Statuten van de Belgische Vereniging voor Ingenieursgeologie en Rotsmechanica
(goedgekeurd tijdens de grondwetgevende algemene vergadering van 20 december 2006 en de
buitengewone algemene vergadering van 25 april 2014)

I.

DOEL EN SAMENSTELLING VAN DE VERENIGING

Artikel 1
De ‘Belgische Vereniging voor Ingenieursgeologie en Rotsmechanica’ is een feitelijke vereniging met als
doel de studies die rechtstreeks verband houden met ingenieursgeologie en rotsmechanica, te bevorderen
en aan te moedigen, en de resultaten ervan te publiceren.
De duur van de vereniging is onbeperkt.
De administratieve zetel is gevestigd op een plaats bepaald door de vereniging.
De vereniging is de Belgische afdeling van de Internationale Vereniging voor Ingenieurs- en Milieugeologie
(IVIG) en de Internationale Vereniging voor Rotsmechanica (IVRM).

Artikel 2
Ter bevordering van het onderwijs en het theoretisch en technisch onderzoek organiseert de vereniging
conferenties en congressen, laat ze haar leden deelnemen aan soortgelijke evenementen georganiseerd
door internationale of andere verenigingen en publiceert ze documenten over haar doel.

Artikel 3
De vereniging heeft drie soorten leden:
a)

individuele leden: natuurlijke personen erkend door de raad (bepaald in artikel 5) voor hun
bekwaamheid in of belangstelling voor ingenieursgeologie en/of rotsmechanica.
Hun bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering op voorstel van de raad.

b)

collectieve leden: instellingen, organen, verenigingen die actief zijn in ingenieursgeologie en/of
rotsmechanica en de activiteiten van de vereniging bevorderen.
Hun bijdrage wordt ook vastgelegd door de algemene vergadering op voorstel van de raad. De
collectieve leden vaardigen een vertegenwoordiger af.

c)

ereleden: personen die zich onderscheiden hebben door hun werk of bekwaamheid in
ingenieursgeologie en/of rotsmechanica of die uitstekende diensten voor de vereniging verricht
hebben. De ereleden worden voor het leven benoemd door de raad, zonder onderscheid in
nationaliteit. Zij betalen geen bijdrage.

De bijdrage van de individuele en collectieve leden omvat de bijdrage aan de vereniging zelf en aan een
van de twee internationale verenigingen (Internationale Vereniging voor Ingenieurs- en Milieugeologie
(IVIG) en de Internationale Vereniging voor Rotsmechanica (IVRM)) waarvan de vereniging de Belgische
afdeling is. Bij de betaling van hun jaarlijkse bijdrage moeten de leden vermelden bij welke internationale
vereniging ze zich willen aansluiten. Tegen betaling van een extra bijdrage kunnen ze zich ook aansluiten
bij de tweede internationale vereniging. Het bedrag van deze extra bijdrage wordt vastgelegd door de
algemene vergadering op voorstel van de raad.
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Artikel 4
De leden verliezen hun hoedanigheid van lid bij:
a)
b)
c)

II.

ontslag;
uitsluiting door de raad: als de leden hun bijdrage twee jaar na elkaar niet betalen, kan de raad hun
uitsluiting van de lijst goedkeuren met een tweederdemeerderheid;
schrapping door de raad: als de leden handelen in strijd met het doel en de belangen van de
vereniging, verliezen ze hun hoedanigheid van lid na een beslissing van de raad met gewone
meerderheid. In dit geval moeten ze zich verantwoorden bij de raad.

ADMINISTRATIE EN WERKING

Artikel 5
De Belgische Vereniging voor Ingenieursgeologie en Rotsmechanica wordt bestuurd door een raad,
samengesteld uit de voorzitter, de ‘Past President’, twee ondervoorzitters en vijftien leden ten hoogste.
De voorzitter van de vereniging is lid van de raad en wordt rechtstreeks door de algemene vergadering
verkozen onder de leden die minstens een jaar actief zijn in de raad en die zich kandidaat gesteld hebben,
behalve bij afwijkingen toegestaan door de algemene vergadering. Hij wordt bij geheime stemming en
gewone meerderheid voor vier jaar verkozen. De voorzitter kan geen twee opeenvolgende mandaten
uitoefenen.
De uittredende voorzitter wordt ‘Past President’ en blijft voor een periode van vier jaar lid van rechtswege
van de raad.
De twee ondervoorzitters zijn respectievelijk vertegenwoordiger en gesprekspartner bij de Internationale
Vereniging voor Ingenieurs- en Milieugeologie (IVIG) en de Internationale Vereniging voor Rotsmechanica
(IVRM).
De tien leden van de raad worden bij geheime stemming en met gewone meerderheid voor vier jaar
verkozen door de algemene vergadering. Jaarlijks wordt een kwart van de leden vervangen. De
uittredende leden zijn herkiesbaar.
De uittredende ‘Past President’ is zoals alle leden van de vereniging herkiesbaar als lid van de raad.
Wanneer bij de verkiezing van de voorzitter een plaats als lid van de raad vrijkomt, zal de algemene
vergadering ook het vrijgekomen mandaat van de nieuwe voorzitter vernieuwen. Het mandaat van het
aldus verkozen lid loopt af wanneer het mandaat van het vervangen lid normaal gezien zou aflopen.
Op de eerste vergadering van de raad na de verkiezing van de nieuwe voorzitter worden de twee
ondervoorzitters, de secretaris en de penningmeester door de raad benoemd onder de leden op voorstel
van de voorzitter. Samen met de voorzitter vormen ze het bestuur van de vereniging.
In geval van vacature van een lid van de raad kan de raad beslissen om dit lid te vervangen. De
volgende algemene vergadering zal zich uitspreken over de definitieve vervanging.
Het mandaat van de aldus verkozen leden loopt af wanneer het mandaat van de vervangen leden normaal
gezien zou aflopen.
De raad kan om het even wie voor zijn vergaderingen uitnodigen die nuttig advies over een van de
agendapunten kan geven.
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Artikel 6
De raad vergadert minstens twee keer per jaar en wordt ofwel bijeengeroepen door de voorzitter of op
verzoek van minstens een kwart van de leden van de raad.
Met het oog op de geldigheid van de beslissingen moet minstens een derde van de leden van de raad
aanwezig zijn.
Van elke vergadering wordt er een verslag gemaakt. De verslagen worden opgesteld door de
secretaris en goedgekeurd door de raad.

Artikel 7
De leden van de vereniging krijgen geen enkele vergoeding voor de aan hen toevertrouwde functies.

Artikel 8
De talen van de Belgische Vereniging voor Ingenieursgeologie en Rotsmechanica zijn het Nederlands en
Frans. De officiële documenten van de vereniging die aan alle leden gericht zijn, worden in beide talen
opgesteld.

Artikel 9
Jaarlijks wordt er in de loop van het eerste semester een gewone algemene vergadering van de effectieve,
toegevoegde en ereleden gehouden. Elk lid heeft één stem.
De stemming bij volmacht is toegelaten. Elk lid dat aan een algemene (gewone of buitengewone)
vergadering deelneemt, kan slechts twee volmachten uitoefenen.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of op verzoek van minstens een kwart
van de leden van de vereniging.
De agenda van de gewone vergadering wordt vastgelegd door de raad, die rekening moet houden met de
punten voorgesteld door de voorzitter of met elk verzoek van minstens een kwart van de leden van de
vereniging.
De agenda wordt minstens twee weken vóór de vergadering naar de leden van de vereniging gestuurd.
De algemene vergadering luistert naar de verslagen over het beheer van de raad en de financiële en
morele situatie van de vereniging.
De algemene vergadering keurt de rekeningen van het afgesloten jaar en het budget voor het volgende
jaar goed en neemt besluiten over de agendapunten.
Het verslag van de algemene vergadering met het jaarlijkse activiteitenverslag en de financiële situatie
wordt in de loop van het jaar naar alle leden van de vereniging gestuurd.
Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve de beslissingen die onder artikels 10 en 11 vallen.

III.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN, FUSIE EN ONTBINDING

Artikel 10
De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een buitengewone algemene vergadering die hiervoor
gemandateerd is, op voorstel van de raad of minstens een kwart van de leden van de vereniging. In het
laatste geval zal het voorstel voorgelegd worden aan de raad, die verplicht is om binnen de maand een
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen.
Als deze buitengewone algemene vergadering, behoorlijk bijeengeroepen daarvoor, niet minstens een
derde van de leden van de vereniging vertegenwoordigt, wordt er met een tussentijd van minstens twee
weken een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. Deze nieuwe algemene vergadering kan een
geldige beslissing nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
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Een wijziging van de statuten kan slechts bij een tweederdemeerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden goedgekeurd worden.

Artikel 11
De buitengewone algemene vergadering, speciaal bijeengeroepen om zich uit te spreken over de
ontbinding van de vereniging of de fusie ervan met een andere vereniging, moet meer dan de helft van de
leden van de vereniging vertegenwoordigen.
Als het quorum niet bereikt is, wordt de buitengewone algemene vergadering opnieuw bijeengeroepen met
een tussentijd van minstens twee weken. Op dat ogenblik kan ze een geldige beslissing nemen ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De ontbinding van de vereniging of de fusie ervan met een andere vereniging kan slechts bij een
tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden goedgekeurd worden.

Artikel 12
In geval van fusie zal de algemene vergadering een of meerdere commissarissen aanstellen die instaan
voor de overdracht van de activa van de vereniging aan de groep ontstaan uit de fusie.

Artikel 13
In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering een of meerdere commissarissen
aanstellen die instaan voor de liquidatie van de activa van de vereniging. De algemene vergadering kent de
nettoactiva toe aan een of meerdere instellingen die eenzelfde doel als de vereniging hebben.

======================
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