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STATUTEN 
HISTORIEK 
Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research - in het 
kort CESAER - Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk (IVZW), met zetel te 
Kasteelpark Arenberg 1, 3001 LEUVEN (BELGIË) - RPR Leuven 0441.894.980. 

De vereniging werd opgericht bij onderhandse akte van 10 mei 1990, en verkreeg 
rechtspersoonlijkheid bij Koninklijk Besluit van 8 november 1990. 

De statuten werden gewijzigd bij akte: 

- verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 19 december 2005, 
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari daarna onder 
nummer 2006-01-12 / 0012670. 

- verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 24 september 2012, 
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april 2013 daarna onder 
nummer 2013-04-18 / 0061329. 

- verleden voor notaris Peter Van Melbeke notaris te Brussel op 13 september 2017, 
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017 daarna 
onder nummer 2017-10-06 / 17141940. 

ARTIKEL 1 NAAM EN ZETEL 
Overeenkomstig de Belgische wet van vijfentwintig oktober negentienhonderd negentien, 
gewijzigd door de wet van zes december negentienhonderd vierenvijftig en door de wet van 
twee mei tweeduizend en twee, werd een Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk 
(IVZW) en met een pedagogisch en wetenschappelijk doel opgericht, genaamd ´Conference 
of European Schools for Advanced Engineering Education and Research - in het kort 
CESAER`. 

De hoofdzetel van de vereniging is gevestigd te 3001 LEUVEN (BELGIË), Kasteelpark 
Arenberg 1. Het adres van de vereniging kan bij besluit van de Raad van Bestuur worden 
gewijzigd en wordt van kracht na publicatie van dit besluit in de Bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad. 

ARTIKEL 2 DOELEN 
De doelstellingen van de Vereniging zijn: 

- een dicht netwerk en een platform aanbieden voor uitwisseling tussen Technische 
Universiteiten en Ingenieursscholen/-faculteiten die ijveren voor uitmuntendheid in 
onderwijs en opleiding, onderzoek en innovatie; 
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- een proactieve bijdrage leveren tot de Europese ontwikkelingen door met de Europese 
instellingen en andere belanghebbenden op regelmatige basis de dialoog aan te gaan 
over toekomstgerichte standpunten van de leden van CESAER die op basis van 
consensus tot stand zijn gekomen en diezelfde instellingen en belanghebbenden 
daarover beïnvloeden; 

- het stimuleren van belanghebbenden op Europees en nationaal vlak tot nadenken over 
de rol van hogere ingenieursopleidingen, onderzoek en innovatie binnen de context van 
moderne innovatiestelsels en een op kennis gebaseerde samenleving en inspireren met 
het oog op beleidsbeslissingen ter zake; 

- het ijveren voor een beter inzicht in de rol die ingenieurswetenschappen spelen in de 
maatschappelijke en economische ontwikkeling met inachtneming van de beginselen op 
het gebied van duurzame ontwikkeling. 

ARTIKEL 3 BELEIDSLIJNEN 
De doelstellingen van de Vereniging zullen worden nagestreefd door: 

- te streven naar uitmuntendheid in ingenieursopleidingen en levenslang leren in 
combinatie met onderzoek en innovatie in de “kennisdriehoek"; 

- op onderzoek gebaseerde ingenieursopleidingen en leerprocessen te ondersteunen die 
studenten voorbereiden op het zoeken van oplossingen voor complexe vraagstukken 
door hen daartoe een degelijke disciplinaire basis mee te geven en hen te leren werken 
in interdisciplinaire en intersectorale teams en interculturele omgevingen; 

- vooruitgang op de grens van onderzoek te promoten, met aandacht voor het hele proces 
van innovatie, gaande van basisonderzoek tot toegepast onderzoek en technologische 
ontwikkelingen en demonstraties; 

- ingenieursstudenten beter bewust te maken van de specifieke noden en kansen die de 
Nieuwgekozen ontwikkeling van de Europese industrie en maatschappij in een 
wereldwijde context inhoudt en door hen te wijzen op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor technologieën die een bijdrage leveren op het gebied van 
concurrentievermogen, levenskwaliteit, duurzame ontwikkeling en oplossingen voor de 
grote maatschappelijke uitdagingen; 

- samenwerking en het delen van beste praktijken tussen Europese technologie-
universiteiten te stimuleren waardoor Europa een aantrekkelijker omgeving wordt voor 
uitmuntend en relevant onderzoek in een internationale omgeving en met het oog op 
voortgezet onderwijs en verrijkt leren; 

- uitmuntende onderzoekinfrastructuur te bieden en door deze te promoten als een 
ontmoetingsplaats voor samenwerking met de industrie en andere nationale of 
internationale spelers die actief zijn op het gebied van innovatie; 

- samen te werken met de industrie en andere maatschappelijke actoren om innovatie in 
Europa te versterken en om te komen tot een geavanceerde benadering van slimme, 
duurzame en inclusieve groei en wereldwijd concurrentievermogen waarbij ook het 
potentieel van een open aanpak van innovatie moet worden aangesproken. 
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ARTIKEL 4 LIDMAATSCHAP 

ARTIKEL 4.1 VEREISTEN 
Leden zijn gespecialiseerde en algemene universiteiten met een natuurwetenschappelijk en 
technologisch profiel, zijn rechtspersoonlijkheden, steunen de doelstellingen van de 
Vereniging en voldoen aan de volgende vereisten die in het Huishoudelijk Reglement nader 
zijn gespecificeerd: 

- verlenen doctoraten; 
- bieden natuurwetenschappelijk en technologisch onderwijs op hoog niveau aan dat 

gebaseerd is op internationaal erkend onderzoek en innovatie; 
- spelen een toonaangevende rol in hun regio, hun land en daarbuiten. 

Het aantal Leden bedraagt minimaal tien. 

ARTIKEL 4.2 RECHTEN EN PLICHTEN 
Leden benoemen een Afgevaardigde voor de Algemene Ledenvergadering, dragen alle 
rechten en plichten overeenkomstig het toepasselijke recht, betalen een jaarlijkse 
lidmaatschapsbijdrage en stellen een Institutionele Contactpersoon aan. De Leden hebben 
geen rechten op de activa van de Vereniging. 

ARTIKEL 4.3 TOETREDING 
Op voordracht van de Raad beslist de Algemene Ledenvergadering nieuwe Leden uit te 
nodigen met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het lidmaatschap 
gaat in door schriftelijke aanvaarding door de uitgenodigde instelling aan de Raad. 

ARTIKEL 4.4 UITTREDING 
Na het volbrengen van alle verplichtingen, met name de betaling van de jaarlijkse 
lidmaatschapsbijdrage, kunnen Leden op het einde van het boekjaar uit de Vereniging treden 
met een schriftelijke kennisgeving aan de Raad. De uittreding ontslaat het Lid niet van zijn 
uitstaande verplichtingen of financiële schulden. 

ARTIKEL 4.5 BEËINDIGING EN SCHORSING 
De Algemene Ledenvergadering kan het lidmaatschap van een Lid beëindigen met een twee 
derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, nadat het betrokken Lid werd gehoord. 
Het verzoek en de beslissing tot beëindiging mag alleen gemotiveerd zijn op basis van een 
of meerdere van de volgende redenen: 

- Het Lid voldoet niet aan zijn verplichtingen. 
- Het Lid blijft, na twee herinneringsbrieven, ten minste twee jaar lidmaatschapsbijdrage 

verschuldigd. 
- Het Lid voldoet niet langer aan de lidmaatschapsvereisten. 
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- Het Lid pleegde een inbreuk op de gemeenschappelijke waarden van de Vereniging 
zoals gedefinieerd in het Huishoudelijk Reglement met een verlies van het wederzijdse 
vertrouwen tot gevolg. 

In afwachting van de definitieve beslissing van de Algemene Ledenvergadering kan de Raad 
het stemrecht van het Lid tijdelijk schorsen met een twee derde meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Tijdens de volgende bijeenkomst beslist de Algemene 
Ledenvergadering over de status van een geschorst Lid met een twee derde meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. 

Een beëindiging of schorsing ontslaat het Lid niet van eventuele uitstaande verplichtingen of 
financiële schulden, met name een uitstaande jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. 

ARTIKEL 5 ORGANEN 
De structuur van de Vereniging bestaat uit de volgende organen: 

- de Algemene Ledenvergadering; 
- de Raad van Bestuur; 
- de Voorzitterschap; 
- het Secretariaat. 

Alle organen kunnen fysiek of virtueel bijeenkomen na voorafgaande kennisgeving. 

ARTIKEL 5.1 ALGEMENE LEDENVERGADERING 
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste beslissingsorgaan en houdt toezicht op de 
Vereniging in overeenstemming met deze Artikelen. Ze is samengesteld uit de 
Afgevaardigden en wordt voorgezeten door de Voorzitter. 

De Algemene Ledenvergadering beschikt over de exclusieve bevoegdheid om: 

- te beslissen over de strategie; 
- de Bestuurders te kiezen en te ontslaan; 
- de Voorzitter te kiezen en te ontslaan; 
- het actieplan en het jaarverslag goed te keuren; 
- de rekenplichtigen te ontheffen van hun aansprakelijkheid; 
- de begroting voor het volgende jaar en de rekeningen goed te keuren; 
- het bedrag van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te bepalen; 
- te beslissen om nieuwe Leden uit te nodigen en lidmaatschappen te beëindigen; 
- deze Artikelen te wijzigen; 
- de Vereniging te ontbinden. 
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De Algemene Ledenvergadering komt jaarlijks bijeen voor een gewone vergadering. Op 
schriftelijk verzoek van ten minste een vijfde van alle Leden van de Vereniging of vijf 
Bestuurders aan de Voorzitter kan een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen. 
De Voorzitter verstuurt minstens twee maanden op voorhand een (elektronische) oproeping 
voor gewone en buitengewone bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering. De 
Voorzitter en de Secretaris-Generaal bereiden de agenda en de documenten voor de 
vergadering voor en sturen die ten minste twee weken voor de vergadering naar de 
Afgevaardigden en de Institutionele Contacten. Op schriftelijk verzoek, uiterlijk een maand 
voor de betrokken vergadering, van ten minste een vijfde van de Leden aan de Voorzitter en 
de Secretaris-Generaal kan een specifiek punt op de agenda van een bijeenkomst van de 
Algemene Ledenvergadering worden geplaatst. 

Het quorum van de Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door de helft van het totale 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde Afgevaardigden. 

Elk Lid beschikt over één stem. Een Afgevaardigde voor de Algemene Ledenvergadering 
kan - mits schriftelijke volmacht - één andere Afgevaardigde vertegenwoordigen. 

De Algemene Ledenvergadering kiest de Voorzitter voor een periode van twee jaar. De 
Voorzitter kan daarna onmiddellijk worden herkozen voor één termijn. 

Afgezien van de uitzonderlijke omstandigheden die in deze Artikelen zijn opgenomen, 
worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde Leden. Een punt dat niet op de agenda staat genoteerd, kan alleen met 
een unanieme beslissing van alle aanwezige of vertegenwoordigde Leden worden 
aangenomen. 

Resoluties die door de Algemene Ledenvergadering zijn goedgekeurd, worden opgenomen 
in het Register van Beslissingen ondertekend door de Voorzitter en een van de 
Vicevoorzitters. Dat Register wordt bijgehouden op het Secretariaat, waar het beschikbaar is 
voor inzage door alle Leden. 

ARTIKEL 5.2 RAAD VAN BESTUUR  
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad die bestaat uit Bestuurders die uit de Leden 
worden gekozen. De Raad past de beslissingen van de Algemene Ledenvergadering toe en 
beschikt over de ruimste bevoegdheden voor het bestuur van de Vereniging, voor zover die 
bevoegdheden niet aan de Algemene Ledenvergadering zijn voorbehouden. De Raad is 
samengesteld uit ten minste negen Bestuurders, naast de Voorzitter die de vergaderingen 
voorzit. 
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De Raad beschikt over alle bevoegdheden die niet aan de Algemene Ledenvergadering zijn 
voorbehouden, inclusief: 

- de aansturing van de activiteiten van de Vereniging in overeenstemming met de 
strategie; 

- het innemen van standpunten ten behoeve van de Vereniging en het verlenen van 
mandaten voor haar vertegenwoordiging met inachtneming van de standpunten van de 
Leden; 

- de voorstelling van nieuwe Leden aan de Algemene Ledenvergadering; 
- de schorsing van een Lid; 
- het zoeken naar kandidaten voor verkiezingen en benoemingen wanneer nodig; 
- de verkiezing en het ontslag van ten minste twee Vicevoorzitters, van wie de tweede 

optreedt als Schatbewaarder; 
- het geven van advies en het leveren van ondersteuning aan de Voorzitter; 
- de benoeming en het ontslag van de Secretaris-Generaal; 
- het overleggen van de begroting, de rekeningen, het actieplan en het jaarverslag aan de 

Algemene Ledenvergadering; 
- de toepassing van het Huishoudelijk Reglement; 
- het specificeren van de afgevaardigde instanties om betalingen uit te voeren in het 

Huishoudelijk Reglement. 

De Raad komt bijeen op uitnodiging van de Voorzitter of op verzoek van ten minste vijf 
Bestuurders. De Voorzitter verstuurt uiterlijk vier weken op voorhand een (elektronische) 
oproeping. De Voorzitter en de Secretaris-Generaal bereiden de agenda en de documenten 
voor de vergadering voor en sturen ze ten minste twee weken voor de vergadering naar de 
Bestuurders en hun Institutionele Contacten. 

Elke Bestuurder beschikt over één stem. Een Bestuurder kan - mits schriftelijke volmacht - 
één andere Bestuurder vertegenwoordigen. De Raad kan alleen geldig beraadslagen als ten 
minste de helft van zijn Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Als standpunten worden ingenomen buiten een reguliere vergadering van de Raad, geven 
de Bestuurders binnen maximaal twee werkdagen schriftelijk feedback. Die standpunten zijn 
alleen geldig als ten minste de helft van de Bestuurders ze heeft goedgekeurd. 

Afgezien van de uitzonderlijke omstandigheden die in deze Artikelen zijn opgenomen, 
worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde Bestuurders. In geval van staking van stemming, is de stem van de 
Voorzitter doorslaggevend. Beslissingen van de Raad worden opgenomen in het Register 
van Beslissingen, ondertekend door de Voorzitter. Dat Register wordt bijgehouden op het 
Secretariaat, waar het beschikbaar is voor inzage door alle Leden. 

De Leden die in de Raad gekozen zijn, duiden een individu aan om het mandaat uit te 
voeren gedurende een ambtstermijn van vier jaar. Deze kan één keer onmiddellijk worden 
herkozen. De Raad telt normaal gezien niet meer dan één Bestuurder van elk land en de 
samenstelling moet de geografische vertegenwoordiging van de Leden weerspiegelen. 
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Bestuurders kunnen uit de Raad treden met een schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter 
ten minste drie maanden voor een Algemene Ledenvergadering. De uittreding gaat in na de 
verkiezing of de aanstelling van een nieuwe Bestuurder door de Algemene 
Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering kan met een twee derde meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen beslissen tot het ontslag van een Bestuurder. 

De Raad kiest ten minste twee Vicevoorzitters ad personam uit de Bestuurders gedurende 
een ambtstermijn van twee jaar en kan één keer onmiddellijk herkozen worden. De tweede 
Vicevoorzitter fungeert als Schatbewaarder. 

ARTIKEL 5.3 VOORZITTERSCHAP 
Het Voorzitterschap is samen met het Secretariaat verantwoordelijk voor de lopende zaken 
van de Vereniging en voor de voorbereiding en de invoering van de beslissingen van de 
Algemene Ledenvergadering en de Raad. Het Voorzitterschap benoemt de 
Plaatsvervangende Secretaris-Generaal aan en ontslaat deze. 

Het Voorzitterschap is samengesteld uit de Voorzitter en ten minste twee (eerste en tweede) 
Vicevoorzitters, die elk, in die hoedanigheid, eerder het belang van de Vereniging dan de 
belangen van hun instellingen vertegenwoordigen. In het Voorzitterschap vertegenwoordigde 
Leden moeten nieuwe Afgevaardigden voor de Algemene Ledenvergadering benoemen om 
hun stemrechten uit te oefenen. 

De Voorzitter: 

- leidt en vertegenwoordigt de Vereniging; 
- roept bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergaderingen, de Raad en het 

Voorzitterschap samen; 
- zit de vergaderingen van die organen voor. 

De Vicevoorzitters geven ondersteuning aan de Voorzitter en handelen als plaatsvervangers 
als dat nodig is. Als de Voorzitter bevoegdheden niet kan uitoefenen of ontslag neemt, neemt 
de eerste Vicevoorzitter de taak over en legt zo snel mogelijk een verkiezing van een nieuwe 
Voorzitter vast. 

De Schatbewaarder stelt de begroting en de rekeningen voor aan de Raad, houdt algemeen 
toezicht op de financiële zaken van de Vereniging en staat in voor de inning van de jaarlijkse 
lidmaatschapsbijdragen. De Schatbewaarder mag betalingen uitvoeren zoals toegestaan 
door de Raad. 

ARTIKEL 5.4 SECRETARIAAT 
Het Secretariaat zorgt voor de uitvoering en de invoering van de beslissingen van de 
Algemene Ledenvergadering, de Raad en het Voorzitterschap en regelt de dagelijkse 
werking van de Vereniging. De Secretaris-Generaal is verantwoordelijk voor het Secretariaat. 
De Secretariaatsmedewerkers mogen betalingen uitvoeren zoals toegestaan door de Raad. 
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ARTIKEL 6 AMBTSTERMIJNEN 
De ambtstermijnen van vertegenwoordigers van Leden in organen van de Vereniging 
eindigen van rechtswege door kennisgeving door het respectievelijke Lid of als de 
vertegenwoordiger niet langer door dat Lid wordt tewerkgesteld. 

ARTIKEL 7 JURIDISCHE VERTEGENWOORDIGING 
De Vereniging is juridisch gebonden tegenover derden door de handtekeningen van de 
Voorzitter en de eerste Vicevoorzitter. Als beide voormelde personen verhinderd zijn om hun 
bevoegdheden uit te oefenen, moet de Raad bijeenkomen en wordt hij voorgezeten door de 
tweede Vicevoorzitter. De Raad neemt dan de gepaste maatregelen om de goede werking 
van de Vereniging te garanderen en legt zo snel mogelijk een verkiezing van een nieuwe 
Voorzitter en Vicevoorzitters vast. Alle rechtszaken, ongeacht of de Vereniging optreedt als 
eiser of als verweerder, worden ingesteld en opgevolgd door de Voorzitter of door een 
Bestuurder die daartoe door de Raad werd aangesteld. 

ARTIKEL 8 FINANCIËN 
De Vereniging is wettelijk bevoegd om de middelen en goederen te bezitten die nodig zijn 
voor haar doel en om giften te ontvangen voor zover ze voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen worden aangewend, onverminderd de bijzondere machtiging bij Koninklijk 
Besluit voorzien in de wet. Het boekjaar van de Vereniging loopt van één oktober tot dertig 
september. De Raad legt de rekeningen en de begroting ter goedkeuring voor aan de 
Algemene Ledenvergadering. 

ARTIKEL 9 STATUTENWIJZIGING 
Enkel de Algemene Ledenvergadering is bevoegd om over een Statutenwijziging te 
beraadslagen. De Algemene Ledenvergadering kan hiertoe in een buitengewone 
vergadering worden bijeengeroepen. De voorgestelde wijziging moet uitdrukkelijk worden 
vermeld in de oproeping. 

Tot een wijziging van de Statuten kan alleen worden besloten met een twee derde 
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden. Bovendien moeten besluiten 
hieromtrent worden genomen met eenparigheid van stemmen, onthoudingen uitgezonderd. 

De Statutenwijziging is enkel rechtsgeldig als de wettelijke verplichtingen dienaangaande 
werden nagekomen. 
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ARTIKEL 10 ONTBINDING 
Tot ontbinding van de Vereniging kan enkel worden besloten met eenparigheid van stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden voor zover dit punt uitdrukkelijk in de 
oproeping werd vermeld en ten minste twee derde van de Leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Indien gedurende vijf opeenvolgende jaren geen enkele activiteit 
werd uitgevoerd, kan de ontbinding van de Vereniging worden uitgesproken met een gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden tijdens een 
Algemene Ledenvergadering die speciaal voor dat doel werd bijeengeroepen. Als het aantal 
Leden minder dan tien bedraagt, moet de Algemene Ledenvergadering de vereniging 
ontbinden. 

Bij ontbinding van de Vereniging moet het nettoactief worden toegewezen aan een of meer 
gelijkaardige verenigingen, aangeduid door de Algemene Ledenvergadering. 

ARTIKEL 11 HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN BEPALINGEN 
De Raad kan Huishoudelijke Reglementen opstellen in overeenstemming met deze 
Artikelen. Alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in deze Artikelen, wordt geregeld door de 
wettelijke bepalingen op internationale verenigingen zonder winstoogmerk volgens de 
Belgische wetgeving. 

 

VOOR EENSLUIDENDE COÖRDINATIE 

NOTARIS PETER VAN MELBEKE 


