COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Coördinatie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 1991,
met de wijzigingen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 1993, de wijzigingen
goedgekeurd op de algemene vergadering van 13 mei 2001, de coördinatie van de statuten
gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2003, de coördinatie van
de statuten gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2006 en
van de wijzigingen goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 mei 2011.
In het jaar duizend
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Belderbos-De Maeyer, Lies, restaurateur schilderijen, Belg, Korenlei 12, 9000 Gent;
Buyle, Marjan, restaurateur muurschilderingen, sculptuur, Belg, Grootgodshuisstraat 54,
1000 Brussel;
Carton, François, restaurateur meubilair, Belg, chemin du Bois Hellin 34, 7812 Mainvault;
Decroly, Marianne, restaurateur sculptuur, Belg, place Quetelet, 1, 1030 Bruxelles;
Eykelberg-Van Herck, Catherine, restaurateur sculptuur, schilderijen, Belg, Bolwerkstraat 8,
2018 Antwerpen;
Eyskens, Peter, restaurateur schilderijen, Belg, Stokerijstraat, 8, 1930 Nossegem;
Goetghebeur, Nicole, restaurateur schilderijen, Belg, avenue Chapelle aux Champs 25, 1200
Bruxelles ;
Masson, Pierre, restaurateur schilderijen, Belg, Diepestraat 18, 3061 Leefdaal;
Schudel, Walter, restaurateur muurschilderingen, Belg, Rijsenbergstraat 20, 9000 Gent;
Serck-Dewaide, Myriam, restaurateur sculptuur, Belg, rue Saint-Hubert 7, 1150 Bruxelles;
Terfve, Guillemette, restaurateur sculptuur, Belg, rue des Garennes 19, 1170 Bruxelles;
Urban, Françoise, restaurateur metaal, Belg, rue Marie-Thérèse 89, 1040 Bruxelles;
Van Den Bogaert, Ilse, restaurateur papier, Belg, rue Watteau 27, 1000 Bruxelles;
Vereecken, Vera, restaurateur textiel, Belg, Vondelstraat 98, 1030 Brussel;
Vranckx, Isabelle, restaurateur schilderijen, Belg, rue du Mont Blanc 33, 1060 Bruxelles,
een vereniging zonder winstoogmerk opgericht die de volgende statuten heeft
aangenomen :
BENAMING, ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: “Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van
Kunstvoorwerpen”, afgekort: “BRK-APROA”.
De zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Coudenberg 70. De zetel kan gewijzigd worden door
een gewone beslissing van de Raad van bestuur.
De vereniging hangt af van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
DOEL
Artikel 2
De beroepsvereniging heeft als maatschappelijk doel:
1) Het verenigen van de professionele conservators-restaurators, werkzaam in het
onderzoek, de bescherming en de conservatie-restauratie van het cultureel erfgoed, die
beantwoorden aan de toetredingsvoorwaarden hierna hernomen
2) de professionele belangen van zijn leden en deze van het cultureel erfgoed te verdedigen,
in het bijzonder het beroepsstatuut van de conservator-restaurator verder te ontwikkelen en
te ijveren voor de erkenning van het beroep
3) het uitwerken van regels van ethiek en deontologie en het waken over de naleving ervan

4) de geest van collegialiteit en morele bijstand te bevorderen
5) de kennis-, gegevens- en informatieuitwisseling te bevorderen
6) bij te dragen tot de permanente vorming van zijn leden
7) bij te dragen tot de ontwikkeling van de discipline van de conservatie-restauratie
Ze kan alle noodzakelijke of nuttige handelingen verwezenlijken om zijn doel te realiseren.
Ze kan met name haar steun verlenen en aandacht schenken aan elke activiteit verwant aan
haar maatschappelijk doel.
LEDEN VAN DE VERENIGING
Artikel 3
Het aantal leden mag niet minder zijn dan drie.
Artikel 4
De vereniging bestaat uit:
a) actieve leden
b) ereleden
c) emeritus-leden
die allen natuurlijke personen zijn.
Artikel 5
De actieve leden verbinden zich tot het betalen van een jaarlijks lidgeld van maximum 250
euro, gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen, en tot het naleven van de
reglementen en de doelstellingen van de vereniging.
De emeritus-leden verbinden zich tot het betalen van een jaarlijks lidgeld waarvan het
bedrag de 125 euro niet overschrijdt, en om het reglement en de doelstellingen van de
vereniging te respecteren.
De bijdragen worden vastgelegd door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur.
De ereleden verbinden zich ertoe om het reglement en de doelstellingen van de vereniging
te respecteren.
Het lidmaatschap van de vereniging impliceert de verplichting om in geval van een geschil
met een ander lid, dit conflict, vó ó r elke procedure, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten
overstaan van het gerecht of een andere instantie, voor te leggen aan Deontologische Raad
met het doel tot een minnelijke schikking te komen.
TOETREDING
Artikel 6
a) Zijn actief lid:
1. de stichters van de vereniging;
2. de personen die, voorgesteld door ten minste twee actieve leden, aanvaard zijn door de
raad van bestuur en de algemene vergadering, zoals hierna beschreven :
Noch de raad van bestuur, noch de algemene vergadering zullen hun beslissing moeten
motiveren.
Alleen deze kandidaten kunnen actief lid worden : zij die gediplomeerd zijn in de restauratie
van kunstvoorwerpen in een restauratieschool of elk ander opleidingscentrum goedgekeurd

door de raad van bestuur, ofwel zij die een effectieve uitoefening van het beroep van
conservator-restaurateur van kunstvoorwerpen gedurende minstens zes jaar kunnen
voorleggen.
De aanvraag zal schriftelijk ingediend worden bij de raad van bestuur, die naar eigen
goeddunken alle inlichtingen kan opvragen ten einde niet alleen de beroepsvaardigheid van
de kandidaten, maar ook hun morele kwaliteiten te kunnen beoordelen. Om aanvaard te
worden, moet elke kandidatuur twee derde van de stemmen van de administrateurs
verkrijgen.
De toetreding zal vervolgens voorgelegd worden aan de goedkeuring van de algemene
vergadering, vastgesteld bij gewone meerderheid. Elk actief lid verbindt er zich toe de
Professional Guidelines van de E.C.C.O., en het Charter van Kopenhagen (ICOM 1984) te
eerbiedigen.
Om lid te worden en te blijven, moeten de betrokkenen ofwel het beroep van conservatorrestaurateur van kunstvoorwerpen, ofwel functies in het onderwijs of het onderzoek van deze
discipline als hoofdberoep op een regelmatige en officiële manier uitoefenen.
b) Ereleden worden gekozen door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan
de algemene vergadering.
c) De actieve leden waarvan de beroepsactiviteit niet meer valt onder de criteria zoals
vermeld in artikel 6, littera a), en die ononderbroken lid geweest zijn van de vereniging
gedurende minimum tien jaar ofwel ononderbroken sinds de oprichting van de vereniging,
kunnen een aanvraag doen om te worden opgenomen als emeritus-lid.
De kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij de raad van bestuur, die zich zal uitspreken
met tweederde meerderheid.
De kandidaturen, die door de raad van bestuur aanvaard zijn, worden voorgelegd aan de
eerstvolgende algemene vergadering, om er goedgekeurd te worden bij gewone
meerderheid.
Artikel 7
Het staat elk lid vrij om ontslag te nemen uit de vereniging door een schriftelijke ontslagbrief
aan de raad van bestuur. Het lidmaatschap wordt beëindigd bij overlijden, uitsluiting of het
niet betalen van het lidgeld.
Artikel 8
Uitsluiting mag enkel uitgesproken worden door de algemene vergadering op voorstel van de
raad van bestuur, bij tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
actieve leden, volgens de procedure beschreven in artikel 10 (geheime stemming).
Zware beroepsfouten en daden die indruisen tegen de doelstellingen en activiteiten zijn
redenen tot uitsluiting.
Artikel 9
Ontslagnemende of uitgesloten leden en rechthebbenden van overleden leden hebben geen
recht op fondsen van de vereniging en kunnen de betaalde lidmaatschapsbijdragen niet
terugvorderen.

DEONTOLOGISCHE RAAD
Artikel 9 bis
In de schoot van de vereniging wordt een deontologische raad opgericht waarvan de
opdracht, de samenstelling en de werking, vastgelegd in de vorm van een reglement, worden
goedgekeurd door de algemene vergadering overeenkomstig de regels betreffende
statutenwijzigingen. Elk lid wordt geacht om vanaf zijn toetreding dit reglement te kennen en
ermee in te stemmen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10
a) De algemene vergadering wordt elk jaar samengeroepen in de loop van het eerste
trimester, op een plaats aangeduid in de oproep.
b) De algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur telkens ze het
nodig acht, of na schriftelijk verzoek ondertekend door tenminste 10 actieve of één vijfde van
de leden.
c) Alle leden van de vereniging moeten voor de algemene vergadering, minstens acht dagen
vóór de vastgestelde datum schriftelijk opgeroepen worden.
De dagorde wordt bij de oproep gevoegd.
d) Elk actief lid van de vereniging mag schriftelijk vragen om een bepaald punt op de
dagorde te plaatsen.
e) De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, de ondervoorzitter of het
oudste lid van de raad van bestuur.
f) Alle actieve – en emeritus-leden van de vereniging, hebben gelijk stemrecht op de
algemene vergadering en de voorstellen worden aangenomen bij meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden (op ondertekende formulieren, één volmacht
per persoon).
BESTUUR
Artikel 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad, gekozen door de algemene vergadering. De
raad van bestuur bestaat uit maximum achttien leden, verkozen voor een termijn van drie
jaar. De raad van bestuur is elk jaar voor één derde vernieuwbaar. Uittredende
bestuursleden kunnen herkozen worden. Bij de eerste verkiezing beslist het lot welke leden
zich moeten terugtrekken tijdens het eerste, het tweede en het derde jaar.
Indien het aantal bestuursleden gelijk is of lager dan 18, zal de algemene vergadering die
uitspraak doet over de vervanging van de bestuursleden het aantal bepalen,
noodzakelijkerwijs paar.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en een vice-voorzitter van verschillende taalrol, een
penningmeester, een adjunct-penningmeester, een franstalige secretaris, een
nederlandstalige secretaris, die het bureau vormen.
De toewijzing van de functies zal, behoudens geval van overmacht, een strikt taalevenwicht
eerbiedigen.
De raad van bestuur kan aan het bureau de bevoegdheid van het dagelijks bestuur
delegeren.

Artikel 12
Bij vacantverklaring van een plaats in de raad van bestuur, gaat de algemene vergadering bij
haar eerstvolgende bijeenkomst over tot het aanduiden van een nieuwe bestuurder, die het
mandaat overneemt van degene die hij vervangt.
Artikel 13
De raad van bestuur vergadert op vraag van de voorzitter of van drie leden van de raad van
bestuur.
Onafgezien van wat vermeld is in artikel 6 vermeld is, beslist de raad met meeerderheid van
de aanwezige leden; in geval van pariteit van de stemmen, is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
De raad van bestuur mag bepaalde actieve leden of emeritus-leden uitnodigen om aan haar
werkzaamheden deel te nemen.
Artikel 14
De raad van bestuur heeft de meest verstrekkende macht voor het beheer van de zaken van
de vereniging en vertegenwoordigt deze in alle rechtszaken en buitenrechterlijke zaken.
Alles wat niet uitdrukkelijk onder de bevoegdheid valt van de algemene vergadering of
bepaald is door de wet of de statuten, valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De beslissingen waarbij de vereniging zich tot iets verbindt, met uitzondering van deze van
dagelijks bestuur, worden ondertekend door de voorzitter of door twee leden van het bureau,
die voor deze bevoegdheid geen verantwoording dienen af te leggen aan derden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur overdragen aan één of meerdere personen
die worden aangeduid als “afgevaardigd bestuurder”.
De rechtsgedingen, zowel in de rol van eiser als van verdediger, worden aangespannen en
voortgezet door de raad van bestuur namens de vereniging, onder toezicht en
waakzaamheid van de voorzitter, of in geval van beletsel de vice-voorzitter of een ander lid
van het bureau.
Alleen de raad van bestuur is bevoegd voor het opstellen en toepassen van het intern
reglement.
BEKENDMAKING VAN DE BESLISSINGEN
Artikel 14 bis
De beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur worden
neergelegd in de registers van de verschillende processen-verbaal, ondertekend door de
voorzitter, de secretaris en elk lid of bestuurder die hierom zou verzoeken.
De registers mogen ter plaatse in de maatschappelijke zetel geconsulteerd worden door de
leden.
De beslissingen met betrekking tot derden, worden hen ter kennisgeving overgemaakt, met
eventueel een uittreksel van het proces-verbaal van de deliberatie, gelijkvormig verklaard
door de voorzitter.

INKOMSTEN
Artikel 15
De vereniging haalt haar inkomsten onder meer uit lidgelden, legaten, schenkingen en
overheidstoelagen.
BEGROTING
Artikel 16
De raad van bestuur moet ieder jaar de rekeningen voorleggen van het afgelopen boekjaar,
dat afgesloten wordt op 31 december, alsook de begroting voor het volgend boekjaar ten
laatste op 30 juni ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorleggen
ONTBINDING EN BESTEDING VAN DE GOEDEREN
Artikel 17
In geval van ontbinding worden de activa van de vereniging, na aanzuivering van de
schulden, overgedragen aan een vereniging of een stichting die een gelijkaardig doel
nastreeft als dat van de vereniging.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 18
Al wat niet voorzien is in de huidige statuten zal geregeld worden conform de beschikkingen
van de wet van 27 juni 1921 betreffende de rechtspersoonlijkheid van de verenigingen
zonder winstgevend doel.

