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TOELICHTING

SIRRIS, het collectief centrum van de Belgische
technologische industrie, werd opgericht door
Agoria in 1949. Dit gebeurde in het kader
van de besluitwet van 30 januari 1947 (“Wet
De Groote”), die aan de beroepsfederaties
de mogelijkheid bood om dergelijke centra
op te richten ten dienste van de bedrijven in
hun sectoren. De missie van SIRRIS is om de
competitiviteit van de bedrijven in de Agoriasectoren te verhogen door technologische
innovatie.
Het statuut van het centrum wordt in hoofdzaak
bepaald door de besluitwet van 30 januari 1947,
verder door de VZW-wetgeving en door de
statuten van SIRRIS zelf.

In de statuten van SIRRIS is vastgelegd dat
alle bedrijven actief in de sector van de
metaalverwerkende nijverheid (cf. paritaire
comités 111 en 209) vanaf tien werknemers
verplicht zijn om aan te sluiten bij het centrum
en een jaarlijkse bijdrage te betalen. De hoogte
van deze bijdrage wordt jaarlijks bepaald door
de Algemene Vergadering van Agoria.
In bijlage aan dit document worden alle
Koninklijke besluiten opgenomen die verband
houden met SIRRIS.
Voor meer informatie over SIRRIS zie
www.sirris.be

Een van intenties van de wetgever is om een
solidariteit mogelijk te maken tussen alle
bedrijven van een sector voor wat betreft
technologische oplossingen voor collectieve
uitdagingen van deze sector. Van daar bestaat
de mogelijkheid om aansluiting van bedrijven
bij een collectief centrum verplicht te maken.
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2	KONINKLIJKE BESLUITEN IN VERBAND
MET SIRRIS

MINISTERIE VAN ‘S LANDS
WEDERUITRUSTING
30 januari 1947. - Besluitwet tot vaststelling
van het statuut van oprichting en werking van
de centra belast met de bevordering en de
coördinatie van de technische vooruitgang
van de verschillende takken van ‘s lands
bedrijfsleven, door het wetenschappelijk
onderzoek.
KAREL, Prins van België, Regent van het
Koninkrijk.
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden,
HEIL.
Overwegende dat het nodig en dringend is ‘s
lands bedrijfsleven te voorzien van de werktuigen waardoor de technische vooruitgang en
de ontwikkeling van zijn verschillende takken
kunnen worden verzekerd, met het oog op de
wederinschakeling van België, op het hoogste
peil, in ‘s wereldbedrijfsleven;
Overwegende dat dit doel zal worden bereikt
met het maximum van doeltreffendheid, door
het vrijelijk bewilligd pogen van het privaat
initiatief, maar aangemoedigd en veralgemeend
door de wet, en door gespecialiseerde inrichtingen te begiftigen met een statuut en met
werkingsmiddelen die de kansen tot verwezenlijking vermenigvuldigen;
Gelet op de wet van 7 September 1939, waarbij
aan de Koning buitengewone machten worden verleend, aangevuld door de wet van 14
December 1944;
Gelet op het Koninklijk besluit nr 62 van 13
januari 1935;
Op de voordracht van de Minister van ‘s Lands
Wederuitrusting en op advies van de in Raad
vergaderde Ministers.
Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Art. 1. - Deze besluitwet richt het juridisch
kader in binnen hetwelk, onder genot van de
voordelen der wet, de instellingen kunnen
worden ingeschakeld die ten doel hebben de
technische vooruitgang te bevorderen van de
verschillende takken van ‘s lands economische
bedrijvigheid. Zij bepaalt de rechtpleging volgens welke het privaat initiatief de stichting kan
ondernemen van dergelijke instellingen door
hun financiële middelen te verzekeren voorzien
door de wet.

HOOFDSTUK I
Art. 2. - De Centra, die ten doel hebben den
technischen vooruitgang te bevorderen van
een tak van ‘s lands economische bedrijvigheid,
zijn inrichtingen begiftigd met rechtspersoonlijkheid, en erkend door den Koning. Behalve
de voorschriften van deze besluitwet, vallen
hun statuten en hun werking onder de bepalingen van de wet van 27 juli 1921 op de verenigingen zonder winstgevend doel.
De titel van de Centra wordt steeds gevolgd
door de vermelding «inrichting erkend bij toepassing van de besluitwet van 30 Januari 1947».
Art. 3. - De statuten van de Centra omvatten
uitsluitend de volgende punten : de aansporing tot het wetenschappelijk en technologisch
onderzoek, met het oog op de verbetering van
het rendement, van de kwaliteit (het esthetische
uitzicht, in voorkomend geval, inbegrepen) en
van de voortbrengst.
Binnen de perken van deze werking zijn de
centra ook organen van documentatie en
voorlichting ten dienste van de bedrijven uit het
gebied.
Het actie-beginsel van elk Centrum is in
dienst van elken tak of al de bedrijven van
eenzelfde categorie, de uitkomsten van de
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werkzaamheden van het Centrum ten dienste
te stellen, zelfs wanneer het vraagstuk oorspronkelijk werd gesteld door een van deze
bedrijven.
Evenwel kunnen de Centra binnen het program
een bepaald bedrijf ter zijde staan in zijn streven, te zijnen persoonlijken bate, maar ook op
zijn kosten.
Art. 4. - De organen van de Centra zijn :
1. De algemene raad die al de machten heeft
door de wet van 27 juni 1921 toegekend aan
de algemene vergadering van een vereniging
zonder winstgevend doel;
2. Het vast-comité dat al de machten heeft door
de wet van 27 juni 1921 toegekend aan den
raad van beheer van een vereniging zonder
winstgevend doel.
Art. 5. - De algemene raad is samengesteld uit :
1. 15 à 30 leden benoemd door de algemene
vergadering van de bedrijfsgroepering die
de aanvraag, voorzien bij artikel 14, heeft
ingediend en, in voorkomend geval, door de
algemene vergaderingen van andere vooraanstaande bedrijfsgroeperingen van den
tak, naar rato van hun beland zoals dit wordt
vastgesteld door het koninklijk besluit voorzien in artikel 18, met het oog op de aanneming van de aanvraag en van de statuten.
2. van een lid aangewezen door de meest
vooraanstaande nationale interprofessionele
vereniging van de bedrijfshoofden; dit lid is
rechtens ondervoorzitter van den algemenen
raad en van het vast-comité;

stuk van productie, huishoudkunde of recht
van wie de helft wordt gecoöpteerd door
de leden van de categorie van 1, de andere
helft wordt aangewezen door het Instituut
ter Bevordering van het Wetenschappelijk
Onderzoek in Nijverheid en Landbouw
(I.W.O.N.L.).
De voorzitter van den algemenen raad, «voorzitter van het Centrum» genaamd, wordt gekozen door den algemenen raad onder zijn leden
of buiten deze.
Het mandaat van lid van den algemenen raad
wordt verleend voor een maximum van drie
jaar; de wijze van vervanging van de leden bij
jaarlijkse schijven en hun herkiesbaarheid wordt
geregeld door de statuten.
De algemene raad vergadert ten minste tweemaal per jaar.
Art. 6. - Het vast-comité is samengesteld uit :
1. den voorzitter en den ondervoorzitter van
den algemenen raad, die in zijn schoot dezelfde functies waarneemt;
2. 3 leden gekozen door den algemenen raad
onder zijn leden van de categorie 1 van artikel 5;
3. e
 en lid gekozen door den algemenen raad
onder zijn leden van de categorie 3 van
artikel 5;
4. v an een lid gekozen onder deze aangewezen
door het Instituut ter Bevordering van het
Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid
en Landbouw.

3. 3
 à 6 leden aangewezen door de meest
vooraanstaande arbeidsverenigingen van
den tak;

De wijze van vervanging van de leden van
het vast-comité, van hun herkiesbaarheid en
van hun bezoldiging wordt geregeld door de
statuten.

4. 6
 à 12 personaliteiten van hoge wetenschappelijke of technische waarde op het

Het vast-comité vergadert ten minste tien maal
per jaar.
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Art. 7. - Op voorstel van het vast-comité kan de
algemene raad één of meer technische comités
samenstellen bestaande uit leden die hij uit zijn
midden kiest, alsmede uit alle personaliteiten
en afgevaardigden van organismen waarvan
hij de medewerking nuttig acht. Hij kan aan
deze comité’s, onder zijn verantwoordelijkheid,
alle machten overdragen die hij bezit en elk
beheer van gelden, maar voor een beperkten
tijd en met het oog op een zending binnen de
perken van het oogmerk van het Centrum. Een
bezoldiging, overeenstemmend met het belang
van de hun opgedragen zending, wordt toegekend aan de leden van de technische comité’s;
deze bezoldiging wordt vastgesteld door het
vast-comité.
Art. 8. - Het uitvoerend orgaan van het Centrum
is de directeur, benoemd door den algemenen
raad. De directeur woont de beraadslagingen
bij van den algemenen raad, van het vast-comité en van de technische comité’s, maar is niet
stemgerechtigd; hij neemt de verantwoordelijkheid waar van het secretariaat en bestuurt de
diensten van het Centrum.

wederuitrusting in zijn bevoegdheid heeft,
verleend door het koninklijk besluit tot aanneming van de statuten van het Centrum, zooals
voorzien in artikel 18, en ten bedrage van ten
minste 10 frank per loontrekkend arbeider van
het gebied en van ten hoogste 50 frank;
2. Een jaarlijkse bijdrage, vastgesteld bij het
koninklijk besluit tot aanneming van de
statuten van het Centrum, zoals voorzien in
artikel 18, te betalen door al de bedrijven uit
het gebied, in evenredigheid van hun belang;
op voorstel van de vooraanstaande bedrijfsgroepering of bedrijfsgroeperingen van de
bedrijfshoofden uit het gebied, stelt het koninklijk besluit de richtsnoeren vast volgens
welke de bijdrage moet worden berekend;
in geen geval mag deze l t.h. te boven gaan
van de jaarlijkse opbrengst van den verkoop
van de gehele productie van elke aangesloten onderneming; in dit verband, kan het
koninklijk besluit een referentiedienstjaar,
een maximum- of een minimumbedrag voor
de bijdrage vaststellen per bedrijf van een
bepaalde categorie en, voor ‘t algemeen, alle
nuttige modaliteiten;

Art. 9. - Het Centrum verwezenlijkt zijn doel
door de verlening van toelagen aan bestaande
organismen of waarvan het de oprichting aanmoedigt, of ook aan personen die het erkent.

3. toelagen van de openbare besturen en organismen daartoe bevoegd;

Het Centrum gelast alle organismen of alle
personen door alle passende overeenkomsten,
voor zijn rekening, alle opsporingen of werken
te verrichten waartoe zij bevoegd zijn. Het
streeft er naar alle bedrijvigheden samen te
ordenen die betrekking hebben op zijn doel.

5. alle betalingen door het Centrum geïnd voor
de bijzondere diensten of speciale opsporingen welke het verricht voor elk bedrijf uit het
gebied, overeenkomstig § 4 van artikel 3;

Indien nodig, kan het alle diensten inrichten ten
einde zijn doel te bereiken.
Art. 10. - De geldmiddelen van het Centrum
bestaan uit :
1. Enige toelage van het Ministerie dat ‘s lands

4. a
 lle toelagen, giften en legaten van elken
oorsprong en van elken aard;

6. d
 e geldmiddelen voortkomend van de
brevetten eventueel door het Centrum
genomen.
Art. 11. - De rekeningen van het Centrum worden nagezien door een college van commissarissen bestaande uit :
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1. 2 à 4 commissarissen, aangewezen door de
algemene vergadering of de algemene vergaderingen van de bedrijfsgroepering of bedrijfsgroeperingen van bedrijfshoofden die de
leden moeten benoemen van den algemenen
raad van de categorie van het 1 van artikel 5;
2. een revisor, aangewezen door het Rekenhof.
Bovendien worden het jaarverslag van het
Centrum, alsmede zijn rekeningen, medegedeeld aan den Minister die ‘s lands wederuitrusting in zijn bevoegdheid heeft. Het jaarverslag
wordt ook medegedeeld aan den Minister
van Economische Zaken, door de Centra van
Industrieele of handelstakken en aan den
Minister van Landbouw door de Centra van
landbouwtakken.
Art. 12. - De bijdrage voorzien in artikel 10,
alsmede elke toelage, gift of legaat aan het
Centrum, zijn vrijgesteld van elken fiscalen
aanslag, van welken aard ook, in hoofde zoowel
van het bedrijf of van den gever als, in dit van
het Centrum dat, in fiscale zaken, gelijkgesteld
wordt met den Staat.
De bijdrage voorzien in artikel 10 kan, in
geval van vaststelling van de prijzen door het
Ministerie van Economische Zaken, geen bestanddeel vormen dat in aanmerking komt voor
een prijsverhoging.
Art. 13. - De statuten van de Centra bevatten
alle nuttige bepalingen met het oog op de
vrijwaring van het beroepsgeheim van de leden
van de algemenen raad, van het vast-comité,
van de technische comité’s en van het personeel; de leden van den raad, van de comité’s en
van het personeel leggen, ten dien einde, den
eed af voor den voorzitter van het Centrum;
deze legt den eed af voor den Minister die
‘s lands wederuitrusting in zijn bevoegdheid
heeft.

HOOFSTUK II
Art. 14 - Elke bedrijfsgroepering van voortbrengers
of verdelers bekleed met rechtspersoonlijkheid
en die de meerderheid vertegenwoordigt van de
bedrijven uit haar gebied, kan de toepassing aanvragen van deze besluitwet op al de voortbrengers
of verdelers behorende tot den tak waarvoor haar
statuten gelden.
Ten dien einde richt zij, bij per post aangetekend
schrijven, een verzoekschrift aan den Minister die
‘s lands wederuitrusting in zijn bevoegdheid heeft,
volgens de vormen en met de bijlagen voorgeschreven door het eerste artikel van het koninklijk
besluit nr 62 van 13 Januari 1935. Bovendien wordt
een bijlage toegevoegd bestaande uit het onderwerp van statuten van het Centrum betreffende
den tak en opgemaakt overeenkomstig de voorschriften van hoofdstuk I van dit besluit.
Art. 15 - Indien hij van oordeel is dat het verzoek in
overweging kan genomen worden, laat de Minister
die ‘s lands wederuitrusting in zijn bevoegdheid
heeft in het Belgisch staatsblad, op kosten van den
verzoeker, een kennisgeving bekend maken, waarbij de indiening van dit verzoek, van het memorandum en van het ontwerp van statuten ter kennis
wordt gebracht. De kennisgeving wordt bekendgemaakt in de vormen en volgens de voorschriften
voorzien in artikel 2 van het koninklijk besluit nr 62
van 13 januari 1935.
Art. 16. - De modaliteiten van verzet zijn deze van
artikel 3 van het koninklijk besluit nr 62 van 13
Januari 1935.
Art. 17. - Het geschil voortvloeiend uit het verzet,
wordt door den Minister die ‘s lands wederuitrusting in zijn bevoegdheid heeft, voorgelegd aan den
raad van economische geschillen, ingesteld door
hoofdstuk II van het koninklijk besluit nr 62 van 13
Januari 1935.
De rechtspleging in deze voorzien bij artikelen
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11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18 van bedoeld koninklijk
besluit, maar de commissarissen der regering voor
de zaken die onder deze besluitwet vallen worden
benoemd door den Minister die ‘s lands wederuitrusting in zijn bevoegdheid heeft.
Art. 18. - Indien geen verzet geldig wordt gedaan of
indien de raad voor economische geschillen een
gunstig advies uitbrengt, neemt de Koning het verzoek aan of verwerpt het bij met redenen omkleed
advies. Het ongunstig advies van den raad is, op
zichzelf, de beslissing welke het verzoek verwerpt.
Het koninklijk besluit tot aanneming van het verzoek behelst erkenning van de statuten voorgesteld door de groepering, verzoekend krachtens
het eerste artikel, met de wijzigingen welke in
voorkomend geval onontbeerlijk worden geacht
om hun overeenkomst met de voorschriften van
hoofdstuk I van deze besluitwet te verzekeren.
Het bepaalt de perken van den economischen tak
waarvan de bedrijven onderworpen zijn aan de
toepassing van deze besluitwet en de voordeelen
en rechten genieten, verleend door de statuten van
het Centrum dat hen betreft. Het stelt de richtsnoeren vast voorzien in artikel 5. 1, en 10. 2, alsmede
het bedrag van de toelage en van de jaarlijkse
bijdrage voorzien in artikel 10. 1 en 2.
Het koninklijk besluit wordt genomen op de voordracht van de Ministers die de economische zaken
en ‘s lands wederuitrusting in hun bevoegdheid
hebben, wanneer het een industrieelen of een
handelstak geldt. Het wordt opgenomen op de
voordracht van de Ministers die den landbouw en
‘s lands wederuitrusting in hun bevoegdheid hebben, wanneer het een landbouwtak geldt.
Art. 19. - Het koninklijk besluit, met redenen omkleed, kan op de voordracht van den Minister die ‘s
lands wederuitrusting in zijn bevoegdheid heeft de
erkenning onttrekken aan een Centrum dat dientengevolge het genot verliest van de toepassing
van deze besluitwet.

Elk bedrijf van het gebied kan, in de vormen voorzien voor het verzet, tegen de toepassing van deze
besluitwet bij een Centrum waarvan de oprichting
is ontworpen, een verzoek indienen tot intrekking
van de erkenning. Dit verzoek wordt behandeld als
een verzet tegen de toepassing van dit besluit.
Art. 20. - De Minister die ‘s lands wederuitrusting
in zijn bevoegdheid heeft kan aan den raad voor
economische geschillen vragen om, binnen den
termijn dien hij bepaalt, zijn met redenen omkleed
advies te geven omtrent elke betwisting voortvloeiend uit de afbakening van het gebied van een tak
of uit de toepassing van richtsnoeren tot bepaling
van het belang van de bedrijven alsmede, over ‘t
algemeen, omtrent elke betwisting voortvloeiend
uit de toepassing van deze besluitwet.
Art. 21. - Telkens als de toepassing van het besluit
nr 62 van 13 Januari 1935 een bepaling behelst tot
beperking van de productie of het productievermogen van een bepaalden tak, is de verzoekende
groepering gehouden ter goedkeuring van den
Minister die ‘s lands wederuitrusting in zijn bevoegdheid heeft, een ontwerp van statuten voor te
leggen tot stichting, overeenkomstig de voorschriften van deze besluitwet, van een Centrum voor
den tak.
Art. 22. - De Minister van Economische Zaken
en de Minister die ‘s lands wederuitrusting in zijn
bevoegdheid heeft zijn, elk wat hem betreft, belast
met de toepassing van dit besluit.
Gegeven te Brussel, op 30 Januari 1947.
KAREL
(Bekendgemaakt door het Belgisch Staatsblad van
28 Februari 1947, nr 59.)
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE
ZAKEN EN MIDDENSTAND EN
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE
COÖRDINATIE
23 april 1949. - Besluit van de Regent waarbij het verzoekschrift van de Federatie van
de Ondernemingen der Metaalverwerkende
Nijverheid, strekken tot het erkennen van
het Centrum voor het Wetenschappelijk en
Technisch Onderzoek der Metaalverwerkende
Nijverheid, en het goedkeuren van zijn statuten wordt ingewilligd.
KAREL, Prins van België, Regent van het
Koninkrijk,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden,
HEIL.
Gelet op de besluitwet van 30 januari 1947, tot
vaststelling van het statuut van oprichting en
werking van de Centra belast met de bevordering en de coördinatie van de technische
vooruitgang van de verschillende takken van ‘s
lands bedrijfsleven door het wetenschappelijk
onderzoek;
Gelet op het verzoekschrift op 21 December
1948 ingediend door de Federatie der
Ondernemingen der Metaalverwerkende
nijverheid (afgekort tot FABRIMETAL), vereniging zonder winstgevend doel, wier maatschappelijke zetel gevestigd is te Brussel, 21,
Lakenweversstraat, strekkend tot de toepassing
van hogervernoemde besluitwet van 30 Januari
1947 op alle natuurlijke of rechtspersonen, welke
bij wijze van voornaamste of belangrijke nevenbedrijvigheid metalen producten voortbrengen
door middel van één of meerdere bewerkingen,
te weten mechanische vervaardiging en montage van producten der mechanische, metaalverwerkende of elektrische nijverheid evenals
de bedrijven wier producten deze nijverheid

rechtstreeks aanvullen;
Gelet op de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad van 31 December 1948 van het
bericht dat het doel van hogervermeld verzoekschrift samenvatte, en aankondigde dat
elke belanghebbende op het Ministerie van
Economische Coördinatie van dit document
evenals van de memorie van toelichting en van
het ontwerp der statuten kon inzage nemen en
er een afschrift van kon bekomen en zich binnen
de tien dagen na de bekendmaking van het
bericht bij aangetekend schrijven, gericht aan
het Ministerie van Economische Coördinatie, kon
verzetten tegen de verwezenlijking van het doel
van het verzoekschrift;
Aangezien geen enkel verzet werd aangetekend
gedurende de voorgeschreven tijdruimte;
Gelet op artikel 18 der voorvermelde besluitwet van 30 Januari 1947, luidens welk artikel de
Koning het verzoekschrift aanneemt of verwerpt
indien geen geldig verzet werd aangetekend.
Overwegende dat de Federatie van de
Ondernemingen der Metaalverwerkende
Nijverheid, vereniging zonder winstgevend doel,
bekleed is met rechtspersoonlijkheid en de
meerderheid vertegenwoordigt der ondernemingen die tot haar werkkring behoort, rekening
houdend met de bepaling hiervan zoals ze in het
verzoekschrift gegeven en hierboven aangehaald is;
Dat tijdens vergadering van de beheerraad,
gehouden in de maatschappelijke zetel de 17
November 1948 de leden besloten hebben de
toepassing van de besluitwet van 30 Januari
1947 op hun sector aan te vragen en vrijwillig de
verplichtingen te aanvaarden die er zullen uit
voortvloeien;
Dat de oprichting van een Centrum wordt verantwoord door de noodzakelijkheid de studie
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van de verbeteringen en vernieuwingen toepasselijk in de verschillende sectoren van de
metaalverwerkende nijverheid, te vervolledigen,
uit te breiden en te coördineren;
Dat het dus van algemeen belang is, de verplichtingen welke voortvloeien uit de oprichting van
een centrum op te leggen aan alle ondernemingen van de metaalverwerkende nijverheid;
Aangezien de Federatie van de Ondernemingen
der Metaalverwerkende nijverheid voorgesteld
heeft de bijdrage voor het dienstjaar, dat op 31
December 1949 eindigt, vast te stellen op 0,5
per duizend der lonen;
Gelet op het visa van de Inspectie van Financiën
dd. 12 April 1949;
Op voorstel van de Minister van Economische
Zaken en Middenstand en de Minister van
Economische Coördinatie,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Art. 1. - Het verzoekschrift ingediend op 21
December 1948 door de Federatie van de
Ondernemingen der Metaalverwerkende nijverheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel
14 van de besluitwet van 30 Januari 1947, is
ingewilligd en de statuten van het Centrum voor
het Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek
der Metaalverwerkende Nijverheid bij het verzoekschrift gevoegd, zijn goedgekeurd, onder
voorbehoud van de wijzigingen opgenomen in
de tekst ingelast in het Belgisch Staatsblad als
bijlage van onderhavig besluit.
Bijgevolg is het Centrum voor het
Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der
Metaalverwerkende Nijverheid erkend bij toepassing van de besluitwet van 30 Januari 1947.
Art. 2. - Uitsluitend de volgende bedrijven zullen
beschouwd worden als behorende tot de nijverheid welke het Centrum opricht :

De industriële bedrijven der metaalverwerkende nijverheid, waarin ten minste 10 personen
werken, die gebonden zijn door een dienstcontract en welke bij wijze van voornaamste of
belangrijke nevenbedrijvigheid metalen producten voortbrengen door middel van één of
meerder bewerkingen, te weten mechanische
vervaardiging en montage van producten der
mechanische, metaalverwerkende of elektrische
nijverheid, evenals de bedrijven wier producten
deze nijverheid rechtstreeks aanvullen.
De bedrijven van de hierboven omschreven
nijverheidstak, waarin minder dan tien personen
werken die gebonden zijn door een dienstcontract kunnen op verzoek evenwel worden gelijkgesteld met de bedrijven welke behoren tot het
Centrum bij besluit van de Algemene Raad.
In geval de Algemene Raad dit weigert, kan de
verzoeker beroep aantekenen bij de Minister,
welke ‘s lands wederuitrusting onder zijn bevoegdheid heeft.
Art. 3. - Aan het Centrum voor het
Wetenschappelijk en Technische Onderzoek
der Metaalverwerkende Nijverheid wordt een
enige toelage ten bedrage van 7 miljoen frank
toegekend.
Art. 4. - De bijdragen zijn op 0,5 per duizend der
lonen vastgesteld. (Artikel gewijzigd bij K.B. van
3 April 1950 teneinde deze bijdrage permanent
te maken).
Deze bijdragen zullen voldaan worden bij middel
van driemaandelijkse stortingen berekend op
het geheel van de lonen betaald tijdens de voorgaande trimester.
Onder loon verstaat men om het even welke vergoeding betaald tijdens het beschouwd kwartaal
waarop de wetgeving betreffende de sociale-zekerheid werd toegepast en die toegekend
werd in het kader van de metaalverwerkende
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nijverheid.
Art. 5. - De Minister van Economische zaken en
Middenstand en de Minister van Economische
Coördinatie zijn belast met de uitvoering van
onderhavig besluit, dat in werking treedt op
de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad.
Gegeven te Brussel, de 23 April 1949
KAREL
Vanwege de Regent
De Minister van Economische Zaken en
Middenstand,
J. DUVIEUSART
De Minister van Economische Coörinatie,
DE GROOTE.
(Bekendgemaakt door het Belgisch Staatsblad
van 28 April 1949.)

11

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE
ZAKEN
DIT KONINKLIJK BESLUIT WORDT
VERVANGEN DOOR HET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 10 JANUARI 2016
31 oktober 1966. - Koninklijk besluit tot wijziging van het bij het besluit van de Regent
van 3 april 1950 gewijzigd besluit van de
Regent van 23 april 1949 tot erkenning van
het Centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek van de Metaalverwerkende
nijverheid en tot goedkeuring van de statuten
ervan.
BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna zullen wezen,
Onze Groet.
Gelet op de besluitwet van 30 januari 1947 tot
vaststelling van het statuut van oprichting en
werking van de Centra belast met de bevordering en de coördinatie van de technische
vooruitgang van de verschillende takken van ‘s
lands bedrijfsleven door het wetenschappelijk
onderzoek, en inzonderheid op de artikelen
10.2 en 18 ervan;
Gelet op het besluit van de Regent van 23 april
1949, waarbij het verzoekschrift der federatie
van de ondernemingen der metaalverwerkende
nijverheid, strekkende tot het erkennen van het
Centrum voor wetenschappelijk en technisch
onderzoek van de metaalverwerkende nijverheid en tot het goedkeuren van de statuten
ervan, wordt ingewilligd;

Gelet op de wet van 23 december 1946, houdende oprichting van een Raad van State, en
inzonderheid op artikel 2, tweede lid ervan;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Op de voordracht van Onze Minister van
Economische Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Art. 1. - Het eerste lid van artikel 4, van voornoemd besluit van de Regent van 25 april 1949,
zoals het bij besluit van de Regent van 3 april
1950 werd gewijzigd, wordt opgeheven en door
onderstaande bepaling vervangen;
«De door de onder het Centrum ressorterende
ondernemingen bij toepassing van artikel 10.2,
der besluitwet van 30 januari 1947, te betalen
jaarlijkse bijdrage beloopt één per duizend der
lonen».
Art. 2. - Onderhavig besluit treedt in werking op
l juli 1966.
Art. 3. - Onze Minister van Economische Zaken
is belast met de uitvoering van onderhavig
besluit.
Gegeven te Brussel, 31 oktober 1966.
BOUDEWIJN
Van Koningswege :
De Minister van Economische Zaken,
J. VAN OFFELEN.
(Bekendgemaakt door het Belgisch Staatsblad
van 8 november 1966.)

Gelet op het verzoekschrift der Federatie van
de ondernemingen der metaalverwerkende nijverheid, vooraanstaande bedrijfsgroeperingen
der bedrijfshoofden uit het gebied, om deze
bijdrage op één per duizend der lonen vast te
leggen;
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE
ZAKEN
19 augustus 1975 - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van een wijziging
aan de statuten van het Centrum voor
Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek
van de Metaalverwerkende Nijverheid.
BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.
Gelet op de besluitwet van 30 januari 1947, tot
vaststelling van het statuut van oprichting en
werking van de centra belast met de bevordering en de coördinatie van de technische
vooruitgang van de verschillende takken van ‘s
lands bedrijfsleven voor het wetenschappelijk
onderzoek, en inzonderheid het artikel 5.3;
Gelet op het besluit van de Regent van 23 april
1949, waarbij het verzoekschrift der Federatie
van de ondernemingen der Metaalverwerkende
Nijverheid wordt ingewilligd, en strekkende tot het erkennen van het Centrum voor
Wetenschappelijk en Technisch onderzoek van
de Metaalverwerkende Nijverheid en tot het
goedkeuren van de statuten ervan, gewijzigd
bij besluit van de Regent van 23 april 1950 en
bij koninklijk besluit van 30 oktober 1966.
Gelet op de publikatie van genoemde statuten
in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 24
juli 1954;
Gelet op de beslissing regelmatig genomen
door de Algemene Raad van het Centrum voor
Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek van
de Metaalverwerkende Nijverheid tijdens zijn
zitting van 12 juni 1975;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Op de voordracht van Onze Minister van
Economische Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Art. 1. - Onderstaande in de statuten van het
Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek
der Metaalverwerkende Nijverheid door
de Algemene Raad tijdens zijn zitting van
12 juni 1975 aangebrachte wijziging wordt
goedgekeurd;
Leden a) en b) van artikel 9.3 van die statuten
worden respectievelijk vervangen door :
a) t wee door het Algemeen Belgisch
Vakverbond;
b) t wee door het Algemeen Christelijk
Vakverbond.
Art. 2. - Onze Minister van Economische Zaken
is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Motril - Spanje, 19 augustus 1975.
BOUDEWIJN
Van Koningswege :
Voor de Minister van Economische Zaken,
afwezig :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. MICHEL.
(Bekendgemaakt door het Belgisch Staatsblad
van 7 januari 1976.)

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 12 Januari
1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE
ZAKEN
3 oktober 1983 - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van een wijziging aan
de statuten van het Centrum voor wetenschappelijk en technische onderzoek van de
Metaalverwerkende Nijverheid.
BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.
Gelet op de besluitwet van 30 januari 1947 tot
vaststelling van het statuut van oprichting en
werking van de Centra belast met de bevordering en de coördinatie van de technische
vooruitgang van de verschillende takken van ‘s
lands bedrijfsleven door het wetenschappelijk
onderzoek;
Gelet op het besluit van de Regent van 23
april 1949 waarbij het verzoekschrift van
de Federatie van de Ondernemingen der
Metaalverwerkende Nijverheid, strekkend
tot het erkennen van het Centrum voor het
wetenschappelijk en technisch onderzoek
der Metaalverwerkende Nijverheid, en tot het
goedkeuren van zijn statuten wordt ingewilligd,
gewijzigd bij het besluit van de Regent van 3
april 1950 tot vaststelling van het bedrag der
jaarlijkse bedrage te betalen door de ondernemingen die tot het gebied van het Centrum
voor wetenschappelijk en technisch onderzoek
der Metaalverwerkende Nijverheid behoren en
bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1966 tot
wijziging van het besluit van de Regent van 23
april 1949 tot erkenning van het Centrum voor
wetenschappelijk en technisch onderzoek van
de Metaalverwerkende Nijverheid en tot goedkeuring van de statuten ervan;

aan de statuten van het Centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek van de
Metaalverwerkende Nijverheid;
Gelet op de beslissing regelmatig genomen
door de Algemene Raad van het Centrum voor
wetenschappelijk en technisch onderzoek van
de Metaalverwerkende Nijverheid tijdens zijn
zitting van 15 juni 1983;
Op de voordracht van Onze Minister van
Economische Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Art. 1. - De in de bijlage tot dit besluit opgenomen wijziging van de statuten van het Centrum
voor wetenschappelijk en technisch onderzoek
van de Metaalverwerkende Nijverheid, aangenomen door de Algemene Raad van bedoeld Centrum in zijn zitting van 15 juni 1983, is
goedgekeurd.
Art. 2. - Onze Minister van Economische Zaken
is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 3 oktober 1983.
BOUDEWIJN
Van Koningswege :
De Minister van Economische Zaken,
M. EYSKENS.

Gelet op het koninklijk besluit van 19 augustus
1975 houdende goedkeuring van een wijziging
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Bijlage
Wijziging der statuten van het Centrum voor
wetenschappelijk en technisch onderzoek van
de Metaalverwerkende Nijverheid.
Artikel l wordt vervangen door de volgende
bepaling :
«Art 1. - De vereniging opgericht in toepassing van de besluitwet van 30 januari 1947,
zal in het Nederlands genoemd worden
Wetenschappelijk en Technisch Centrum van
de Metaalverwerkende Nijverheid (afgekort tot
W.T.C.M.) en in het Frans Centre de Recherches
scientifiques et techniques de l’Industrie des
Fabrications métalliques (afgekort tot C.R.I.F.).»
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit
van 3 oktober 1983.
BOUDEWIJN
Van Koningswege :
De Minister van Economische Zaken,
M. EYSKENS.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE
19 JUNI 2008. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van een wijziging van
de statuten van het Centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek van de
Metaalverwerkende Nijverheid
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.
Gelet op de besluitwet van 30 januari 1947 tot
vaststelling van het statuut van oprichting en
werking van de Centra belast met de bevordering en de coördInatie van de technische
vooruitgang van de verschillende takken van ‘s
lands bedrijfsleven door het wetenschappelijk
onderzoek;
Gelet op het besluit van de Regent van 23
april 1949 waarbij het verzoekschrift van
de Federatie van de Ondernemingen der
Metaalverwerkende Nijverheid, strekkend tot
het erkennen van het Centrum voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek der
Metaalverwerkende Nijverheid en het goedkeuren van zijn statuten wordt ingewilligd, gewijzigd bij het besluit van de Regent van 3 april
1950 en bij het koninklijk besluit van 31 oktober
1966;

wijziging van de statuten van het Centrum voor
wetenschappelijk en technisch onderzoek van
de Metaalverwerkende Nijverheid, aangenomen door zijn Algemene Raad van 25 mei 2007,
wordt goedgekeurd.
Art. 2. Volgens de bepalingen van deze statutenwijziging wordt de naam van het Centrum
voor wetenschappelijk en technisch onderzoek
van de Metaalverwerkende Nijverheid (WTCM),
« Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie ».
Art. 3. Onze Minister bevoegd voor Economie is
belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 19 juni 2008.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE

Gelet op de beslissing regelmatig genomen
door de Algemene Raad van het Centrum voor
wetenschappelijk en technisch onderzoek van
de Metaalverwerkende Nijverheid tijdens zijn
zitting van 25 mei 2007;
Op de voordracht van Onze Minister voor
Ondernemen en Vereenvoudigen,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Art. 1. De in de bijlage bij dit besluit opgenomen
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Bijlage
Wijziging van de statuten van het Centrum voor
wetenschappelijk en technisch onderzoek van
de Metaalverwerkende Nijverheid
Art. 1. Artikel l wordt vervangen door de volgende bepaling :
« De vereniging, opgericht in toepassing van
de besluitwet van 30 januari 1947, zal in het
Nederlands genoemd worden « Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie
» en in het Frans « Sirris, le centre collectif de
l’industrie technologique », afgekort tot « Sirris
». ».
Art. 2. Artikel 2 wordt vervangen door de volgende bepaling :
« De Algemene Raad bepaalt waar de zetel van
het Centrum wordt gevestigd. Deze bevindt
zich momenteel te 1030 Brussel, A. Reyerslaan
80 in het gerechtelijk arrondissement Brussel. »
Art. 3. Artikel 3 wordt vervangen door de volgende bepaling :
« Het Centrum heeft tot voorwerp :
1. De bevordering van het wetenschappelijk
en technologisch onderzoek, met het oog
op de verhoging van het rendement en van
de kwaliteit van de productie der betrokken
nijverheid; dit onder meer door rationalisering
der fabricage;

5. Het bijstaan van individuele ondernemingen in hun wetenschappelijk en technische
researchwerk tot hun persoonlijk voordeel,
in de mate van de mogelijkheden van zijn
programma, in dit geval echter voor hun
rekening. »
Art. 4. De eerste lijn van artikel 2l wordt vervangen door de volgende bepaling:
« Het Centrum wordt beheerd door een Vast
Comité (aangeduid in deze statuten als « Raad
van Bestuur ») dat is samengesteld uit : ».
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit
van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van
een wijziging van de statuten van het Centrum
voor wetenschappelijk en technisch onderzoek
van de Metaalverwerkende Nijverheid.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE

2. Het coördineren en bijeenbrengen van de
wetenschappelijke en technische documentatie en het voorlichten van de firma’s der
betrokken nijverheden;
3. D
 e bevordering van het normaliseringwerk
dat in verband staat met de betrokken nijverheden, in nauw contact met de bevoegde
organisatie;
4. De beroepsopleiding;
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN
ENERGIE

artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

DIT KONINKLIJK BESLUIT VERVANGT HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 OKTOBER 1966

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

10 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit tot
wijziging van het besluit van de Regent van
23 april 1949 waarbij het verzoekschrift van
de Federatie van de Ondernemingen der
Metaalverwerkende Nijverheid, strekkend tot
het erkennen van het Centrum voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek der
Metaalverwerkende Nijverheid en het goedkeuren van zijn statuten wordt ingewilligd
FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze
Groet.
Gelet op de besluitwet van 30 januari 1947 tot
vaststelling van het statuut van oprichting en
werking van de Centra belast met de bevordering
en de coördinatie van de technische vooruitgang
van de verschillende takken van ‘s lands bedrijfsleven door het wetenschappelijk onderzoek,
artikel 10;
Gelet op het besluit van de Regent van 23 april
1949 waarbij het verzoekschrift van de Federatie
van de Ondernemingen der Metaalverwerkende
Nijverheid, strekkend tot het erkennen van het
Centrum voor het wetenschappelijk en technisch
onderzoek der Metaalverwerkende Nijverheid
en het goedkeuren van zijn statuten wordt
ingewilligd;
Gelet op het voorstel van de bedrijfsgroepering
van de ondernemingen uit de bedrijfstak, namelijk Agoria, de federatie van de technologische
industrie, om de door de onder het centrum
ressorterende ondernemingen bij toepassing van
artikel 10 van de besluitwet van 30 januari 1947, te
betalen jaarlijkse bijdrage te wijzigen, ten gevolge
van de beslissing van zijn statutaire algemene
vergadering op 20 mei 2015;
Gelet op advies 58.238/1 van de Raad van State,
gegeven op 21 oktober 2015, met toepassing van

Op de voordracht van de Minister van Economie,
Art. 1. Artikel 4 van het besluit van de Regent
van 23 april 1949 waarbij het verzoekschrift
van de Federatie van de Ondernemingen der
Metaalverwerkende Nijverheid, strekkend tot
het erkennen van het Centrum voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek der
Metaalverwerkende Nijverheid en het goedkeuren van zijn statuten wordt ingewilligd, gewijzigd
bij het besluit van de Regent van 3 april 1950
en bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1966
wordt vervangen als volgt :
«Art. 4. De jaarlijks te betalen bijdrage, van de onder het Centrum ressorterende ondernemingen
bij toepassing van artikel 10, 2°, van de besluitwet
van 30 januari 1947, bedraagt minimum 500 euro,
vermeerderd vanaf de 21e werknemer met een
variabel gedeelte van 30 euro per bijkomende
werknemer, waarbij een degressiviteitspercentage van 0,01 % per bijkomende werknemer wordt
toegepast.
Deze bedragen worden jaarlijks aangepast
volgens het gemiddelde van de indices van de
paritaire comités 209 en 218.
Voor de lidbedrijven die in 2014 bijdragen betaalden, zal de wijziging van de bijdrage geleidelijk
worden ingevoerd over een overgangsperiode
van 6 jaren tussen 2015 en 2020, waarin een
zesde van het verschil tussen de nieuwe berekeningsformule en de vorige elk jaar zal worden
toegevoegd of afgetrokken naargelang het
geval.».
Art. 2. De minister bevoegd voor Economie.is
belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 10 januari 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
K. PEETERS
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GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN SIRRIS

SIRRIS, AUGUST REYERSLAAN 80,
1030 SCHAARBEEK
Oprichting en statuten bepaald in het Koninklijk
Besluit van 23 april 1949, wijzigingen vermeld
in de Koninklijke Besluiten van 31 oktober 1966
(vervangen door het Koninklijk Besluit van 10
januari 2016) , 19 augustus 1975, 3october 1983,
19 juni 2008 en 10 januari 2016

4. De beroepsopleiding;
5. Het bijstaan van individuele ondernemingen in
hun wetenschappelijk en technische researchwerk tot hun persoonlijk voordeel, in de mate
van de mogelijkheden van zijn programma, in
dit geval echter voor hun rekening.
Art. 4. - Tot het bereiken van deze doelstelling kan
het Centrum :

Instelling erkend bij toepassing van de besluitwet van 30 januari 1947.

1. samenwerken met in België en in het buitenland
gevestigde wetenschappelijke en technische
instellingen;

TITEL I

2. subsidies verlenen aan bestaande lichamen,
welke werkzaam zijn op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, documentatie, normalisering en beroepsopleiding;

Benaming, zetel, voorwerp
Art. 1. - De vereniging, opgericht in toepassing
van de besluitwet van 30 januari 1947, zal in het
Nederlands genoemd worden «Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie» en
in het Frans «Sirris, le centre collectif de l’industrie
technologique», afgekort tot «Sirris».
Art. 2. - De Algemene Raad bepaalt waar de zetel
van het Centrum wordt gevestigd. Deze bevindt
zich momenteel te 1030 Brussel, A. Reyerslaan 80.
Art. 3. - Het Centrum heeft tot voorwerp :
1. De bevordering van het wetenschappelijk en
technologisch onderzoek, met het oog op de
verhoging van het rendement en van de kwaliteit van de productie der betrokken nijverheid; dit onder meer door rationalisering der
fabricage;
2. Het coördineren en bijeenbrengen van de
wetenschappelijke en technische documentatie
en het voorlichten van de firma’s der betrokken
nijverheden;
3. D
 e bevordering van het normaliseringswerk dat
in verband staat met de betrokken nijverheden,
in nauw contact met de bevoegde organisaties;

3. d
 e diensten oprichten die het noodzakelijk acht;
4. de brevetten nemen en de hieraan verbonden rechten uitoefenen in het belang van de
bedrijfstak en, in ondergeschikte orde, om zich
inkomsten te verschaffen;
5. in het algemeen genomen gebruik maken van
alle middelen tot voorlichting en propaganda,
welke nuttig zijn om de gestelde doelen te bereiken, met inbegrip van éénmalige of periodieke publikaties.
Art. 5. Uitsluitend de volgende bedrijven zullen
beschouwd worden als behorende tot de nijverheid welke het Centrum opricht :
1. de industriële bedrijven van de metaalverwerkende nijverheid, waarin tenminste tien
personen werken die gebonden zijn door een
dienstcontract en welke bij wijze van voornaamste of belangrijke nevenbedrijvigheid metalen
producten der mechanische, vervaardiging en
montage van producten der mechanische, metaalverwerkende of elektrische nijverheid, evenals de bedrijven wier producten deze nijverheid
rechtstreeks aanvullen;
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2. de bedrijven van de hierboven omschreven
nijverheidstak, waarin minder dan 10 personen
werken die gebonden zijn door een dienstcontract, kunnen op verzoek evenwel worden gelijkgesteld met de bedrijven welke behoren tot
het Centrum bij besluit van de Algemene Raad.
Art. 6. - Alle akten, facturen, aankondigingen,
publicaties en andere stukken uitgaande van het
Centrum vermelden de maatschappelijke naam,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
duidelijk leesbaar en voluit geschreven woorden :
Inrichting erkend bij toepassing van de besluitwet
van 30 Januari 1947.
Art. 7. - Het programma van de werkzaamheden
van het Centrum en de wegen en middelen worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en tot
goedkeuring aan de Algemene Raad voorgelegd.

TITEL II
Organen van het Centrum
Art. 8. - De organen van het Centrum zijn :
1. De Algemene Raad, welke alle bevoegdheden
bezit welke door de wet van 27 juni 1921 worden
toegekend aan de Algemene Vergadering van
een Vereniging zonder winstgevend doel;
2. De Raad van Bestuur, die alle bevoegdheden
bezit welke door de wet van 27 juni 1921 worden toegekend aan de Raad van Beheer van
een Vereniging zonder winstgevend doel;
3. De directeur.

TITEL III
De Algemene Raad
Art. 9. - De Algemene Raad is samengesteld uit :
1. t wee en twintig leden benoemd door de
algemene vergadering der Federatie van
de Ondernemingen der Metaalverwerkende
Nijverheid, waaronder de directeur-generaal

van de Federatie van de Ondernemingen der
Metaalverwerkende Nijverheid;
2. één lid aangewezen door het Verbond van
Belgische Ondernemingen, dat van rechtswege
ondervoorzitter is van de Algemene Raad en de
Raad van Bestuur;
3. v ier leden aangeduid door de meest representatieve arbeiders-organismes in de nijverheid
welk het Centrum opricht :
a) t wee door het Algemeen Belgisch
Vakverbond;
b) t wee door de Confederatie der Christelijke
Syndicaten;
4. tien persoonlijkheden van grote wetenschappelijke of technische waarde op het gebied van
productie, economie of rechten; vijf hiervan
worden gecoöpteerd door de leden van de categorie 1, terwijl de overige vijf worden aangeduid door het «Instituut voor Wetenschappelijk
Onderzoek in de Nijverheid en de Landbouw»
(I.W.O.N.L.).
Art. 10. - De voorzitter van de Algemene Raad,
welke genoemd wordt voorzitter van het Centrum,
wordt door de Algemene Raad gekozen, al dan
niet uit zijn eigen leden. Indien de voorzitter lid is
van de Algemene Raad, dan is zijn mandaat als
voorzitter gelijk aan zijn mandaat als lid van de
Algemene Raad; in het tegenovergestelde geval
bedraagt zijn mandaat drie jaar. De voorzitter is
herkiesbaar.
Art. 11. - Het mandaat van lid van de Algemene
Raad wordt verleend voor de duur van drie jaar.
Jaarlijks treedt er een aantal leden af dat zo
mogelijk één derde van het totale aantal moet
bedragen.
De uittredende leden zijn herkiesbaar.
Nochtans indien de directeur-generaal van
de Federatie van de ondernemingen der
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Metaalverwerkende nijverheid in deze hoedanigheid wordt vervangen gedurende zijn mandaat
van lid van de Algemene Raad, dan wordt hij hierin automatisch vervangen door zijn opvolger.
De duur van het mandaat der leden van de eerste
Algemene Raad bedraagt één, twee of drie jaar, al
naar het lot beslist in elk van de drie categorieën
(Art. 9.1, 2 en 4).
In geval van ontslag of overlijden van een lid van
de Algemene Raad voorziet de eerstvolgende
vergadering in zijn vervanging, op voorstel van het
betrokken lichaam, volgens de categorie van het
aftredende lid. Het aldus nieuw benoemde lid van
de Raad voltooit het mandaat van zijn voorganger.
Art. 12. - Het staat aan ieder lid van de Algemene
Raad vrij zijn mandaat neer te leggen; hiertoe richt
hij zijn ontslag per aangetekende brief tot de voorzitter, aan het adres van de centrale zetel.
Als ontslaggevend zullen beschouwd worden de
leden welke door het organisme dat hen heeft
aangewezen, worden herroepen. Deze herroeping moet ter kennis van het Centrum gebracht
worden door middel van een aangetekende brief
aan de voorzitter, aan het adres van de centrale
zetel. De brief wijst gelijktijdig de vervanger aan.
Art. 13. - Ieder lid kan worden uitgesloten van
de Algemene Raad, bij besluit getroffen door de
Algemene Raad bij meerderheid van twee derde
der bestaande stemmen. Dit besluit moet, met
redenen omkleed binnen acht en veertig uur per
aangetekend schrijven ter kennis van de betrokkene alsmede van het organisme dat hem heeft
aangewezen gebracht worden. Reden tot uitsluiting kan met name zijn de ernstige en moedwillige overtreding van het besluit van 30 januari
1947 of van deze statuten, veronachtzaming van
de eed tot geheimhouding van de werkzaamheden van het Centrum (art. 34), iedere ernstige
daad welke indruist tegen de belangen van het
Centrum, iedere veroordeling welke van aard is

de onwaardigheid of de staat van faillissement
voor de betrokkene mede te brengen.
Art. 14. - De Algemene Raad vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van één
derde der leden. Hij vergadert ten minste twee
maal per jaar.
De uitnodigingen vermelden tevens de dagorde;
zij worden aan de leden toegezonden per gewone brief, welke ten minste tien dagen voor de
datum der vergadering ter post moet bezorgd zijn.
In geval van urgentie kan deze termijn worden
verkort; in dit geval zullen de genomen besluiten
echter slechts geldig zijn indien de bijeengeroepen Raad instemt met de urgentie welke de
afwijking heeft gemotiveerd.
Ieder voorstel dat is ondertekend door ten minste
één twintigste van de leden en dat uiterlijk op de
vierde dag voor de vergadering ter kennis van
de Raad van Bestuur wordt gebracht, moet op
de dagorde geplaatst worden. De leden zullen
hiervan kennis ontvangen per gewone brief,
welke door de Raad van Bestuur ter post wordt
bezorgd ten minste drie dagen voor de datum van
de vergadering.
Art. 15. - Een lid kan zich doen vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad. Geen
enkel mandataris mag meer dan twee leden
vertegenwoordigen.
Art. 16. - De Algemene Raad wordt voorgezeten
door de voorzitter; bij ontstentenis van deze
door de ondervoorzitter, bij ontstentenis van de
ondervoorzitter door de oudste van de aanwezige
leden van de Raad van Bestuur.
Art. 17. - De Algemene Raad kan slechts geldig
beraadslagen over de op de dagorde geplaatste
onderwerpen, en voor zover één derde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Art. 18. - De stemming kan geheim zijn indien
de voorzitter daartoe besluit of een lid hierom
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verzoekt. In geval ener geheime stemming benoemt de voorzitter, met instemming van de Raad,
twee stemopnemers.
Art. 19. - Bij staking van stemmen geeft de stem
van de voorzitter de doorslag. De besluiten
worden geconsigneerd in de processenverbaal,
welke worden ingeschreven in een speciaal register, ondertekend door de voorzitter en een lid van
de Algemene Raad. Uittreksels welke voorgelegd
moeten worden aan het gerecht of elders worden
door de voorzitter ondertekend.
Art. 20. - De Algemene Raad vormt de souvereine
macht van het Centrum. Hij kan besluiten treffen
omtrent alle operaties welke volgens artikel 3
vallen in het kader van het Centrum.
Met name de volgende beslissingen zijn voorbehouden aan zijn bevoegdheid :
1. wijziging der statuten;
2. benoeming en afzetting van leden van de Raad
van Bestuur;
3. benoeming van de directeur;
4. goedkeuring van begroting en rekeningen;
5. uitsluiting van leden;
6. verlening van subsidies;
7. ontbinding van het Centrum.

TITEL IV
Raad van Bestuur
Art. 21. - Het Centrum wordt beheerd door een
vast comité (aangeduid in deze statuten als «Raad
van Bestuur») dat is samengesteld uit:
1. de voorzitter en de ondervoorzitter van de
Algemene Raad, welke zich in de schoot van
de Raad van Bestuur met dezelfde functies
belasten;

2. drie leden, gekozen door de Algemene Raad uit
de afgevaardigden der Federatie van de ondernemingen der Metaalverwerkende Nijverheid
(Agoria) (Art. 9. 1);
3. e
 en lid, gekozen door de Algemene Raad uit
zijn leden genoemd onder artikel 9.3;
4. e
 en lid, gekozen door de Algemene Raad uit
zijn leden aangewezen door het Instituut voor
Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid
en de Landbouw (I.W.O.N.L.) (art. 9. 4).
Art. 22. - Jaarlijks treedt één derde van de leden
van de Raad van Bestuur. De aftredende leden
zijn herkiesbaar; het aflopen van hun mandaat
valt samen met het aflopen van dat als lid van de
Algemene Raad.
Art. 23. - Bij ontslag, overlijden of uitsluiting
van een lid van de Raad van Bestuur moet de
Algemene Raad binnen de 60 dagen een plaatsvervanger aanduiden, welke slechts benoemd
wordt voor de tijdsduur welke nodig is om het
mandaat van de door hem vervangen beheerder
te voltooien.
Tot de aanwijziging van de plaatsvervanger, zal de
Raad van Bestuur, voor zover het nog uit ten minste vier leden bestaat dezelfde bevoegdheden
bezitten als ware het voltallig.
Art. 24. - De Raad van Bestuur vergadert ten minste tien maal per jaar, terwijl de tussentijd tussen
twee opeenvolgende vergaderingen niet meer
dan drie maanden mag bedragen.
Een lid kan zich door een ander lid doen vertegenwoordigen. Geen enkel mandataris mag meer
dan twee leden vertegenwoordigen.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de onderwerpen welke op
de dagorde geplaatst werden, en voor zover
de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter der vergadering
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doorslaggevend.
De beslissingen worden geconsigneerd in de
door de voorzitter en een lid van het de Raad van
Bestuur ondertekende processen-verbaal.
Uittreksels welke voorgelegd moeten worden aan
het gerecht of elders, worden ondertekend door
de Voorzitter.
Art. 25. - De Raad van Bestuur bezit de meest
uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer of schikkingen te stellen welke het Centrum
aanbelangen. Alles wat niet uitdrukkelijk bij de wet
of bij de statuten aan de Algemene Raad wordt
voorbehouden, valt onder zijn bevoegdheid.
Het kan met name alle geldbedragen en waarden
in ontvangst nemen (mits inachtneming van de
bepalingen van artikel 16 van de wet van 27 juni
1921), alle roerende en onroerende goederen
pachten of verpachten, onderverhuren, kopen,
overdragen of ruilen (binnen de grenzen van
de bepalingen van artikel 15 van de wet van 27
juni 1921), brevet nemen op de resultaten der
opzoekingen en brevetten of licenties van deze
brevetten afstaan, kort- of langlopende leningen
afsluiten, leningen toestaan, instemmen in het
aanvaarden van alle waarborgen en garanties,
handlichtingen verlenen met of zonder bedinging van dadelijke uitwinning, verzaken aan alle
zakelijke rechten, voorrechten en vorderingen tot
ontbinding, handlichting verlenen, met of zonder
vaststelling van betaling, voor alle bevoorrechte
of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen,
beslagleggingen, verzet en andere beletselen,
vrijstellen van elke inschrijving, van ambtswege,
onderhandelen, pleiten als aanlegger en verweerder, dadingen treffen en zich aan een scheidsgerecht onderwerpen. Bovenstaande opsomming is
vermeldend, en geenszins beperkend.
Art. 26. - De leden van de Raad van Bestuur
kunnen gemachtigd worden tot het in ontvangst
nemen van presentiegeld, waarvan het bedrag

wordt vastgesteld door de Algemene Raad. Reisen verblijfkosten kunnen hun worden vergoed.
Art. 27. - De akten waarbij het Centrum een
verbintenis aangaat, buiten deze van dagelijks
beheer, worden ondertekend door de voorzitter
van de Raad van Bestuur of door een lid van de
Raad dat hiertoe speciaal gemachtigd is. Deze
mandataris moet tegenover derden geen bijzondere machtiging voorleggen. De Raad kan andere
personen aanwijzen welke mogen tekenen in de
plaats van bovengenoemden.

TITEL V
Technische Comité’s
Art. 28. - De Algemene Raad kan, op voorstel van
de Raad van Bestuur, één of
meerdere technische comité’s in het leven roepen.
Deze kunnen samengesteld worden uit leden van
de Algemene Raad en alle andere personaliteiten
en afgevaardigden van organismen wier medewerking nuttig geacht wordt.
De Algemene Raad kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het beheer van fondsen aan deze
comité’s overdragen, evenwel slechts voor een
bepaalde tijd en met het oog op bepaalde opgaven in het kader van het object van het Centrum.
Aan de leden der technische comité’s kan een
vergoeding worden toegekend, in overeenstemming met de omvang van de hun toevertrouwde
opdracht; deze vergoeding wordt vastgesteld
door de Raad van Bestuur.

TITEL VI
Directeur
Art. 29. - Het uitvoerend orgaan van het Centrum
is de directeur, welke benoemd wordt door de
Algemene Raad. De directeur woont de besprekingen van de Algemene Raad, de Raad van
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Bestuur en de Technische Comités bij, zonder
stemgerechtigd te zijn. Hij neemt de verantwoordelijkheid van het secretariaat waar en bestuurt
de diensten van het Centrum.

van elk jaar; op deze datum worden de boeken
afgesloten. Het eerste dienstjaar eindigt op één
en dertig december negentienhonderd negen en
veertig.

Hij werft het personeel van het Centrum aan en
ontslaat het, binnen de grenzen van het kader en
van de barema’s, vastgesteld door de Raad van
Bestuur.

Art. 32. - De Raad van Bestuur is gehouden ieder
jaar, in de loop van de maand mei, om de rekeningen van ontvangsten en uitgaven over het afgelopen dienstjaar ter goedkeuring voor te leggen
aan de Algemene Raad. De algemene tabel dezer
rekeningen wordt aan de leden toegezonden ten
minste drie dagen voor de vergadering van de
Algemene Raad.

TITEL VII
Wegen en middelen
Art. 30 - De inkomsten van het Centrum bestaan
uit :
1. een éénmalige toelage van de Minister welke ‘s
lands wederuitrusting onder zijn bevoegdheid
heeft;
2. de jaarlijkse bijdrage vastgesteld bij koninklijk
besluit houdende erkenning van de statuten
van het Centrum, welke betaald moet worden
door alle betrokken bedrijven, naar gelang van
hun omvang, volgens de criteria opgesteld door
het voornoemde koninklijk besluit;
3. d
 e toelagen van de hiertoe aangewezen openbare machten en instellingen;
4. a lle toelagen, giften en legaten van iedere oorsprong en van iederen aard;
5. alle betalingen door het Centrum geïnd voor
bijzondere diensten of speciaal researchwerk
dat het verricht voor elk bedrijf uit zijn ressort,
conform artikel 3, tweede alinea;

De boeken van het Centrum worden vooraf nagezien door een college van commissarissen dat is
samengesteld uit :
1. t wee commissarissen aangeduid door
de Federatie van de Onderneming der
Metaalverwerkende Nijverheid;
2. één revisor benoemd door het Rekenhof.
Bovendien, wordt het jaarverslag van het
Centrum, alsmede de rekeningen, toegezonden
aan het Ministerie dat ‘s lands wederuitrusting onder zijn bevoegdheid heeft en aan het Ministerie
van Economische Zaken. De goedkeuring van de
boeken van het afgelopen dienstjaar geeft volledig ontlasting aan de Raad van Bestuur.
Art. 33. - De Raad van Bestuur is gehouden ieder
jaar, uiterlijk in de maand februari, om de begroting voor het volgend dienstjaar ter goedkeuring
voor te leggen aan de Algemene Raad.

6. d
 e inkomsten, voortspruitend uit de eventueel
door het Centrum genomen brevetten.

TITEL VIII
Boekhouding
Art. 31. - Het dienstjaar begint op de eerste januari
en eindigt op de één en dertigste december
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