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HUISHOUDELIJK REGLEMENT GRONDWIJZER VZW 

 

 

Dit huishoudelijk reglement vult de statuten van Grondwijzer VZW aan. Deze 

statuten zijn aangenomen met eenparigheid van stemmen bij de 

oprichtingsvergadering gehouden te Brussel op 5 maart 2004 en gepubliceerd in de 

Bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd 22 maart 2004 onder het nummer 04046980 

Het is onmiddellijk van toepassing en kan slechts na goedkeuring door de Algemene 

Vergadering worden gewijzigd.  

Alle werkzaamheden door en opdrachten aan Grondwijzer worden beheerst door 

huidig reglement. Elk lid aanvaardt dit reglement in al zijn bepalingen onder 

verzaking aan zijn algemene aankoopvoorwaarden.  

 

In de meest brede betekenis die daaraan kan worden verleend en, zonder dat deze 

informatieve opsomming beperkend is, kunnen de opgedragen en aanvaarde 

werkzaamheden door Grondwijzer betrekking hebben op het leveren van studiewerk, 

het afleveren van bodembeheerrapporten en het verstrekken van informatie en advies 

inzake uitgegraven bodem.   

 

De vereniging mag alle activiteiten voeren die haar hierboven beschreven 

verenigingsdoel kunnen bewerkstelligen of helpen realiseren en hoe dan ook haar 

medewerking verlenen of belang hebben in alle organismen of verenigingen met 

hetzelfde doel als het hare. Zij mag overeenkomsten sluiten, met een doel dat 

verenigbaar is met haar verenigingsdoel. Binnen de perken van haar verenigingsdoel 

mag de vereniging roerende en onroerende eigendommen verwerven, ze beheren, in 

handen hebben, verkopen, uitlenen, verpanden, met inbegrip van renten, obligaties, 

aandelen, biljetten, schuldbekentenissen, effecten en andere waarden. 

 

A. De leden 

1. Effectieve leden zijn die leden die Grondwijzer VZW hebben opgericht of 

later zijn toegetreden als effectief lid.  

 

2. Ook anderen kunnen lid worden. Zij zijn de aangesloten leden, ook wel 

toetredende leden genoemd. Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen 

kunnen opteren voor dit soort lidmaatschap. Om toetredend lid te kunnen 
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worden vult de persoon een invulformulier in waarbij hij de door de vzw 

gevraagde inlichtingen correct invult. Een werkgroep aangewezen door de 

raad van bestuur beslist over deze aanvragen. Wanneer de aanvrager aanvaard 

wordt als toetredend lid wordt hem een ondertekend dubbel van zijn 

invulformulier terugbezorgd samen met een betalingsaanvraag voor het 

lidgeld. Pas na ontvangst van de betaling van het lidgeld is de aanvrager 

toetredend lid.   

 

3. Als toetredende leden kunnen geweigerd worden, personen die veroordeeld 

zijn voor overtredingen van het bodemsaneringsdecreet, personen  die in het 

verleden door de vzw of een andere erkende bodembeheerorganisatie gewezen 

zijn op oneerlijke praktijken, onkredietwaardige personen, etc. In tegenstelling 

tot de beslissing van de raad van bestuur omtrent de weigering tot aanvaarding 

van effectieve leden, die niet gemotiveerd moet zijn, zal de raad van bestuur 

de weigering tot aansluiting van toetredende leden steeds motiveren.  

 

4. De aansluitingsbijdrage voor de toetredende leden en de vergoedingen voor de 

geleverde prestaties door Grondwijzer worden jaarlijks bekrachtigd door de 

algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. Deze bijdragen 

wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd met het indexcijfer der 

consumptieprijzen. 

 

5. Lidmaatschap van de vereniging houdt kennisname van de statuten en 

aanvaarding van het algemeen en huishoudelijk reglement in.  

 

6. Leden die daden stellen die nadelig zijn voor de vereniging of weigeren het 

algemeen en/of  huishoudelijk reglement na te leven, mogen conform de 

bepalingen van de statuten worden uitgesloten. Uitgesloten leden kunnen later 

niet meer toetreden, tenzij uitzonderlijk toegelaten door de Raad van Bestuur. 

Iedere inbreuk op dit reglement door het lid, zal door Grondwijzer VZW 

kunnen beschouwd worden als een daad van ontslag uit de vereniging zonder 

recht op restitutie van een deel of het geheel der  jaarlijkse bijdrage.  
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7. Leden die de vereniging wensen te verlaten, dienen dit schriftelijk mede te 

delen aan de raad van bestuur ten laatste één maand voor het vervallen van 

hun lidmaatschap, bij gebreke waarvan hun lidmaatschap automatisch wordt 

verlengd. 

B. Financiën 

De inkomsten en uitgaven van de vereniging worden centraal beheerd.   

Behoudens afwijkende bepaling, zijn de tarieven voor lidmaatschap van Grondwijzer, 

evenals de daaraan verbonden tarieven voor de prestaties van Grondwijzer geldig 

gedurende één kalenderjaar. 

C. Allerlei 

De gevallen die niet in dit huishoudelijk reglement zijn voorzien, worden voorgelegd 

aan de raad van bestuur. Deze zal ze onderzoeken en een beslissing nemen met 

naleving van de statuten.  

 

Opgesteld in Antwerpen en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 november 

2010. 
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