STATUTEN
TITEL I. STICHTERS
De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen:













De heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11A, 9830 Sint-Martens-Latem, geboren op 2 november
1945;
De heer Hubert Ooghe, Dreef 41, 9860 Scheldewindeke, geboren op 21 september 1946;
De heer Jo Sanders, Lucas Munickstraat 104, 9000 Gent, geboren op 12 mei 1955;
De heer Paul Beghin, Verreustraat 37, 8510 Marke, geboren op 25 september 1946;
De heer Yves Fassin, Veldeken 30, 9850 Nevele, geboren op 17 september 1954;
De heer Jacques De Rijcke, Heerdreef 5, 9971 Lembeke, geboren op 11 juli 1935;
De heer Philippe Vlerick, Ronsevaalstraat 2, 8510 Bellegem, geboren op 8 juni 1955;
De heer Erik Dejonghe, Koning Boudewijnlaan 14, 9840 De Pinte, geboren op 20 mei 1947;
De heer Werner Bruggeman, Bauwerwaan 2 A, 9930 Zomergem, geboren op 2 februari 1952;
De heer Jean Van Marcke, Zoutelaan 97, 8300 Knokke-Heist, geboren op 9 oktober 1937;
De heer Louis-H. Verbeke, Buizenbergstraat I A, 9830 Sint-Martens-Latem, geboren op 20
oktober 1947;
De heer Roland Van Dierdonck, Buizenbergstraat 19, 9830 Sint-Martens-Latem, geboren op 12
februari 1947.

TITEL II. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1 – Naam
De vereniging draagt de naam: "Het Instituut voor Bestuurders/l’Institut des Administrateurs”.
Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging
moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging
zonder winstoogmerk", of de afkorting "V.Z.W." alsook het adres van de zetel van de vereniging.

Artikel 2 – Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel in het
gerechtelijk arrondissement van Brussel.
Hij mag overgebracht worden naar elke andere plaats bij besluit van de raad van bestuur. Dit besluit
moet binnen de maand bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 – Doel
De vereniging heeft tot doel:
- multidisciplinair onderzoek te verrichten omtrent deugdelijk bestuur of “corporate governance” en
alle aspecten van regelgeving en structuren die een onderneming toelaten op lange termijn haar
strategie effectief te voeren en dit zowel vanuit een Belgisch, Europees als internationaal
perspectief;
- de professionalisering en de promotie van het “beroep van bestuurder” te verzorgen, teneinde de
efficiëntie te vergroten van de werking van de raden van bestuur als strategische en controleorganen dewelke onmisbaar zijn voor de welvaart en de duurzaamheid van de ondernemingen, die
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op hun beurt de waarborg zijn van de economische ontwikkeling en van de werkgelegenheid in het
algemeen;
- vormingsprogramma's en begeleiding van implementatieprogramma’s inzake corporate governance
te organiseren;
- fora en ledennetwerken te creëren die tot doel hebben de ingevolge onderzoek bekomen inzichten te
toetsen en uit te dragen;
- daaromtrent alle mogelijke publicaties te verspreiden; en
- een bijdrage te leveren tot de creatie en de werking van Europese en internationale organisaties ter
bevordering van deugdelijk bestuur.
De vereniging zal zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van eender welke belangengroep.
Bij de verwezenlijking van haar doel zal de vereniging samenwerking nastreven met de academische
milieus evenals met andere Belgische en buitenlandse instituten die actief zijn in de domeinen die de
vereniging aanbelangen.
De vereniging kan samenwerkingsakkoorden aangaan met andere organisaties met het oog op de
verwezenlijking van haar doel.
Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in
overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt
wordt om dit doel te bereiken.
Tot het doel van de vereniging behoort eveneens het beheer en de instandhouding van de goederen die
eigendom zijn van de vereniging, in overeenstemming met het hogere doel waarvoor de vereniging is
opgericht.

Artikel 4 – Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL III. DE LEDEN
Artikel 5 - Categorieën
5.1. – Algemeen
Er bestaan twee categorieën leden, namelijk:
(i)
de vaste leden; en,
(ii)
de toegetreden leden.
Het totaal aantal leden van de vereniging mag niet minder dan drie bedragen.

5.2. – Vaste leden
De vaste leden zijn alle natuurlijke personen die aanvaard zijn door de raad van bestuur van de
vereniging. Om aanvaard te worden als vast lid van de vereniging, dienen de natuurlijke personen, ten
minste, over één van de volgende hoedanigheden te beschikken:
- lid zijn van een raad van bestuur, een beheers- of bestuursorgaan of vergelijkbare juridische
instanties;
- of de vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn, lid van de raad van bestuur of van
vergelijkbare juridische instanties
- of over een competentie, een ervaring of ‘know how’ te beschikken, die zij bereid zijn ter
beschikking te stellen van de vereniging.
De raad van bestuur kan de bevoegdheid voor het aanvaarden van de vaste leden aan het dagelijks
bestuur overdragen.
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5.3. – Toegetreden leden
De toegetreden leden zijn alle rechtspersonen die aanvaard zijn door de raad van bestuur. Om
aanvaard te worden als toegetreden lid, dienen de rechtspersonen betrokken te zijn bij vragen over de
goede werking van raden van bestuur en governance in het algemeen, engageren zij zich tot een
financiële, intellectuele en materiële inbreng ten aanzien van de vereniging en om bij te dragen tot
ontwikkeling van de vereniging.
De raad van bestuur kan de bevoegdheid voor het aanvaarden van de toegetreden leden aan het
dagelijks bestuur overdragen.

Artikel 6 – Voorwaarden van het lidmaatschap
De raad van bestuur van de vereniging bepaalt de inhoud van de formulieren en overeenkomsten van
lidmaatschappen van de vaste en toegetreden leden alsook de modaliteiten en voorwaarden waaronder
de toegetreden leden vaste leden kunnen afvaardigen.
De beslissing over de aanvaarding of niet-aanvaarding van een lid dient niet gemotiveerd te zijn en er
bestaat geen beroepsmogelijkheid. De beslissing wordt schriftelijk aan de kandidaat meegedeeld.
Indien de kandidaat niet werd aanvaard, kan hij zich opnieuw als lid aanbieden na het verloop van een
termijn van één jaar ingaand vanaf de datum van de eerste beslissing.

Artikel 7 – Uittreding van leden
Elk vast lid kan op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging, mits schriftelijk ontslag gericht aan de
raad van bestuur.
Elk toegetreden lid blijft lid van de vereniging volgens de voorwaarden van zijn lidmaatschap. Elk lid
dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald, binnen de maand na de herinnering die
hem bij ter post aangetekende brief werd toegezonden, wordt geacht ontslag te nemen. Noch de
uittreding, noch het ontslag doen afbreuk aan de contractuele verbintenissen van het lid ten opzichte
van de vereniging.

Artikel 8 – Uitsluiting van leden
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken op
voorwaarde dat deze wordt goedgekeurd door een meerderheid van twee derde van de stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten of van de
normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de
algemene vergadering die moet beslissen over het beëindigen van de schorsing of de uitsluiting.

Artikel 9 – Jaarlijkse bijdrage
Het verwerven van de hoedanigheid van lid is onderworpen aan de betaling van de jaarlijkse bijdrage
waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgelegd door de raad van bestuur in de
lidmaatschapsovereenkomsten, zonder evenwel 1500 Euro te kunnen overstijgen voor vaste leden.
De bijdrage van vaste leden die door een toegetreden lid afgevaardigd worden overeenkomstig artikel
6 van deze statuten, is begrepen in de bijdrage van het toegetreden lid.
De raad van bestuur kan academici uitnodigen om, gratis, vast lid te worden van de vereniging.
De raad van betuur kan rechtspersonen, met een maatschappelijk doel dat verwant is aan dit van de
vereniging, uitnodigen om, gratis, toegetreden lid te worden.
De leden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de
vereniging. Zij zijn slechts gehouden tot de betaling van hun bijdrage zoals hierboven vermeld.
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Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, kan geen aanspraak maken op het maatschappelijk
bezit, noch teruggave vorderen van de betaalde bijdragen, kwijtschelding eisen van de nog te betalen
bedragen of vergoeding eisen uit hoofde van zijn lidmaatschap. Hetzelfde geldt ten aanzien van de
rechthebbenden van een overleden lid.
Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen
inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een
boedelbeschrijving vorderen.

TITEL IV. DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10 – Samenstelling en deelname
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Ieder lid heeft het recht
om de algemene vergadering bij te wonen en kan zich hierop, middels een volmacht, laten
vertegenwoordigen, door een bestuurder of een (ander) vast lid van de vereniging.

Artikel 11 – Bevoegdheid
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar zijn
toegekend door de wet en door de onderhavige statuten.

Artikel 12 - Bijeenroeping
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur in de gevallen voorzien in
de wet of onderhavige statuten of wanneer minstens één vijfde van de leden hiertoe schriftelijk een
vraag heeft gericht aan de raad van bestuur.
Alle leden worden, ten minste, acht dagen voor de algemene vergadering opgeroepen voor deze
vergadering. De oproeping gebeurt per postbrief, per elektronische brief of door elk ander middel dat
door de wet is toegestaan. De agenda wordt meegestuurd met de oproeping. Elk voorstel ondertekend
door, ten minste, één twintigste van de leden wordt eveneens toegevoegd aan de agenda.
Ieder jaar, en ten laatste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar, legt de raad van bestuur de
jaarrekening, die betrekking heeft op het afgelopen boekjaar en die is opgesteld conform de wet,
evenals het budget voor het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Artikel 13 – Voorzitter
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 14 – Stemrecht
Enkel vaste leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Ieder vast lid heeft één stem.

Artikel 15 – Meerderheid en quorum
Behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten, worden de besluiten slechts
genomen op voorwaarde dat zij worden goedgekeurd bij gewone meerderheid van de stemmen van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden.
De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de vereniging of de
wijziging van de statuten (met inbegrip van een wijziging van het doel) indien de bepalingen van de
artikelen 8 en 20 van de Wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
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stichtingen worden nageleefd en mits zij worden goedgekeurd door de wettelijk vastgestelde
meerderheid van de leden.

Artikel 16 – Notulen
De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur. Dit register wordt bewaard in de
zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.
Elke derde kan kennis nemen van de uittreksels van de beslissingen van de algemene vergadering die
hem aanbelangen

TITEL V. HET BESTUUR
V.1 DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 17 - Samenstelling en benoeming
De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden die worden gekozen
door de algemene vergadering. Indien evenwel de vereniging slechts drie leden telt, zal de raad van
bestuur slechts uit twee leden kunnen bestaan. Het aantal leden van de raad van bestuur moet in ieder
geval lager zijn dan het aantal leden van de vereniging.
De duurtijd van de mandaten van de Raad van Bestuur bedraagt maximum vier jaar; een dergelijk
mandaat is, in principe, na evaluatie, hernieuwbaar.
De mandaten kunnen evenwel herroepen worden door de algemene vergadering vóór het verstrijken
van de termijn.

Artikel 18 – Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval, zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
vergadering, de definitieve benoeming doen.
In geval van voortijdige vacature, doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij
vervangt.

Artikel 19 - Werking
19.1. – Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de oudste der aanwezige
bestuurders.

19.2. – Bijeenroeping
De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De oproeping geschiedt, ofwel, bij gewone brief ofwel door enig ander elektronisch communicatiemiddel (e-mail, fax, etc.). De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

19.3. - Meerderheid en quorum
De raad van bestuur kan slechts besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
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De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft
de stem van de voorzitter, of van diegene die hem vervangt, de doorslag.
Een bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder. Eén bestuurder kan houder zijn van
meerdere volmachten.

19.4. – Notulen
Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en die
ingeschreven worden in een speciaal register.

Artikel 20 – Bevoegdheid
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging. Hij kan alle rechtshandelingen stellen en alle
daden (met inbegrip van alle daden van beschikking) verrichten die hij nuttig acht voor de
verwezenlijking van het doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden
zijn aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als een collegiaal orgaan.
De raad van bestuur kan adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan interne reglementen opstellen die de regels beschrijven die betrekking
hebben op de werking en de samenstelling van de raad van bestuur, de ‘board of trustees’, en de
adviesraden.

V.2 ADVIESRADEN
Artikel 21 – Adviesraden
De raad van bestuur kan op elk moment beslissen om een adviesraad of adviescomité op te richten.
De raad van bestuur richt een academische raad, een strategische en een alumni raad op. De
academische raad wordt door de raad van bestuur geconsulteerd voor de ontwikkeling van de
academische competenties van de vereniging in elk domein dat betrekking heeft op het governance
van organisaties. De strategische raad, “Board of Trustees” genaamd, wordt geconsulteerd door de
raad van bestuur om bij te dragen aan de strategische reflecties van de vereniging. De alumni raad
wordt door de raad van bestuur geconsulteerd inzake projecten voor de ontwikkeling van het
ledennetwerk en het netwerk van alumni van de vereniging in het bijzonder. De raad van bestuur
bepaalt de samenstelling evenals de werking van de academische raad, strategische raad en de alumni
raad.

V.3. HET BEHEER VAN DE VERENIGING
Artikel 22
De raad van bestuur vertrouwt het dagelijks bestuur van de vereniging toe aan één of meerdere
personen, bestuurder of niet, die de titel van dagelijks bestuur draagt.
Het dagelijks bestuur wordt aangeduid door de raad van bestuur voor onbepaalde duur. Hij of zij kan
herroepen worden door de raad van bestuur.
De voorzitter van de raad van bestuur bepaalt de vergoeding van het dagelijks bestuur.
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V.4. DE VERTEGENWOORDIGING
Artikel 23
De vereniging wordt in al haar handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
optredende bestuurders. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vereniging geldig
vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.
Er kan een specifieke handtekeningbevoegdheid toegekend worden.
Ten aanzien van derden moet geen blijk gegeven worden van enig besluit van de raad of het dagelijks
bestuur, noch van enige andere machtiging.
Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte.

V.5. AANSPRAKELIJKHEID EN BEZOLDIGING
Artikel 24
Door de bestuurders en de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur en die geen
bestuursmandaat vervullen, wordt geen enkele persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de
verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun
gegeven opdracht.
Het mandaat van bestuurder en lid van de ’Board of Trustees’ of lid van de adviesraad is onbezoldigd.

TITEL VI. BEGROTINGEN EN REKENINGEN
Artikel 25 – Boekjaar en rekeningen
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar. Bij het
einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar
afgesloten, en worden de inventaris en de balans opgemaakt. Jaarlijks wordt door de raad van bestuur
tevens een begroting opgemaakt voor het volgende jaar. Deze worden aan de goedkeuring van de
jaarlijkse algemene vergadering onderworpen.
De rekeningen en begroting worden ten minste acht dagen vóór de jaarvergadering ter kennis
gebracht van de leden.

Artikel 26 – Uitkeringen
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding bij wijze van
dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

Artikel 27 - Controle
De algemene vergadering stelt één of meerdere commissarissen aan met de opdracht de rekeningen,
voorgesteld door de raad van bestuur, te controleren en hierover een verslag op te stellen.
De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare periode van 3 jaar. De algemene vergadering
stelt zijn bezoldiging vast.
Bij ontstentenis van de commissaris of wanneer de commissaris zich in de onmogelijkheid bevindt
om zijn taak uit te oefenen, roept de raad van bestuur binnen de maand een algemene vergadering bij
elkaar om in zijn benoeming of vervanging te voorzien.
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De commissaris die wordt benoemd ter vervanging van een commissaris die tijdens zijn mandaat
ontslag neemt, moet diens mandaat beëindigen.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28 – Ontbinding
De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uitreden van een lid, in zover het
aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.
De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig
artikel 20 van de Wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen en artikel 24 van onderhavige statuten, of door een gerechtelijke beslissing.
In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan
door de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van
vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.
Elke beslissing met betrekking tot nietigheid, de ontbinding en de vereffening van de vereniging moet
gepubliceerd worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen één maand na de beslissing.

Artikel 29 - Vereffening
In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan de
vereniging, stichting of instituut die hetzelfde doel als de heden opgerichte vereniging nastreeft.
Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de algemene vergadering een keuze maken, of
naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen. Indien
geen instelling gekend is met een gelijkaardig doel, zal de algemene vergadering de goederen
toewijzen aan één of meerdere verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in
enige mate verwant is met het doel van onderhavige verenigingen.

Artikel 30 - Suppletieve bepalingen
Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van zevenentwintig juni
negentienhonderd eenentwintig betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en de gebruiken inzake verenigingen van
overeenkomstige toepassing. De verwijzingen in deze statuten naar de bepalingen in deze wet komen
overeen met de bepalingen zoals deze van kracht zijn op het moment van hun toepassing.
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