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VZW BENOR 

Huishoudelijk reglement 

 

ARTIKEL 1: Algemene Vergadering 
 
Conform de statuten van de vereniging, is de Algemene Vergadering samengesteld uit alle 
leden van de Vereniging zonder onderscheid naar soort of categorie. Enkel de effectieve 
leden in regel met de bijdrage beschikken over het stemrecht. 
 
De leden duiden hun vertegenwoordiger(s) aan in de Algemene Vergadering en brengen de 
Secretaris-generaal hiervan op de hoogte uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de 
Algemene Vergadering. De vertegenwoordiger van een lid mag zich laten bijstaan door 
maximum twee experten. 
 
 
ARTIKEL 2: Toegangsrechten en bijdragen 
 
De Raad van Bestuur bepaalt per lid van elke categorie een toegangsrecht dat moet worden 
betaald binnen één maand, respectievelijk voor de effectieve leden vanaf de ondertekening 
van de onderhavige statuten en voor de aangesloten leden vanaf hun toetreding. Deze 
eenmalige en niet-terugbetaalbare initiële storting bedraagt maximaal 500 €. 
 
De effectieve leden van de categorieën C en D betalen ten laatste voor 30 juni een jaarlijkse 
bijdrage van 1500 €. Dit bedrag is jaarlijks onderworpen aan de ABEX-prijzenindex. 
 
Conform de statuten is het stemrecht van effectieve leden die langer dan vier weken 
betalingsachterstand hebben bij het betalen van hun bijdrage, opgeschort. 
 
De leden die individueel zijn toegetreden betalen ten laatste voor 30 juni een jaarlijkse 
bijdrage van 500 €. Dit bedrag is jaarlijks onderworpen aan de ABEX-prijzenindex. 
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De leden die collectief zijn toegetreden betalen ten laatste voor 30 juni een jaarlijkse bijdrage 
van 2.500 €. Dit bedrag is jaarlijks onderworpen aan de ABEX-prijzenindex. 
 
 
ARTIKEL 3: Raad van Bestuur 
 
 
§1. Samenstelling 
 
 
De Raad van Bestuur bestaat minimaal uit 8 bestuurders en maximaal uit 20 bestuurders, 
waarbij het aantal bestuurders in elk geval kleiner moet zijn dan het aantal effectieve leden. 
De bestuurders worden verkozen op voordracht door de effectieve leden van categorieën A, 
B, C en D. Onder de kandidaten van elke categorie wordt een identiek aantal bestuurders 
aangesteld. 
 
 
§2. Verkiezing 
 
De Algemene Vergadering stelt de leden van de Raad van Bestuur aan uit de kandidaten 
die, in principe bij consensus, werden voorgesteld door de leden van een categorie van 
effectieve leden. Indien er binnen de betrokken categorie geen consensus werd bereikt, 
kunnen de leden uit deze categorie elk meerdere kandidaten aanduiden. De bestuurders 
worden dan door de Algemene Vergadering aangesteld met drie vierde van de uitgebrachte 
stemmen van alle categorieën samen.  
De kandidaturen voor de functies van voorzitter, ondervoorzitter of van leden van de Raad 
van Bestuur moeten uiterlijk 7 dagen vóór de Algemene Vergadering schriftelijk worden 
ingediend bij het secretariaat van de Vereniging. 
 
In geval het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven zetels en functies zullen er 
geen verkiezingen plaatshebben, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. 
 
Bij gebrek aan consensus binnen een categorie of in geval van meervoudige kandidaturen 
voor de functie van Voorzitter en van Ondervoorzitter, wordt er overgegaan tot stemming. 
Deze stemming is geheim. De kiezers stemmen aan de hand van een stembiljet op de dag 
en het uur die zijn vastgelegd. De stemming per schriftelijke procuratie is toegestaan. 
 
Het resultaat van de stemming wordt onmiddellijk kenbaar gemaakt. 
 
In geval van gelijkheid van stemmen tussen kandidaturen voor eenzelfde functie wordt 
overgegaan tot een tweede ronde tussen deze kandidaten. 
 
Het resultaat van de stemming wordt onmiddellijk kenbaar gemaakt. 
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§3. Transparantie 
 
De door de Raad van Bestuur goedgekeurde documenten worden openbaar gemaakt of toch 
minstens aan de leden van de Algemene Vergadering meegedeeld en kunnen door het 
Bureau voor Normalisatie worden geraadpleegd binnen de vijftien dagen na de goedkeuring 
ervan, via de website van de vzw en desgevallend via het extranet. 
 
 
ARTIKEL 4: Terugbetalingskosten 
 
Conform de statuten worden de mandaten van Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van de 
Raad van Bestuur onbezoldigd uitgeoefend, voor een duur van 3 jaar. 
 
De leden van de Raad van Bestuur genieten evenwel van verplaatsingskosten die gelijk zijn 
aan de prijs van een treinbiljet in 1ste klas en dit vanaf het station dat het dichtst bij hun 
woonplaats is gelegen tot aan het station dat het dichtst gelegen is bij de plaats van de 
vergadering. 
 
 
ARTIKEL 5 : Technische Adviescommissies 
 
De kandidaturen voor de functies van voorzitter en ondervoorzitter moeten uiterlijk 7 dagen 
vóór de eerste vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de 
Vereniging. 
 
In geval het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven zetels en functies zullen er 
geen verkiezingen plaatshebben, tenzij de Commissie er anders over beslist. 
 
In geval van meervoudige kandidaturen voor de functie van Voorzitter en van 
Ondervoorzitter, wordt er overgegaan tot stemming. Deze stemming is geheim. De kiezers 
stemmen aan de hand van een stembiljet op de dag en het uur die zijn vastgelegd.  
 
Het resultaat van de stemming wordt onmiddellijk kenbaar gemaakt. 
 
In geval van gelijkheid van stemmen tussen kandidaturen voor eenzelfde functie wordt 
overgegaan tot een tweede ronde tussen deze kandidaten. 
 
Het resultaat van de stemming wordt onmiddellijk kenbaar gemaakt. 
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ARTIKEL 6: Secretariaat en Dagelijks Bestuur 
 
De Vereniging wordt beheerd door een Secretaris-generaal. Hij heeft de leiding over het 
personeel van de Vereniging, volgt de werking ervan op en neemt het secretariaat van de 
Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voor zijn rekening. 
 
De Raad van Bestuur draagt aan de Secretaris-generaal het dagelijks bestuur over van de 
Vereniging. 
 

Ter informatie en in het kader van de genomen beslissingen door de Raad van Bestuur en of 
Algemene Vergadering, omvat het dagelijks bestuur ondermeer de bevoegdheid om de 
volgende handelingen te verrichten: 

 

 de dagelijkse briefwisseling ondertekenen; 

 alle geldsommen, documenten en goederen van allerlei aard vorderen, innen en in 
ontvangst nemen en er kwijting geven; 

 de vzw vertegenwoordigen ten aanzien van elke overheid, administratie of 
overheidsdienst, met inbegrip van het ondertekenen van diverse attesten en 
getuigschriften die aan de overheid moeten worden bezorgd, meer bepaald in sociale en 
fiscale aangelegenheden; 

 iedere overeenkomst sluiten met iedere zelfstandige dienstverlener of leverancier van de 
Vereniging; 

 alle ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten en pakjes 
die via De Post, de NMBS en iedere koeriersdienst of anderszins aan de vzw worden 
bezorgd. 

 
De Vereniging wordt geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter en de Ondervoorzitter die 
alleen handelen of door de Secretaris-generaal die gezamenlijk met de Voorzitter of de 
Ondervoorzitter handelt. 
 
Alle instructies betreffende de bank- en financiële verrichtingen en elke betaling van de vzw 
moeten gezamenlijk worden ondertekend door ten minste de Voorzitter van de vzw en de 
Ondervoorzitter, of door de Secretaris-generaal die gezamenlijk met de Voorzitter of de 
Ondervoorzitter handelt. 
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