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 VERENIGING ASBESTVERWIJDERENDE BEDRIJVEN,  
 afgekort : "V.A.B." 
 
 Antwerpen 
 
 Identificatienummer : 3352/88 
 
 
Gecoördineerde statuten 
 
 
HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel 
 
 
Artikel 1 1.1. De vereniging draagt de naam : Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven, 

vzw, afgekort : "V.A.B." 
 
 1.2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen, m.n. : Theodoor Van Rijswijckplaats 7, 2000 Antwerpen. 
 
Artikel 2 De vereniging heeft tot doel : 
 
 2.1. De bevordering en verdediging van de belangen van de asbestverwijderende 

bedrijven en zulks in de ruimste zin van het woord. 
 
 2.2. Wettelijke maatregelen ter bescherming van het beroep te bekomen en 

overtredingen op de bestaande reglementeringen te bestrijden. 
 
 2.3. De leden te informeren en bij te staan op beroepsgebied. 
 

  2.4. Op te treden als gesprekspartner met de wetgever op het gebied van 
asbestverwijdering. 

 
 2.5. Informatie verstrekken aan derden, meestal asbestbezittende bedrijven. 
 
   De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die de doelstelling kunnen 

bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, 
handelsdaden stellen voor zover de opbrengst wordt besteed of gereserveerd 
ter verwezenlijking van de doelstelling. 

 
Artikel 3 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde 

ontbonden worden. 
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HOOFDSTUK II. - Leden 
 
Artikel 4  Het aantal leden moet ten minste drie bedragen. 
 
Artikel 5  Enkel degenen die gevestigd zijn als aannemer van asbestverwijdering, met de 

daarbijbehorende wettelijke erkenning en die een geldende toelating van de 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bezitten 
kunnen lid worden van de vereniging. 

  De kandidaat-leden richten een aanvraag tot toetreding aan de raad van bestuur 
van de vereniging die hierover soeverein beslist. 

  Kandidaat-leden betalen een éénmalige dossierkost van € 250 aan de vereniging. 
Pas indien deze dossierkost effectief betaald is mag het kandidaat-lid zich komen 
voorstellen aan de raad van bestuur van de vereniging. 

 
  Het lid mag geen activiteiten uitvoeren als studiebureau of als consultant en/of 

asbestinventarissen opmaken. 
 
  Het lid moet voor de werknemers die asbest verwijderen ressorteren onder het 

Paritair Comité voor het Bouwbedrijf nr. 124. 
 
  Tevens moeten deze werknemers in het bezit zijn van een attest 32 u 

asbestopleiding uitgereikt door Edutec/Construtec. 
 
  Het lid moet voor beide voormelde voorwaarden hiervan de nodige 

bewijsstukken kunnen voorleggen. 
 
  De leden-rechtspersonen duiden een persoon aan die hun onderneming zal 

vertegenwoordigen in haar relatie met de vereniging. De intrekking van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid betekent voor deze persoon tegelijk het einde 
van zijn mandaten binnen de vereniging. 

 
Artikel 6  Door het lidmaatschap van de vereniging te aanvaarden verbinden de leden zich 

ertoe te allen tijde de statuten, voorschriften en beslissingen van de vereniging 
te eerbiedigen en na te leven. 

 
Artikel 7  Het lidmaatschap eindigt bij verlies van de toelating van de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, bij overlijden, bij 
faillissement, bij ontslagneming, bij uitsluiting of bij ontzetting van rechten. 

 
  Ieder lid heeft het recht zich uit de vereniging terug te trekken. Het ontslag moet 

per aangetekend schrijven tot de voorzitter van de vereniging gericht worden. 
Lidgelden kunnen niet teruggevorderd worden. 

 
  Behalve in geval van uitsluiting eindigt het lidmaatschap onmiddellijk en vanzelf. 
 
  Een lid kan slechts worden uitgesloten door een beslissing van de algemene 

vergadering die wordt gestemd met een tweederdemeerderheid en nadat de 
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betrokkene voorafgaandelijk door het bestuur is gehoord. Deze beslissing is niet 
voor beroep vatbaar. 

 
  De uitsluiting gaat in vanaf de ontvangst van de aangetekende brief waarin de 

voorzitter kennis geeft van de beslissing van de algemene vergadering. 
 
  Een ontslagneming kan te allen tijde gebeuren, maar heeft slechts uitwerking op 

het einde van het jaar waarin het werd gegeven. Tot het einde van dit jaar dient 
het ontslagnemend lid al zijn verplichtingen na te komen. 

 
  Een lid wordt ontzegd van het recht van lidmaatschap indien het met de betaling 

van zijn bijdrage aan de vereniging een jaar ten achter is. 
 
  Deze vervallenverklaring gebeurt vanzelf door het louter verstrijken van boven-

vermelde betalingstermijn. 
 
HOOFDSTUK III - Algemene vergadering 
 
Artikel 8  Eenmaal per jaar, in de maand april, wordt een algemene vergadering gehouden. 

Alle leden worden minstens acht dagen tevoren schriftelijk uitgenodigd door de 
secretaris of zijn aangestelde. 

 
 
  De algemene vergadering heeft de bevoegdheid die de wet van 27 juni 1921, 

zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, waarbij aan de vereniging zonder 
winstgevend doel rechtspersoonlijkheid wordt verleend, haar toekent. 

 
  Het verslag van de algemene vergadering, houdende haar beslissingen, wordt 

binnen de maand naar alle leden toegestuurd. 
 
  Een bijzondere algemene vergadering kan door de raad van bestuur worden 

samengeroepen of op verzoek van twee derden der leden. 
 
Artikel 9  Aan de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur ter goedkeuring 

voorgelegd : 
  1 een balans van de bezittingen en schulden van de vereniging per 31 decem-

ber van het voorbije jaar 
  2 een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar 
  3 een jaarverslag houdende de voornaamste activiteiten van de vereniging. 
 
  De goedkeuring van deze documenten door de algemene vergadering wordt in 

het verslag vermeld en betekent kwijting van aansprakelijkheid van de beheer-
ders voor deze zaken. 

 
Artikel 10 De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders en duidt de 

personen aan die de vereniging vertegenwoordigen in andere organisaties. 
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HOOFDSTUK IV - Raad van bestuur 
 
Artikel 11 Het bestuur van de vereniging is samengesteld uit een voorzitter, twee onder-

voorzitters, een secretaris, een penningmeester en minstens één raadslid. 
 
  De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een mandaat dat twee 

jaar duurt. Herbenoeming is mogelijk. Het mandaat van bestuurder is persoonlijk 
en kan niet worden overgedragen of gedelegeerd naar andere personen. 

  Het mandaat van bestuurder eindigt onmiddellijk bij stopzetting van het lid-
maatschap of bij het verlaten van de onderneming die als lid bij de vereniging is 
aangesloten. 

 
  Het bestuur beslist in alle zaken, waarin de beslissing niet is opgedragen of 

gedelegeerd aan andere organen van de vereniging. 
  Het bestuur beslist niet in die zaken die krachtens de statuten zijn voorbehouden 

aan de algemene vergadering. 
 
  De raad van bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van 

stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
  Zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur 

niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreem-
den of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld 
van een derde verbindt, tenzij daarmede geen groter belang voor de vereniging 
is gemoeid van € 2.500. 

 
Artikel 12 Een normaal vergaderschema zal worden overeengekomen. In bijzondere geval-

len roept de voorzitter de raad van bestuur samen op eigen initiatief of op 
verzoek van minstens twee bestuurders. 

 
  De uitnodiging wordt te samen met de agenda minstens acht dagen tevoren 

verzonden. 
 
  De voorzitter leidt de vergadering. 
 
  Een ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. 
 
Artikel 13 De secretaris is met het dagelijks beheer belast. Hij kan geldig in naam van de 

vereniging aangetekende poststukken of deurwaardersexploten in ontvangst 
nemen. Hij kan eveneens iemand van het secretariaat hiervoor machtigen. 

 
  De secretaris of zijn aangestelde is eveneens belast met het opstellen van de 
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verslagen van de zittingen, met het voeren van de briefwisseling en het bewaren 
van de stukken. 

 
Artikel 14 De penningmeester is de bewaarder der gelden van de vereniging. 
  Hij houdt de boekhouding bij en betaalt de onkosten. 
 
  Op de algemene vergadering zal hij hierover verslag uitbrengen. 
 
Artikel 15 Elk lid kan bij schrijven gericht aan de secretaris of de voorzitter een bepaald 

punt op de agenda van de eerstkomende bestuursvergadering plaatsen. 
 
  Het gevolg dat door de raad van bestuur hieraan wordt gegeven, wordt aan dit 

lid medegedeeld. 
 
Artikel 16 Wie zich kandidaat wenst te stellen voor een mandaat in de raad van bestuur 

richt zijn kandidatuur aan de secretaris of de voorzitter van de vereniging. 
 
HOOFDSTUK V - Maatschappelijk bezit en bijdragen 
 
Artikel 17 Het maatschappelijk bezit wordt gevormd door de bijdragen der leden, door de 

ontvangen giften en legaten en door alle andere inkomsten, die de vereniging 
in het kader van haar doelstelling realiseert. 

 
Artikel 18 De jaarlijkse bijdrage der leden wordt vastgesteld door de algemene 

vergadering en wordt uitgedrukt in functie van het aantal stemmen dat aan het 
lid werd toegekend overeenkomstig dit artikel. 

 
De maximumbijdrage bedraagt € 6.200. Het stemrecht van de leden op de 
algemene vergadering is ongelijk en evenredig met het zakencijfer in 
asbestverwijdering. Elk lid heeft evenwel minstens één stem. De stemverdeling 
is vastgesteld volgens drie categorieën : 

 
Categorie I : zakencijfer van 0 tot 250.000 euro, één stem 
Categorie II : zakencijfer van 250.000 euro tot 1.500.000 euro, vier stemmen 
Categorie III : zakencijfer van 1.500.000 euro en meer, acht stemmen 

 
Bedrijven die voor de eerste maal in hun bestaan lid worden van de vereniging 
kunnen in het eerste jaar, ongeacht hun zakencijfer in asbestverwijdering, voor 
de laagste categorie kiezen. 
Leden kunnen steeds vrijwillig kiezen voor een hogere categorie dan deze 
voorzien volgens hun zakencijfer in asbestverwijdering. 

 
Het stemmen gebeurt door de persoon die het lid heeft afgevaardigd als haar 
vertegenwoordiger binnen de V.A.B. of door een persoon door het lid hiertoe 
schriftelijk gevolmachtigd. Het aantal stemmen dat aan een lid werd 
toegekend, is ondeelbaar. 
Behoudens andersluidende bepaling in de wet of in deze statuten worden alle 
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beslissingen in de raad van bestuur of in de algemene vergadering genomen bij 
gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige leden. 

 
De stemming is geheim. Bij staking der stemmen wordt een voorstel als 
afgewezen beschouwd. Bij verkiezingen is de kandidaat met de meeste 
stemmen verkozen. 

 
HOOFDSTUK VI - Ontbinding 
 
Artikel 19 De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging uitspreken bij een 

beslissing van tweederdemeerderheid. 
 
  Door ontbinding kan alleen geldig gestemd worden indien alle leden aanwezig 

zijn dan wel zich hebben laten vertegenwoordigen, dan wel schriftelijk hun stem 
uitgebracht hebben bij de voorzitter. 

 
  Ontbreekt één of meerdere stemmen, worden de afwezigen gesommeerd alsnog 

te stemmen, terwijl bij uitblijven van stemming, schrapping van het lidmaat-
schap plaatsvindt. 

 
Artikel 20 De algemene vergadering zal in dezelfde zitting de vereffenaars aanduiden en 

een belangeloze bestemming geven aan het na vereffening overblijvend 
maatschappelijk bezit. 

 


