Gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnummer 0424.273.050.

Laatste wijziging
20/03/2018

Artikel 1
De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming,
afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar
betrekkingen met derden.

Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 3510 Kermt-Hasselt, Diestersteenweg 88. De vereniging
ressorteert aldus onder het Gerechtelijk Arrondissement Hasselt.

Artikel 3
De vereniging heeft tot doel
• een ledenvereniging zijn voor iedereen begaan met het verbeteren van welzijn op het
werk, duurzaam, maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen, zowel in de
publieke als in de private sectoren
• het bevorderen en bewaken van een deontologie van de preventieadviseurs
• het stimuleren van de contacten tussen de leden
• het verlenen van diensten aan leden bij de uitoefening van hun functie
• het vertegenwoordigen en verdedigen van de collectieve belangen van de
preventieadviseurs
Tot het verwezenlijken van haar doel kan de vereniging alle daartoe noodzakelijke en opportune
middelen aanwenden en initiatieven ontplooien zoals
• het organiseren van activiteiten t.b.v. de leden
• het uitgeven van publicaties zoals tijdschriften, elektronische nieuwsbrieven;
• het sensibiliseren en vormen van de leden

Artikel 4
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5
Met het oog op de verwezenlijking van haar doel kan de vereniging provinciale afdelingen alsook
andere geledingen oprichten.
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Artikel 6
Ten aanzien van de geledingen stelt de vereniging in haar organiek reglement éénvormige
bepalingen betreffende haar werking vast. Deze éénvormige bepalingen zijn bindend voor deze
geledingen. Deze kunnen nader gespecificeerd en aangevuld worden met procedures,
goedgekeurd door de raad van bestuur.

Artikel 7
Onverminderd hetgeen daarover bepaald is in deze statuten, worden criteria, procedures en
beroepsmodaliteiten voorzien in het organiek reglement inzake het oprichten, erkennen of
afschaffen van geledingen.

Artikel 8
Het organiek reglement wordt opgesteld en gewijzigd door de raad van bestuur. Wijzigingen
worden op de eerstvolgende algemene vergadering ter kennis gebracht aan de effectieve leden.

Artikel 9
De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden. Het minimum aantal effectieve leden
bedraagt drie. De effectieve leden zijn de leden van de raad van bestuur en de leden van de
geledingen. De lijst van de geledingen is opgenomen in het organiek reglement. Een toegetreden
lid kan zich kandidaat stellen voor de geledingen. De effectieve leden zijn actief of deskundig in
het werkdomein van de geledingen. Het niet meer voldoen aan deze toetredingsvoorwaarden
geeft automatisch ontslag van het lid als effectief lid.

Artikel 10
De door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 5.000 €. De procedure
m.b.t. jaarlijkse bijdragen wordt vastgesteld in het organieke reglement van de vereniging.

Artikel 11
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag dient aan de raad van bestuur ter
kennis te worden gebracht. Het lid dat na schriftelijke aanmaning weigert de bijdrage te betalen,
wordt geacht ontslag te nemen. Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene
vergadering worden besloten, met twee/derde meerderheid der aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen is. Opgave van
redenen is niet vereist.
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Artikel 12
De raad van bestuur kan personen, leden of niet-leden van de vereniging, het erelidmaatschap
toekennen.

Artikel 13
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximum 14 mandaten,
waarvan
a. een voorzitter
b. vijf bestuurders-provinciale voorzitters
c. bestuurders
De bestuurders zijn effectief lid van de vereniging. Zij worden benoemd en ontslagen door de
algemene vergadering volgens de procedure bepaald in het organiek reglement van de
vereniging. Zij worden benoemd voor drie jaar. Hun opdracht eindigt door het verstrijken van hun
mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting, door verlies van het
lidmaatschap of door verlies van de hoedanigheid als bepaald door het organieke reglement.
De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders.
De voorzitter is in deze functie slechts eenmaal herverkiesbaar voor een termijn van drie jaar.
Een bestuurder met een provinciaal mandaat is eenmaal herverkiesbaar voor een periode van drie
jaar, en bij ontstentenis van een kandidatuur, voor één bijkomende periode van één jaar.
Alle andere bestuurders zijn eveneens eenmaal herverkiesbaar voor een termijn van drie jaar.
Elke bestuurder die zijn verantwoordelijkheden en taken, zoals omschreven in de
functiebeschrijving, niet vervult, kan door de algemene vergadering afgezet worden. Benoeming,
ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder, alsook elk einde van een mandaat worden in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De bestuurders worden niet bezoldigd.
Elke bestuurder kan te allen tijde zijn ontslag indienen, schriftelijk aan de voorzitter van de
vereniging. Elke bestuurder die benoemd is om een tussentijds opengevallen mandaat waar te
nemen, blijft slechts tot dat mandaat voltooid is.
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Artikel 14
De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Alle
bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering, worden
toegekend aan de raad van bestuur. De raad van bestuur kan alle handelingen van bestuur
verrichten, daaronder begrepen het organiseren, benoemen, ontslaan en bezoldigen van het
personeel. De beslissingen worden als college genomen. Door de bestuurders wordt geen
persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen die de vereniging aangaat. Hun
aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de
tekortkomingen in hun bestuur.

Artikel 15
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging
voor wat betreft dat dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer personen. De beslissingen zullen
door de raad van bestuur genomen worden als college. Hun opdracht eindigt door het verstrijken
van hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting, door verlies van het
lidmaatschap of door verlies van de hoedanigheid als bepaald door het organiek reglement.
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan het dagelijks bestuur, wordt de
vereniging geldig vertegenwoordigd in alle handelingen en in rechte door twee bestuurders.
Door de persoon of personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, wordt geen persoonlijke
verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Artikel 16
De procedure voor de bijeenroeping en de vergaderingen van de raad van bestuur wordt
vastgelegd in het organiek reglement van de vereniging. De notulen van de vergaderingen
worden elektronisch bewaard op de zetel van de vereniging.

Artikel 17
De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of
het belang van de vereniging dit vereist. Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen, de begroting en het beleid van de
bestuurders, uiterlijk in de loop van de maand mei. De bestuurders zijn bovendien verplicht,
telkens als ten minste één/vijfde van de effectieve leden daarom verzoekt, de algemene
vergadering bijeen te roepen, met opgave van de agenda, en wel binnen een maand na het
indienen van het verzoek bij de raad van bestuur. Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan zijn de
verzoekers gerechtigd zelf de vergadering te beleggen. Alle effectieve leden worden schriftelijk
opgeroepen ten minste acht dagen vóór de vergadering, de agenda wordt bij de oproeping
gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één/twintigste van de effectieve leden, wordt
op de agenda gebracht. De vergaderingen gaan door op de plaats die in de oproeping is
vermeld.
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Artikel 18
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens ontstentenis, door de oudste bestuurder in leeftijd. Het bureau van de vergadering wordt
gevormd door de aanwezige bestuurders. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht. Elk
effectief lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk
gemachtigde, die zelf effectief lid van de vereniging is. Niemand mag meer dan één lastgever
vertegenwoordigen. De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 19
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Op de algemene vergadering heeft elk effectief lid
een gelijk stemrecht. Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden; indien er
ook dan een staking van stemmen is, heeft de voorzitter van de algemene vergadering een
doorslaggevende stem. De vergadering kan de statuten niet wijzigen, indien deze wijziging niet op
de agenda is vermeld en indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen ten
vroegste vijftien dagen na de eerste vergadering, die een geldig besluit zal kunnen nemen
ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van
twee/derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede
vergadering. Een meerderheid van vier/vijfden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is
vereist voor het wijzigen van het doel, de doeleinden en voor de ontbinding van de vereniging.

Artikel 20
De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ten zetel van de vereniging
gehouden bijzonder register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, een
bestuurder-lid van de raad van bestuur en de effectieve leden die het wensen. Afschriften en
uittreksels worden door de voorzitter en een bestuurder-lid van de raad van bestuur ondertekend.
De beslissingen, genomen door de algemene vergadering worden gepubliceerd in de tijdschriften
van Prebes en liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

Artikel 21
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen haar bevoegdheden aan de
raad van bestuur overdragen, behoudens wat betreft het wijzigen van de statuten, het benoemen
en ontslaan van bestuurders en commissarissen, het bepalen van de bezoldiging van de
commissarissen, de kwijting aan bestuurders en commissarissen, het goedkeuren van begrotingen
en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid, het omzetten
van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de
statuten dit vereisen.
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Artikel 22
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. Bij het
einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af, en
maakt de inventaris en de balans evenals de begroting voor het volgend jaar; deze worden aan de
algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De raad van bestuur draagt twee effectieve
leden, belast met de controle op de financiële toestand voor en de algemene vergadering
bekrachtigt.

Artikel 23
De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van leden. De vereniging kan
ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen overeenkomstig het
bepaalde in de wet op verenigingen zonder winstoogmerk en in deze statuten, of door een
rechterlijke beslissing. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering , of bij
gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars, zij bepaalt hun bevoegdheid, evenals de
wijze van vereffening.

Artikel 24
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan
een vereniging, stichting of inrichting, die hetzelfde doel als deze vereniging nastreeft; zijn er
verscheidene zodanige verenigingen, dan doet de algemene vergadering, op voorstel van de raad
van bestuur, een keuze, of verdeelt zij de activa naar goedvinden; zijn er geen, dan worden de
goederen overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, waarvan het doel het hierboven
omschreven doel het meest nabij komt.

Artikel 25
Alle beschikkingen van de wetten op verenigingen zonder winstoogmerk, waarvan niet
uitdrukkelijk zou zijn afgeweken, worden geacht opgenomen te zijn in huidige akte; de statutaire
bedingen die in tegenspraak zijn met de gebiedende bepalingen van deze wetten worden geacht
niet geschreven te zijn.
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