
Tussen de ondergetekenden : 

 

 

De heer  Beaujean, Clément-Joseph-Léopold, ingénieur, diensthoofd bij de « Fabrique 

Nationale d’Armes de Guerre », wonende te  Angleur, 32, rue Artus Bris. 

  

De heer Coppens, Albert, professor emeritus van de Universiteit te Leuven, wonende te 

Leuven, 106,  Marie-Theresiastraat.. 

 

De heer Danze, Joseph-Louis-François-Célestin, ingenieur, gewoon professor aan de 

Universiteit te Luik, wonende te Luik, 59, quai des Ardennes. 

 

De heer Deby, Henri-Léonard, directeur emeritus van de Belgische Vereniging van 

Werktuigkundigen, wonende te Ukkel, 15, Riddershofstedelaan.. 

 

De heer de Henau, Pierre-Léopold, directeur van de afdeling « Métiers à tricoter » van de  

« Fabrique Nationale d’Armes de Guerre », wonende te Brussel 6, 116, Molièrelaan. 

 

De heer Delesenne, René-Adrien-Oscar, burgerlijk ingenieur  A.I.A. et U.I.Lv., directeur aan 

de N.V. Socol, wonende te Brussel 4, Edmond Mesenslaan, 67. 

 

De heer Demeulemeester, Désiré-Emmanuel-Eugène-Joseph, professor emeritus aan de 

Universiteit te Gent, wonende te Gent, Koning Albertlaan, 115. 

 

De heer Dessart, Victor-J.A., burgerlijk ingenieur, professor aan de “Faculté Polytechnique de 

Mons”, wonende te Hyon bij Bergen, rue des Combattants, 63. 

 

De heer DeVriendt, Louis-B.-E.-J.-M., professor aan «  Faculté Polytechnique de Mons », 

wonende te Hyon bij Bergen, 5, Avenue du Centenaire. 

 

De heer Dewandre, Albert, ingenieur werktuigkundige, ondervoorzitter van de « Fabrique 

Nationale d’Armes de Guerre », wonende te Luik, 3, rue Lebeau. 

 

De heer François, Nicolas-Jacques-Clément-Marie, beheerder afgevaardigde van de « S.A.. 

Ateliers François », wonende te Luik, 14, Quai Mativa. 

 

De heer Frenay, Fernand, ingenieur voorzitter van de CRIF, wonende te Luik, 5, place 

d’Italie. 

 

De heer Hanocq, Charles, professor emeritus van de Universiteit te Luik, wonende te Luik, 

52, boulevard Emile de Laveleye. 

 

De heer Jacob, Maurice-Jacques, hoofdmetrologiste-directeur, diensthoofd van het Ijkwezen 

van het Ministerie van Economische Zaken, wonende te Brussel 5, 622 Boondaellaan. 

  

De heer Jaumotte, André-Louis-Joseph-Ghislain, burgerlijk ingenieur, professor aan de 

Universiteit van Brussel, wonende te Brussel 5, Johannalaan. 

 

De heer Malengret Lebrun, Roger, burgerlijk ingenieur, beheerder van vennootschappen, 

wonende te Nimy, 2, sentier du Chemin de Fer. 



 

De heer Malschaert, Frits-Paul, professor aan de Universiteit van Gent, wonende te Gent, 3, 

Jemappesstraat. 

 

De heer Masui, Remy-Auguste-Adrien-Marie, professor emeritus van de Koninklijke 

Militaire School, wonende te Brussel 4,  47, Jennevalstraat. 

 

De heer Molle, Raoul-Désiré-Joseph, professor aan de « Faculté Polytechnique de Mons », 

wonende te  Erbisoeul, 18bis, rue Basse. 

 

De heer Mossoux, Roger-V.-D.-J., hoofdingenieur bij de « Fabrique Nationale d’Armes de 

Guerre », beheerder-directeur van de maatschappij MMN », wonende te Luik, 4, rue des 

Buissons. 

 

De heer Reichert, Max, directeur generaal emeritus van het Belgisch Instituut voor 

Normalisatie, wonende te Brussel 5,  Fernand Neuraystraat, 47. 

 

De heer Schlag, Albert, professor aan de Universiteit van Luik, wonende te Luik 47, quai de 

Rome. 

 

De heer Timmermans, Paul, burgerlijk ingenieur, voorzitter-directeur-generaal van de  « S.A. 

des Ateliers de Construction de la Meuse”, wonende te Luik,  59, quai de Rome. 

 

De heer Tulcinsky, Hastel-Othon, ingenieur, handelsdirecteur van de  « Construction S.A. 

Cockerill-Ougrée”,  wonende te Luik,  17, quai de Rome. 

 

De heer Van Cauteren, Richard-Joseph-Marie, professor aan de Universiteit van Leuven, 

wonende te Leuven, 31, Blijde Inkomststraat. 

 

De heer Vandeghem, Albert-Henri-Maurice, burgerlijk ingenieur A.I.Lg., wonende te Luik, 

10, rue Sainte-Marie. 

 

De heer Van Eepoel, Pierre-A.-E.-O., ingenieur, professor aan de Vrije Universiteit van 

Brussel, wonende te Brussel 4,  rue du Noyer, 167. 

 

De heer Van Engelen, Emmanuel-Gommaire, professor emeritus aan de Universiteit te Gent, 

wonende te Brussel 5, 94, Emile de Becolaan. 

 

De heer Velter, Georges, afgevaardigde-beheerder van de Federatie van de ondernemingen 

der metaalverwerkende nijverheid, wonende te Brussel 6,  421, Brugmannlaan. 

 

De heer Verhofstadt, Gustave-A.-F.-M., ingenieur, diensthoofd bij de Scheepswerf Cockerill-

Ougrée, te Hoboken, wonende te Hoboken,  Maria-Henriettalaan, 24. 

 

De heer Vinçotte, Richard, directeur van de « Association Vinçotte » wonende te Brussel 4, 

Handelstraat, 91. 

 

 



allen van Belgische nationaliteit, werd er besloten een vereniging zonder winstgevend doel te 

stichten, overeenkomstig de  wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig 

(Belgisch Staatsblad van één juli negentienhonderd éénentwintig), met volgende statuten. 

 

 

 

  TITEL I. -  Naam, zetel en doel. 

 

Art. 1. De vereniging wordt genoemd “Belgian Society of Mechanical and Environmental 

Engineering”. Er mag gebruik gemaakt worden van het letterteken “BSMEE”. Haar zetel is 

gevestigd in de Brusselse agglomeratie. Hij mag overgebracht worden bij beslissing van de 

algemene vergadering, op voorstel +van de raad van beheer. 

 

Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel :  

 

1. Het voorbereiden van analyses en synthesen ten einde de resultaten van de in België en in 

de vreemde uitgewerkte theoretische en experimentele werken  op gebieden van de 

werktuigkunde, opgevat in de breedste zin, voor de industrie, de administratie en het 

onderwijs, zoals voor alle aanverwante organismen, onmiddellijk dienstig te maken. 

 

2. De studie en voorstelling van aanbevelingen betreffende de controle en het beproeven van 

systemen, machines en machineonderdelen. 

 

3. De studie en de bevordering van de normalisatie op het gebied van de werktuigkunde, in 

samenwerking met het Belgisch Instituut voor Normalisatie. 

 

 

Art. 3. Om dit doel te verwezenlijken, mag de vereniging : 

 

1. Betrekkingen aanknopen met Belgische of vreemde verenigingen waarvan de 

medewerking nuttig kan blijken. 

 

2. In haar schoot gespecialiseerde commissies en afdelingen oprichten. 

 

3. Voordrachten, seminarieën, studiedagen, tentoonstellingen, studiebezoeken en reizen 

inrichten, tot de documentatie van haar leden; een werkzaam deel nemen aan de 

internationale conferenties en congressen; in België, alleen of in medewerking, 

congreszittingen inrichten. 

 

4. Haar leden inlichten bij middel van een tijdschrift en bijzondere publikaties. 

 

5. Op meer algemene wijze, alles doen wat nodig zou blijken voor de verwezenlijking van 

haar maatschappelijk doel, zoals bv. Het toekennen, alleen of in samenwerking, van 

prijzen bestemd voor de in België uitgevoerde werken te belonen, die aan de zin van de 

BSMEE beantwoorden. 

 

 

Art. 4. Het gebruik van beide talen, Frans en Nederlands, is voorzien. 

 

 



  TITEL II. – Maatschappelijk inkomen. 

 

 

Art. 5. Het maatschappelijk inkomen bestaat uit de jaarlijkse lidgelden, giften, toelagen en 

andere inkomsten. 

 

 

 

  TITEL III. -  Inrichting van de vereniging. 

 

 

Art. 6. De  vereniging bestaat uit : 

 

  Werkende leden; 

  Aangesloten leden; 

  Briefwisselende leden; 

  Ere-leden. 

 

De werkende leden zijn personen die, door hun wetenschappelijke of technische vorming, of 

door hun industriële ervaring, doelmatige medewerking kunnen verlenen aan de 

werkzaamheden van de vereniging. Om als werkend lid aangenomen te worden, moeten de 

kandidaten door twee werkende leden of door een aangesloten lid voorgesteld en door de raad 

van beheer aanvaard worden. 

 

De aangesloten leden zijn verenigingen, inrichtingen of groeperingen die belang stellen in de 

werkzaamheden van de vereniging of deze wensen aan te moedigen. Zij moeten door de raad 

van beheer aanvaard worden. 

 

De aangesloten leden worden in de schoot van de vereniging vertegenwoordigd door de 

afgevaardigden die, na aanvaarding door de raad van beheer, de titel dragen en de 

hoedanigheid hebben van werkende leden. 

 

Het aantal afgevaardigden van de aangesloten leden wordt als volgt vastgesteld in functie van 

het aantal personeelsleden, dat tot basis dient voor het bepalen van hun lidgeld : 

 

 minder dan 100 personeelsleden   2 afgevaardigden 

 tussen 100 en 499 personeelsleden   3 afgevaardigden 

 tussen 500 en 999 personeelsleden   4 afgevaardigden 

 ten minste 1000 personeelsleden   5 afgevaardigden 

 

De aangesloten leden mogen daarenboven de inschrijving vragen van bijkomende 

afgevaardigden op voorwaarde voor deze laatsten het lidgeld te storten dat voor de werkende 

leden door de algemene vergadering bepaald wordt. 

 

De briefwisselende leden zijn buitenlandse personaliteiten, die belang stellen in de 

werkzaamheden van de vereniging en door de raad van beheer worden gekozen. 

 

De ereleden zijn Belgische of vreemde wetenschappelijke, technische of industriële 

personaliteiten van grote vermaardheid, welke door de raad van beheer aan de algemene 



vergadering voorgesteld worden. Zij worden gekozen met een meerderheid van twee derden 

der leden, bij de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. 

 

Alleen de werkende leden worden geacht “leden” te zijn, in de geest van de  wet van 21 juni 

1921. 

 

Het minimum-aantal werkende leden is vastgesteld op tien. 

 

Art. 7. De aanneming van de werkende leden en van de aangesloten leden verplicht deze in te 

stemmen met de statuten en reglementen. Zij gaan ook zo de verbintenis aan het jaarlijks 

lidgeld te betalen. 

 

Art. 8. De leden zijn vrij op elk ogenblik uit te vereniging te treden en zullen de voorzitter hun 

ontslag schriftelijk laten geworden. 

 

De ontslagnemende leden moeten vooraf de verplichtingen nakomen, welke hun door de 

statuten en de reglementen opgelegd worden. 

 

Elk lid dat na schriftelijk verwittiging volhardt in het nietbetalen van het verschuldigd lidgeld 

wordt beschouwd als ontslagnemend. 

 

De uitsluiting van een lid mag slechts door de algemene vergadering uitgesproken worden, bij 

uitspraak door geheime stemming en met een meerderheid van twee derden der aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen en na het lid, op wie deze maatregel blijkt te moeten worden 

toegepast, te hebben aanhoord of te hebben opgeroepen om uitleg te verlenen. 

 

De ontslagnemende of uitgesloten leden en de erfgenamen of rechthebbende van een 

gestorven lid, hebben geen recht op het maatschappelijke fonds en mogen geen enkele 

rekening eisen, noch doen verzegelen noch tot het inventaris overgaan. 

 

De afgevaardigde die het organisme verlaat dat hij bij de “BSMEE” vertegenwoordigt, houdt 

op dit organisme te vertegenwoordigen, behoudens tegenbericht van het organisme. 

 

 

Art. 9. Elk lid kan voor een zwaar vergrijp tegen de eer, de statuten of reglementen van de 

vereniging, op voorstel van de raad uitgesloten worden door de algemene vergadering, bij 

uitspraak met een meerderheid van twee derden der stemmen. 

 

Elk lid kan voor een vergrijp tegen de eer door de raad geschorst worden. Tegen deze 

beslissing kan evenwel beroep ingediend worden bij de algemene vergadering. 

 

 

Art. 10. De algemene vergadering bepaalt elk jaar het bedrag van de jaarlijkse lidgelden voor 

het volgende dienstjaar. Het lidgeld mag voor een werkend lid vijfduizend frank en voor een 

aangesloten lid vijfhonderdduizend frank niet te boven gaan. 

 

De briefwisselende leden, de ereleden evenals de honoraire voorzitters die de leeftijd van 

zeventig jaar bereikt hebben betalen geen lidgeld. 

 

Deze laatsten behouden niettemin hun hoedanigheid van werkend lid. 



 

De lidgelden moeten in de eerste maand van het maatschappelijk dienstjaar betaald worden. 

Zij mogen echter bij voorbaat geïnd worden. 

 

 

 

  TITEL  IV. -  Algemene vergaderingen. 

 

 

Art. 11. In de loop van het eerste kwartaal van ieder jaar worden de werkende leden van de 

vereniging in algemene vergadering opgeroepen. 

 

De vergadering hoort het verslag van de raad over de werkzaamheden van het afgelopen 

dienstjaar, beslist over de rekeningen, bepaalt  het bedrag van het lidgeld, keurt de 

begrotingsvooruitzichten goed, gaat desgevallend over tot de statutaire verkiezingen en 

bespreekt elk ander punt dat op de dagorde staat. 

 

Elk voorstel,  ondertekend door minstens tien werkende leden en schriftelijk aan de raad 

overgemaakt, moet op de dagorde van de algemene vergadering gebracht worden. 

 

De goedkeuring van de vergadering betekent voor de raad van beheer ontlasting van zijn 

beheer. 

 

Een stem wordt ieder aanwezig of vertegenwoordigd lid toegekend. 

 

Elk lid mag zich door een ander lid bij de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. 

Een zelfde lid mag niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen. 

 

 

Art. 12. De werkende leden van de vereniging mogen daarenboven telkens het nodig is, door 

de raad in algemene vergadering opgeroepen worden. 

 

De oproepen tot iedere algemene vergadering geschieden per missive, tenminste veertien 

dagen vooraf  ter post besteld. 

 

De uitnodigingen behelzen de dagorde. 

 

 

Art. 13. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van 

stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 

 

De algemene vergadering mag slechts geldig beraadslagen op de voorstellen van wijzigingen 

van de statuten, indien het voorwerp hiervan speciaal aan de dagorde van de uitnodiging werd 

gebracht, en indien de twee derden van de leden van de vereniging aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. 

 

Zijn de twee derden van de leden van de vereniging niet aanwezig of vertegenwoordigd op de 

eerste vergadering, mag een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die beraadslaagt  

welook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden weze; te worden voorgelegd aan de 



homologatie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de maatschappelijke zetel zich 

bevindt. 

 

Geen enkele wijziging mag worden aangenomen tenzij bij meerderheid van twee derden der 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

 

Art. 14. De tekst van de besluiten van de algemene vergadering wordt bewaard op de 

maatschappelijke zetel, waar de leden er kennis kunnen van nemen. Afschriften of uittreksels, 

ondertekend door twee beheerders, kunnen aan de belanghebbenden afgeleverd worden. 

 

De besluiten van de algemene vergadering zullen ter kennis van de belanghebbenden gebracht 

worden, hetzij door middel van een poststuk, hetzij langs het Belgisch Staatsblad om. 

 

 

 

  TITEL  V. – Beheer van de vereniging. 

 

 

Art. 15. De vereniging wordt beheerd door een raad samengesteld uit een voorzitter, uit een 

honoraire voorzitters, uit drie ondervoorzitters, uit ten minste elf en ten hoogste twintig leden 

gekozen onder de werkende leden. 

 

Het aantal beheerders wordt elk jaar door de algemene vergadering vastgesteld op voorstel 

van de raad. 

 

De oud-voorzitters dragen de titel van honoraire voorzitters en blijven rechtens deel uitmaken 

van de raad van beheer, stemgerechtigd tot de leeftijd van zeventig jaar, vervolgens met 

adviserende stem. 

 

Aan de raad van beheer wordt een directeur toegevoegd, door de raad zelf benoemd. De 

directie van de vereniging mag ook verzekerd worden door een afgevaardigde-beheerder door 

de raad van beheer in zijn schoot gekozen. 

 

 

Art. 16. De mandaten van voorzitter, ondervoorzitter, beheerder en afgevaardigde-beheerder 

zijn onderscheiden. 

 

De mandaten van voorzitter, ondervoorzitter en beheerder duren drie jaar. Zij zijn 

hernieuwbaar. Een zelfde mandaat mag nochtans niet gedurende meer dan zes opeenvolgende 

jaren uitgeoefend worden. 

 

De duur van het mandaat van afgevaardigde-beheerder wordt door de raad vastgesteld. 

 

De voorzitters, ondervoorzitters en beheerders mogen hun mandaat uitoefenen tot de leeftijd 

van zeventig jaar, de afgevaardigde-beheerder tot zevenenzestig jaar. 

 

Op voorwaarde dat zij gedurende vijftien jaar zonder onderbreking deel uitgemaakt hebben 

van de vereniging, worden ondervoorzitters en beheerders, indienst als zij de leeftijd van 



zeventig jaar bereiken, rechtens honoraire ondervoorzitters en honoraire beheerders. Zij 

behouden de hoedanigheid van werkend lid doch betalen geen lidgeld. 

 

De voorzitters, de ondervoorzitters en de beheerders worden benoemd door de algemene 

vergadering en kunnen door deze laatste worden afgezet. 

 

 

Art. 17. De kandidaturen voor de raad van beheer moeten ten minste veertien dagen voor de 

algemene vergadering, schriftelijk aan de voorzitter voorgedragen worden en bekleed zijn met 

de handtekening van tien werkende leden. De raad van beheer mag niettegenstaande en dit uit 

eigen initiatief andere kandidaturen voorstellen die hem nuttig zouden blijken voor de 

belangen van de vereniging. Voor de opening van de zitting zullen de namen van de 

regelmatig voorgedragen kandidaten in de vergaderzaal uitgehangen worden met aanduiding 

van de voorgestelde funktie. 

 

 

Art. 18. De verkiezingen van de leden van de raad hebben ieder jaar plaats op de algemene 

vergadering. 

 

Er wordt door afzonderlijke stemmingen overgegaan tot de eventuele verkiezing van de 

voorzitter, van de ondervoorzitters en van de beheerders. 

 

De vergadering beslist bij uitspraak met volstrekte meerderheid van stemmen. 

 

Art. 19. De raad van beheer vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of op aanvraag van 

minstens de helft zijner leden, ten minste driemaal per jaar, en zo dikwijls als het belang van 

de vereniging het vereist. Een beheerder die belet is zal een zijner collega’s mandaat kunnen 

geven om hem te vertegenwoordigen; deze laatste zal slechts één zulk mandaat mogen 

krijgen. De beslissingen worden genomen door de meerderheid der aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 

 

 

Art. 20. De raad van beheer beschikt over de meest uitgebreide macht om daden en 

handelingen te stellen of te formuleren, welke aan de algemene vergadering niet 

voorbehouden zijn. De raad van beheer leidt de bedrijvigheid van de vereniging door de 

studies, welke op haar programma staan, aanhangig te maken en te leiden en door het treffen 

van alle maatregelen, welke geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te 

verzekeren. Hij beslist welke vragen ter studie zullen gelegd worden. Binnen de perken van 

de begroting doet hij alle uitgaven welke nodig of nuttig zijn om het maatchappelijk doel te 

bereiken. 

 

De raad van beheer treedt in funktie onmiddellijk na de algemene vergadering die hem 

gekozen heeft. 

 

De handelingen die de vereniging verbinden worden ondertekend door de voorzitter en een 

ondervoorzitter. Indien de voorzitter belet is, kan zijn handtekening vervangen worden door 

die van een ondervoorzitter. 

 

De ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen bewijs leveren van een voorafgaande 

beraadslaging van de raad van beheer. 



 

 

Art. 21. De raad van beheer kan uit zijn midden een directiecomité samenstellen dat , tussen 

zittingen in en behoudens ratificatie zo nodig, alle beslissingen in het belang van de 

vereniging mag treffen. 

 

De gewone briefwisseling, de akten van dagelijks beheer en de kwitanties zullen slechts één 

handtekening mogen dragen, die van de voorzitter of de directeur of van de personen te dien 

einde aangesteld door de raad. 

 

De kwijtingsbewijzen jegens de administratiediensten van de spoorwegen, van post en 

telegraaf, mogen ook alleen ondertekend zijn door een bediende te dien einde aangesteld. 

 

 

 

  TITEL  VI. -  Maatschappelijk dienstjaar, begroting en rekeningen. 

 

 

Art; 22. Het maatschappelijk dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van 

hetzelfde jaar. 

 

 

Art. 23. Ieder jaar sluit de raad van beheer op 31 december de rekening af van het verlopen 

dienstjaar, en maakt de begroting op van het eerstvolgende dienstjaar, die zullen worden 

voorgelegd aan de goedkeuring van eerstvolgende algemene vergadering. De verificatie van 

de boekhouding wordt aan twee commissarissen toevertrouwd, benoemd door de vorige 

algemene vergadering en buiten de raad van beheer gekozen. 

 

 

Art. 24. De rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het verlopen dienstjaar en het 

ontwerp van begroting worden op de maatschappelijke zetel ter beschikking gehouden van de 

leden, gedurende de acht dagen die de datum van de algemene vergadering voorafgaan. 

 

 

 

   TITEL VII. -  ontbinding. 

 

 

Art. 25. Ingeval onderhavige vereniging willekeurig zouden worden ontbonden, zou de 

algemene vergadering die de ontbinding heeft beslist tegelijkertijd de 

beredderingsvoorwaarden vaststellen, de vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheid 

vaststellen  en zou de bestemming bepalen van de goederen die zouden overblijven na de 

uitbetaling van het passief. 

 

 

Art. 26. In geval van rechterlijke ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de 

bestemming van de goederen die zouden overblijven na de uitbetaling van het passief. 

 

 

 



   TITEL  VIII. -  Allerlei. 

 

 

Art. 27. Een algemeen reglement mag de bepalingen van onderhavige statuten aanvullen. Het 

zal de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden in de vorm voorzien in de 

statutenwijzigingen maar zonder dit eventueel door de burgerlijke rechtbank te moeten laten 

homologeren. 

 


