REGLEMENT INWENDIGE ORDE Confederatie Bouw-Isolatiebedrijven/
Confédération Construction-Isolateurs

Zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van XXX en het managementteam van de
Confederatie Bouw – Afwerking van XXX

Benaming en maatschappelijke zetel
De vereniging draagt de naam Confederatie Bouw – Isoleerders, hierna afgekort CBI-CCI
De Vereniging is binnen de V.Z.W. Confederatie Bouw een onderdeel van Confederatie
Bouw Afwerking.

Doel van de Vereniging
A. Het verenigen van bedrijven die thermische isolatie plaatsen in volgende
toepassingen:
Gevels (buitenisolatie, spouwisolatie en binnenisolatie), vloeren, zolders, kelders. Deze werken
worden hierna genoemd “isolatiewerken”
Bedrijven die thermografie doen kunnen eveneens lid worden van de Vereniging.
B.
In te staan voor de officiële vertegenwoordiging van de algemene belangen
van het geheel der aangesloten aannemers, en dit ten aanzien van alle politieke,
interprofessionele, technische en andere instanties, ongeacht of zij Europees,
internationaal, nationaal of gewestelijk van aard zijn.
C. In te staan voor de economische sectorpromotie
D. Alle nuttige maatregelen voor te stellen teneinde, in het kader van het algemeen
belang, te zorgen voor de rationele ontwikkeling der economische activiteit van
de aangesloten aannemers.
De werking van de Confederatie Bouw Isoleerders wordt geregeld door twee organen: de
algemene vergadering en het bestuurscomité.
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Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. Elk lid heeft één stem of
kan zich via een volmacht door één ander lid laten vertegenwoordigen.
Stagiair-leden en corresponderende leden hebben geen stemrecht.
Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend. Er is geen quorum vereist.

Samenstelling van het bestuurscomité
Uit de afgevaardigden van de algemene vergadering wordt jaarlijks een bestuurscomité
gevormd. Het bestuurscomité bestaat uit :
 de voorzitter;
 de voorzitter en maximaal twee vertegenwoordigers van elke werkgroep
 de past voorzitter.
Administratieve vertegenwoordigers van de Confederatie Bouw - Afwerking die belast zijn
met de directie van de vereniging wonen de vergaderingen van het bestuurscomité bij maar
zijn niet stemgerechtigd.
De leden van het bestuurscomité kunnen, indien een bepaald agendapunt dit vereist, zich
laten bijstaan door externe adviseurs.
Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.

Werkgroepen
Binnen de Vereniging kunnen meerdere werkgroepen gevormd worden. Bij de oprichting zijn
volgende werkgroepen actief:





Werkgroep spouwisolatie
Werkgroep buitenisolatie
Werkgroep vloerisolatie
Werkgroep zolderisolatie
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Het bestuurscomité kan beslissen extra werkgroepen op te richten of werkgroepen af te
schaffen;

Toetredingsvoorwaarden CBI - CCI

Nieuwe leden kunnen bij de Vereniging aangesloten worden volgens volgende
toelatingsvoorwaarden :

1.

Ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van ondernemingen voor de activiteit
aannemer isolatiewerken (NACE code 089 (na te zien)).
Buitenlandse firma’s zonder uitbatingszetel in België dienen te bewijzen dat zij in België
BTW plichtig zijn en daartoe een uniek Belgisch ondernemingsnummer hebben
verkregen.

2.

De activiteit « isolatiewerken » moet de hoofdactiviteit zijn met een regelmatig en
continu karakter of minstens 20% van hun totale jaaromzet in isolatiewerken
vertegenwoordigen.

3.

De activiteit « isolatiewerken » wordt sinds tenminste 1 jaar uitgeoefend.

4.

Een referentielijst van de belangrijkste, recente isolatiewerken, uitgevoerd door de
aannemer zelf, dient opgegeven te worden.
De gegevens betreffende de omvang van de werken (oppervlakte/bedrag) en de naam
van de klant, dienen vermeld te worden.

5.

Vennootschappen dienen eveneens voor te leggen :
*
*
*

een exemplaar van de statuten ;
de lijst met de zaakvoerders/bestuurders in functie ;
een exemplaar van de laatste balans.

6.

Bedrijven kunnen slechts lid worden door hun kwalitatieve werking te bewijzen door
het voorleggen van een attest “Construction Quality” of gelijkwaardig.

7.

Het bestuurscomité behandelt het volledige dossier en informeert de bestuurders via
e-mail over de voorgestelde aansluiting. Behoudens negatief advies van één der
bestuurders binnen de 14 dagen volgend op het verzonden e-mail bericht,wordt de
aansluiting aanvaard.
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Statuut van stagiair
De Vereniging kan een onderneming, die niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, als
stagiair-lid aanvaarden voor maximum 2 jaar.
Stagiair-leden kunnen gebruik maken van de diensten van de Vereniging en worden eveneens
vermeld in de ledenlijst.
Het gebruik van het CBI-CCI logo is voorbehouden aan volwaardige leden.

Statuut van Corresponderend lid
De vereniging kan een fabrikant/toeleverancier van de sector aanvaarden als corresponderend
lid. Zij betalen hiervoor een bijdrage aan de vereniging die elk jaar door het bestuurscomité
wordt vastgelegd.
Zij hebben recht op interessante deelnemingsvoorwaarden aan evenementen die door de
Vereniging worden georganiseerd of in publicatie in de vakbladen.

Vergaderingen
De Algemene Vergadering wordt ten minste één maal per jaar samengeroepen. Het
bestuurscomité wordt één maal per kwartaal samengeroepen.
De uitnodigingen met agenda worden één week voor de vergadering opgestuurd.
Elk lid van het bestuurscomité kan een punt laten toevoegen aan de agenda van de
vergaderingen van het bestuurscomité. Dit geldt ook voor elk lid van de algemene
vergadering met betrekking tot de samenkomsten van de algemene vergadering. Het
toegevoegde punt dient twee werkdagen voor elke vergadering op het secretariaat van de
CBI-CCI toe te komen.
De verslagen van de vergaderingen van de verschillende CBI-CCI werkgroepen worden
binnen de vijftien dagen aan de leden van deze organen meegedeeld. Een exemplaar van de
verslagen wordt in het secretariaat van de CB Afwerking bewaard en kan door de leden op
hun verzoek worden geraadpleegd

Begroting - Rekeningen
De jaarlijkse begroting wordt ter bespreking voorgelegd aan het bestuurscomité en
goedgekeurd door de laatste vergadering van de algemene vergadering die voorafgaat aan
het volgende boekjaar. Met betrekking tot de jaarrekening van het voorbije jaar brengen
twee commissarissen bij de rekeningen, die aangeduid worden door de algemene
vergadering, verslag uit van hun controle-opdracht aan het bestuurscomité en aan de
algemene vergadering op de eerste vergadering van het nieuwe jaar.
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Professionalisme bij de werken

De CBI-CCI aannemer toont ten allen tijde zijn professionalisme inzake de isolatietechnologie
en de verwerkte producten.
Er wordt hier voornamelijk verwezen naar de STS, ATG, WTCB richtlijnen betreffende
isolatiewerken en de normerings- en goedkeuringsinstanties evenals Construction Quality.

Veiligheid bij isolatiewerken

De CBI-CCI aannemer is op de hoogte van de wettelijke veiligheidsvoorschriften en voert ter
zake een actief veiligheidsbeleid.
De veiligheid van de werknemers en de openbare veiligheid bij de uitvoering van de werken
dienen gewaarborgd te worden.

Het CBI-CCI logo
Bij de ondertekening van het Reglement van Inwendige Orde, verkrijgt het CBI-CCI -lid het
recht over het gebruik van het CBI-CCI logo op al de officiële documenten van zijn firma.
Stagiair-leden kunnen van dit recht pas genieten na de stageperiode.

CBI-CCI documenten

CBI-CCI publiceert regelmatig documenten die van belang zijn voor aannemers van
isolatiewerken. Sommige van deze documenten zijn exclusief voor de leden van de Vereniging.
Het dagelijks bestuur waakt over het exclusieve karakter van deze documenten.
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