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Reglement van interne orde 

VOBAS feitelijke vereniging  

Vereniging Onafhankelijke Bodemkundige Advies- & Studiebureau’s 

(versie november  2014) 

 

A. BENAMING - DOEL - DUUR 

 

ARTIKEL 1 

Het betreft een Feitelijke Vereniging (FV). 

De vereniging zal de naam dragen van VOBAS (Vereniging Onafhankelijke Bodemkundige 
Advies- & Studiebureau’s). 

Alle akten, aankondigingen, publicaties en andere stukken, uitgaande van de vereniging, moeten 
deze benaming vermelden. 

 

ARTIKEL 2 

De vereniging heeft tot doel binnen het domein van bodemonderzoek in de breedste betekenis 
van het woord:  

- Één aanspreekpunt en één stem zijn voor overleg en uitwisseling van informatie met 
relevante administraties, organisaties, instellingen enz. (bijvoorbeeld de OVAM, LNE, 
VITO). 

- Streven naar een maximale betrokkenheid bij het tot stand komen van regelgeving en de 
invulling ervan. 

- Het verdedigen van de belangen van de sector in het algemeen en van de leden van 
VOBAS in het bijzonder. 

- Streven naar regelgeving en richtlijnen gestoeld op en met respect voor kwaliteit en 
deskundigheid. 

Daarnaast zullen alle leden actief werken aan kennisopbouw en streven naar een permanente 
kwaliteitsvolle dienstverlening, dit o.m. door overleg en uitwisseling van ervaring en kennis. 

De vereniging zal zich manifesteren als actieve partner in overleg met overheidsinstanties, 
andere sectororganisaties en actoren die van belang kunnen zijn voor VOBAS. 

 

ARTIKEL 3 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.  

 

B. DE LEDEN - BIJDRAGEN 

 

ARTIKEL 4 

Voorwaarden tot toetreding als lid van VOBAS: 

- Erkend zijn als bodemsaneringsdeskundige type I of type II. 
- Betalen van een éénmalige toetredingsbijdrage. 
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- Het jaarlijkse lidgeld aanvaarden en betalen. 

Ieder natuurlijke of rechtspersoon kan zijn interesse voor lidmaatschap van VOBAS bekend 
maken langs om het even welke weg aan eender welk lid van VOBAS. De geïnteresseerde kan 
vervolgens uitgenodigd worden op een van de volgende activiteiten van de vereniging en kan 
dan lid worden. Toetreding als lid wordt bevestigd door het betalen van een éénmalige 
toetredingsbijdrage die tot het einde van het jaar ook geldt als jaarlijks lidgeld. 

Door het betalen van de toetredingsbijdrage/lidgeld wordt het reglement van interne orde 
aanvaard. 

 

ARTIKEL 5 

Het lidgeld geldt voor één kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Het bedrag wordt 
voorgesteld en beslist op de laatste vergadering die voorafgaat aan het nieuwe kalenderjaar. De 
bijdrage wordt jaarlijks herzien in functie van de effectieve kosten.  

Elk lid dient bij aanvang van het lidmaatschap een toetredingsbijdrage te betalen van 150,00 €.  

 

C. UITTREDING, UITSLUITING EN ONTSLAG 

 

ARTIKEL 6 

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het lid dat zijn bijdragen niet betaalt in januari 
van het betrokken werkingsjaar met inachtneming van één herinnering door de vereniging, wordt 
geacht ontslag genomen te hebben. 

Uitsluiting kan gebeuren in geval van onverenigbaarheid. De beslissing van uitsluiting gebeurt bij 
stemming tijdens de vergadering. 

Het lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt, kan geen aanspraak maken op het 
maatschappelijk bezit van de vereniging en kan nooit teruggave vragen van de gestorte 
bijdragen, van aanbrengsten of elke andere prestatie. 

 

D. DAGELIJKSE WERKING 

 

ARTIKEL 7 

De dagelijkse werking van de vereniging wordt waargenomen door een voorzitter en een 
penningmeester. De penningmeester van het lopende jaar wordt voorzitter van het volgende jaar. 
Elk lid kan zich kandidaat stellen voor het mandaat van penningmeester. De aanstelling gebeurt 
bij stemming op de laatste vergadering van het werkingsjaar. Een mandaat geldt voor 1 jaar en 
kan maximaal éénmalig verlengd worden.  

 

Beide mandaten zijn onbezoldigd. De verantwoordelijkheid en bevoegdheid is beperkt tot de 
algemene invulling die bepaald wordt door de vergadering en kan uitgebreid worden tot een 
specifiek mandaat om een bepaald doel te bereiken. 

De voorzitter is het aanspreekpunt en heeft een coördinerende rol voor de leden. 

 

ARTIKEL 8 

De voorzitter en de penningmeester zijn verantwoordelijk voor het beheer van de kas voor 
verrichtingen beneden het bedrag van € 500. Voor verrichtingen die hoger zijn dan 500,00 € is 
goedkeuring van de vergadering nodig. 
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E. DE VERGADERING 

 

ARTIKEL 9 

Iedere toegetreden deskundige beschikt over één (1) stem in de vergaderingen, ongeacht het 
aantal vertegenwoordigers die op de vergadering aanwezig zijn. 

 

 

ARTIKEL 10 

De vergadering wordt bij elkaar geroepen door de voorzitter, telkens als de belangen van de 
vereniging en/of van de leden die zij vertegenwoordigt het nodig maken, op geargumenteerd 
aangeven van minstens drie leden of periodiek met een minimale frequentie van 2 x per jaar. 

Om geldig te beslissen dienen minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te 
zijn. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de 
aanwezige en gevolmachtigde leden. Uitzonderlijk kan toegestaan worden dat afwezigen hun 
stem kunnen uitbrengen via elektronische weg. Tijdens de vergadering wordt door de 
aanwezigen en vertegenwoordigers beslist of dit toegestaan kan worden. Het elektronisch 
uitbrengen van een stem dient te gebeuren uiterlijk één week nà het versturen van de 
vraagstelling waarover beslist moet worden. 

Elk lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen mits voorlegging van een schriftelijke 
volmacht. 

Bij aanvang van de vergadering wordt beslist wie het verslag opmaakt. Verspreiding van het 
verslag van de vergadering gebeurt door de voorzitter en in samenspraak met de auteur van het 
verslag. Indien uiterlijk na één week geen opmerkingen worden gemaakt wordt het verslag als 
goedgekeurd geacht. 

 

F. REKENINGEN EN KOSTEN 

 

ARTIKEL 11 

Het werkjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

Een verslag van de activiteiten en voorstelling van de financiële situatie worden jaarlijks op de 
laatste vergadering van het kalenderjaar aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. 

VOBAS beschikt over een eigen bankrekening die door minstens 2 leden kan beheerd worden. 

De vereniging is zonder het oogmerk om winst te behalen voor hun leden. Leden hebben 
persoonlijk geen recht op een deel van de eventuele winst. Deze winst moet binnen de feitelijke 
vereniging gebruikt worden voor het belangloze doel. 

 

G. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN INTERNE ORDE 

 

ARTIKEL 12 

Wijzigingen worden goedgekeurd tijdens de vergadering. 
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H. OPHEFFING VAN DE VERENIGING 

 

ARTIKEL 13 

Bij opheffing van de vereniging wordt het resterende kapitaal geschonken aan één of meerdere 
goede doelen. De keuze hiervan wordt vastgelegd bij de laatste vergadering. De voorzitter 
coördineert de opheffing. Nadat alles afgesloten is wordt nog een laatste verslag opgemaakt van 
de afhandeling en rondgedeeld aan alle leden. 

De beslissing voor opheffing wordt genomen tijdens de vergadering met meerderheid van 
stemmen. De beslissing wordt meegedeeld aan alle afwezige leden. Een elektronische stem kan 
nog binnen een periode van 14 dagen nà mededeling van de beslissing. Bij meerderheid van 
stemmen volgt dan onmiddellijk de definitieve ontbinding. Bij ontbreken van meerderheid wordt 
opnieuw een vergadering belegd waar alle medegedeelde tegenargumenten besproken worden 
en waar de beslissing tot opheffing definitief wordt.  


