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Instituut van de Actuarissen in België  

Statuten 
 

Titel I: Het Instituut 
 

Artikel 1 

Het Instituut van de Actuarissen in België is een beroepsvereniging die de rechtspersoonlijkheid 

geniet, en waarvan het bestaan geregeld wordt door de wet van 31 maart 1898 van toepassing op de 

beroepsverenigingen.  

Het Instituut draagt de naam “Instituut van de Actuarissen in België” in het Nederlands, “Institut des 

Actuaires en Belgique” in het Frans en “Institute of Actuaries in Belgium” in het Engels; afgekort 

IA|BE.   

Deze beroepsvereniging werd opgericht in 1895. De Algemene Vergadering van 21 oktober 2009 

besliste tot de omvorming van “Koninklijke Vereniging van Belgische Actuarissen” in “Instituut van de 

Actuarissen in België”.  

Het Instituut werd opgericht voor een onbepaalde duur.  

De maatschappelijke zetel van het Instituut is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 

als adres Zaterdagplein 1 in 1000 Brussel.  

Artikel 2 

Het Instituut heeft als doel: 

 om de professionele belangen van zijn leden te verdedigen en bij te dragen tot hun professionele 

ontwikkeling; 

 om de belangen te verdedigen van het beroep van actuaris en bij te dragen tot de verdere 

ontwikkeling van het beroep van actuaris; 

 om bij het uitoefenen van zijn activiteiten het belang van de leden voorop te stellen. 

Artikel 3 

Om dit doel te bereiken, zal het Instituut onder andere de volgende taken uitvoeren:  

 Vergaderingen organiseren van wetenschappelijke en sociale aard;  

 Informatie verzamelen en verspreiden die nuttig is voor de uitoefening van het beroep van de 

leden;  

 Contacten onderhouden met het openbaar gezag inzake verzekeringen, pensioenen en andere 

onderwerpen die tot het beroepsdomein behoren in België en het bijstaan met advies inzake 

problemen en vraagstukken die daartoe behoren;  
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 Waken over de actuariële opleiding van de leden met alle vereiste waarborgen betreffende 

beroepsernst, bevoegdheid, onafhankelijkheid, objectiviteit, waardigheid, vertrouwelijkheid en 

beroepseer;  

 Contacten onderhouden met alle instellingen die in België onderwijs in de actuariële 

wetenschappen verstrekken;  

 Een deontologisch en normatief kader uitbouwen voor het uitvoeren van opdrachten die aan de 

leden worden toevertrouwd;  

 Contacten onderhouden met buitenlandse actuarissen en hun nationale verenigingen, alsook 

met internationale verenigingen van actuarissen;  

 De  leden vertegenwoordigen bij al dan niet officiële instanties, in België of internationaal;  

 De achting en het wederzijds respect tussen de leden bevorderen;  

 De ledenlijst bijhouden. 

 

Titel II: De leden van het Instituut 
 

Artikel 4 

Het Instituut is een ledenvereniging.   

Om lid te kunnen worden, moet men: 

 het bewijs leveren van een grondige theoretische kennis van de actuariële wetenschappen,  

zoals die wordt beschreven in de IA|BE Syllabus op het moment van de aanvraag tot 

lidmaatschap;  

 professioneel actuariële activiteiten uitoefenen, gaan uitoefenen of uitgeoefend hebben;  

 zich schriftelijk ertoe verbinden om de Professionele Gedragscode van het Instituut te 

respecteren en zich te onderwerpen aan het Sanctioneringsbeleid van het Instituut.  

De procedures tot het verwerven en het behoud van het lidmaatschap, de correcte toepassing van 

de hierboven vermelde voorwaarden en de rechten en verplichtingen van de leden worden 

omschreven in het Huishoudelijk Reglement.  

Leden mogen steeds publiekelijk verwijzen naar hun lidmaatschap door de vermelding “Lid van het 

Instituut van de Actuarissen in België” of “Lid IA|BE”.  

Het lidmaatschap kan opgeschort of beëindigd worden op eenvoudig verzoek van het lid, of op basis 

van een beslissing met voldoende redenen omkleed van de Algemene Vergadering met een twee 

derde meerderheid.  

 

Titel III: Kwalificaties verleend door het Instituut 

Artikel 5 

Het Instituut kan kwalificaties verlenen aan leden en anderen, op basis van formele criteria of om 

uitdrukking te geven aan de verdiensten van de desbetreffende persoon.  
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Deze kwalificaties alsook de daaraan verbonden rechten en verplichtingen worden omschreven in 

het Huishoudelijk Reglement.  

De kwalificaties toegekend aan leden hebben geen impact op het lidmaatschap en de daaraan 

verbonden rechten en verplichtingen van het lid.  

 

Titel IV: De Algemene Vergadering  
 

Artikel 6 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van het Instituut. 

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door het Bestuur die de dagorde ervan opstelt, 

waarin onder meer elk agendapunt wordt opgenomen dat door minstens 10 leden werd 

aangevraagd door kennisgeving aan de Voorzitter van het Bestuur. 

De oproeping met agenda en desgevallend bijbehorende documenten zullen schriftelijk of per 

elektronische weg aan de leden bezorgd worden, tenminste twee weken voor de Algemene 

Vergadering.  

Het Bestuur kan ook personen die geen lid zijn, uitnodigen om deel te nemen aan de Algemene 

Vergadering.  

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Bestuur, bij ontstentenis 

door de Ondervoorzitter van het Bestuur, of, bij ontstentenis van deze laatste, door de oudste van de 

aanwezige Bestuursleden. Indien alle Bestuursleden afwezig zijn, wordt de Algemene Vergadering 

voorgezeten door het oudste aanwezige lid.   

Artikel 7 

Alle leden genieten van een gelijk stemrecht.  

Beslissingen van de Algemene Vergadering kunnen genomen worden bij eenvoudige handopsteking, 

tenzij minstens 10 leden of de Voorzitter van de Algemene Vergadering een geheime stemprocedure 

wensen. Elk afwezig lid kan volmacht verlenen aan een ander lid. Het aantal volmachten per lid is 

maximaal drie. De volmachten worden genotuleerd.  

Het Bestuur kan ook voorafgaandelijk beslissen tot het inrichten van een elektronische 

stemmingsprocedure waarbij leden geen volmacht kunnen verlenen maar enkel persoonlijk hun stem 

kunnen uitbrengen. In dat geval wordt het uitbrengen van een elektronische stem binnen de 

vooropgestelde periode gelijkgesteld met aanwezigheid in de Algemene Vergadering.  

Elke Algemene Vergadering kan stemmen over de goedkeuring van en de wijzigingen aan het 

Huishoudelijk Reglement, de Professionele Gedragscode en het Sanctioneringsbeleid. 
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Elke Algemene Vergadering kan stemmen over de definitieve aanstelling van nieuwe leden van het 

Bestuur nadat een of meerdere plaatsen in het Bestuur vacant werden, zoals bepaald in artikel 14 

van deze Statuten.  

Elke Algemene Vergadering kan met een speciale twee derde meerderheid besluiten tot de 

beëindiging van het lidmaatschap van een lid, zoals bepaald in artikel 4 van deze Statuten.  

Er worden notulen opgesteld van elke Algemene Vergadering.  

Er zijn drie soorten Algemene Vergaderingen: 

 De Statutaire Algemene Vergadering 

 De Gewone Algemene Vergadering 

 De Buitengewone Algemene Vergadering 

Artikel 8 

De Statutaire Algemene Vergadering: 

 Komt verplicht elk jaar samen voor eind maart;  

 Keurt de jaarrekening, afgesloten op 31 december van het voorbije jaar, en de aanwending 

van de activa en geldmiddelen van het Instituut goed;   

 Bepaalt het bedrag van de jaarlijkse bijdragen van de leden aan het Instituut voor het 

volgende jaar;  

 Keurt het budget voor het lopende jaar, met inbegrip van de aanwending van de activa en 

geldmiddelen van het Instituut, zoals voorgesteld door het Bestuur, goed;  

 Geeft kwijting aan het Bestuur en de Auditcommissie voor het voorbije jaar;  

 Verkiest de leden van het Bestuur in verkiezingsjaren;  

 Bespreekt alle onderwerpen die het Instituut aanbelangen en die haar worden voorgelegd. 

 

Alle beslissingen van de Statutaire Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige 

meerderheid, dus met meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te 

houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde 

leden.  

Artikel 9 

De Gewone Algemene Vergadering bespreekt alle onderwerpen die het Instituut aanbelangen en die 

haar worden voorgelegd. 

 

Alle beslissingen van de Gewone Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige 

meerderheid, dus met meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te 

houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde 

leden.  

 

Artikel 10 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering is bevoegd om zich uit te spreken en te stemmen over: 
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 Een gedeeltelijke of algehele wijziging van de Statuten;  

 De omvorming van het Instituut; 

 De ontbinding van het Instituut.  

De uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering zal steeds een duidelijke omschrijving 

alsook alle relevante informatie rond de beoogde wijzigingen omvatten, en zal aan de leden bezorgd 

worden ten minste twee weken voor de Buitengewone Algemene Vergadering waartoe ze worden 

uitgenodigd.  

Wanneer de helft of meer van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan de Buitengewone 

Algemene Vergadering geldig stemmen.  

De Buitengewone Algemene Vergadering neemt dan enkel beslissingen met goedkeuring door 

tenminste drie kwart van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  

Wanneer de helft of meer van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan de 

Buitengewone Algemene Vergadering niet geldig stemmen.  

In dat geval wordt er binnen de maand en met gelijke agenda een tweede Buitengewone Algemene 

Vergadering samengeroepen.  

Alle beslissingen van deze tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden genomen bij 

eenvoudige meerderheid, dus met meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder 

rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 

stemgerechtigde leden.  

 

Titel V: Het Bestuur van het Instituut 
 

Artikel 11 

Het Instituut wordt geleid door het Bestuur. 

Het Bestuur heeft als plicht alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het realiseren 

van het doel van het Instituut, met uitzondering van de bevoegdheden die bij wet of door deze 

statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.  

Artikel 12 

Het Bestuur bestaat uit elf leden.  

Het Bestuur wordt verkozen voor een periode van drie jaar.  

De kandidaturen voor het Bestuur moeten ter kennis van de zetelende Voorzitter worden gebracht 

tenminste een maand voor de datum van de Statutaire Algemene Vergadering waarop de verkiezing 

plaatsvindt. 
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Voor de toekomstige periode van drie jaar wordt overgegaan tot de verkiezing van:  

 5 leden van de Nederlandse taalgroep, waaronder tenminste een lid met minder dan drie 

jaar lidmaatschap op datum van de Statutaire Algemene Vergadering waarop het Bestuur 

verkozen wordt; 

 5 leden van de Franse taalgroep, waaronder tenminste een lid met minder dan drie jaar 

lidmaatschap op datum van de Statutaire Algemene Vergadering waarop het Bestuur 

verkozen wordt;  

 Indien de zetelende Voorzitter tot de Nederlandse taalgroep behoort, wordt overgegaan tot 

de verkiezing van het elfde lid vanuit de Franse taalgroep; 

 Indien de zetelende Voorzitter tot de Franse taalgroep behoort, wordt overgegaan tot de 

verkiezing van het elfde lid vanuit de Nederlandse taalgroep.  

De verkiezing van de leden van het Bestuur geschiedt door de Statutaire Algemene Vergadering met 

dalende volgorde van het aantal stemmen voor de kandidaten van elke taalgroep.  

Indien geen lid met minder dan drie jaar lidmaatschap deel uitmaakt van de groep van 5 of 

desgevallend 6 leden met het meeste aantal stemmen in een taalgroep, zal het lid met minder dan 

drie jaar lidmaatschap met de meeste stemmen de plaats innemen van het lid op de 5de of 

desgevallend 6de plaats.  

De leden die zich verkiesbaar stelden maar niet werden verkozen, worden hierdoor opvolgers die in 

een later stadium en in de dalende volgorde van hun stemmen kunnen aangezocht worden om een 

vacant mandaat in het Bestuur in te vullen.  

Andere bepalingen betreffende het organisatie van de verkiezingen worden omschreven in het 

Huishoudelijk Reglement.  

Artikel 13 

Aansluitend op de verkiezing van het Bestuur door de Statutaire Algemene Vergadering, gaat het 

Bestuur bij stemming over tot het aanstellen onder zijn leden van (i) een Voorzitter, (ii) een 

Ondervoorzitter en (iii) een Voorzitter van het Comité Opleiding, die elk voldoen aan de voor hun 

benoeming vereiste criteria:  

 De Voorzitter moet zijn hoofdberoepsactiviteit in België uitoefenen en tenminste 10 jaar lid 

zijn van het Instituut;  

 De Voorzitter en de Ondervoorzitter behoren steeds tot een verschillende taalgroep. Bij elke 

nieuwe driejarige periode worden de taalgroepen van Voorzitter en Ondervoorzitter 

omgewisseld.  

 Het mandaat van Voorzitter van het Comité Opleiding kan tijdens twee aaneensluitende 

driejarige periodes worden uitgeoefend.  

De mandaten voor de andere leden van het Bestuur zijn, zolang zij aan de voor hun benoeming 

vereiste criteria voldoen, onbeperkt hernieuwbaar. Ook na een mandaat als Voorzitter of 

Ondervoorzitter, kunnen leden zich onbeperkt verkiesbaar stellen voor een mandaat als lid van het  

Bestuur, zolang zij aan de voor hun benoeming vereiste criteria voldoen.  
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Artikel 14 

In het geval dat een of meerdere plaatsen in het Bestuur vacant worden ten gevolge van ontslag, 

schrapping, overlijden of langdurige onbeschikbaarheid, of doordat er minder verkozen 

bestuursleden zijn dan vereist, of indien de verkozen bestuursleden niet of niet meer voldoen aan de 

vereiste criteria, hebben de overige leden van het Bestuur de plicht om in de voorlopige invulling te 

voorzien, eerst door beroep te doen op de opvolgers in functie van hun taalgroep en het aantal 

behaalde stemmen bij de vorige verkiezingen, of bij ontstentenis hiervan, op andere leden.  

In dat geval gaat de Algemene Vergadering tijdens haar eerste daaropvolgende vergadering over tot 

de definitieve aanstelling. Het mandaat van het lid dat in bovenvermelde voorwaarden aangesteld 

wordt, vervalt met dat van de andere leden van het Bestuur op het einde van de lopende 

bestuursperiode.  

Artikel 15 

Het Bestuur komt zo vaak samen als het belang van het Instituut dit vereist, maar minstens vier keer 

per jaar.  

De Voorzitter is verplicht het Bestuur samen te roepen als tenminste drie leden van het Bestuur 

daarom verzoeken.  

Bij afwezigheid van de Voorzitter wordt het Bestuur voorgezeten door de Ondervoorzitter of bij 

ontstentenis door het oudste lid van het Bestuur. 

Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer tenminste drie van zijn leden 

persoonlijk aanwezig zijn.  

Artikel 16 

Alle beslissingen van het Bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid, dus met meer dan 

de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.  

Bij staking van stemmen, is de stem van de degene die de bestuursvergadering voorzit, 

doorslaggevend.  

Wanneer een lid afwezig is, kan hij schriftelijk een medebestuurslid machtigen om hem te 

vertegenwoordigen op een welbepaalde bestuursvergadering om er namens hem te stemmen over 

de agendapunten die hij ondubbelzinnig heeft aangewezen. Een aldus gemachtigd bestuurslid kan 

niet meer dan een ander bestuurslid vertegenwoordigen.  

De beraadslagingen en beslissingen van het Bestuur worden vastgelegd in notulen.  

Artikel 17 

Het Instituut wordt in rechte of bij akte vertegenwoordigd door twee leden van het Bestuur 

waaronder verplicht de Voorzitter of de Ondervoorzitter, ofwel door enig ander persoon die daartoe 

bij speciale lastgeving is aangewezen door het Bestuur.  
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Artikel 18 

Het Bestuur kan permanent of tijdelijk taken delegeren naar een of meer leden van het Bestuur, naar 

het Permanent Secretariaat, naar comités, werkgroepen of personen, met behoud van de 

eindverantwoordelijkheid voor deze gedelegeerde taken.  

Artikel 19 

De comités, werkgroepen of gedelegeerden mogen geen publicatie of publieke stellinginname 

verrichten noch het Instituut vertegenwoordigen zonder goedkeuring van het Bestuur. 

 

Titel VI: Het Permanent Secretariaat 
 

Artikel 20 

Het Bestuur delegeert een deel van zijn operationele taken naar het Permanent Secretariaat.  

Het Permanent Secretariaat ondersteunt het Bestuur, de comités en de werkgroepen in hun 

dagelijkse werking, en verzorgt de communicatie van het Instituut met en naar de leden.  

Het Permanent Secretariaat opereert onder de leiding van een Algemeen Directeur.  

 

Titel VII: De Statutaire Comités 
 

Artikel 21 

Het Accreditatiecomité is door het Bestuur belast met het waken over de correcte toepassing van de 

voorwaarden tot toetreding en uittreding van de leden.  

Artikel 22 

Het Accreditatiecomité bestaat uit drie leden: de Voorzitter en Ondervoorzitter van het Bestuur en 

de Voorzitter van het Comité Opleiding.  

Het Accreditatiecomité duidt een van zijn leden als voorzitter aan.  

Artikel 23 

Het Accreditatiecomité wordt samengeroepen door de Voorzitter van het Accreditatiecomité of door 

het Permanent Secretariaat, zo vaak als het belang van het Instituut dit vereist maar tenminste vier 

keer per jaar. 

Het Accreditatiecomité kan slechts geldig beraadslagen wanneer tenminste 2 leden persoonlijk 

aanwezig zijn. Wanneer een lid afwezig is, kan hij schriftelijk een ander lid van het Accreditatiecomité 

machtigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering om er namens hem te 
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stemmen over de punten die hij ondubbelzinnig heeft aangegeven.  Beslissingen worden genomen 

met instemming van tenminste 2 leden.  

De beraadslagingen en beslissingen van het Accreditatiecomité worden vastgelegd in notulen.  

Artikel 24 

Het Comité Opleiding is door het Bestuur belast met het waken over de actuariële opleiding van de 

leden met al de vereiste waarborgen betreffende beroepsernst, bevoegdheid, onafhankelijkheid, 

objectiviteit, waardigheid, vertrouwelijkheid en beroepseer.  

Artikel 25 

De Voorzitter van het Comité Opleiding wordt aangeduid door het Bestuur tussen de leden van het 

Bestuur.  

De departementen actuariële wetenschappen van elke Belgische universiteit kunnen elk een 

vertegenwoordiger afvaardigen naar het Comité Opleiding, waar ze stemgerechtigd zijn. Indien ze 

verhinderd zijn om deel te nemen aan de beraadslagingen, kunnen deze vertegenwoordigers van de 

universiteiten zich laten vervangen door een vertegenwoordiger van hetzelfde departement 

actuariële wetenschappen. 

Naast de Voorzitter, zetelen er in het Comité Opleiding de vertegenwoordigers van de 

departementen actuariële wetenschappen van de Belgische universiteiten en minstens evenveel 

vertegenwoordigers van de leden.   

De samenstelling, doelstellingen en taken van het Comité Opleiding worden goedgekeurd door het 

Bestuur, op voorstel van de Voorzitter van het Comité Opleiding, en kunnen steeds gewijzigd 

worden.  

Artikel 26 

Het Comité Opleiding wordt samengeroepen door de Voorzitter van het Comité Opleiding of door 

het Permanent Secretariaat, zo vaak als het belang van het Instituut dit vereist maar tenminste vier 

keer per jaar. 

Het Comité Opleiding kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer tenminste drie van zijn 

leden persoonlijk aanwezig zijn.  

Alle beslissingen van het Comité Opleiding worden genomen bij eenvoudige meerderheid, dus met 

meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de 

onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.  

Bij staking van stemmen, is de stem van de degene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.  

Wanneer een lid afwezig is, kan hij schriftelijk een ander lid machtigen om hem te 

vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering om er namens hem te stemmen over de 

agendapunten die hij ondubbelzinnig heeft aangewezen. Een aldus gemachtigd lid kan niet meer dan 

een ander lid vertegenwoordigen.  
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De beslissingen van het Comité Opleiding worden vastgelegd in notulen.  

Artikel 27 

Op vraag van het Bestuur kunnen leden van het Comité Opleiding het Instituut vertegenwoordigen in 

gelijkaardige comités van internationale actuariële organisaties, voor zover deze organisaties 

voorzien in een vertegenwoordiging van het Instituut.  

 

Titel VIII: Andere comités en werkgroepen 
 

Artikel 28 

Het Bestuur kan een deel van zijn taken delegeren naar comités of werkgroepen, met behoud van de 

eindverantwoordelijkheid voor deze gedelegeerde taken.  

Comités bestaan steeds uit tenminste drie leden. Comités kunnen enkel voorgezeten worden door 

een lid van het Bestuur. Eenzelfde lid van het Bestuur kan slechts gedurende twee aaneensluitende 

bestuursperiodes hetzelfde comité voorzitten.  

Werkgroepen bestaan steeds uit tenminste twee leden. Een werkgroep duidt een voorzitter aan 

onder de leden.  Ze hebben een tijdelijk karakter, en kunnen door het Bestuur ontbonden worden.  

De samenstelling, doelstellingen en taken van comités en werkgroepen worden goedgekeurd door 

het Bestuur, en kunnen steeds gewijzigd worden.  

 

Titel IX: Jaarrekening 
 

Artikel 29 

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de afsluiting van het boekjaar en voor het opstellen van de 

jaarrekening.  

Het Bestuur voorziet in een adequaat toezicht op de afsluiting van de jaarrekening, zoals bepaald in 

het Huishoudelijk Reglement. De personen of instanties die belast worden met dit toezicht, treden 

op in het belang van het Instituut en zijn leden; ze dienen hun bemerkingen steeds kenbaar maken 

aan het Bestuur en na afsluiting van de jaarrekening aan de Statutaire Algemene Vergadering.  

De jaarrekening wordt twee weken voor de Statutaire Algemene Vergadering ter beschikking gesteld 

van de leden. 

Het Bestuur stelt de jaarrekening ter goedkeuring voor op de Statutaire Algemene Vergadering.  



 

Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering op 16 januari 2019 11 

 

Titel X: Ontbinding van het Instituut 
 

Artikel 30 

Wanneer het Instituut 25 of minder leden telt, wordt er automatisch een Buitengewone Algemene 

Vergadering samengeroepen die zich dient uit te spreken over het voortbestaan of de ontbinding van 

het Instituut.  

De oproeping van deze Buitengewone Algemene Vergadering kan gebeuren door het Bestuur, het 

Permanent Secretariaat of elk lid.  

Indien er onvoldoende stemmen zijn om de werking verder te zetten, besluit de Buitengewone 

Algemene Vergadering tot de ontbinding van het Instituut.   

Indien er voldoende stemmen zijn om de werking verder te zetten, besluit de Buitengewone 

Algemene Vergadering tot het verderzetten van het Instituut voor tenminste 24 maanden.  

Artikel 31 

Indien de Buitengewone Algemene Vergadering besluit tot ontbinding van het Instituut, conform 

Artikel 10 of Artikel 30 van deze Statuten, zal zij tegelijkertijd ook besluiten tot (i) het aanstellen van 

een of meerdere vereffenaars, die onmiddellijk het bestuur van het Instituut overnemen en bevoegd 

zijn om het Instituut te vertegenwoordigen in het liquideren van zijn bezittingen en het voldoen van 

zijn schulden, en (ii) het vaststellen van een soortgelijke of aanverwante vereniging als begunstigde 

van het eventuele netto-actief.  

Onder geen beding mag het netto-actief van het Instituut bij ontbinding verdeeld worden onder de 

leden.  

 

Titel XI: Overgangsmaatregelen 
 

Artikel 32 

De huidige Statuten vernietigen en vervangen de voorgaande statuten van het Instituut vanaf de 

goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering, conform Artikel 10 van deze Statuten.  

Artikel 33 

Bij het ingaan van deze Statuten zal er nog slechts een categorie van leden zijn.  

Effectieve en geassocieerde leden onder de vorige statuten worden automatisch lid onder deze 

Statuten, in zover zij voldoen aan alle voorwaarden tot lidmaatschap zoals beschreven in Artikel 4 

van deze Statuten.  
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Kandidaat leden onder de vorige statuten worden automatisch lid onder deze Statuten, in zover zij 

voldoen aan alle voorwaarden tot lidmaatschap zoals beschreven in Artikel 4 van deze Statuten. 

Zoals bepaald in Art. 5 B. 5° van de vorige statuten, en hier herhaald, dienen kandidaat leden onder 

de vorige statuten nog wel de bekwaamheidsproef af te leggen op het einde van de driejarige 

periode te rekenen vanaf de datum waarop ze als kandidaat lid werden toegelaten onder de vorige 

statuten. 

 

Titel XII: Huishoudelijk Reglement 
 

Artikel 34 

In uitvoering van deze Statuten, wordt voorzien in een Huishoudelijk Reglement, dat ter goedkeuring 

wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering, conform Artikel 7 van deze Statuten.  

 

Titel XIII: Professionele Gedragscode en Sanctioneringsbeleid 
 

Artikel 35 

Het Instituut voorziet in een Professionele Gedragscode. Wijzigingen aan de Professionele 

Gedragscode worden door het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering, 

conform Artikel 7 van deze Statuten.  

 

Artikel 36 

Het Instituut  voorziet in een Sanctioneringsbeleid. Wijzigingen aan het Sanctioneringsbeleid worden 

door het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering, conform Artikel 7 van 

deze Statuten.  


