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Benaming
(voluit) : Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten
(afgekort) : V.V.L.E.
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Dianadreef 22
8200

Brugge (Sint-Michiels)

België
Onderwerp akte : Oprichting
HOOFDSTUK I – BENAMING, ZETEL, DOELEN
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam : Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten, hierna
vermeld als : “de vereniging”. Afgekort : V.V.L.E.
Artikel 2
De vereniging wordt gesticht door enerzijds de hierna vermelde mede-oprichters, ingeschreven op het tableau
van de landmeters-experten, bepaald in artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van Federale Raden
van landmeters-experten, en anderzijds de vereniging zonder winstoogmerk Nationale Vereniging van
Landmeters Experten (afgekort : N.V.L.E.), hierna aangehaald als de “medestichtende rechtspersoon”.
Artikel 3
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied BrusselHoofdstad. De zetel kan gevestigd worden op de zetel van een nationaal representatieve beroepsvereniging
zoals de medestichtende rechtspersoon.
De zetel is gevestigd : Dianadreef 22, 8200 BRUGGE, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
Artikel 4
De vereniging streeft volgende doelstellingen na :
1.
De erkenning, door de bevoegde wetgevers en overheden, van het beroep van landmeter expert, thans
omschreven in de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert en
het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de
landmeter-expert, inzonderheid artikel 18.
De erkenning betreft zowel het uitoefenen van het beroep als de onderwijsvorming en de beroepsvorming.
2.

De verdediging van de uitoefening van het beroep van landmeter-expert.

3. De verdediging van de beroeps-, morele en materiële belangen van de leden, zowel tegenover de
instellingen en openbare besturen als tegenover derden. Deze verdediging omvat ook het behartigen van de
rechtszekerheid en de verworven rechten van de landmeter-expert in al zijn professionele hoedanigheden, en dit
zonder discriminatie.
4. Het opzoeken en het vervolgen van alle daden van onbehoorlijke uitvoering van het beroep, mede in acht
genomen de bevoegdheden van overheden en de publiekrechtelijke instellingen.
5. Het ondernemen of bevorderen van alle initiatieven die betrekking hebben met enerzijds de
beroepsactiviteiten van de leden van de vereniging en anderzijds de organisatie van het onderwijs en de vorming
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die relevant kunnen zijn voor het beroep van landmeter-expert.

6. Het behoud onder de leden van een tucht en een plichtenleer die de uitvoering van de opdracht van
algemeen belang waarmede ze gelast zijn, bevorderen.
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7. Het bevorderen of het tussenkomen in alle sociale werken die de verbetering van de toestand van alle leden
van de vereniging en desgevallend van hun gezin tot doel heeft.
Om de doelstellingen te bereiken zal de vereniging eveneens betrachten :
a) alle problemen van theoretische of praktische aard die zich bij het uitoefenen van het beroep van
landmeter-expert stellen, bestuderen, welke ook de sector is waarin het beroep uitgevoerd wordt, zowel op
nationaal en regionaal vlak en lokaal vlak als op internationaal vlak, onder meer het uitoefenen van het beroep
aan eenvormige praktisch toepasbare beginselen onderwerpen.
b) alle documentatiebescheiden verzamelen die de leden kunnen helpen bij hun beroepsbezigheden en ze
laten genieten van de evolutie van de beroepstechniek.
c) in het bijzonder de steun aan de jonge confraters bevorderen met het verschaffen van technische en
praktische raadgevingen door ervaren confraters bijeengebracht.
d) alle documentatiebescheiden verzamelen, ordenen en ze aan haar leden over te maken bij middel van
uitgaven of andere.
Artikel 5
De voorzitter, de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vereniging, elkeen wat hen aanbelangt,
overleggen in de mate van het mogelijke met de medestichtende rechtspersoon wanneer dit aangewezen is en
dit de behoorlijke uitoefening van het beroep van landmeter-expert op nationaal, regionaal, provinciaal, lokaal,
gemeentelijk of internationaal vlak of de andere doelstellingen kan bevorderen. De voorzitter, de raad van
bestuur en de algemene vergadering van de vereniging, elkeen wat hen aanbelangt, lichten de medestichtende
rechtspersoon in zodra dit mogelijk en aangewezen is.
De statuten van de vereniging doen geen afbreuk aan de rechten en plichten van de medestichtende
rechtspersoon. De raad van bestuur kan overleggen met de medestichtende rechtspersoon op haar verzoek of
wanneer haar prerogatieven, rechte, verplichtingen of statutaire doelstellingen dit verantwoorden.
De medestichtende rechtspersoon heeft een raadgevende stem bij de vergaderingen of beraadslagingen van de
raad van bestuur indien de voorzitter van de vereniging of de raad van bestuur haar hiervoor uitnodigt of toelaat
met raadgevende stem.
De raad van bestuur kan de medestichtende rechtspersoon permanent of in functie van de agenda de dagorde
van de vergaderingen meedelen en uitnodigen voor de vergaderingen.
Artikel 6
De voorzitter, de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vereniging, elkeen wat hen aanbelangt,
kunnen in de mate van het mogelijke overleg plegen met de bevoegde overheden – onder meer de
internationale, federale, gewestelijke, provinciale, lokale en gemeentelijke overheden – , met door de wet, het
decreet, een besluit of een verdrag aangewezen of erkende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen,
met de onderwijs- en beroepsinstellingen en met overkoepelende, voor het beroep van landmeter-expert
representatieve, nationale of internationale verenigingen, met inbegrip van de Internationale Federatie van
Landmeters (Fédération Internationale des Géomètres). Dit overleg kan plaatsvinden telkenmale dit aangewezen
is en dit de behoorlijke uitoefening van het beroep van landmeter-expert op nationaal, regionaal, provinciaal,
lokaal of gemeentelijk of internationaal vlak of andere doelstellingen kan bevorderen. De medestichtende
rechtspersoon is een nationaal representatieve beroepsvereniging.
In het kader van dit overleg mag een derde persoon, afgevaardigd door deze overheden, verenigingen en
instellingen, eveneens deelnemen, deels of geheel, aan de vergaderingen van de raad van bestuur of de
algemene vergadering indien deze organen het aangewezen achten.
De raad van bestuur kan samenwerkingsakkoorden afsluiten met overheden, instellingen, internationale
verenigingen en andere belangstellende representatieve nationale verenigingen dan de medestichtende
rechtspersoon wanneer dit aangewezen is en dit de behoorlijke uitoefening van het beroep van landmeter-expert
op nationaal, regionaal, provinciaal, lokaal of gemeentelijk of internationaal vlak of andere doelstellingen kan
bevorderen. De raad van bestuur wint vervolgens de goedkeuring van de algemene vergadering in.
Met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering kan de raad van bestuur
samenwerkingsakkoorden afsluiten met andere verenigingen. Hij draagt hierbij zorg voor het delen en
waarborgen van de doelstellingen dat het beroep van landmeter-expert zonder discriminatie wordt uitgeoefend of
kan worden uitgeoefend en dat verworven rechten gevrijwaard worden.
Artikel 7
De vereniging mag alle andere activiteiten ondernemen die de verwezenlijking van de doelstellingen bevorderen.
Zij kan ook, doch slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen. De opbrengst hiervan wordt enkel besteed
aan de doelstellingen waarvoor de vereniging werd opgericht.
Deze activiteiten omvatten inzonderheid de eenmalige of herhaalde vormingssessies die de leden in het kader
van de permanente vorming landmeter-expert kunnen volgen of moeten volgen voor het behoud van de
erkenning van de uitoefening van het beroep. De vereniging bevordert de erkenning van deze onderwijs- en
vormingsactiviteiten door de bevoegde overheden en instellingen. Ze stelt de vormingssessies open voor andere
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beroepsbeoefenaars dan haar leden wanneer dit aangewezen is.

HOOFDSTUK II – LIDMAATSCHAP
Artikel 8
De vereniging bestaat uit toegetreden leden, effectieve leden en ereleden.
Artikel 9
Het aantal toegetreden leden is onbeperkt.
De toegetreden leden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :
Natuurlijke persoon zijn ;
Van alle burgerlijke rechten genieten;
Voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van het beroep van landmeter-expert of inzake het
dragen van de titel ervan;
In regel zijn met het lidgeld, bepaald voor de onderscheiden toegetreden leden.
Studenten die ingeschreven zijn in een opleiding, afgesloten met een diploma dat in aanmerking komt voor de
wettelijke uitoefening van het beroep van landmeter-expert, kunnen toegetreden lid worden mits van alle
burgerlijke rechten te genieten en in regel te zijn met de lidgeld-bijdrage.
De raad van bestuur aanvaardt de inschrijving met inachtname van het non-discriminatie-beginsel en kan
modaliteiten van inschrijving bepalen zoals de digitale inschrijving. De voorzitter beheert de inschrijvingen,
desgevallend in samenspraak met de schatbewaarder.
Er is noch voorwaarde van woonplaats noch voorwaarde van een statuut waaronder het beroep van landmeterexpert wordt uitgeoefend of kan worden uitgeoefend.
De vereniging staat in voor de betaling van het lidmaatschap van de medestichtende rechtspersoon.
Met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering kan de raad van bestuur een bijzondere
overeenkomst afsluiten met een andere vereniging van landmeters-experten. Hij draagt hierbij zorg voor het
delen van de doelstellingen dat het beroep van landmeter-expert zonder discriminatie wordt uitgeoefend of moet
kunnen worden uitgeoefend en dat verworven rechten moeten gevrijwaard worden.
Artikel 10
Elk toegetreden lid kan uit de vereniging treden mits een opzeg die hij aan de raad van bestuur geeft door
aangetekend schrijven en verzendt minstens één maand vóór het sluiten van het dienstjaar.
Elk dienstjaar vangt aan op 1 januari van het burgerlijk jaar.
Het toegetreden lid kan de vereniging ook vragen om erelid te worden.
Artikel 11
De effectieve leden, minstens drie in aantal en hoogstens twintig, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden
:
Natuurlijke persoon zijn ;
Toegetreden lid van de vereniging zijn ;
Zijn woonplaats hebben in een Lidstaat van de Europese Unie.
Het stemrecht op de algemene vergadering komt uitsluitend de effectieve leden toe.
De effectieve leden zijn geen ander of bijkomend lidgeld verschuldigd dan de toegetreden leden.
Artikel 12
De ondertekenende medeoprichters zijn van rechtswege lid met ingang van het eerste dienstjaar van de
vereniging.
De eerste verkiezing van de effectieve leden door de toegetreden leden vindt plaats conform artikel 36.
Kandidaten-effectieve leden dienen na de oproep van de raad van bestuur voor de verkiezingen hun kandidatuur
schriftelijk in bij de voorzitter binnen de termijn, vermeld in de oproep.
Behoudens voorafgaande beslissing van de algemene vergadering moet de kandidaat-effectief lid reeds
toegetreden lid zijn geweest gedurende minstens vijf voorafgaande dienstjaren. Het lidmaatschap van de
medestichtende rechtspersoon komt in aanmerking voor deze voorwaarde.
De raad van bestuur kan bepalen dat het lidmaatschap van de door hem aangewezen verenigingen van
beroepsbeoefenaars in aanmerking komt voor de berekening van de voorafgaande dienstjaren.
De kandidaat-effectief lid mag in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de oproep van de raad van bestuur
geen bestuursfuncties of mandaten hebben bekleed of bekleden in een andere nationale, regionale of lokale
vereniging van landmeters-experten dan in de medestichtende rechtspersoon of in de vzw Belgische Orde van
Landmeters-experten (vzw BOLE) voor rekening van of afgevaardigd door de medestichtende rechtspersoon.
Een bestuursfunctie of mandaat, uitgeoefend in een instelling, een raad of een comité voor rekening van deze
andere nationale, regionale of lokale vereniging van landmeters-experten, geldt als mandaat bekleed in deze
andere vereniging.
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De kandidaat-effectief lid mag in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de oproep van de raad van bestuur
evenwel een bestuursfunctie hebben uitgeoefend of uitoefenen of een mandaat hebben bekleed of bekleden in
een andere vereniging of voor rekening van een andere vereniging waarmee de vereniging (V.V.L.E.) een
samenwerkingsakkoord heeft afgesloten dat voorziet dat het uitoefenen van een bestuursfunctie of mandaat in
deze andere vereniging of voor deze rekening van andere vereniging, het indienen van een geldige kandidatuur
tot effectief lid niet in de weg staat. De raad van bestuur kan om bijzondere redenen een uitzondering op het
ontbreken van een samenwerkingsakkoord toelaten op voorafgaand gemotiveerd schriftelijk verzoek van de
kandidaat-effectief lid.
Artikel 13
Elk effectief lid kan uit de vereniging treden mits opzeg aan de raad van bestuur gegeven door aangetekend
schrijven en verzonden minstens één maand vóór het sluiten van het dienstjaar.
Het ontslag van een effectief lid geldt enkel als een verzoek om uit de vereniging te treden indien het effectief lid
aangeeft dat het ontslag als effectief lid ook geldt als ontslag als toegetreden lid.
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Elk dienstjaar vangt aan op 1 januari van het burgerlijk jaar.
Het ontslagnemend lid kan de raad van bestuur ook vragen om erelid te worden.
Artikel 14
Worden ambtshalve uit de vereniging gesloten als toegetreden lid :
1. Enerzijds de toegetreden leden die niet meer aan de voorwaarden van artikel 11 beantwoorden.
2. Anderzijds de toegetreden leden die niet in orde zijn met de betaling van het lidgeld vóór het einde van het
dienstjaar.
Na behoorlijke verwittiging door de voorzitter of de schatbewaarder worden deze leden schriftelijk of mondeling
gehoord over de vaststellingen door de raad van bestuur indien ze hierom schriftelijk verzoeken. Deze leden
mogen zich laten bijstaan door een advocaat of een toegetreden lid dat geen lid van de raad van bestuur is.
De algemene vergadering spreekt de uitsluiting uit op grond van het dossier.
Artikel 15
Worden uit de vereniging gesloten, de toegetreden leden :
1. die hetzij schuldig bevonden worden aan de bijzondere miskenning van de statuten en reglementen die de
algemene vergadering heeft aangenomen.
2. die hetzij door een rechtscollege of een tuchtrechtelijke instantie definitief schuldig aan een misdrijf
bevonden werden in het uitvoeren van het beroep van landmeter-expert.
3. hetzij waarvan de daden de achtbaarheid, waarvan het beroep moet genieten, kunnen schaden.
Na behoorlijke verwittiging door de voorzitter worden deze leden schriftelijk of mondeling gehoord door de raad
van bestuur indien ze hierom schriftelijk verzoeken. Deze leden mogen zich laten bijstaan door een advocaat of
een toegetreden lid dat geen lid van de raad van bestuur is.
Het lid van de raad van bestuur dat gezeteld heeft in een rechtscollege of een tuchtrechtelijke instantie dat/die
uitspraak heeft gedaan over de, aan het betrokken lid verweten, feiten of stilzwijgen, onthoudt zich van deelname
aan de procedure bij de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan zich laten bijstaan door een advocaat die niet stemgerechtigd is.
De raad van bestuur kan in een bijzonder reglement de procedure vaststellen.
De algemene vergadering spreekt de uitsluiting uit op grond van het dossier.
Artikel 16
De algemene vergadering kan het erelidmaatschap toekennen aan voormalige of ontslagnemende toegetreden
of effectieve leden die hierom verzoeken bij de raad van bestuur.
Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering het erelidmaatschap toekennen aan
personen die bijzonder verdienstelijk zijn geweest voor de bescherming of de waardering van het beroep van
landmeter-expert zonder toegetreden of effectief lid te zijn geweest.
De raad van bestuur bepaalt de eventuele eenmalige of jaarlijkse bijdrage voor het erelidmaatschap.
Artikel 17
De raad van bestuur kan van de vereniging de ereleden uitsluiten die:
1. hetzij schuldig bevonden worden aan de miskenning van de statuten en reglementen die de algemene
vergadering of de raad van bestuur heeft aangenomen.
2. hetzij door een rechtscollege of tuchtrechtelijke instantie definitief schuldig bevonden is aan het plegen van
een ernstig misdrijf.
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3. hetzij waarvan de daden de achtbaarheid dat het beroep van landmeter-expert moet genieten, kunnen
schaden.
Na behoorlijke verwittiging door de voorzitter worden deze leden schriftelijk of mondeling gehoord door de raad
van bestuur indien ze hierom schriftelijk verzoeken. Deze leden mogen zich laten bijstaan door een advocaat of
een toegetreden lid dat geen lid van de raad van bestuur is.
De raad van bestuur kan zich laten bijstaan door een advocaat die niet stemgerechtigd is.
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De raad van bestuur kan in een reglement de procedure vaststellen.
Artikel 18
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen
recht op een aandeel in de eventueel behaalde winsten en kunnen geen opbrengst halen uit de vereniging
waardoor zij zich individueel zouden kunnen verrijken.
Uittredende, uitgetreden of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging, en kunnen derhalve inzonderheid ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of
gedane inbrengsten vorderen en bekomen.
Bij de ontbinding van de vereniging, om wel reden ook, wordt het vermogen besteed aan een belangeloos doel
dat aansluit bij de doelstellingen van de vereniging en wordt het niet uitgekeerd aan de leden. De medestichtende
rechtspersoon komt ingevolge zijn huidige statuten hiervoor in aanmerking.
HOOFDSTUK III – RAAD VAN BESTUUR
Artikel 19
De raad van bestuur bestaat uit minstens vijf leden, aangewezen door de algemene vergadering uit de effectieve
leden die zich kandidaat hebben gesteld en voldoen aan de statutaire voorwaarden.
De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.
De algemene vergadering draagt zorg voor de billijke vertegenwoordiging van alle landmeters-experten,
woonachtig in het gebied waar de zetel kan gevestigd worden, en voor de naleving van het non-discriminatiebeginsel. Het ontslag of de uitsluiting van een lid van de raad van bestuur verplicht niet tot de aanwijzing van een
opvolger.
De raad van bestuur organiseert de eerste verkiezingen in het najaar 2019. De daarop volgende verkiezingen
vinden vervolgens telkenmale plaats in het volgende 3de kalenderjaar.
De ondertekenende medeoprichters wijzen de leden van de raad van bestuur in zijn eerste samenstelling aan.
Artikel 20
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een schatbewaarder. Bij gebrek
aan een consensus gebeurt de benoeming bij gewone meerderheid van de uitgesproken stemmen, de
onthoudingen niet meegerekend. De raad van bestuur beslist hieromtrent geldig indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig is.
De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en treedt op als voorzitter in geval van afwezigheid of beletsel van de
voorzitter.
De schatbewaarder int het jaarlijks lidgeld en volgt de budgetten, inkomsten en uitgaven op.
De raad van bestuur kan in zijn midden eveneens een secretaris aanwijzen. De functie is cumuleerbaar met de
functie van voorzitter, ondervoorzitter of schatbewaarder.
Artikel 21
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens expliciete beslissing van de algemene vergadering.
In geval van verkiezingen zijn de uittredende mandatarissen herkiesbaar.
De ambtsbeëindiging van de leden van de raad van bestuur kan geschieden :
door het lid zelf dat zijn schriftelijk ontslag indient bij de voorzitter van de raad van bestuur of bij de
ondervoorzitter indien het ontslagnemend lid de voorzitter is. De raad van bestuur kan beslissen dat het ontslag
pas ingaat wanneer de raad van bestuur een nieuw lid heeft aangewezen uit de andere effectieve leden of, bij
uitzondering, uit de toegetreden leden, dit telkenmale mits instemming van dat lid ; zijn aanwijzing geldt tot aan
de volgende verkiezingen.
door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een nieuw lid aanwijzen ; deze aanwijzing geldt tot
aan de volgende verkiezingen. Het nieuw lid wordt aangewezen uit de andere effectieve leden of, bij
uitzondering, uit de toegetreden leden, dit telkenmale mits instemming van dat lid.
Artikel 22
De raad van bestuur oefent alle bevoegdheden uit die de wet of het statuut niet voorbehoudt aan de algemene
vergadering.
Artikel 23
De raad van bestuur vergadert, telkens het aangewezen is en minstens éénmaal per semester, op uitnodiging
van de voorzitter op de door de voorzitter bepaalde plaats, datum en uur.
De raad van bestuur vergadert eveneens indien drie leden van de raad van bestuur de voorzitter van de raad van
bestuur hierom schriftelijk verzoeken met de opgave van een bijzondere reden.
Behoudens overmacht of bijzondere omstandigheden worden de uitnodigingen minstens acht dagen op voorhand
verstuurd per brief of e-mail.
De raad van bestuur treedt op als college. Hij beslist bij gebrek aan consensus bij enkelvoudige meerderheid van
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de uitgebrachte stemmen, de onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter bepalend.
Het afwezig lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander aanwezig lid van de raad van bestuur. Een
aanwezig lid van de raad van bestuur kan hoogstens twee andere leden van de raad van bestuur
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen via telefoon- of videoconferentie of per e-mail-overleg.
De secretaris of, in geval diens afwezigheid, de voorzitter of de ondervoorzitter maken de notulen op. De
voorzitter of de ondervoorzitter ondertekent de notulen. De uittreksels zijn tegenstelbaar aan de leden en derden.
Artikel 24
De raad van bestuur beslist om namens de vereniging op te treden als eiser, verweerder of tussenkomende partij
in bestuurlijke of rechterlijke gedingen. Hij beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur kan de bevoegdheid om de vzw in en buiten rechte te vertegenwoordigen delegeren aan de
voorzitter, dit op algemene wijze dan wel in een welbepaalde zaak. In geval van delegatie heeft de voorzitter,
alleen handelend, handtekeningsbevoegdheid.
De ambtsbeëindiging van de voorzitter kan geschieden op vrijwillige basis door de voorzitter door een schriftelijk
ontslag in te dienen bij de raad van bestuur, of door afzetting door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan de bevoegdheid inzake dagelijks bestuur delegeren aan een dagelijks bestuur, dit op
algemene wijze dan wel in een welbepaalde zaak. In geval van delegatie heeft een dagelijks bestuurder, alleen
handelend, handtekeningsbevoegdheid.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden op vrijwillige basis door een dagelijks bestuurder
door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur, of door afzetting door de raad van bestuur.
Er is sprake van een handeling van dagelijks bestuur, indien het een handeling of verrichting van gering belang
betreft, die tegelijkertijd spoedeisend is zodat niet kan gewacht worden tot de raad van bestuur samenkomt.
(Dagelijks) bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken
van enig besluit of van enige machtiging. Ze nemen het mandaat, bepaald door de raad van bestuur, in acht.
Artikel 25
Elk lid van de raad van bestuur of het hiertoe gemandateerd personeelslid kan de brieven aan de vereniging,
gericht op het adres van de zetel, in ontvangst nemen.
Artikel 26
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
Artikel 27
De voorzitter of de schatbewaarder ondertekenen in naam van de vereniging de aangifte waarin de wetgeving
voorziet, inzonderheid de fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving.
Ze mogen het indienen van een aangifte opdragen aan een erkende boekhouder of een erkend sociaal
secretariaat indien de raad van bestuur de keuze ervan heeft goedgekeurd.
Ze beheren de rekeningen die de vereniging opent bij een financiële instelling. Ze geven hiervan rekenschap aan
de raad van bestuur die aan hen alle ophelderingen kan vragen. Ze kunnen een personeelslid machtigen om de
betalingen uit te voeren.
De orders voor het terugtrekken of verplaatsen van fondsen op een rekening van de vereniging worden
gezamenlijk door de voorzitter en de schatbewaarder ondertekend. Tenzij in geval van voorafgaande machtiging
van de raad van bestuur lichten ze meteen de raad van bestuur hiervan in.
Artikel 28
De raad van bestuur vaardigt alle reglementen uit die hij aangewezen en nodig acht zonder evenwel afbreuk te
kunnen doen aan de reglementen aangenomen door de algemene vergadering.
HOOFDSTUK IV – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 29
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van
de raad van bestuur, of in geval van diens afwezigheid door de ondervoorzitter of in geval van afwezigheid van
beiden door de oudste bestuurder.
Een effectief lid kan zich met een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Een
effectief lid kan hoogstens twee andere effectieve leden vertegenwoordigen.
De algemene vergadering kan zich laten bijstaan door een advocaat. Hij nodigt eveneens de deskundige uit die
hem bijstaat voor de agendapunten die de algemene vergadering aanwijst. De advocaat en de uitgenodigde
deskundige kunnen de beraadslagingen bijwonen, doch zijn niet stemgerechtigd.
De algemene vergadering kan in een reglement de procedure vaststellen.
Artikel 30
De algemene vergadering is exclusief bevoegd voor :
het wijzigen van de statuten ;
de benoeming, aanwijzing of uitsluiting van de effectieve leden ;
de benoeming, aanwijzing of uitsluiting van de leden van de raad van bestuur ;
de kwijting aan de bestuurders ;
de goedkeuring van de begroting en van de rekening
de vrijwillige ontbinding van de vereniging ;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk ;
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alle gevallen waarin deze statuten of de wet van 27 juni 1921 voorzien.
Artikel 31
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkenmale als de doelstelling
of de behoorlijke werking van de vereniging dit vereist. Alle effectieve leden worden opgeroepen bij gewone brief
van de voorzitter of per e-mail van de voorzitter.
De oproep vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en de agenda, vastgesteld door de raad van bestuur.
De oproep gebeurt minstens acht dagen op voorhand.
De algemene vergadering moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
rekening van het afgelopen dienstjaar en voor de begroting van het lopende dienstjaar.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het
afgelopen dienstjaar, namelijk 31 december.
Artikel 32
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering op te roepen wanneer één vijfde van de
effectieve leden daartoe per aangetekende brief en een verzoek richt aan de raad van bestuur en in de
aangetekend verzonden brief de te behandelen agendapunten vermeldt. In dit geval roept de raad van bestuur
de algemene vergadering op voor een vergadering die plaatsvindt binnen de 21 dagen na het verzoek tot
bijeenroeping van een algemene vergadering. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de
veertigste na dit verzoek.
Artikel 33
De algemene vergadering stemt de budgetten die de raad voor bestuur heeft voorbereid en desgevallend
verbeterd of aangepast worden na bespreking door de algemene vergadering.
Artikel 34
De rekeningen worden nagezien door twee daartoe aangestelde leden-verificateurs, en zijn onderworpen aan de
goedkeuring van de algemene vergadering.
De algemene vergadering wijst onder de effectieve en toegetreden leden de leden-verificateurs aan die optreden
voor het nazicht van de rekeningen van het lopende dienstjaar. De leden-verificateurs mogen geen lid van de
raad van bestuur zijn tijdens het jaar waarop de verificatie betrekking heeft.
Artikel 36
Het mandaat van lid van de algemene vergadering wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De eerste verkiezingen van de effectieve leden vinden plaats in het najaar 2019.
De verkiezingen van de effectieve leden vinden vervolgens plaats om de drie jaar.
Uittredende effectieve leden zijn herkiesbaar mits toegetreden lid te zijn.
Artikel 37
De algemene vergadering vaardigt alle reglementen uit die hij aangewezen en nodig acht.
HOOFDSTUK IV – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 38
Voor alle punten die niet in de onderhavige statuten hernomen zijn, zijn van toepassing de bepalingen van de wet
van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen die de burgerlijke
persoonlijkheid verstrekt aan de verenigingen zonder winstbejag.
Artikel 39
De duur van de vereniging is onbepaald.
Artikel 40
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan alleen de algemene
vergadering besluiten tot ontbinden indien 2/3 van de effectieve leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene
vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de effectieve leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan moet
een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal
aanwezig of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid akkoord gaat om de vereniging vrijwillig te
ontbinden.
Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of
meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een
belangenloze en een gelijkaardige doelstelling, zoals de medestichtende rechtspersoon.
Artikel 41
De mede-oprichters van de vereniging zijn :
de heer Paul Verhaert, landmeter-expert, wonende te Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk
De heer Marc Minne, landmeter-expert, wonende te Zandstraat 5, 8420 De Haan
De heer Jeroen Saelens, landmeter-expert, wonende te Rustenburgstraat 33, 8000 Brugge
De heer Johan De Volder, landmeter-expert, wonende te Sint-Pietersstraat 10 , 8540 Oudenburg
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De heer Patrick Peeters, landmeter-expert, wonende te Hondenbergstraat 30, 1800 Vilvoorde
De heer Wilfried Leus, landmeter-expert, wonende te Rozenlaan 10, 2870 Ruisbroek
De heer Roger Taelman, landmeter-expert, wonende Oudenaardsesteenweg 47 , 9770 Kruishoutem
Mevrouw Nele Vanhoutte, landmeter-expert, wonende te Lakenstraat 1, 8760 Meulebeke
mevrouw Kristien De Rouck, landmeter-expert, wonende te Verkeerdhofstraat 4 9620 Zottegem
De heer Frederic Mortier, landmeter-expert, wonende te Vijfseweg 68, 8790 Waregem
mevrouw Veerle Wouters, landmeter-expert, wonende te Schansvijverstraat 72 3581 Beringen
mevrouw Marianne Verhaert, landmeter-expert, wonende te Gaspar Schetzstraat 37, 2280 Grobbendonk
De heer Steven Van den Brande, landmeter-expert, wonende te Velleke 311 , 2440 Geel
De heer Tomas Vanden Bussche, landmeter-expert, wonende te Dianadreef 22 , 8200 Brugge
De heer Danny Nys, landmeter-expert, wonende te Heikapperstraat 3, 3791 Heppen
De heer Koen Grosemans, landmeter-expert, wonende te Bornstraat 7, 3721 Kortessem
De vzw Nationale Vereniging van Landmeters Experten, KBO 0409007131, zetel te Oudenaardsesteenweg 47,
9770 Kruishoutem
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Volgende bestuurders werden unaniem aangewezen onder de ondertekenende mede-oprichters:
de heer Paul Verhaert, landmeter-expert, wonende te Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk, geboren op 16 juni
1956 te Nieuwpoort
De heer Marc Minne, landmeter-expert, wonende te Zandstraat 5, 8420 De Haan, geboren op 11 december
1958 te Oostende
De heer Patrick Peeters, landmeter-expert, wonende te Hondenbergstraat 30, 1800 Vilvoorde, geboren op 20
april 1960 te Vilvoorde
Mevrouw Nele Vanhoutte, landmeter-expert, wonende te Lakenstraat 1, 8760 Meulebeke, geboren op 27 april
1981 te Kortrijk
mevrouw Kristien De Rouck, landmeter-expert, wonende te Verkeerdhofstraat 4 9620 Zottegem, geboren op 9
januari 1980 te Aalst
De heer Frederic Mortier, landmeter-expert, wonende te Vijfseweg 68, 8790 Waregem, geboren op 6 december
1979 te Kortrijk
mevrouw Veerle Wouters, landmeter-expert, wonende te Schansvijverstraat 72 3581 Beringen, geboren op 28
januari 1974 te Lommel
mevrouw Marianne Verhaert, landmeter-expert, wonende te Gaspar Schetzstraat 37, 2280 Grobbendonk,
geboren op 25 april 1984 te Lommel
De heer Tomas Vanden Bussche, landmeter-expert, wonende te Dianadreef 22 , 8200 Brugge, geboren op 22 juli
1978 te Brugge
De heer Danny Nys, landmeter-expert, wonende te Heikapperstraat 3, 3791 Heppen, geboren op 25 december
1955 te Diest

ondergetekenden:
de heer Paul Verhaert, landmeter-expert, wonende te Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk
De heer Marc Minne, landmeter-expert, wonende te Zandstraat 5, 8420 De Haan
De heer Jeroen Saelens, landmeter-expert, wonende te Rustenburgstraat 33, 8000 Brugge
De heer Johan De Volder, landmeter-expert, wonende te Sint-Pietersstraat 10 , 8540 Oudenburg
De heer Patrick Peeters, landmeter-expert, wonende te Hondenbergstraat 30, 1800 Vilvoorde
De heer Wilfried Leus, landmeter-expert, wonende te Rozenlaan 10, 2870 Ruisbroek
De heer Roger Taelman, landmeter-expert, wonende Oudenaardsesteenweg 47 , 9770 Kruishoutem
Mevrouw Nele Vanhoutte, landmeter-expert, wonende te Lakenstraat 1, 8760 Meulebeke
mevrouw Kristien De Rouck, landmeter-expert, wonende te Verkeerdhofstraat 4 9620 Zottegem
De heer Frederic Mortier, landmeter-expert, wonende te Vijfseweg 68, 8790 Waregem
mevrouw Veerle Wouters, landmeter-expert, wonende te Schansvijverstraat 72 3581 Beringen
mevrouw Marianne Verhaert, landmeter-expert, wonende te Gaspar Schetzstraat 37, 2280 Grobbendonk
De heer Steven Van den Brande, landmeter-expert, wonende te Velleke 311 , 2440 Geel
De heer Tomas Vanden Bussche, landmeter-expert, wonende te Dianadreef 22 , 8200 Brugge
De heer Danny Nys, landmeter-expert, wonende te Heikapperstraat 3, 3791 Heppen
De heer Koen Grosemans, landmeter-expert, wonende te Bornstraat 7, 3721 Kortessem
De vzw Nationale Vereniging van Landmeters Experten, KBO 0409007131, zetel te Oudenaardsesteenweg 47,
9770 Kruishoutem
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