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De ondergetekenden, stichtende leden van de v.z.w. “Raad voor Inspectie en Begeleiding nietconfessionele Zedenleer” willen bij deze uitdrukkelijk hun gehechtheid betonen aan het vak nietconfessionele zedenleer, en hun medewerking aan het decreet betreffende de inspectie en de
begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, goedgekeurd door de Vlaamse Raad op 1 december
1993.
De cursus niet-confessionele zedenleer behoort tot het gemeenschappelijke erfgoed van de gehele nietconfessionele gemeenshap en maakt op een volwaardige wijze deel uit van het pedagogisch project van
het gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs dat de cursus inricht in Vlaanderen.
De ondergetekenden verwijzen dan ook uitdrukkelijk naar artikelen 17 (Art. 19) en 117 (Art. 181) van
de Grondwet en de wet van 23 januari 1981 (wet betreffende de subsidiëring van de niet-confessionele
levensbeschouwelijke gemeenschappen in België).
De Raad voor Inspectie en Begeleiding Niet-Confessionele Zedenleer bestaat uit delegaties van alle
groepen die bij de niet-confessionele zedenleer betrokken zijn.
Vaste en wisselende leden uit:
- de niet-confessionele organisaties (volwassenen- en jongerenorganisaties);
- de vakbonden;
- de ouders of grootouders;
- de opleidingsinstellingen.
De organisaties kunnen voor al deze leden - met uitzondering van de verkozen leerkrachten NCZ - een
plaatsvervanger aanduiden.
Ten einde de democratische basisbeginselen te respecteren, die aan de huidige structuren van het
gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd onderwijs ten grondslag liggen, moeten er verkiezingen
georganiseerd worden om vertegenwoordigers aan te duiden van de leerkrachten niet-confessionele
zedenleer.
Bij de verdeling van de functies en de samenstelling van de hulporganen van de R.I.B.Z. zal een reëel
respect voor de authentieke verscheidenheid binnen de niet-confessionele gemeenschap in acht
genomen worden.
Tussen de ondergetekenden, stichtende leden:
- Brack-Pittoors, Margareta, onderwijzeres, Bellestraat 282, 1790 Affligem;
- Dechateau, Guilliaume, leraar, Kennedylaan 2 bus 402, 3800 Sint-Truiden;
- De Groof, Roel, assistent, Heldergemstraat 226, 9453 Heldergem;
- De Keulenaer, Paul, leraar, Diestsesteenweg 447, 3202 Rillaar;
- De Paepe, Oscar, leraar, Stationsdreef 146 bus 21, 8800 Roeselare;
- Desmedt, Luc, psycholoog, Van Noortstraat 20, 2018 Antwerpen;

-

Loccufier, Sylvain, hoogleraar, Pastorijweg 84, 1790 Hekelgem;
Meys, Luc, leraar, Winkelstraat 49n 2890 Sint-Amands;
Mortier, Freddy, ethicus, Burg. Vermeulenlaan 53, 9080 Lochristi;
Poma, Karel, gepensioneerde, Kerkelei 40, 2610 Wilrijk;
Richard, Patrick, leraar, Broekstraat 40, 3300 Tienen;
Soudan, Elsje, binnenhuisarchitect, Verbondsstraat 68, 2000 Antwerpen-1;
Teughels, Frans, directeur, Kerkstraat 35 bus 3, 3980 Tessenderlo;
Van der Borgt, Jan, leraar, Bosduifstraat 29, 2018 Antwerpen;
Van der Veken, Ludo, leraar, Guldensporenlei 81, 2300 Turnhout;
Van Lancker, Guy, leraar, Koningin Fabiolapark 171, 9100 Sint-Niklaas;
Verdyck, Raymonda, lerares, Stationsplein 12B, 1640 Sint-Genesius-Rode;
Vrijdag, Dani, leraar, Vossenberg 51B, 2200 Herentals

allen van Belgische nationaliteit, is overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten,
waarvan de statuten als volgt luiden:

TITEL I. – Naam, zetel, doel, duur, samenstelling

Art. 1. De vereniging draagt als naam: “Raad voor Inspectie en Begeleiding Niet-Confessionele
Zedenleer”, vereniging zonder winstoogmerk, met als afkorting: “R.I.B.Z.”, v.z.w.
Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Breughelstraat 60.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel het uitvoeren van de opdrachten, die haar worden toegekend
krachtens Vlaamse decreten en besluiten van de Vlaamse Regering.
De RIBZ zal tevens waken over het humanitaire, vrijzinnige en niet-confessionele karakter van de cursus
niet-confessionele zedenleer.
De vereniging kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks het doel ten goede
komen.
Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan te allen tijde worden ontbonden.

TITEL II. – Leden

Art. 5. Het aantal fysieke leden bedraagt minstens vijf.

Art. 6. De Raad van Bestuur bestaat uit de personen die voorgedragen worden door de
organisaties die de RIBZ samenstellen, uit de verkozen leerkrachten en uit de gecoöpteerde
leden.
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering maximum 6 leden
coöpteren.
Deze gecoöpteerde leden worden verkozen voor een periode van 5 jaar, zij zijn na het vervallen
van hun mandaat herverkiesbaar.

De 6 gecoöpteerde leden worden ingedeeld in twee categorieën:
a) Verdienstelijke kandidaten
Maximaal 2 kandidaten die wegens hun ervaring, verdiensten en inzet een positieve bijdrage
kunnen leveren aan de optimale werking van de RIBZ. Zij worden voorgedragen door de Raad
van Bestuur.
b) Leden die verkozen worden tot een functie
De 4 personen die door de Raad van Bestuur verkozen worden in de functie van voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en algemeen secretaris.
Art. 7. Door de leden is geen bijdrage verschuldigd.
Art. 8. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per aangetekende brief aan
de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene
vergadering en met meerderheid van drie vierde van de totaliteit van de stemgerechtigden worden
uitgesproken. Het verlies van één van de voorwaarden bepaald in artikel 6 van de statuten, brengt ook
van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee.
Art. 9. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van
de vereniging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.
Art. 10. Het mandaat van een lid dat openvalt wordt van rechtswege ingenomen door diens
plaatsvervanger.

TITEL III. – Raad van Bestuur

Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie en ten hoogste
dertig leden. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vijf jaar.
Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. De leden van de Raad van Bestuur zijn te allen tijde door de
Algemene Vergadering afzetbaar.
Art. 12. De raad van bestuur kiest uit zijn leden één voorzitter, één ondervoorzitter, één secretaris en
één penningmeester.
De verkiezing tot deze functies grijpt om de vijf jaar plaats in de zitting van de Raad van Bestuur van februari
voorafgaandelijk aan de Algemene Vergadering die de nieuwe Raad van Bestuur installeert.
Zij vormen een uitvoerend comité om de dagelijkse werking van het secretariaat te coördineren. Zij
brengen verslag uit op de eerstvolgende Raad van Bestuur.
Hoogdringende maatregelen dienen gemotiveerd, gerapporteerd en voorgelegd ter bekrachtiging op de
eerstvolgende zitting van de Raad van Bestuur.
Indien één van die leden zijn functie gedurende tenminste drie maand niet kan uitoefenen, kan de Raad
van bestuur uit haar schoot een vervanger verkiezen voor de duur van de afwezigheid. De voorzitter,
ondervoorzitter of secretaris roept de raad bijeen.

De voorzitter zit de vergadering voor. Ingeval hij afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de
ondervoorzitter of, indien deze eveneens afwezig is, door het effectief lid met de meeste anciënniteit in
de Raad.
Elk lid van de Raad van Bestuur kan zich in de raad laten vervangen door het lid voorgedragen door zijn
organisatie in de algemene vergadering of door de opvolger op de lijst der verkozen leerkrachten.
Alle leden van de Raad van Bestuur moeten een verklaring van gehechtheid aan de cursus niet-confessionele
zedenleer ondertekenen.
Art. 13. De raad van bestuur vergadert slechts geldig indien minstens de helft van de stemgerechtigde
bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden getroffen bij gewone meerderheid van stemmen.
Is de vergadering niet in aantal dan worden de ontwerpen van beslissingen in de volgende vergadering
van de Raad bekrachtigd.
Bij staking van stemmen wordt het agendapunt verdaagd naar de eerstvolgende vergadering. Wanneer
dan een staking van stemmen wordt vastgesteld is de stem van de voorzitter van de raad
doorslaggevend.
Elke vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen en dit minstens één week vóór de vergadering.
De oproeping vermeldt:
dag, plaats en uur van de vergadering;
de agenda.
Elk lid heeft de mogelijkheid agendapunten voor te stellen. Zulks dient schriftelijk en onverwijld te
gebeuren. De aldus aangevulde agenda wordt onverwijld, uiterlijk drie dagen vóór de vergadering aan
de leden overgemaakt.
Punten kunnen uitzonderlijk en bij hoogdringendheid aan de agenda van de vergadering toegevoegd
worden vóór de aanvang ervan en indien drie vierde van de stemgerechtigde aanwezigen er mee
akkoord gaan. Beslissingen hieruitvolgend zijn slechts geldig voor zover ze een meerderheid van drie
vierde van de stemmen hebben.
Voor de dagorde van de volgende vergadering kunnen punten mondeling voorgesteld worden door de
leden.
Art. 14. De secretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse administratie en de controle erop.
De penningmeester staat in voor het financieel beheer. Hij maakt de nodige stukken en archieven over
aan de secretaris voor publicatie en archivering.
Art. 15. De Raad bestuurt de vereniging en is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk
aan de algemene vergadering toekomen.
De Raad van Bestuur kan elementen van zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden
of aan derden, enkel voor dagelijks bestuur.
Bij buitenrechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd
door de voorzitter, de secretaris en een beheerder.
De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter.
De Raad van Bestuur stelt het huishoudelijk reglement op.

TITEL IV. – Algemene Vergadering

Art. 16. De algemene vergadering bestaat uit alle leden aangeduid door de organisaties, de rechtstreeks
verkozenen en de eventueel gecoöpteerden.
Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, dan wel de ondervoorziter van de
Raad van Bestuur, dan wel het lid met de meeste anciënniteit in de Raad.
Art. 17. De vergadering is uitsluitend bevoegd om:
de statuten te wijzigen;
de bestuurders te benoemen of te ontslaan;
het stemrecht van veelvuldig afwezige bestuurders tijdelijk te ontnemen;
de rekeningen en begrotingen goed of af te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders;
het huishoudelijk reglement goed of af te keuren;
het verslag van de vergadering van de algemene vergadering goed of af te keuren;
de vereniging te ontbinden;
Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de raad van bestuur. De algemene vergadering
kan aanbevelingen formuleren voor het te voeren beleid door de raad van bestuur.
Art. 18. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen wanneer het doel of
het belang van de vereniging dit vergt.
Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen, in de loop van de maand maart, voor het
goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar alsook
het werkingsverslag.
De algemene vergadering wordt bovendien slechts bijeengeroepen door de voorzitter of de
ondervoorzitter of de secretaris of op verzoek van minstens vijf leden.
Elke algemene vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen, en dit drie weken vóór de vergadering.
De oproeping vermeldt:
dag, uur en plaats van de vergadering;
de agenda.
Elk lid heeft de mogelijkheid agendapunten toe te voegen. Zulks dient schriftelijk te gebeuren en
minstens veertien dagen vóór de vergadering. De aldus aangevulde agenda wordt onverwijld naar de
leden gestuurd.
Art. 19. Alle beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, behalve
wanneer anders is voorzien in de statuten of de wetgeving.
Tot wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging kan slechts besloten worden indien die
wijziging op de oproeping is vermeld en indien drie vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldige
beslissing kan nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze beslissing tot wijziging moet door de
Rechtbank van Eerste Aanleg worden bekrachtigd. Voor elke statuutwijziging is bovendien een
meerderheid van drie vierde van de aanwezige stemgerechtigden vereist, ook op de tweede
vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met vier vijfde van de stemmen
worden besloten.
Een meerderheid van drie vierde van de stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.
Art. 20. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. De raad van
bestuur bereidt de afrekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering.
Art. 21. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebrek daaraan de
rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de
vereffeningsvoorwaarden.
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan die
vereniging die een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.
Art. 22. Voor alles wat in deze statuten of desgevallend het huishoudelijk reglement niet uitdrukkelijk is
geregeld, blijft de wet van toepassing.

