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IN MEMORIAM
Op 25 april 2020 is de heer Marcel Vanden Bosch overleden.
Hij was afgevaardigd bestuurder van het Fonds van 1982 tot 1991 en voorzitter van 1991 tot 1996.

VOORAF
Het “Fonds der Belgische Rijnvaart” werd opgericht op 26 april 1924 als “Fonds ter uitbreiding
van de Belgische Rijnvaart”. Op 10 oktober 1929 wordt het een vereniging zonder winstgevend
doel waarvan de statuten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 1929.
Op 8 maart 1935 verandert de naam van het fonds in “Fonds der Belgische Rijnvaart”.
Het Fonds heeft volgende strategische doelstellingen:
• Bijdragen tot de ontwikkeling van het reglementair kader voor binnen- en Rijnvaart;
• Ondernemen of stimuleren van studies en onderzoeken die bijdragen tot de
ontwikkeling en de innovatie van de binnen- en Rijnvaart;
• Verspreiden van informatie die van belang is voor de Belgische binnenvaart;
• Ondersteunen van de verdediging van de Belgische binnenvaartbelangen op
internationaal vlak;
• Ondersteunen van initiatieven op het gebied van onderwijs en sociale begeleiding met
betrekking tot de binnenvaart.
Het Fonds mag niet worden verward met het “Fonds voor Rijn- en binnenscheepvaart”. Dit
laatste vervult zijn rol in het kader van de sociale zekerheid en heeft dus geen enkel juridisch,
administratief of operationeel verband met het Fonds der Belgische Rijnvaart.
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I.

ERECOMITE

In het erecomité worden de personen opgenomen die, hetzij de functie van voorzitter, hetzij deze van
afgevaardigd bestuurder hebben uitgeoefend.
Huidige samenstelling van het Erecomité:
Erevoorzitters:
M. J. VAN CAENEGHEM ()
M. A. DELMER ()
M. A. BERTRAND()
M. F. SEVERYNS ()
M. M. VANDEN BOSCH ()
M. F. SUYKENS ()
M. H. PAELINCK
M. P. VAN DRIESSCHE ()
M. G. VAN KEER ()

voorzitter van 1929 tot 1943
voorzitter van 1944 tot 1973
voorzitter van 1973 tot 1986
voorzitter van 1986 tot 1991
voorzitter van 1991 tot 1996
voorzitter van 1996 tot 2001
voorzitter van 2001 tot 2003
voorzitter van 2003 tot 2008
voorzitter van 2008 tot 2018

Ere afgevaardigd bestuurder:
M. H. WOESTYN ()
M. M. CHARBONNIER
()
M. P. DEBEN ()
M. M. VANDEN BOSCH ()

afgevaardigd bestuurder van 1929 tot 1947
afgevaardigd bestuurder van 1947 tot 1973
afgevaardigd bestuurder van 1973 tot 1982
afgevaardigd bestuurder van 1982 tot 1991
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II.

LEDENLIJST

Werkende leden
BIESEMANS Antonius, Berkenhof 7, 3290 Diest
CLAUS Wilfried, Jan Ympijnstraat 16, 2030 Antwerpen
CLAUWAERT Bernard, Bosstraat 88, 2040 Antwerpen
CONINGS Johannes, Winterkoningstraat 11, 2170 Merksem
CORNELIS Philip, Landskoutersesteenweg 6, 9820 Merelbeke
DE BOCK Jos, Anton van de Veldelaan 15, 2900 Schoten
DE ROY Martine, Rodonkstraat 11, 9030 Mariakerke
DEVOS Alain, Napoleonkaai 7/4, 2000 Antwerpen
DEVOS Gisèle, Grote Baan 176, 9120 Melsele
GASTEN Joseph, Staf Larochelaan 16, 2960 Brecht
HERMAN Philippe, Haven van Brussel, Redersplein 6, 1000 Brussel
HERMANS Patrick, Esmoreitlaan 53/42, 2050 Antwerpen
HOEYKENS Julien, Godefriduskaai 26 bus 101, 2000 Antwerpen
HOFMAN François, Venstraat 161 Bus 1, 2900 Schoten
HOUTMEYERS Jean-Claude, Avenue de la Heronnière 98/16, 1170 Brussel
HUYSMANS Willy, Esmoreitlaan 43 bus 32, 2050 Antwerpen
JOSEPH Michel, Herman Teirlincklaan 28, 3010 Kessel-Lo
KEGELS Sabrina, Strengen 5, 2170 Merksem
LYBEERT Jan, Paul Housmansstraat 4 bus 22, 2050 Antwerpen
MAES Leopold, Breeveldse Masten 9, 2970 Schilde
MAES William, Edgar Tinellaan 8, 2900 Schoten
PAELINCK Honoré, Hof van Delftlaan 40, 2180 Ekeren
PARMENTIER Yves, Schemeringlaan 6, 3090 Overijse
PAUWELS François, Heidestraat 47, 2040 Zandvliet
PIUS Gaston, Lode Vleeshouwerslaan 58, 2900 Schoten
POLS Cornelis, Baron Delbekelaan 17, 2970 Schilde
POPPE Corina, Anjelierstraat 23, 2600 Berchem
ROLAND Pascal, Rue Bodegnée Village 14, 4537 Bodegnée Verlaine
SOMERS Anita, Esmoreitlaan 41/22, 2050 Antwerpen
ULLRICK John, Gerselarendries 3, 1850 Grimbergen
VAN BRUSSEL Roland, Sint Franciesdijk 22 C, 9185 Wachtebeke
VAN DEN BORRE Koen, Koeweidestraat 4, 1785 Merchtem
VANDENBUSSCHE Leopold, J. Heirbautstraat 3, 9200 Dendermonde
VANDENBUSSCHE Pierre, rue Henri Daco 32, 4040 Herstal
VAN DE VEL Louis, Isabella Brantstraat 34, 2018 Antwerpen
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VAN GOETHEM Gerald, Heidestatiestraat 20 B 2, 2920 Kalmthout
VANLUCHENE Christiane, rue Amedée Lynen 17/27, 1210 Bruxelles
VELLEMAN Francis, Gladiolenlaan 49, 1770 Liedekerke
VERHAEGEN Rik, Boekhoutweg 2, 9320 Erembodegem, North Sea Port
VERHAERT Patrick, Krentzen 3, 2250 Olen, Haven van Antwerpen
VERSCHUEREN Herman, Lintsesteenweg 32, 2550 Kontich
VRANCKX Charles, Driehoekstraat 282, 2180 Ekeren
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III.

BESTUURSORGAAN

Samenstelling op 31 december 2020
Voorzitter:

H. VERSCHUEREN

Bestuurders:

J. CONINGS
A. DEVOS
P. HERMAN
J. LYBEERT
K. VAN DEN BORRE
C. VANLUCHENE
F. VELLEMAN
R. VERHAEGEN
P. VERHAERT

Secretaris:

J.-C. HOUTMEYERS (ere afgevaardigd bestuurder ITB)

Toezichthouder op de rekeningen: Y. PARMENTIER

Wijzigingen sedert de schriftelijke algemene vergadering, gehouden van 17 juni tot
16 juli 2020
Twee mandaten van bestuurder waren vrijgekomen, één als gevolg van het overlijden van de
Heer Geert Van Keer en één wegens het ontslag als bestuurder van de Heer Luc Maertens. De
algemene vergadering heeft beslist deze twee mandaten niet in te vullen, zodat het aantal
bestuurders tot 10 wordt beperkt.
Drie bestuurders waren uittredend en herverkiesbaar, namelijk Mevrouw C. Vanluchene en de
Heren J. Conings en A. Devos. Ze werden alle drie herkozen voor een nieuw mandaat van
maximaal 4 jaar.
De heer Y. PARMENTIER werd opnieuw verkozen als toezichthouder op de rekeningen voor de
duur van één jaar, in samenwerking met de heer A. BIESEMANS (adjunct-toezichthouder).
Verantwoordelijke voor de boekhouding: de heer O. CAUFRIEZ.
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IV.

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2020

a) Vergaderingen in 2020
a) Bestuursorgaan
Als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft het Bestuursorgaan slechts één maal fysiek
vergaderd, nl. op 24 januari 2020. Een tweede vergadering van het Bestuursorgaan werd
schriftelijk gehouden en beperkte zich tot de voorbereiding van de schriftelijke Algemene
Vergadering. Een agenda met concrete voorstellen werd verstuurd aan de bestuurders op
10 juni 2020 met verzoek uiterlijk op 19 juni 2020 hun standpunt mee te delen. Een unaniem
akkoord heeft dan tot het organiseren van een schriftelijke algemene vergadering geleid.
b) Jaarlijkse statutaire algemene vergadering
De Algemene vergadering werd schriftelijk georganiseerd van 17 juni 2020 tot 16 juli 2020.

b) Werken aan en in het gebouw – Nieuwe huurovereenkomst
In het begin van 2020 werden de werken aan het gebouw die voor rekening zijn van het Fonds
verder afgewerkt. Er blijven nog slechts enkele punten die dienen te worden uitgeklaard met
het ITB, maar die wegens de Covid-19 pandemie wat naar de achtergrond verzeilden. Ook het
reinigen en opfrissen van de voorgevel is daardoor uitgesteld en het Fonds is van plan een
afzonderlijk initiatief te nemen zonder tussenkomst van de architect die de werken tot op
heden heeft geleid.
De belangrijkste werken die in 2020 hebben plaatsgevonden, betroffen de aanpassing van de
inrichting van het gelijkvloers, de 1e en de 2e verdieping, waarvoor het ITB de opdrachtgever is.
Dit impliceert onder andere het realiseren van een nieuwe vergaderzaal op de 1 e verdieping.
Deze werken zijn intussen afgerond met als resultaat een aangepaste kantoorruimte waar,
naast het ITB als huurder en bevoorrechte partner, de binnenvaartsector en de voor deze
sector bevoegde overheden in moderne omstandigheden terecht kunnen voor vergaderingen
en overleg. Als gevolg van opnieuw de Covid-19 pandemie heeft de inhuldiging en in gebruik
neming nog niet kunnen plaatsvinden.
Zoals reeds gemeld in het vorige jaarverslag verliep de bestaande huurovereenkomst en het
eraan gehechte “gentleman’s agreement” op 31 december 2019. Een nieuwe
huurovereenkomst werd onderhandeld en is van kracht geworden op 1 januari 2020.
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c) Ondersteuning van de vertegenwoordiging van de sector op internationaal vlak
In het kader van de uitvoering van één van de statutaire doelstellingen heeft het Fonds ook in
2020 de vertegenwoordiging van de Belgische sector in de internationale organisaties die
bevoegd zijn voor de binnenvaart ondersteund.
Zo neemt het Fonds een deel van de kosten voor zijn rekening van de verplaatsingen van de
sectorvertegenwoordiger bij deelname aan internationale vergaderingen. De kosten hiervan
bleven in 2020 beperkt, omdat veel internationale vergaderingen niet konden doorgaan met
fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordigers. De meeste contacten verliepen daardoor via
online-vergaderingen.

d) Opvolging van de ontwikkelingen van de reglementering
In het Bestuursorgaan wordt normaal gesproken op regelmatige basis verslag uitgebracht over
de werkzaamheden die plaatsvinden in de internationale organisaties. Dit kan dank zij de leden
van het Bestuursorgaan die hetzij van overheidswege, hetzij vanwege het bedrijfsleven deel
uitmaken van de Belgische delegatie. In 2020 bleef deze mogelijkheid evenwel beperkt en
diende men voor eventuele vragen hoofdzakelijk via de websites van de internationale
organisaties info in te zamelen.
Hierna vindt u de belangrijkste linken:
-

-

-

-

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (“CESNI”). Doel
is de ontwikkeling van uniforme, moderne en gebruiksvriendelijke voorschriften voor de
gebruikers van de vaarweg. Informatie over de uitgewerkte standaarden en de erover
getroffen besluiten is te vinden op: https://www.cesni.eu/nl
De CCR blijft als internationale organisatie haar eigen wetgevende bevoegdheden met
betrekking tot de Rijn behouden. De besluiten van de CCR kunnen worden geraadpleegd
op de volgende website: https://www.ccr-zkr.org/, in de rubriek “Documenten”, geordend
per jaar. Naast besluiten die betrekking hebben op de eigen bevoegdheden
(politievoorschriften, vaarwegbeheer, economische aspecten,…) zal de CCR daar ook de
omzetting in wetgeving voor de Rijnvaart van de door CESNI ontwikkelde standaarden
opnemen
Zoals hiervoor geldt voor de CCR heeft ook de EU zich geëngageerd om de via CESNI
vastgestelde standaarden in wetgeving te gieten. Voor een aantal zaken verloopt dit via
richtlijnen die door de lidstaten van de EU in nationale wetgeving dienen te worden
omgezet. De volgende belangrijke die te maken hebben met de standaarden die door CESNI
worden vastgesteld, kunnen worden geraadpleegd op volgende webpagina:
https://ec.europa.eu/transport/modes/inland_nl
Eerder werd vermeld dat ook de ECE/VN zich bezighoudt met voorschriften voor de
binnenvaart, zij het vaak onder de vorm van aanbevelingen. ECE/VN is vooral belangrijk als
depositaris van een aantal internationale verdragen met betrekking tot de binnenvaart. Een
Fonds der Belgische Rijnvaart – jaarverslag 2020
11 / 22

belangrijk verdrag is het ADN (Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen over de binnenwateren, zie :
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_e.html
Voor een overzicht van de in 2020 tot stand gekomen Belgische wetgeving verwijzen we naar
de website van het ITB: https://www.itb-info.be/nl/gp_2020_306.aspx.
Door de gevolgen van de Zesde Staatshervorming zijn de bevoegdheden inzake de binnenvaart
quasi volledig overgeheveld naar de Gewesten. Dit betekent dat diverse onderwerpen die van
belang zijn voor de sector nu het onderwerp uitmaken van onderscheiden wetgeving voor het
Vlaams, het Waals en het Brussels Gewest.

e) Jaarlijkse studiereis
Ook voor deze gebruikelijke activiteit heeft Covid-19 roet in het eten gestrooid. Door de
onmogelijkheid om met grote groepen samen te komen, heeft er geen studiereis kunnen
plaatsvinden.

f) Prijs van het Fonds
JAARLIJKSE WEDSTRIJD VOOR STUDENTEN VAN HET HOGER ONDERWIJS
Studenten van het hoger onderwijs die een eindwerk of thesis afleggen rond een onderwerp
dat te maken heeft met de binnen- of Rijnvaart, kunnen dit werk indienen bij het Fonds. In
functie van de kwaliteit van het werk kan het Fonds een prijs toekennen aan dit werk.
Hierna volgt het reglement:
Hierna volgt het reglement:
1. De deelnemers zijn volledig vrij bij de keuze van het onderwerp van hun proefschrift voor
zover het betrekking heeft op de Belgische binnen- en/of Rijnvaart.
2. Het proefschrift moet opgesteld zijn in één van de nationale talen. Het moet uiterlijk op 1
januari van elk jaar worden ingediend op de zetel van het Fonds.
3. Het Fonds stelt een bedrag van 750 euro ter beschikking. Het Bestuursorgaan beslist over
de modaliteiten en het bedrag.
4. Het proefschrift dient in minimum 2 exemplaren te worden aangeboden en wordt
beoordeel door het Bestuursorgaan. De exemplaren blijven eigendom van het Fonds. Het
proefschrift kan tevens worden aangeboden in bijlage van een elektronisch bericht (email).
5. Indien een proefschrift geheel of gedeeltelijk nuttig wordt geacht voor publicatie,
waarover alleen het Bestuursorgaan beslist, kan dit door de zorgen van de vzw Fonds voor
de Rijn- en Binnenvaart en op haar kosten geschieden. In dat geval worden vijf exemplaren
gratis ter beschikking van de auteur gesteld. De auteur doet afstand van al zijn rechten op
het werk door zijn deelname en indien het werk de prijs krijgt toegewezen.
6. Tegen de beslissing van het Bestuursorgaan is geen verhaal mogelijk.
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g) Fonds Familie Severyns
Het Fonds Familie Severyns werd opgericht door de Heren F. en Ch. Severyns met als doel door
ongeval of ziekte getroffen Belgische schippers te ondersteunen. Het Fonds berust onder de
auspiciën van het Fonds der Belgische Rijnvaart vzw en wordt vanaf 2020 beheerd door het
Bestuursorgaan.
Het saldo van het Fonds Familie Severyns bedroeg op 31 december 2019 een totaal van
€ 25.213,66. In 2020 werd een aanvraag voor steun beoordeeld en aanvaard. Een bedrag van
€ 500 werd uitbetaald, zodat het beschikbare saldo van het Fonds per 31 december 2020,
€ 24.730,62 bedraagt.
Reglement :
1. Het « FONDS FAMILIE SEVERYNS » werd opgericht door de Heren F. en Ch. Severyns ter
aanmoediging van door ongeval of ziekte getroffen Belgische schippers.
2. Kunnen van dit Fonds genieten :
- de schipper,
- de wettelijke partner,
- het kind,
getroffen door ongeval of ziekte.
3. Het bedrag van de totale financiële tegemoetkomingen is in principe beperkt tot maximum
10% van het budget op jaarbasis.
4. De aanvragen moeten schriftelijk gericht worden aan het “Fonds der Belgische Rijnvaart
vzw” en moeten volgende gegevens bevatten:
a) identiteit van de aanvrager;
b) identiteit van de eventuele begunstigde en adres, geboortedatum en
geboorteplaats, beroep (indien zonder: uitgeoefend beroep gedurende de jongste 3
jaren);
c) reden van aanvraag;
d) omstandige omschrijving met bewijzen, waaruit blijkt dat de betrokken persoon
getroffen is door ongeval of ziekte.
De aanvragen worden onderzocht door het Bestuursorgaan.
5. Het Bestuursorgaan behoudt zich het recht voor alle informatie in te winnen die hij nodig
acht voor de beoordeling van het betrokken geval, teneinde deze aanvraag te kunnen
beoordelen.
6. Uitspraak en uitvoering van deze aanvraag zullen zo vlug mogelijk gebeuren.
Tegen de beslissing van het Bestuursorgaan is geen verhaal mogelijk.
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V.

FINANCIËLE TOESTAND

Resultaatrekening op 31/12/2020

Werken aan maatschappelijk gebouw
Kosten verzekeringen en onderhoud (gebouw)
Administratiekosten
Verplaatsingskosten
Kosten voor vergaderingen
Buitenlandse contacten
Public relations
Afschrijvingen
Taksen (patrimonium en gemeente)
Financiële lasten (bank)
Roerende en onroerende voorheffingen
Rechtspersonenbelasting
Boni

13.878,62€
1.306,00€
1.615,46€
497,67€
755,35€
332,75€
1.004,00€
508,26€
4.897,29€
518,31€
1.940,74€
5.105,03€

Lidgelden
Huur

2.400,00€
30.000,00€

40,52€

32.400,00€
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32.400,00€

Balans op 31/12/2020

Gebouw
Zichtrekening portfolio ING 1
ING II
Beleggingsfondsen ING
Rekening BE68 3104 9775 0334
Kas

600.000,00€
5.471.14€
6.063.34€
232.130,00€
19.730,62€
94,87€

Kapitaal
Winst van het boekjaar
Handelsschulden
Schuld Fonds Severyns

863.489,97€
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835.240,63€
40,52€
3.478,20€
24.730,62€

863.489,97€

VI.

BIJLAGE: GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Ondernemingsnummer: 0409 601 207
Gecoördineerde tekst van de statuten zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene
vergadering van het Fonds der Belgische Rijnvaart, gehouden op 29 juni 2004 in het Havenhuis,
Entrepotkaai 1 te 2000 Antwerpen;

Tussen ondergetekenden,
M. Van Caenegem, J., lid der Kamer van volksvertegenwoordigers, voorzitter van het
Scheepvaartambt, te Hasselt.
M. Boel, F., voorzitter van het Nationaal Komiteit tot verdediging der binnenscheepvaart, te Temse.
M. Braeckmans, L., algemeen secretaris van de Vereniging van Eigenschippers, te Antwerpen.
M. Blonde, P., secretaris van de Administratieve kommissie der Rijnschippersschool van Antwerpen, te
Antwerpen.
M. Charbonnier, L., algemeen secretaris van het Uitvoerend komiteit van het Nationaal Kongres der
binnenscheepvaart, te Brussel.
M. Deben, P., afgevaardigde van de Nationale Schippersbond, te Antwerpen.
M. Goffin, H., beheerder der “Association des Maîtres bateliers des régions de Liège, Namur, Limbourg
et Charleroi”, te Luik.

M. Peeters, L., oud-opziener van het stedelijk beroepsonderwijs, te Antwerpen.
M. Woestyn, H., leraar aan het Hoger Handelsinstituut, te Antwerpen,
allen overleden,
werd te Brussel op 26 april 1924 een vereniging zonder winstoogmerk opgericht op grond van de wet
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen, thans gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16
januari 2003, op basis waarvan de aanpassingen van de statuten hierna volgen.
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I. – BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR
Art. 1. De vereniging draagt de naam :” Fonds der Belgische Rijnvaart”, afgekort : “het Fonds”, in het
Frans : “Fonds de la Batellerie rhénane belge”, en abrégé: “le Fonds”.

Art. 2. De zetel van het Fonds is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat nr. 19, in het Gerechtelijk
Arrondissement Brussel; hij zal naar een andere plaats in België kunnen verlegd worden, bij beslissing
van de algemene vergadering.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel:
a) Het verspreiden door alle middelen van inlichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks het Belgisch vervoer op de Rijn en de daarmee verbonden nijverheden
aanbelangen;
b) Het bestuderen van de Rijnvaart;
c) De ondersteuning van het schippersonderwijs onder al zijn vormen;
En meer algemeen, alles wat kan bijdragen tot de uitbreiding, ondersteuning en
bevordering van de Belgische Rijnvaart, nationaal en internationaal;
d) Bijkomend kan de vereniging alle verrichtingen doen of eraan meewerken, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van
aard zijn om de verwezenlijking of de ontwikkeling ervan te bevorderen.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 5. De aanstelling als lid van de bestuurder geeft geen recht op vergoeding. Evenwel zullen de
werkelijk gemaakte onkosten in het uitoefenen van dit ambt op aanvraag vergoed worden.

Art. 6. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

II – LEDEN, AANNEMING, ONTSLAG, UITSLUITING.
Art. 7. De vereniging is samengesteld uit werkende en toegetreden leden.
Het minimum aantal werkende leden mag niet lager zijn dan drie.
De werkende leden zijn natuurlijke personen die op het vlak van de Rijnvaart verdienstelijk zijn of
geweest zijn en die de vereniging en/of haar activiteiten steunen. De toegetreden leden zijn
natuurlijke of rechtspersonen die belangstelling hebben voor de activiteiten van de vereniging.
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Art. 8. Om als werkend of als toegetreden lid van de vereniging aangenomen te worden, moet de
aanvrager :
a) een schriftelijke aanvraag indienen bij de raad van bestuur;
b) aangenomen worden door de raad van bestuur met een tweederde meerderheid der
stemmen der aanwezige of vertegenwoordigende leden.
Deze beslist op soevereine wijze. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend. Deze dient niet
gemotiveerd te worden.

Art. 9. Ontslag en uitsluiting van zowel werkende als toegetreden leden, geschieden in de
voorwaarden voorzien bij de wet. Het lidmaatschap eindigt automatisch bij overlijden.

Art. 10. De maximumbijdrage is bepaald op € 125 per jaar voor de werkende leden en op € 500 voor
de toegetreden leden. De bijdragen worden jaarlijks vastgelegd door de algemene vergadering.

Art. 11. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Art. 12. Werkende leden hebben alle rechten en plichten die in de wet en in de statuten worden
beschreven.
Zij hebben stemrecht.
Toegetreden leden hebben enkel de rechten en de plichten die in deze statuten worden omschreven.
Zij hebben geen stemrecht.

III – BEHEER EN DAGELIJKS BESTUUR.
Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en
ten hoogste dertien leden, benoemd onder de werkende leden.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De normale duurtijd van hun mandaat
is vier jaar.
Uittredende leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar.
Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden of afzetting.
Ingeval één of meer plaatsen van bestuurder, ten gevolge van ontslag, overlijden of andere oorzaak,
onbezet zijn, kunnen de overige bestuurders voorlopig plaatsvervangers benoemen tot er door de
eerstvolgende algemene vergadering tot een regelmatige benoeming wordt overgegaan.
Elke bestuurder aangeduid om te voorzien in een tijdens het mandaat vrijgekomen plaats, is slechts
benoemd voor de tijd dat het mandaat nog duurt.
Een werkend lid kan slechts bestuurder worden indien hij voorgedragen wordt door de raad van
bestuur of door ten minste tien werkende leden.
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de
vereniging aangaat. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen opdracht.
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Art. 14. De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel een afgevaardigd
bestuurder, deze laatste bij voorkeur tussen de leden die regelmatig de vergaderingen van de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart bijwonen.
De raad van bestuur benoemt eventueel binnen of buiten de raad een secretaris-generaal en een
penningmeester of een secretaris-penningmeester.
Eenzelfde persoon kan ten hoogste twee functies bekleden.
Deze mandaten vervallen op het ogenblik dat het mandaat van bestuurder vervalt.

Art. 15. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders.
De Voorzitter zit de vergaderingen voor. Ingeval hij verhinderd is wordt zijn functie waargenomen
door de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur beraadslaagt altijd geldig, welke ook het getal aanwezige of vertegenwoordigde
leden is. Hij kan slechts uitspraak doen indien de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Zijn beslissingen worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Iedere bestuurder beschikt over één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van
zijn plaatsvervanger beslissend.
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurder, mits deze laatste
drager is van een geschreven volmacht hiertoe. Geen enkel bestuurder mag drager zijn van meer dan
twee volmachten.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in processen-verbaal, ondertekend door
de voorzitter en de secretaris-generaal, en in een bijzonder register ingeschreven.
Door de werkende leden kan kennis worden genomen van alle notulen en beslissingen van de raad
van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor
rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging,
overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Art. 16. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer,
beschikking en vertegenwoordiging te stellen die de vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

ART. 17. De raad van bestuur kan bij eenvoudige meerderheid van stemmen het dagelijks beheer der
vereniging in opdracht geven, met het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit beheer
verbonden, aan de voorzitter, een bestuurder of aan derden, van wie hij de bevoegdheden vaststelt,
die ofwel alleen ofwel gezamenlijk of als college optreden. Deze opdracht kan door de raad van
bestuur bij eenvoudige meerderheid herroepen worden.
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Art. 18. Voor al de andere akten dan deze die vallen onder het dagelijks beheer of waarvoor
bijzondere opdracht werd gegeven, volstaan, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd is
tegenover derden, de gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter en een ander bestuurder,
zonder dat deze van enige beraadslagingen, machtiging of bijzondere machtiging moeten doen blijken.

Art. 19. De rechtsvorderingen, én als eiser én als verweerder, worden ingesteld of verdedigd uit naam
van de vereniging door de raad van bestuur.

Art. 20. De boekhouding van de vereniging wordt nagezien door een toezichthouder op de
rekeningen, die ieder jaar benoemd wordt op voordracht van de raad van bestuur door de algemene
vergadering. Zijn mandaat kan worden herroepen door de algemene vergadering bij eenvoudige
meerderheid van stemmen.

Art. 21. De rekeningen opgemaakt door de raad van bestuur zullen aan de toezichthouder op de
rekeningen onderworpen worden ten minste een maand voor de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering waarvoor hij verslag moet uitbrengen.
De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het
volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, die kwijting geeft aan de
bestuurders en aan de toezichthouder op de rekeningen.

IV- ALGEMENE VERGADERING.
Art. 22. De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Haar bevoegdheid wordt
bepaald door de wet en door de statuten.
De algemene vergadering is samengesteld uit de werkende en de toegetreden leden van de
vereniging.
Tot haar bevoegdheid is voornamelijk voorbehouden:
a. de wijziging van de statuten van de vereniging;
b. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
c. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
d. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
e. de benoeming en de afzetting van de toezichthouders op de rekeningen en het bepalen van
hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend;
f. de kwijting aan de bestuurders en de toezichthouders op de rekeningen;
g. de uitsluiting van een werkend lid;
h. de vaststelling van de lidmaatschapsbijdragen;
i. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
en in alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
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Art. 23. Er moet ten minste elk jaar een algemene vergadering gehouden worden in de loop van het
tweede trimester van het maatschappelijk jaar.
Een buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden telkens als het belang der vereniging
het eist, ingevolge beslissing van de raad van bestuur. Zij moet gehouden worden wanneer ten minste
een vijfde van de werkende leden het aanvraagt.
Al de leden, zowel werkende als toegetreden leden, worden opgeroepen.

Art. 24. De leden worden persoonlijk voor de algemene vergaderingen opgeroepen door de raad van
bestuur, per brief, ondertekend door de voorzitter of een bestuurder in naam van de raad van bestuur
en gericht aan elk lid, ten minste acht dagen vóór de vergadering.
De oproepingsbrief maakt melding van de dagorde, de datum, het uur en de plaats van de
vergadering.
Elk door één twintigste van de werkende leden ondertekend voorstel moet op de dagorde gebracht
worden.
Behalve in de gevallen voorzien in de wet kan de algemene vergadering geldig beslissen over punten
die niet op de dagorde werden ingeschreven.

Art. 25. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of,
bij diens afwezigheid, door de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt de
secretaris aan.

Art. 26. Elk lid heeft het recht aanwezig te zijn op en deel te nemen aan de algemene vergadering,
hetzij persoonlijk, hetzij door tussenkomst bij schriftelijke volmacht van gelijk welke door hem gekozen
mandataris die zelf lid is. Geen mandataris mag echter drager zijn van meer dan twee volmachten.
Alleen de werkende leden hebben stemrecht en beschikken ieder over één stem. De toegetreden
leden hebben geen stemrecht. Zij kunnen nochtans deelnemen aan de algemene vergaderingen met
raadgevende stem.

Art. 27. In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld, welk ook het getal der aanwezige of
vertegenwoordigde leden zij, en haar beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der
uitgebrachte stemmen, behalve in geval van andersluidende beslissing door de wet of de statuten. Bij
staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Art. 28. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in processen-verbaal
getekend door de voorzitter en de secretaris.
Deze processen-verbaal worden bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle werkende en
toegetreden leden er kennis kunnen van nemen, zonder verplaatsing.
Zij kunnen ervan uittreksels of kopie bekomen die ondertekend worden door de voorzitter en de
secretaris-generaal.
Beslissingen ten aanzien van personen kunnen eventueel ter kennis van derden gebracht worden die
hiervan het belang verrechtvaardigen, bij middel van een brief getekend door de voorzitter.
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V – BEGROTINGEN EN REKENINGEN.
Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Elk jaar, op 31 december, worden de
rekeningen van het verlopen dienstjaar afgesloten en wordt door de raad van bestuur de begroting
opgemaakt voor het volgende maatschappelijk jaar, die met de rekeningen ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan de gewone algemene vergadering in eerstvolgende zitting.

Art. 30. De vereniging is gemachtigd giften en schenkingen van haar leden of van derden te
aanvaarden ten titel van ondersteuning of toelage of met bijzondere bestemming, onder de
voorwaarden zoals voorzien door de wet.

VI – ONTBINDING EN VEREFFENING.
Art. 31. In elk geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering een of twee vereffenaars
aan en bepaalt hun bevoegdheid.

Art. 32. In elk geval van ontbinding, hetzij vrijwillige of gerechtelijke, op welk ogenblik en voor welke
oorzaak zij zich ook voordoet, wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na het vereffenen
der schulden en het aanzuiveren der lasten, besteed aan een werk met een gelijkaardig doel of aan
een gelijkaardige instelling, aan te duiden
door de algemene vergadering en, zo deze binnen de drie maanden van haar ontbinding geen besluit
genomen heeft, door de voorzitter der rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Art. 33. Al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten zal geregeld worden door de bepalingen van
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002
en van 16 januari 2003.
Onderhavige statuten vervangen de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober
1929.
Gedaan te Antwerpen, 29 juni 2004 in drie originele exemplaren.
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