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Federatie van Invoerders en Producten van Gebaggerde Zeegranulaten, afgekort: ‘Zeegra’ 
 

Lanceloot Blondeellaan 1 
8280 Zeebrugge 

 
Ondernemingsnummer: 430906167 

 
NIEUWE STATUTEN 

 
Deze statuten vervangen alle voorgaande publicaties 

 
 

HOOFDSTUK I: Benaming, doelstelling, duur 
 
 

Benaming 
 

Art.1. De vereniging zonder winstdoel wordt ‘Federatie van Invoerders en Producenten van 
Gebaggerde Zeegranulaten’, afgekort: ‘Zeegra’ geheten. 
 

Doelstelling 
 

Art.2. Het doel van de federatie is de gezamenlijke belangen van de invoerders en producenten van 
gebaggerde zeegranulaten te verdedigen en te bevorderen, en in het bijzonder deze van de 
aangesloten leden. 
Dit omvat voornamelijk: 
 

1. Door elke actie, publicatie, publiciteit, promotie en ieder ander middel, het gebruik van 
gebaggerde zeegranulaten te bevorderen. 

2. Deze bedrijfstak vertegenwoordigen en in haar naam optreden bij de overheid en/of 
iedere openbaar of privaat organisme waarvan de bevoegdheid deze nijverheid 
aanbelangt. 

3. Seminaries, conferenties en werkvergaderingen organiseren, het opstellen van brochures 
en statistieken, en verder het verspreiden van informatie van algemeen of bijzonder 
belang. 

4. Contracten  opmaken of overeenkomsten afsluiten met iedere persoon, vennootschap of 
vereniging, zowel in België als in het buitenland, die nuttig zijn voor de federatie of voor 
de bedrijfstak in het algemeen. 

5. Erover waken dat het imago van de grondstoffen als dusdanig behouden blijft en 
hiervoor in gezamenlijk overleg alles in het werk stellen bij aangelegenheden zoals 
normalisatie, certificatie, aanvaarding, intern reglement, controle, enz…. 

6. In de schoot van de federatie kunnen commissies worden opgericht, met het oog op het 
aanmoedigen en verdedigen van de specifieke belangen van de leden van de federatie. 

 
Zetel 

 
Art.3.  
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 8380 Zeebrugge, Lanceloot Blondeellaan 1. De 
Algemene Vergadering kan de zetel wijzigen overeenkomstig de regeling ingeval van een 
statutenwijziging. 
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Duur 

 
Art.4. De federatie wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 
 

HOOFDSTUK II : Leden 
 
Art.5. De verenging kan leden en kandidaat-leden. Het aantal leden bedraagt minimum drie. De 
volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt 
uitsluitend toe aan de leden. Leden zijn diegenen wiens naam is vermeld op de alfabetische 
ledenlijst die jaarlijks wordt neergelegd ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaatst waar 
de vereniging haar zetel heeft. 
 
Kunnen als leden van de federatie in aanmerking komen, de rechtspersonen, t.t.z. de 
ondernemingen die betrokken zijn met deze bedrijfstak, zich willen schikken naar de statuten en 
beschikken over noodzakelijke technische en commerciële structuur. 
 

Toetredingsvoorwaarden 
 

Art.6. Ieder kandidaat-lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in te dienen bij de raad van beheer van 
de federatie. Kandidaat-leden kunnen slechts het statuut van lid bekomen mits aanvaarding van hun 
kandidatuur door de eerstvolgende Algemene Vergadering. 
 
Deze kandidatuur houdt het volledig aanvaarden, zonder beperking, in van de voorschriften, 
statuten en eventueel later doorgevoerde wijzigingen. Om toegelaten te worden dienen de 
kandidaten volledig te beantwoorden aan de door de algemene vergadering en de raad van beheer 
gestelde criteria. 
 
De kandidaat leden moeten over een erkende zeeconcessie beschikken. 
 
De kandidaturen worden onderzocht door de raad van beheer, die over hun ontvankelijkheid beslist 
bij meerderheid van twee derde der aanwezige en vertegenwoordigde lede, men dien verstande dat 
hij de beslissing voor een duur van zes maanden kan opschorten, opdat de kandidaat zich zou 
kunnen schikken naar de vereiste criteria. 
 
De beslissingen van de raad van beheer worden binnen de maand na de stemming ter kennis 
gebracht van de kandidaat. 
 

Schorsing 
 

Art.7. De raad van beheer heeft de macht een lid te schorsen waarvan hij de bedrijvigheid strijdig 
acht met het doel en de oogmerken van de federatie. De beslissing van de raad van beheer wordt 
binnen de drie dagen, bij aangetekend schrijven, aan het geschorste lid betekend. 
 
Een lid dat met uitsluiting bedreigd wordt, kan meestemmen over de eigen uitsluiting en zich 
eveneens laten vertegenwoordigen. De raad van beheer is ertoe gehouden de algemene vergadering 
samen te roepen binnen de maand van de schorsing, ten einde over de uitsluiting van het geschorste 
lid te beslissen. 
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Verlies van het lidmaatschap 
 
Art.8. Het lidmaatschap eindigt: 

a) bij faillietverklaring; 
b) door bij aangetekend schrijven betekend ontslag vanwege het lid. Ontslag moet bij de raad 

van beheer worden ingediend. Dit ontslaat het lid nochtans niet van zijn verplichtingen 
inzake de lidgelden en bijdragen voor het lopend jaar. 

c) door uitsluiting gestemd door de algemene vergadering. Het voorstel moet twee derde van 
de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen krijgen. 
Het uitgesloten lid kan slechts na een termijn van twaalf maanden vanaf de datum van 
uitsluiting, terug als lid worden opgenomen mits het zich onderwerpt aan de bij artikel 
omschreven opnemingsprocedure. 

 
HOOFDSTUK III : Samenstelling, procuraties 
 

Samenstelling 
 
Art.9. De algemene vergadering bestaat uit het geheel der leden. De leden mogen zich laten 
vertegenwoordigen door één of meerdere gemandateerde afgevaardigen. 
 

Bijeenroepingen 
 

Art.10. De leden worden tot de algemene vergadering uitgenodigd door de voorzitter van de raad 
van beheer of zijn plaatsvervanger. Deze uitnodiging geschiedt per brief, tenminste één maand voor 
de vastgestelde datum der vergadering; op deze uitnodiging dient de agenda vermeld te worden. 
 
De algemene statutaire vergadering dient minstens eens per jaar bijeengeroepen te worden in de 
loop van de maand april op een door de raad van beheer vastgestelde datum. 
 
Op vraag van één vijfde van de leden moet door de raad van beheer een bijzondere algemene 
vergadering worden bijeengeroepen. 
 
Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een aan de voorzitter van de raad van beheer gerichte 
nota, waarin concreet en nauwkeurig het doel van de bijeen te roepen vergadering wordt toegelicht. 
 

Bureau 
 
Art.11. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer of 
door zijn plaatsvervanger. 
 
De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris en twee stemopnemers aan die samen met hem 
het bureau vormen. 
 

Machten 
 

Art.12. De algemene vergadering is bevoegd om de statuten te wijzigen, de beheerders en 
commissarissen te benoemen en af te zetten, de vereniging te ontbinden, een lid uit te sluiten, de 
rekeningen en begrotingen goed te keuren en de jaarlijkse bijdrage vast te stellen. 
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De maximale jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt 5.000 € (vijfduizend euro), geïndexeerd volgens de 
evolutie van het index cijfer der consumptieprijzen. Dit bedrag is uiterlijk tegen 30 juni van elk jaar 
te betalen. 
 

Agenda 
 

Art.13. De vergadering kan enkel beraadslagen en beslissen over de op de agenda vermelde 
onderwerpen. De agenda kan nochtans aangevuld of gewijzigd worden, bij eensluitendheid, 
wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. 
 
Elk schriftelijk voorstel van een lid moet voorkomen op de agenda van de eerstvolgende algemene 
vergadering die zal samengeroepen worden na dit voorstel, op voorwaarde dat het vergezeld gaat 
van een aan de voorzitter van de raad van beheer gericht omstandige nota waarin het oogmerk van 
het voorstel toegelicht wordt. 
 

Aanwezigheidsvoorwaarde 
 

Art.14. De algemene vergadering is geldig samengesteld wat ook het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden is 
 
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de 
agenda is vermeld en indien twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit 
getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten 
is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal 
aanwezigen. Een door deze tweede vergadering genomen besluit tot wijziging van de statuten zal 
door de Burgerlijke Rechtbank moeten worden bekrachtigd. Voor elke statutenwijziging is 
bovendien een meerderheid van twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, 
ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts 
met een eenparigheid van de stemmen worden besloten. 
 
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de 
algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien twee derden van de leden op de algemene 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een twee derden meerderheid 
akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Zijn geen twee derden van de leden op de 
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering 
worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden maar mits een twee derden meerderheid wordt akkoord gevonden om de 
vereniging vrijwillig te ontbinden. De besluiten genomen op deze tweede algemene vergadering, 
dienen evenwel door de Burgerlijke Rechtbank te worden bekrachtigd. 
 

Vereiste meerderheid 
 

Art.15. De beslissingen van de algemene vergadering worden getroffen bij eenvoudige meerderheid 
der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behoudens in volgende gevallen: 
 

a) Wijzigingen aan de statuten vereisen twee derde der stemmen van de leden (deze kunnen 
ook vertegenwoordigd zijn). 

b) De ontbinding van de federatie en de schorsing van een lid vereisen de twee derde 
meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
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Stemmen 
 

Art.16. Ieder lid heeft recht op één stem, vermeerderd met één stem per schijf van 100.000 M³ 
zeezand en/of zeegrint dat het lid ontgonnen en gecommercialiseerd op de Belgische bouwmarkt; 
evenwel met uitsluiting van tonnage/volume bestemd voor kustverdedigingswerken of andere 
maritieme bouwprojecten. Als bepalend cijfer wordt het doorlopend gemiddeld tonnage/volume 
over de laatste 3 kalenderjaren genomen om het aantal stemmen te bepalen. Elk lid mag aan de 
stemming deelnemen met ten hoogste 1/3 van het totaal aantal stemmen dat toegekend werd aan het 
geheel van de in de federatie Zeegra bestaande leden. 
 

Notulen 
 

Art.17. De bij de algemene vergadering genomen beslissingen worden vastgelegd in notulen 
ondertekend door de leden van het bestuur. 
 
De notulen bevatten de lijst der aanwezige of vertegenwoordigde leden en worden regelmatig 
meegedeeld aan het geheel van de leden. 
De mededeling van dit document zal als regelmatig betekening van de beslissingen der vergadering 
gelden, behalve indien, binnen de acht dagen na ontvangst van het document, rechtzetting ervan 
door leden gevraagd wordt. 
 
De voor alle gebruik af te leveren afschriften van de uittreksels uit de notulen worden door twee 
beheerders eensluidend verklaard en ondertekend. 
 
Leden en belanghebbende derden kunnen de besluiten van de algemene vergadering inzien. 
 

Aantal en duur der mandaten 
 

Art.18. De federatie wordt beheerd door een raad van beheer van minimum drie en maximum tien 
beheerders, leden van de vereniging. De beheerders worden door de algemene vergadering 
benoemd, voor een periode van drie jaar. De beheerders zijn herkiesbaar. Er wordt slechts één 
beheerder per vertegenwoordigd rechtspersoon benoemd. 
 

Voorzitterschap 
 
Art.19. De raad van beheer kiest onder zijn leden een voorzitter. Ingeval deze belet is, zal hij 
vervangen worden door de oudste aanwezige en aanvaardende beheerder. 
 

Bijeenroeping van de raad van beheer 
 
Art.20. De raad van beheer vergadert minstens driemaal per jaar, volgens een door de statutaire 
algemene vergadering bepaalde kalender. 
 
Nochtans kan de raad van beheer zo dikwijls samenkomen als de belangen van de federatie dit 
eisen, en dit op de in de oproeping aangeduide plaats, op initiatief van de voorzitter of op aanvraag 
van twee beheerders. 
 
De bijeenroeping geschiedt per eenvoudige brief tenminste vijftien volle dagen voor de vastgestelde 
datum, behoudens in geval van verantwoorde hoogdringendheid. 
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Mogen aan de vergadering deelnemen: alle leden van de raad van beheer. Voor zover dit 
noodzakelijk is kan de raad van beheer niet-beheerders uitnodigen om deel te nemen aan de 
vergadering of een bepaald agendapunt van de vergadering. 
 
Zij ontvangen de uitnodiging en verslagen ter informatie; enkel de beheerders hebben stemrecht. 
 

Beraadslagingen 
 

Art.21. De regelmatig bijeengeroepen raad van beheer beraadslaagt geldig wanneer minstens de 
helft zijner leden in functie aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
Om zich te laten vertegenwoordigen dient de beheerder die verhinderd is, schriftelijk één zijner 
collega beheerders af te vaardigen of een door hem aangestelde gevolmachtigde. 
 
De beslissingen worden getroffen bij meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij 
staking van stemmen geeft de stem van diegene die de zitting voorzit, de doorslag. 
 

 
Machten 

 
Art.22. De raad van beheer heeft de ruimste machten voor het dagelijks bestuur van de federatie. Al 
hetgeen niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering wordt voorbehouden bij de wet of de 
statuten, behoort tot zijn bevoegdheid. 
 
Hij kan meer in het bijzonder: 
Iedere vereiste daad stellen om de bedrijvigheid van de federatie en de uitvoering van de door de 
algemene vergadering getroffen beslissingen te verzekeren; de federatie geldig vertegenwoordigen 
ten overstaan van derden, zonder te hunnen opzichte zijn machten te moeten staven;  iedere persoon 
naar zijn keuze, zelfs buiten de federatie, aanduiden om hem geldig te vertegenwoordigen bij de 
overheid of derden, en hem te laten deelnemen aan elke bijeenkomst waar de federatie belang zou 
hebben. Rechterlijke vorderingen, zowel in eis als in verweer, worden op benaarstiging van de 
voorzitter van de raad van beheer of van een ten dien einde aangestelde beheerder doorgezet. 
 
De akten die de federatie binden worden, behoudens speciale machtiging door de raad van beheer, 
ondertekend door twee beheerders die jegens derden te dien einde door de raad van beheer 
verleende machten niet hoeven te staven. 
 

Notulen 
 

Art.23. De beslissingen van de raad van beheer worden opgetekend in door twee op de bijeenkomst 
aanwezige beheerders ondertekende en op de volgende zitting goedgekeurde notulen. 
 
Deze notulen worden regelmatig aan de leden van de federatie overgemaakt en gelden als 
regelmatige betekening van de beslissingen van de raad van beheer. 
 
De afschriften van of uittreksels uit notulen worden door twee beheerders eensluidend verklaard en 
ondertekend. 
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Toezicht 
 
Art.24. De algemene vergadering stelt een commissaris aan met als opdracht de verrichtingen en de 
rekeningen van de federatie te controleren. De commissaris mag ter plaatse kennisnemen van de 
boeken en documenten van de federatie; hij brengt verslag uit op de statutaire algemene 
vergadering. 
 
Het ambt van de commissaris eindigt elk jaar op het einde van de statutaire algemene vergadering; 
het is hernieuwbaar. 
 
 

 
HOOFDSTUK V : Begrotingen en rekeningen 
 

Boekjaar 
 

Art.25. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 
 

Begroting en rekeningen 
 

Art.26. De raad van beheer maakt ten laatste op 15 januari van elk jaar de begroting van het 
boekjaar op. De begroting wordt voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering die zich 
eveneens uitspreekt over de rekeningen van het verstreken boekjaar. 
 
HOOFDSTUK VI : Vereffening 
 
Art.27. In geval van ontbinding van de federatie geschiedt de vereffening door de zorgen van één of 
meerdere vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, welke machten en emolumenten 
vaststelt. 
 
De algemene vergadering zal aan het netto-actief van het maatschappelijk vermogen een 
bestemming geven die de doelstelling van onderhavige overeenkomst zoveel mogelijk benadert. 
 
HOOFDSTUK VII : Alemene bepalingen 
 

Geschillen 
 

Art.28. Onder voorbehoud van de bij artikel 22 aan de raad van beheer verleende machten, worden 
alle geschillen of betwistingen die zouden kunnen oprijzen tussen leden en tussen een lid en de 
federatie in verband met de verklaring of de toepassing van de statuten, soeverein beslecht langs 
scheidsrechterlijke weg, zodat de leden, van heden af, van alle verhaal langs rechterlijke weg 
afzien. 
 
De modaliteiten van dit scheidsgerecht worden door de raad van beheer bepaald. 
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Opgemaakt te Zeebrugge, op 19 maart 2003 
 
 
Voor akkoord: donderdag, 24 april 2003-11-19 
 
Réne Desaever  Herman D’Hoore  Philippe Lansweert 
Voorzitter   Bestuurder   Bestuurder 
 
 
 

LEDENLIJST 2003 
 

FIRMA       VERTEGENWOORDIGD DOOR 
 
NHM NV       René Desaever 
Gebouw Noordzee      VOORZITTER BESTUURDER 
Noorderhavenoever      Muntkruidweg 5 
8620 Nieuwpoort      8620 Nieuwpoort 
tel. 058/23.89.66.      gsm: privé 
fax.058/22.29.42.      e-mail: rene.desaever@nhm.be 
 
HANSON AGGREGATES BELGIUM NV   Herman D’Hoore 
Lanceloot Blondeellaan 1     BESTUURDER 
8380 Zeebrugge      Vaartdijkstraat 76 
tel. 050/55.74.74.      8200 Brugge 
fax.050/54.43.21.      gsm:0475/41.23.70. 
        e-mail: herman.dhoore@hanson.be 
 
ALZAGRI NV      Philippe Lanszweert 
Louis Coiseaukaai 156     BESTUURDER 
8000 Brugge       Langerei 45 
tel. 050/59.94.71.      8000 Brugge 
fax.050/59.98.60.      gsm:0478/90.81.78. 
        e-mail:philippe.lanszweert@alzagri.be 
 
BELMAGRI NV      Jos Custers 
Alverbergstraat 5 
3500 Hasselt 
tel. 011/25.38.73. 
fax.011/25.48.46. 
 
CAMBEL AGREGATS NV     Luc Van De Kerckhove 
Sint-Jansweg 1/haven 1554     Notestraat 21 
9130 Kallo       8820 Torhout 
tel. 03/575.03.13      gsm: 0475/65.18.24. 
fax.03/575.04.70      e-mail:luc.vandekerckhove@hanson.be 
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CH.KESTELEYN NV     Michel Kesteleyn 
Zuiddok Zuid - Kaai 0430     Zuiddok Zuid -Kaai 0430 
9000 Gent-Zeehaven      9000 Gent-Zeehaven 
tel. 09/223.29.81.      gsm: privé 
fax.09/233.05.09.      e-mail:michel.kesteleyn@kesteleyn.be 
 
DRANACO NV      Koen De Rop 
Denderstraat z/n      Hertendreef 57 
2060 Antwerpen      2900 Schoten 
tel. 03/231.08.54.      gsm: 0496/54.17.64. 
fax.03/225.03.58.      e-mail:dranaco@pi.be 
 
INSAGRA NV      Patrick Degryse 
Noorderhavenoever 14     Ijzerstraat 33 bus 9 
8620 Nieuwpoort      8400 Oostende 
tel.058/22.29.40.      gsm: 0475/95.02.00. 
fax.058/22.29.42.      e-mail:patrick.degryse@nhm.be 
 
SATIC NV       Daniël Talpe 
Rietschoorvelden 20      Seniorendreef 33 
2170 Merksem      2980 Zoersel 
tel.03/647.07.68.      gsm: 0475/46.90.39. 
fax.03/644.79.42.      e-mail:daniel.talpe@satic-minera.be 
 
 
De Voorzitter-Bestuurder en Bestuurders hebben een mandaat van 3 jaar (einde mandaat 2006). 
 
Opgemaakt te Zeebrugge op 26 mei 2003-11-19 
 
De secretaris 
Philippe Lanszweert 
 
 
 
 
   


