
Statuten van de vereniging zonder winstoogmerk  
“Raad van Inrichtende machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO)”  

 
 

Naam en zetel 

Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk wordt genoemd: ‘Raad van Inrichtende machten van het Protes-
tants-Christelijk Onderwijs’, afgekort ‘IPCO’. 
 

Haar maatschappelijke zetel is gelegen in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, Lakenmakersstraat 158 
te 2800 Mechelen. Bij beslissing van de raad van bestuur kan een administratieve zetel worden ingericht op een 
ander adres dan de maatschappelijke zetel van de vereniging.  
 
 

Doel 

Art. 2.  De vereniging heeft tot doel: 
- de behartiging van de gezamenlijke belangen van de aangesloten inrichtende machten van vrije protestants-
christelijke en evangelische onderwijsinstellingen, erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. 
Zij treedt daartoe onder meer op tegenover de overheid als de representatieve groepering van inrichtende mach-
ten van het protestants-christelijk onderwijs in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest; 

- het vormen en beheren van scholengemeenschappen van de bij haar aangesloten scholen, volgens regels nader 
bepaald in het huishoudelijk reglement; 
 
De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar 
doelstellingen.  

 
Algemene Vergadering  

Art. 3.  De vereniging kent twee categorieën van lidmaatschap: de leden (effectieve leden) en de aspirant-leden 
(toegetreden leden).  
 
Rechtspersonen die vrij protestant-christelijk onderwijs inrichten of van plan zijn in te richten kunnen bij de 
secretaris van de vereniging een schriftelijk verzoek tot lidmaatschap indienen. Dit verzoek wordt in de 
eerstkomende algemene vergadering behandeld. De algemene vergadering beslist over deze aanvraag en dient 
zijn beslissing niet te verantwoorden. Van de rechtspersonen die als effectieve leden zijn aanvaard wordt tevens 
de directeur van de door hen ingerichte scho(o)l(en) als effectief lid aanvaard.  
 
Zolang een rechtspersoon die onderwijs inricht nog niet door de Vlaamse overheid is erkend of gesubsidieerd 
als een onderwijsinstelling die behoort tot de onderwijsgroep 'Protestants-Evangelische Eredienst' kan hij slechts 
als aspirant-lid deelnemen aan de vereniging. 
  
Het nieuw toegetreden lid- of aspirant-lid-rechtspersoon verklaart bij zijn toetreden tot de vereniging ontvangen 
en kennis genomen te hebben van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Door toetreding 
tot de vereniging verklaart het lid zich akkoord met de inhoud en zal in haar eerstvolgende algemene 
vergadering – zo nodig – haar eigen statuten in overeenstemming met deze reglementen aanpassen.  
 
Mogen op hun verzoek de algemene vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de beraadslagingen: 

- aspirant-leden; 
- leden van de raad van bestuur die geen leden van de algemene vergadering zijn; 
- leden van de raad van toezicht. 

 
Art. 4.  In de algemene vergadering wordt elk (aspirant-)lid-rechtspersoon vertegenwoordigd door de voorzitter 
van zijn raad van bestuur of door een ander persoon die daartoe door het (aspirant-)lid-rechtspersoon 
gemachtigd werd. Deze vertegenwoordiger kan zich laten bijstaan door de andere bestuurders van het 
(aspirant)lid-rechtspersoon.  
 
Elk effectief lid-rechtspersoon heeft twee stemmen; elk effectief lid-directie heeft één stem. Aspirant-leden 
hebben geen stemrecht. 
 
 

Art. 5.  Het lidmaatschap eindigt door: 

1e  schriftelijke opzegging door het (aspirant-)lid-rechtspersoon, gericht aan de raad van bestuur; 

2e een uitsluiting door de algemene vergadering met een meerderheid van twee-derden van de stemmen van 
aanwezige of vertegenwoordigde leden in de navolgende gevallen: 



- Indien een (aspirant-)lid-rechtspersoon gedurende een aaneensluitende periode van 12 maanden zonder 
kennisgeving op geen enkele vergadering van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is geweest; 
- Indien een (aspirant-)lid-rechtspersoon in ernstige mate de eigen statuten en reglementen of die van de 
vereniging niet respecteert, na een voorstel daartoe door de raad van bestuur. 

 
Het lidmaatschap van de vereniging van een effectief lid-rechtspersoon eindigt eerst na de laatste dag van het 
schooljaar na het schooljaar waarin deze opzegging is ontvangen door de secretaris of een uitsluitingsbeslissing 
door de algemene vergadering is genomen. Gedurende de periode van opzegging blijven alle bepalingen van de 
statuten en reglementen van kracht. De raad van bestuur kan afwijkende regelingen met het uittredende lid 
overeenkomen. 
 
Het einde van het lidmaatschap van een aspirant-lid-rechtspersoon gaat in op het einde van de maand  waarin een 
uitsluitingsbeslissing door de algemene vergadering is genomen of een opzegging van het aspirant-li-
rechtspersoon door de secretaris is ontvangen.  
 
Gewezen (aspirant-)leden hebben geen enkel recht op het actief van de vereniging, behoudens eventueel in 
toepassing van artikel 24 van deze statuten. 
 
 

Art. 6. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid: 
- de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen; 
- de bestuurders, commissarissen en leden van de raad van toezicht te benoemen, te schorsen, af te zetten 

en hun bezoldigingen vast te stellen; 
- de begroting en rekeningen goed te keuren; 
- kwijting te verlenen aan bestuurders en commissarissen;  
- leden toe te laten en uit te sluiten; 
- het algemeen pedagogisch project te wijzigen of te herschrijven; 
- de vereniging te ontbinden of om te zetten in een vennootschap met sociaal oogmerk; 
- in die gevallen waar deze statuten het bepalen of vereisen. 

 
 

De algemene vergadering benoemd op voorstel van de raad van bestuur een raad van toezicht zoals nader 
bepaald in deze statuten. 
 
De algemene vergadering stelt op voorstel van de raad van bestuur een arbitragereglement op waarin wordt 
geregeld op welke wijze conflicten tussen partijen betrokken bij de vereniging en bij haar leden-rechtspersoon, 
op bindende wijze worden beslecht.  
 

De algemene vergadering stelt op voorstel van de raad van bestuur een huishoudelijk reglement op waarin 
inzonderheid de werking van de algemene vergadering, de raad van bestuur, commissies en werkgroepen 
worden geregeld.  
 
De algemene vergadering kan een algemeen secretaris aanstellen die als woordvoerder, belangenbehartiger en 
vertegenwoordiger van de vereniging kan optreden, zoals nader bepaald in deze statuten. 

 
Om de doelstellingen van de vereniging te kunnen verwezenlijken zullen de leden-rechtspersonen delen van hun 
bevoegdheden aan de vereniging overdragen zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement. 
 
 

Art. 7.  De algemene vergadering kan rechtsgeldige beslissingen nemen indien ten minste ⅔	   van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke vertegenwoordiger kan over slechts één volmacht beschikken.  
Bij het nemen van besluiten wordt gestreefd naar consensus. Indien deze niet bereikt kan worden, wordt een 
voorstel geacht te zijn aanvaard wanneer ten minste ⅔	  van de aanwezige en vertegenwoordigde leden ermee 
instemmen.  
In geval van een statutenwijziging of ontbinding van de vereniging gelden de bepalingen van de wet van 27 juni 
1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen. 
 
Mogen op hun verzoek de algemene vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de beraadslagingen: 

- Bestuurders van de (aspirant-)leden-rechtspersoon; 
- Leden van de raad van bestuur; 
- Leden van de raad van toezicht. 

 



Art. 8. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen of op verzoek van ten minste 
5% van de leden gericht aan de raad van bestuur. Het verzoek bevat een duidelijke beschrijving van de 
materie(s) waarover de algemene vergadering een besluit dient te nemen. 
 

De leden worden ten minste 8 dagen vooraf opgeroepen door de raad van bestuur middels gewone brief of e-
mail die minstens de agenda bevat.  zin 
 
Ieder voorstel ondertekend door ten minste 20% van de leden dient  aan de dagorde te worden toegevoegd. 
 
De raad van bestuur kan, indien voltallig aanwezig of vertegenwoordigd en indien hij oordeelt dat er sprake is 
van hoogdringendheid, agendapunten toevoegen aan de dagorde. 
 
De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd en per brief of e-mail toegezonden aan de 
leden. Indien de raad van bestuur aldus beslist, wordt een uittreksel uit de notulen overgemaakt aan een 
belanghebbende derde. 
 
De leden hebben inzagerecht in overeenstemming met artikel 10 van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd 
door de wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen. Voor de leden-rechtspersoon kan het inzagerecht 
uitgeoefend worden door elke persoon die gemachtigd is namens het lid-rechtspersoon in overeenstemming met 
diens statuten op te treden. 
 
 

Raad van Bestuur 

Art. 9.  De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie personen. 
 
De raad van bestuur wijst onder haar leden ten minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 
De functie van penningmeester kan gecombineerd worden met die van secretaris. 
 
Er wordt een raad van bestuur gevormd bestaande uit ten minste de directeuren van de onderwijsinstellingen van 
de leden-rechtspersoon en - indien aangesteld - de algemeen secretaris en de coördinerend directeur (CoDi) van 
de Scholengemeenschap. Het lidmaatschap van raad van bestuur geldt, behoudens afzetting door de algemene 
vergadering, zolang een functionaris als zodanig hierboven benoemd of aangesteld is in de genoemde functie. 
 
Indien een lid van de raad van bestuur door arbeidsongeschiktheid of niet contesteerbare tuchtmaatregel van het 
lid-rechtspersoon zijn functie langer dan 3 maanden niet kan of mag uitoefenen, kan het lid-rechtspersoon een 
vervanger aanduiden voor de duur van de arbeidsongeschiktheid of tuchtmaatregel. 
 
Een lid van de raad van bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van bestuur. 
Een vertegenwoordiger kan slechts over één volmacht beschikken. 
 
Art. 10. De leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden door de secretaris ten minste 8 dagen 
vooraf in kennis gesteld van de vergaderingen met een gewone brief of e-mail die minstens de agenda bevat. 
 
Op verzoek van ten minste 20% van de leden van de raad van bestuur roept de voorzitter een vergadering bijeen 
binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van het verzoek.  
  
Elk lid van de raad van bestuur en de raad van toezicht kan een onderwerp op de agenda van de vergadering 
plaatsen door een verzoek per e-mail aan de voorzitter tot uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de vergadering. 
 
Een lid van de raad van bestuur kan in uitzonderlijke gevallen een agendapunt verdagen wegens nader overleg 
met zijn bestuur. Hij deelt dit uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de vergadering de voorzitter mede. Hierdoor 
zal het agendapunt verdaagd worden naar de eerst daaropvolgende vergadering van de raad van bestuur.  
 
Mogen op hun verzoek de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen en deelnemen aan de 
beraadslagingen: 

- Bestuurders van de (aspirant-)leden-rechtspersoon 
- Leden van de raad van toezicht 

 
Art. 11.  De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door wet of de statuten aan de algemene vergade-
ring worden toegewezen. Hij is belast met het bestuur van en het toezicht op de vereniging. Hij kan in en buiten 
rechte optreden als eiser of als verweerder namens de vereniging. 
  



Art. 12. De raad van bestuur vergadert geldig als ten minste ⅔ van de bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Leden kunnen over slechts één volmacht beschikken.  
Bij het nemen van besluiten wordt gestreefd naar consensus. Indien deze niet bereikt kan worden, wordt een 
voorstel geacht te zijn aanvaard wanneer ten minste ¾ de van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders 
ermee instemmen met uitzondering van een stemming tot verdaging zoals bedoeld in de volgende alinea, 
waarvoor een instemming is vereist van ten minste ½ van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.  
 
De leden van de raad van bestuur kunnen tijdens de beraadslagingen de voorzitter verzoeken de beraadslagingen 
te verdagen naar de eerst daaropvolgende vergadering. Deze verdaging dient uitsluitend ter consultatie van de 
raad van toezicht c.q. het eigen schoolbestuur. De voorzitter zal dit verzoek onmiddellijk ter stemming 
voorleggen. Over het verdaagde agendapunt zal in de volgende vergadering uitsluitend gestemd kunnen worden 
door die leden die aanwezig of vertegenwoordigd waren tijdens de eerste behandeling. 
 
De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en per brief of elektronisch beschikbaar gesteld aan 
de leden en de leden van de raad van toezicht binnen een termijn van een week. 
 
De raad van bestuur kan besluiten nemen buiten de agenda om, na een daartoe genomen besluit. 
 
 

Art. 13.  De raad van bestuur treedt op als college. Bestuurders nemen in de uitoefening van hun functie geen 
enkele persoonlijke verplichting op zich. Het mandaat wordt zonder bezoldiging uitgeoefend. Kosten eigen aan 
een bestuursmandaat worden vergoed in overeenstemming met de regelen opgenomen in het huishoudelijk 
reglement. 
 
Ten aanzien van derden wordt een beslissing van de raad van bestuur gestaafd door de handtekening van de 
voorzitter of algemeen secretaris samen met die van een andere bestuurder. De bestuurders moeten zich 
tegenover derden niet rechtvaardigen door voorlegging van een beslissing van de raad van bestuur. 
 
 

Art. 14.  De raad van bestuur kan deskundigen met raadgevende stem laten deelnemen aan de vergaderingen en 
kan specifieke bevoegdheden delegeren aan een derde, al of niet lid van de vereniging. Ook kan hij een beroep 
doen op de al dan niet bezoldigde medewerking van derden.  
 
 

Raad van Toezicht 
Art. 15.  De raad van toezicht bestaat uit maximaal 4 personen die elk blijk (hebben) (ge)geven van specifieke 
bekwaamheid in onderwijs- en/of bestuurszaken. Zij kunnen niet tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van 
bestuur. 
 
Art. 16. De aanstelling, afzetting gebeuren op de wijze zoals voorzien voor bestuurders. Vrijwillig terugtreden 
gebeurt door middel van een brief of e-mail aan de voorzitter van de raad van bestuur. De taak wordt 
onbezoldigd uitgeoefend. Noodzakelijke kosten worden vergoed in overeenstemming met de regelen 
opgenomen in het huishoudelijk reglement. 
 
Art. 17. De raad van toezicht heeft de bevoegdheid: 

- toe te zien op en adviseren bij de goede werking van de vereniging; 
- op te treden als adviseurs in bestuurlijke en onderwijskundige materies; 
- op te treden als intermediair tussen partijen in de vereniging; 
- op vraag of op eigen initiatief de vereniging te adviseren in haar besluiten. 

 
Algemeen Secretaris 

Art. 18.  De algemeen secretaris heeft als taak de belangen van de vereniging te behartigen, haar te 
vertegenwoordigen tegenover overheids- en private instellingen op het terrein van het onderwijs, in de ruimste 
zin van het woord. 
 
De algemeen secretaris installeert en coördineert een raad van advies bestaande uit personen vanuit diverse 
christelijke organisaties en denominaties die de vereniging en haar aangesloten leden adviseert bij het op 
Protestants-Christelijke wijze invullen van hun maatschappelijke taak. De samenstelling en werking van deze 
raad wordt nader bepaald in het huishoudelijk reglement. 
 
Art. 19.  De algemeen secretaris maakt van ambtswege deel uit van de raad van bestuur en kan belast worden 
met een mandaat. De aanstelling, afzetting en vrijwillig terugtreden gebeuren op de wijze zoals voorzien voor 
bestuurders. 



 
Art. 20.  Kosten eigen aan de uitoefening van het mandaat van algemeen secretaris worden vergoed in 
overeenstemming met de regelen opgenomen in het huishoudelijk reglement. In tegenstelling tot het bepaalde in 
art. 13, 1e lid, 3e zin  kan de algemene vergadering voor de uitoefening van het mandaat van algemeen secretaris 
een bezoldiging ten laste van de vereniging vaststellen.  
 
 

Financiën 

Art. 21. De leden van de vereniging zijn verplicht bij te dragen overeenkomstig en tot een maximum zoals 
bepaald in het huishoudelijk reglement.  
 

De vereniging wordt verder gefinancierd door middel van de vrijwillige bijdragen, giften, subsidies, legaten. 
Deze opsomming is niet limitatief. 
 

Art. 22.  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.  
 
Art. 23.  De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar worden 
onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. 
 
De algemene vergadering kan één of twee commissarissen aanwijzen en belasten met verificatie van de 
rekeningen. De commissaris brengt mondeling of schriftelijk verslag uit op de algemene vergadering.  
 

 
Ontbinding 

Art. 24. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering twee vereffenaars aan, bepaalt hun be-
voegdheid evenals de bestemming die aan het netto-actief van het patrimonium van de vereniging zal worden 
gegeven. 
 

Dit netto-actief dient ten goede te komen aan de aangesloten inrichtende machten of, zo dezen niet meer 
bestaan, aan andere protestants-christelijke onderwijsinstellingen.  
 

Slot 
Art. 25. Tenzij anders in deze statuten bepaalt, gedraagt de vereniging zich overeenkomstig de wet van 27 juni 
1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen. 

* * *  
 


