”). 

 

 

Artikel 2 

 

De zetel der vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat nr. 19, in het gerechtelijk 

Arrondissement Brussel. 

 

 

Artikel 3 

 

De vereniging heeft tot doel, het ondernemen, het bevorderen en het coördineren van alle 

studies, onderzoeken, opzoekingen en verwezenlijkingen op technisch, economisch 

sociologisch en juridisch gebied, van aard om de vooruitgang en de veiligheid van het vervoer 

langs de waterweg te verzekeren en aan de openbare machten haar medewerking te verlenen 

voor de organisatie en de ontwikkeling van dit vervoer. 

 

In het bijzonder, en zonder dat deze opsomming beperkt is, heeft de vereniging het volgende 

tot doel : 

 

a) zij verleent aan de Federale Overheidsdienst, die de binnenvaart in zijn bevoegdheid heeft, 

haar medewerking voor de uitwerking en de toepassing van en het toezicht over de 

organisatie-, coördinatie- en harmonisatiemaatregelen van het vervoer langs de waterweg; 

b) zij verzamelt de documentatie betreffende het vervoer langs de waterweg en werkt deze 

bij; 

c) zij maakt de inventaris op van de behoeften inzake vervoer langs de waterweg en van de 

geschikte middelen om zijn vooruitgang en zijn veiligheid te verzekeren; 

d) zij stelt de programma's vast voor de studiën, de onderzoeken en de opzoekingen 

betreffende het vervoer langs de waterweg en coördineert deze; 

e) zij brengt de nodige verbindingen tot stand tussen de federale overheidsdiensten, de 

ministeries, de openbare en private organismen, de wetenschappelijke en economische 

middens, zowel nationale als internationale, waarvan de activiteiten van belang zijn voor 

de verschillende aspecten met betrekking tot de ontwikkeling en de veiligheid van het 

vervoer langs de waterweg; 

f) zij stimuleert of onderneemt alle studiën, onderzoeken, opzoekingen en verwezenlijkingen 

die tot haar doel behoren; 

g) zij doet alle voorstellen op technisch, economisch, sociologisch en juridisch gebied van 

aard om de voorwaarden van het vervoer langs de waterweg te verbeteren; 

h) zij neemt alle nodige maatregelen opdat de middelen van aard om het vervoer langs de 

waterweg te verbeteren, ter kennis zouden gebracht worden van alle middens; 

i) zij vergemakkelijkt door haar studiën, haar informaties en haar verwezenlijkingen, de 

uitoefening van het beroep van vervoerder langs de waterweg; 
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j) zij belast zich met het verwezenlijken en het bevorderen van de beroepsopleiding van de 

vervoerders langs de waterweg, onder meer door het organiseren van cursussen, lezingen 

en examens. 

 

De vereniging kan alle verrichtingen doen, of eraan medewerken, die rechtstreeks of 

onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard om de 

verwezenlijking of de ontwikkeling ervan te bevorderen. 

 

 

Artikel 4 

 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
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TITEL II 
Leden, aanvaarding, ontslag, schorsing, uitsluiting 

 

 

Artikel 5 

 

De vereniging is samengesteld uit ten hoogste twintig werkende leden en uit een onbeperkt 

aantal toegetreden leden. 

Het aantal werkende leden mag niet minder dan drie bedragen. 

 

Zijn werkende leden, de leden stichters en iedere natuurlijke persoon die in die hoedanigheid 

door de algemene vergadering wordt aangenomen. 

Zijn toegetreden leden, de natuurlijke of rechtspersonen, die op basis van hun belangstelling 

voor de activiteiten van de vereniging door de raad van bestuur in die hoedanigheid worden 

aangenomen. 

 

Kunnen worden aanvaard als toegetreden lid :  

a) alle groeperingen, professionele en interprofessionele bonden en verenigingen die tot doel 

hebben de vertegenwoordiging van de vervoerders langs de waterweg; 

b) alle natuurlijke of rechtspersonen die betrokken zijn bij het vervoer langs de waterweg; 

c) alle openbare machten en organismen. 

 

 

Artikel 6 

 

Bij vacature wordt het werkend lid, voorgedragen door de federale Minister die de binnenvaart 

in zijn bevoegdheid heeft, vervangen eveneens op voordracht van de federale Minister die de 

binnenvaart in zijn bevoegdheid heeft.  

Werd het werkend lid voorgedragen door het beroep, dan zal het vervangen worden door de 

persoon die hem opvolgt in de functie of de hoedanigheid krachtens dewelke hij aan de 

oprichting van de vereniging heeft deelgenomen. Blijkt zulks onmogelijk, dan zal hij vervangen 

worden op voorstel van het beroep met dien verstande dat de opvolger dezelfde sector van het 

beroep moet vertegenwoordigen. 

 

 

 

 

Elke opvolger moet aangenomen worden door de algemene vergadering. 

Is zulks niet het geval, of kunnen de in de vorige alinea's geformuleerde regelen geen toepassing 

vinden, dan komt het de algemene vergadering toe een nieuw werkend lid te kiezen. 

 

 

Artikel 7 

 

Niemand kan aanvaard worden als toegetreden lid, zo hij niet vooraf een schriftelijk verzoek 

richt tot de raad van bestuur en zo hij niet door twee werkende of toegetreden leden wordt 

voorgedragen. 

In dit verzoek moet de kandidaat verklaren dat hij instemt met het doel, de statuten en het 

reglement van de vereniging. 

De raad van bestuur beslist op soevereine wijze, bij geheime stemming. Zijn beslissing hoeft 

niet gemotiveerd te worden. 

Wordt aangenomen, de kandidaat die minstens de twee derden van de stemmen der aanwezige 

of vertegenwoordigde leden bekomt. 
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Artikel 8 

 

De werkende en de toegetreden leden zijn vrij op gelijk welk ogenblik uit de vereniging te 

treden; zij zullen hun beslissing schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis brengen. 

Het lid, zowel werkend als toegetreden, dat weigert of nalaat de door hem verschuldigde 

bijdrage aan de vereniging te betalen, wordt als ontslagnemend aangezien.  Deze weigering of 

deze onthouding worden als vaststaand beschouwd ten laatste tien dagen na de verzending van 

een tweede schriftelijke aanmaning tot betaling van deze bijdrage. 

Wordt eveneens geacht ontslag te nemen, het werkend of toegetreden lid dat de functie niet 

meer uitoefent of de hoedanigheid verliest krachtens dewelke het van de vereniging deel 

uitmaakt, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 

 

 

Artikel 9 

 

De schorsing of de uitsluiting van een werkend lid kan, op voorstel van de raad van bestuur, 

slechts worden uitgesproken door de algemene vergadering.  Deze vergadering beslist, bij 

geheime stemming, bij meerderheid van minstens twee derden van de aanwezige of 

vertegenwoordigde werkende leden.  Haar beslissing hoeft niet gemotiveerd te worden. 

De schorsing of de uitsluiting van een toegetreden lid kan worden uitgesproken door de raad 

van bestuur, bij tweederde meerderheid. 

 

De schorsing of de uitsluiting moet worden voorgesteld : 

 

1. wanneer een werkend of toegetreden lid zich niet onderwerpt aan de statuten en aan de 

reglementen van de vereniging of aan de beslissingen die regelmatig door de organen van 

de vereniging genomen worden; 

2. wanneer een werkend of toegetreden lid weigert de gevraagde rechtvaardigende stukken te 

verstrekken die nodig zijn om over te gaan tot de vaststelling van zijn bijdrage, of wanneer 

hieromtrent opzettelijk valse inlichtingen verstrekt worden; 

3. wanneer een werkend of toegetreden lid getroffen wordt door een gerechtelijke of 

bestuurlijke beslissing, die afbreuk doet aan zijn beroepseer. 

 

 

 

De schorsing of de uitsluiting mag slechts voorgesteld worden nadat de raad van bestuur de 

belanghebbende zal gehoord hebben in zijn middelen van verdediging en nadat hij daartoe, per 

brief, ten minste vijf vrije dagen op voorhand, werd uitgenodigd. 

 

 

Artikel 10 

 

Het geschorst, uitgesloten of ontslagnemend werkend of toegetreden lid, alsook de erfgenamen 

of rechthebbenden van het overleden werkend of toegetreden lid, hebben generlei recht op het 

activa van de vereniging en kunnen geen afrekening vragen, gerechtelijk doen verzegelen of 

inventaris eisen. 

Zij blijven de betaling verschuldigd van alle bijdragen die op het ogenblik van de schorsing, 

uitsluiting, ontslag of overlijden eisbaar waren. 

Het lidmaatschap van het werkend of toegetreden lid eindigt bij overlijden, of bij ontbinding 

van de rechtspersoon. 
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 TITEL III 
Inkomsten 

 

 

Artikel 11 

 

Het maatschappelijk vermogen is samengesteld uit : 

 

1. de door de leden gestorte bijdragen; 

2. de vergoeding voor de prestaties die de vereniging verricht in het kader van haar 

maatschappelijk doel; 

3. de toelagen, giften en legaten die de vereniging gemachtigd is te ontvangen van de 

openbare machten, private organismen en particulieren. 

 

Het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op € 2.500 per lid, zowel werkend 

als toegetreden. 

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, alsook haar stortingsmodaliteiten, worden door de raad 

van bestuur vastgesteld.  Dit bedrag kan verschillen naargelang de hoedanigheid, het beroep van 

het lid of volgens gelijk welk ander criterium. 
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TITEL IV 
Algemene vergadering 

 

Artikel 12 

 

De algemene vergadering is samengesteld uit de werkende en de toegetreden leden van de 

vereniging. 

Haar bevoegdheid wordt bepaald door de wet en de statuten. 

Het bureau van de algemene vergadering is samengesteld uit de raad van bestuur. 

 

 

 

 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, die tevens 

voorzitter is van de vereniging, of, bij diens afwezigheid, door de aanwezige ondervoorzitter die 

de meeste dienstjaren in die hoedanigheid heeft. 

De algemene vergadering duidt een secretaris en twee stemopnemers aan. 

 

 

Artikel 13 

 

De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. 

De raad van bestuur brengt verslag uit aan de algemene vergadering over de activiteit van de 

vereniging, gedurende het afgelopen jaar; hij legt de rekening van ontvangsten en uitgaven 

voor; geeft kennis van het verslag van de commissarissen of de toezichthouders op de 

rekeningen; licht de werkontwerpen voor het lopend jaar toe; stelt de begroting voor; formuleert 

alle suggesties die hij nodig acht aan het onderzoek der vergadering voor te leggen; neemt nota 

van alle voorstellen door de leden gedaan. 

Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort onder meer : 

a. de wijziging van de statuten van de vereniging; 

b. de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

c. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; 

d. de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 

e. de benoeming en de afzetting van de commissarissen of toezichthouders op de 

rekeningen en het bepalen van hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend; 

f. de kwijting aan de bestuurders, de commissarissen of de toezichthouders op de 

rekeningen;  

g. de uitsluiting van werkende leden; 

h. de vaststelling van lidmaatschapsbijdragen; 

i. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 

j. alle gevallen waarin de statuten zulks vereisen. 

 

 

Artikel 14 

 

De algemene vergadering komt ten minste eens per jaar bijeen, in de loop van het tweede 

trimester van het maatschappelijk jaar. 

Zij moet in bijzondere vergadering bijeenkomen op schriftelijke aanvraag van ten minste één 

vijfde der werkende leden, bij de raad van bestuur ingediend. Deze leden moeten de punten 

bepalen die zij ter beraadslaging wensen voorgelegd te zien. 

Zij kan bovendien in bijzondere vergadering door de raad van bestuur bijeengeroepen worden 

wanneer het maatschappelijk belang zulks vergt. 
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Zowel voor de gewone als voor de bijzondere algemene vergadering worden zowel de 

werkende als de toegetreden leden opgeroepen. 

 

 

Artikel 15    

 

De leden worden, door de raad van bestuur tot de algemene vergaderingen opgeroepen, per 

brief, ondertekend door de voorzitter of een bestuurder, ten minste acht dagen voor de 

vergadering. De oproepingsbrief maakt melding van de agenda, de datum, het uur en de plaats 

van de vergadering. 

Elk door één twintigste van de werkende leden ondertekend voorstel moet op de agenda 

gebracht worden.  

 

 

 

Behalve in de gevallen bepaald bij de wet kan de vergadering geldig beslissen over punten die 

niet op de agenda werden ingeschreven. 

 

 

Artikel 16    

 

Ieder werkend lid kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber naar keuze, voor zover 

deze zelf werkend lid is en drager van een geschreven volmacht.  

Ieder toegetreden lid kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber naar keuze, voor 

zover deze zelf werkend of toegetreden lid is en drager van een geschreven volmacht.  

 

Geen enkel lid mag drager zijn van meer dan één volmacht. 

 

 

Artikel 17 

 

De gewone algemene vergaderingen beraadslagen geldig welk ook het getal zij der aanwezige 

of vertegenwoordigde leden. 

De bijzondere algemene vergaderingen beraadslagen slechts geldig als minstens de helft der 

werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering, die minstens vijf dagen 

vooraf wordt opgeroepen, geldig beraadslagen, welk ook het getal zij van de aanwezige of 

vertegenwoordigde werkende leden. 

Bij afwijking van de voorgaande alinea’s kan slechts over de wijziging van de statuten, de 

schorsing en de uitsluiting van werkende leden of de ontbinding van de vereniging, 

beraadslaagd op de wijze en onder de voorwaarden bepaald door de wet.  

 

 

Artikel 18 

 

Alle leden of hun lasthebbers hebben stemrecht op de algemene vergaderingen; zij beschikken 

ieder over één stem. 

Nochtans hebben alleen de werkende leden stemrecht voor de benoeming en de afzetting van de 

leden van de raad van bestuur. 

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, behalve in de 

gevallen waarin de wet of de statuten het anders bepalen. Bij staking van stemmen is deze van 

de fungerende voorzitter beslissend. 
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De stemming geschiedt geheim voor al de kwesties, waarin personen betrokken zijn (o.m. voor 

de verkiezingen, schorsingen, uitsluitingen), of op verzoek van de meerderheid van de 

aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. 

 

 

Artikel 19 

 

De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register der 

verslagen, dat door de fungerende voorzitter en de secretaris getekend wordt.  

Dit register wordt behouden ten maatschappelijke zetel, waar al de leden er kennis van kunnen 

nemen, zonder verplaatsing van het register. 

 

Deze beslissingen worden eventueel ter kennis gebracht van alle belanghebbenden, per brief of 

door publicatie in persorganen. 
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TITEL V 

Bestuur 

 

Artikel 20 

 

De vereniging wordt bestuurd door een raad, bestaande uit ten minste tien en ten hoogste zestien 

personen, bestuurders genoemd, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van 

vier jaar, waarvan: 

− de helft op voorstel van de federale Minister die de binnenvaart in zijn bevoegdheid heeft; 

− de helft op voorstel van organisaties van vervoerders van goederen langs de waterweg. 

 

Uittredende leden van de raad van bestuur zijn herverkiesbaar. Hun mandaat eindigt door 

ontslag, overlijden of afzetting. 

 

De voorstellen tot het ambt van bestuurder moeten op de maatschappelijke zetel toekomen ten 

laatste acht dagen vóór de datum vastgesteld door de algemene vergadering die tot de 

benoemingen moet overgaan. 

De leden die de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt hebben, kunnen zich geen kandidaat stellen 

voor het ambt van bestuurder. 

Nochtans zal een bestuurder in functie die de vijfenzestig jaar overschreden heeft, zijn functie in 

dezelfde hoedanigheid verder zetten tot de eerstvolgende gewone algemene vergadering.  

 

 

Artikel 21 

 

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters en benoemt 

een penningmeester en een secretaris. 

De voorzitter, gekozen onder de leden die tot de federale Overheidsdienst, die de binnenvaart in 

zijn bevoegdheid heeft, behoren, draagt de titel van voorzitter van de vereniging. 

 

 

Artikel 22 

 

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur en alle 

daden van beschikking te stellen die de vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk door de 

wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.  

De raad van bestuur kan, op eigen gezag, tot alle verrichtingen beslissen die, overeenkomstig de 

termen van het artikel drie der onderhavige statuten, onder het maatschappelijk doel vallen. 

Hij benoemt en ontslaat het personeel van de vereniging en stelt hun bevoegdheden en 

bezoldigingen vast.  

De raad van bestuur draagt de kandidaat-bestuurders voor bij de algemene vergadering. 
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Artikel 23 

 

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan betreffende de verplichtingen van 

de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen opdracht. 

 

 

Artikel 24 

 

De raad vergadert op initiatief van de voorzitter of op aanvraag van twee bestuurders, en ten 

minste om de twee maanden, behalve gedurende de maanden juli en augustus, bij middel van 

een aan de persoon of aan de woonplaats af te geven of te bestellen bericht. 

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de 

aanwezige ondervoorzitter die de meeste dienstjaren in die hoedanigheid heeft.  

 

 

Artikel 25 

 

Ieder bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega's, zo deze drager is 

van een geschreven volmacht. 

Geen enkel bestuurder mag drager zijn van meer dan één volmacht. 

 

 

Artikel 26 

 

De raad van bestuur beraadslaagt slechts geldig indien de meerderheid der bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 

 

Artikel 27 

 

Ieder bestuurder beschikt over één stem. 

De beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, 

onverminderd de toepassing van artikel zeven, laatste lid, van onderhavige statuten. Bij staking 

van stemmen is deze van de fungerende voorzitter beslissend. 

 

 

Artikel 28 

 

De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden ingeschreven in een 

register der verslagen, dat door de fungerende voorzitter en secretaris wordt getekend. 

Door de leden en de bestuurders kan ten maatschappelijke zetel en zonder verplaatsing kennis 

worden genomen van alle notulen en beslissingen van de raad van bestuur, evenals alle 

boekhoudkundige stukken van de vereniging, onder controle van de commissarissen indien 

benoemd door de algemene vergadering.  
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Artikel 29 

 

De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur, met gebruik van de maatschappelijke 

handtekening hieraan verbonden, over aan de afgevaardigd bestuurder, gekozen tussen de 

bestuurders die benoemd zijn op voorstel van de federale Minister die de binnenvaart in zijn 

bevoegdheid heeft. 

Deze wordt bijgestaan door twee leden die gekozen worden  tussen de bestuurders die benoemd 

zijn op voorstel van de federale Minister die de binnenvaart in zijn bevoegdheid heeft en twee 

leden die gekozen worden tussen de bestuurders die benoemd zijn op voorstel van de 

organisaties van vervoerders van goederen langs de waterweg. Deze personen vormen het 

directiecomité, dat wordt voorgezeten door de afgevaardigd bestuurder. 

De leden van het directiecomité treden ofwel alleen ofwel gezamenlijk ofwel als college op.  

De afgevaardigd bestuurder geeft ter zitting aan de raad van bestuur rekening over de uitvoering 

van zijn opdracht. 

 

 

Artikel 30 

 

De mandaten van bestuurder worden kosteloos waargenomen. 

Nochtans kunnen vergoedingen toegekend worden, waarvan het bedrag door de raad van 

bestuur wordt vastgesteld. 

De raad van bestuur stelt de bijzondere vergoedingen vast van de afgevaardigd bestuurder, de 

leden van het directiecomité, de penningmeester en de secretaris. 

 

 

Artikel 31 

 

Alle akten, die de vereniging binden, behalve die van het dagelijks bestuur, worden door de 

voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door één ondervoorzitter en de afgevaardigd bestuurder 

getekend, behoudens bijzonder beding van de raad van bestuur. 

De rechtsvorderingen worden, zowel als eiser of verweerder, door de raad van bestuur namens 

de vereniging gevoerd, op vervolging en ten verzoeke van de voorzitter of van de afgevaardigd 

bestuurder daartoe gemachtigd.  

De daden van dagelijks bestuur en van inwendige orde, de lopende briefwisseling, de 

ontvangstbewijzen en kwitanties worden door de afgevaardigd bestuurder getekend, zonder dat 

deze tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur dient te 

bewijzen. 

Voor de opvragingen van geld zijn twee handtekeningen nodig: enerzijds deze van de 

penningmeester, en anderzijds, deze van de voorzitter, van één ondervoorzitter of van de 

afgevaardigd bestuurder. 
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TITEL VI 
Begrotingen, rekeningen, verslag 

 

Artikel 32 

 

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

De rekening van ontvangsten en uitgaven van het verlopen dienstjaar wordt afgesloten en de 

begroting van het komende jaar vastgesteld.  Beide worden ter goedkeuring aan de gewone 

algemene vergadering voorgelegd, evenals het activiteitsverslag en het ontworpen 

werkprogramma. 

 

 

Artikel 33 

 

De controle op de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de 

verrichtingen weer te geven in de jaarrekeningen kan opgedragen worden aan één of meer 

commissarissen die dan aangesteld worden door de algemene vergadering. De 

commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke 

personen of rechtspersonen, van het Instituut van bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering 

stelt de bezoldiging vast. 

De commissarissen zijn belast met de controle van de rekeningen. Teneinde hun opdracht te 

vervullen, mogen zij op de zetel van de vereniging inzage nemen van de boeken, de 

briefwisseling, de notulen en, in het algemeen, van alle geschriften van de vereniging. Hun 

mandaat kan worden herroepen door de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid 

van stemmen. 

Indien geen commissarissen worden benoemd, zal de algemene vergadering twee 

toezichthouders op de rekeningen aanduiden, voorgedragen door de raad van bestuur, waarvan 

de ene op voorstel van de federale Minister die de binnenvaart in zijn bevoegdheid heeft en de 

andere op voorstel van de meest representatieve organisaties van vervoerders van goederen 

langs de waterweg.  

De toezichthouders op de rekeningen worden voor een termijn van drie jaar benoemd.  Zij zijn 

herkiesbaar. Hun mandaat kan worden herroepen door de algemene vergadering met 

eenvoudige meerderheid van stemmen. 

De toezichthouders op de rekeningen zijn, zonder tussenkomst in het bestuur, belast met het 

toezicht op en de controle van de boekhouding.  Zij mogen, zonder verplaatsing, kennis nemen 

van al de boekhoudkundige stukken.  Zij krijgen de rekeningen medegedeeld één maand vóór 

de algemene vergadering en brengen verslag uit. 

De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast. 

 

 

Artikel 34 

 

De raad van bestuur legt jaarlijks de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting 

voor het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, die kwijting 

geeft aan de bestuurders, aan de commissarissen of aan de toezichthouders op de rekeningen. 

De raad van bestuur maakt jaarlijks, na de algemene vergadering, aan de federale Minister die 

de binnenvaart in zijn bevoegdheid heeft, het activiteitsverslag van de vereniging over van het 

verlopen jaar, het werkprogramma van het lopend jaar en het verslag van de commissarissen of 

de toezichthouders op de rekeningen. 
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TITEL VII 
Wijziging der statuten 

 

Artikel 35 

 

Ieder voorstel tot wijziging der statuten, hetzij door de raad van bestuur, hetzij door ten minste 

één vijfde der werkende leden ingeschreven op de laatste jaarlijkse lijst, zal per brief aan de 

leden worden medegedeeld ten minste acht dagen vóór de datum van de bijzondere algemene 

vergadering. 
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TITEL VII 
Ontbinding, bestemming der goederen 

 

Artikel 36 

 

In geval van ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering die haar uitgesproken 

of vastgesteld heeft, de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. 

 

 

Artikel 37 

 

Al waarin niet voorzien is in onderhavige statuten wordt geregeld door de bepalingen van de 

wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 

verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wetten van 2 mei 

2002, 16 januari 2003 en 9 juli 2004. 

 

 

Onderhavige statuten vervangen de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 april 

1970 met navolgende wijzigingen. 

 

Gedaan te Brussel, 3 december 2004 in drie originele exemplaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. JOSEPH,        J.-C. HOUTMEYERS, 

Afgevaardigd bestuurder      Voorzitter. 


