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Jij bent UNIZO 
ONDERNEMERS-
VERENIGING.
Wie zich verbindt, staat sterk.

Wie zich verbindt, kan altijd bij iemand terecht.

Wie zich verbindt, leert bij van anderen.

Wie zich verbindt, kan groter dromen.

Wie zich verbindt, voelt zich gedragen.

Wie zich verbindt, kan het verschil maken.

Wie zich verbindt, kan de wereld aan.

Jij weet als geen ander dat zelfstandige ondernemers 

die van hun passie hun beroep maken, vaak alleen staan 

in hun bedrijf. Ze hebben niet altijd de middelen of de 

grootte voor een uitgebouwde human resources-, 

marketing- en fi nance-afdeling.

Ze staan vaak alleen bij cruciale keuzes om te groeien,

te internationaliseren of hun bedrijf te verkopen.

Ze staan alleen om hun belangen te verdedigen

bij de lokale, provinciale of nationale overheden.

Maar als ze zich verenigen, is hun stem veel luider.

En de stem van een zelfstandige ondernemer

mag luid klinken.

Want ze zorgen voor werkgelegenheid, 

unieke producten en kennis.

Wie zich als zelfstandig ondernemer verbindt,

maakt deel uit van de UNIZO ONDERNEMERS-

VERENIGING.
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Welkom !

UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING
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Beste ondernemer-vrijwilliger,

Het is een hele eer voor mij om jullie te mogen verwelkomen en voor jullie 
te mogen werken. Ik doe dit met hart en ziel. Komende uit een zelfstandig 
milieu met een vader die slager was, weet ik als geen ander wat het is om 
van je passie je beroep te maken. Het is een droom met, bij momenten,  se-
rieuze nachtmerries. Maar als je goede momenten kunt delen, dan worden 
ze groter en als je in slechte periodes kunt rekenen, op anderen dan worden 
problemen vaak haalbaarder. 

En hiermee komen we tot de kern van de Unizo Ondernemersvereniging. 

Voor mij heeft de vereniging 3 grote opdrachten: 

1. Door ondernemers samen te brengen kunnen ze van elkaar leren en ster-
kere ondernemers worden. Zelfstandig ondernemer zijn is soms eenzaam 
in het nemen van zware beslissingen. De vereniging brengt mensen samen 
die eenzelfde ervaring delen en elkaar hierin kunnen versterken en onder-
steunen. Het is belangrijk dat de vereniging een tof netwerk is, waar onder-
nemers graag naartoe komen en waar er ook meer is dan werk alleen. 
Het sociaal-cultureel aspect is hierin minstens even belangrijk. 

2. Ondernemers versterken door ze goed te informeren, op te leiden en te 
vormen. En dat zo dicht mogelijk bij hun onderneming. Met experten die 
werken met de ervaring van de ondernemers. Zodat ze van elkaar kunnen 
leren en zo sterkere ondernemers worden.

3. Door de vereniging staan we met beide voeten in het Vlaams onderne-
merschap en weten we waar ondernemers van wakker liggen. Daarnaast is 
de lokale vereniging ook de spreekbuis voor de lokale ondernemer bij het 
lokaal beleid en kunnen ze in groep, met de ondersteuning van de vereni-
gingscoaches en experten lokale belangenbehartiging wegen op het beleid 
en ook een belangrijke rol spelen in het lokale, sociale leven.

Geen enkele andere organisatie is zo fi jnmazig als UNIZO, met een orga-
nisatie in bijna elke gemeente in Vlaanderen en Brussel. De samenstelling 
is ook veel diverser dan vele andere ondernemersorganisaties: zowel freel-
ancers, retailers, ambachten, KMO, als vrije beroepers maken deel uit van 
onze vereniging. 

Maar zoals elke gevestigde vereniging staat ook onze vereniging onder druk 
en is het een uitdaging om de toekomst te verzekeren. Dit is onze grootste 
prioriteit. Samen met de vaste werknemers binnen de vereniging, de be-
stuursleden en de andere actieve vrijwilligers willen we de toekomst voor-
bereiden en van de vereniging een beweging maken waar elke zelfstandig 
ondernemer wil bij horen.

We willen de vereniging  versterken
 vernieuwen
 verbreden
 verbinden

Danny Van Assche

Danny Van Assche
Gedelegeerd bestuurder Unizo
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We zijn er voor jou.
Een ondernemer die zich vrijwillig engageert in zijn loka-

le UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING, in de regioraad, 

in de raad van bestuur of in de algemene vergadering, 

verdient niet alleen waardering maar ook ondersteuning. 

Een ondernemer heeft zijn handen vol met zijn bedrijf 

en moet voor zijn lokaal engagement kunnen rekenen 

op deskundige ondersteuning op het vlak van lokale be-

langenbehartiging en overleg met de plaatselijke over-

heden.

De voorzitter, de bestuurders en de andere vrijwilligers 

kunnen rekenen op een team van mensen dat ten dien-

ste staat van hun lokale vereniging. Of het nu gaat om 

het verbinden van mensen, het onthalen van nieuwe le-

den of het organiseren van activiteiten.

Zij komen ook samen over de provincies heen om erva-

ringen uit te wisselen en zich bij te scholen. Zij verbin-

den alle UNIZO ONDERNEMERSVERENIGINGEN tot één 

vereniging. Eén beweging van positieve, gepassioneerde 

zelfstandige ondernemers, die het verschil maakt in de 

samenleving. Want wat zou een samenleving zijn zonder 

al dat ondernemend talent? 

Wie de toekomst wil maken, 
moet ondernemend zijn.

Team Oost-Vlaanderen

Team Antwerpen Team Limburg

Team Vlaams-Brabant en Brussel

Team West-Vlaanderen

Team NationaalTeam NationaalTeam NationaalTeam Nationaal



Met goesting 
besturen
UNIZO staat tot je dienst, maar steunt ook op jouw inzet. 

Die is cruciaal om de stem van de zelfstandige onderne-

mer kracht bij te zetten.

Deze brochure geeft je een handig overzicht van wat jij kan 

betekenen binnen UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING.

De wereld van UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING is 

immers zeer divers. Wat ons bindt, is dat iedereen een 

gemeenschappelijk doel heeft: we nemen het op voor 

jouw rechten en belangen als ondernemer en zorgen 

voor een gezond ondernemersklimaat in ons land. Jij kan 

ons daar zeker bij helpen. Je kan daarvoor alvast rekenen 

op de steun van jouw provinciaal en nationaal team bij 

UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING. 

Bedankt voor je interesse en inzet.
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Waar staat 
UNIZO voor?
Met een achterban van 111.000 ondernemers in Brus-

sel en Vlaanderen, verbonden door meer dan 250 lokale 

verenigingen en 120 sectororganisaties, is UNIZO van in 

de Dorpsstraat tot in de Wetstraat de grootste spreekbuis 

voor het zelfstandige ondernemers. Als grootste onder-

nemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel springen 

we in de bres waar nodig. UNIZO stapt naar beleidsver-

antwoordelijken of ventileert zijn mening in de krant, op 

tv of op de radio. Samen maken we van UNIZO een on-

misbare en vernieuwende partner voor en van zelfstan-

dige ondernemers.

We willen mensen die risico nemen, voor hun eigen loon 

zorgen en welvaart en tewerkstelling creëren, verster-

ken. Dat is onze missie.

We doen dit door ondernemers te informeren, te advise-

ren en te begeleiden. Door hun belangen te behartigen, 

door hen te verbinden en door interessante netwerken 

te creëren.

De waarden die ons daarbij drijven zijn duurzaamheid, 

innovatie, samenwerking, klantgedrevenheid en onder-

nemingszin.

Het maakt niet uit of je zelfstandige bent, een vrij beroep 

uitoefent of de bedrijfsleider van een kmo bent. UNIZO 

verdedigt je belangen en ondersteunt je. Wij bieden ad-

vies via onze publicaties, ons begeleidingsaanbod, onze 

lerende netwerken en onze ondernemerslijn. We zorgen 

ervoor dat je kan terugvallen op een sterk netwerk. 

De lokale verankering is daarbij een van de voornaam-

ste sterktes van UNIZO. Meer dan 2500 bestuursleden 

zetten zich elke dag vrijwillig in voor onze plaatselijke 

vereniging. In hun gemeente of stad organiseren zij vor-

mingen, bouwen ze een netwerk op en verzamelen ze 

informatie. Jij kan als lokale vrijwilliger een belangrijke 

bijdrage leveren aan onze vereniging.
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Wat doen 
de lokale UNIZO 
ONDERNEMERS-
VERENIGINGEN?
• Alert blijven en zo de belangen van de groep 

 ondernemers in hun gemeente of stad behartigen.

• Zorgen voor een evenredige vertegenwoordiging 

 van ondernemers in de diverse adviesraden 

 van hun stad of gemeente. 

• Regelmatig overleggen met het college 

 van burgemeester en schepenen.

• Een klankbord zijn voor de lokale overheid.

• Belangen met een regionaal aspect overbrengen 

 naar regionale/provinciale/nationale overheden.

• Ondernemers bij elkaar brengen om elkaar 

 te inspireren, te adviseren en samen een groot

 netwerk van ondernemers uitbouwen.

• Inhoudelijk interessante activiteiten op poten zetten. 

• Ruimte bieden aan ondernemers die iets willen  

 doen voor de samenleving, zowel lokaal als 

 mondiaal.

• Informele ontmoetingskansen bieden met het oog  

 op ontspanning.

Hoe werken 
lokale UNIZO 
ONDERNEMERS-
VERENIGINGEN?
Binnen de lokale verenigingen worden er een aantal 

functies opgenomen. Dat gaat van de plaatselijke voorzit-

ter tot verantwoordelijken voor de communicatie en de 

ledenwerving.

Elke functie heeft een eigen profi el en biedt unieke kansen. 

Daarnaast zijn we ook steeds op zoek naar mensen die 

UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING willen vertegen-

woordigen in allerlei externe advies- en beleidsorganen.

Plaatselijke afdelingen komen gemiddeld een keer per 

maand samen. Als lid word je uiteraard vriendelijk uitge-

nodigd om deze vergaderingen bij te wonen. Daar be-

spreken we alle zaken die relevant zijn voor de werking 

van onze lokale afdelingen.

Op onze vergaderingen werken we onze talrijke activi-

teiten uit. En daar kan jij als vrijwilliger aan meewerken. 

UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING organiseert overal 

in Vlaanderen en Brussel evenementen, opleidingen en 

netwerkgelegenheden. Dat kan gaan over een infosessie 

voor startende ondernemers, maar ook over een onder-

nemerscafé of een cursus digitaal ondernemen.
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Wat verwachten 
we van jou?
Vanuit UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING Nationaal 

en met de goedkeuring van de algemene vergadering, is 

er een “Charter voor de UNIZO ONDERNEMERSVERENI-

GING bestuurder” opgesteld. Dit charter bundelt de visie 

en de missie voor onze bestuurders, zoals de termijnen 

voor voorzitterschappen, de cumul met politieke man-

daten, het uitdragen van de UNIZO-standpunten etc. Wij 

verwachten van jou dat je je kunt vinden in de UNIZO- 

standpunten en je het charter of de daarin vermelde af-

spraken naleeft.  

Praktisch
Lid worden? 

Er is een getrapt lidmaatschap met drie UNIZO-tarieven, 

afhankelijk van het aantal werknemers (inclusief de ven-

noten/zaakvoerders) 

U kunt alles vinden over het lidmaatschap en hoe u lid 

kunt worden op onze webiste www.unizo.be/ik-wil-lid-

worden

Startlidmaatschap (enkel voor startende ondernemers) 

• €0 excl. btw (voor een looptijd van 6 maanden) 

Hierna is overgang in een volwaardig lidmaatschap mo-

gelijk. Het bedrag is afhankelijk van tijdstip waarop je een 

volwaardig lidmaatschap opneemt. 

UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING biedt alle vrijwilli-

gers ook een verzekeringspolis ‘Verenigingsleven’ aan. 

Deze verzekering omvat zowel burgerlijke aansprake-

lijkheid, rechtsbijstand als lichamelijke ongevallen. Deze 

geldt zowel voor bestuursleden als voor door de vereni-

ging aangestelde personen.

Wilt u meer weten over deze verzekering dan kunt u 

altijd terecht bij uw lokale verenigingsadviseur.

Meer info op www.unizo.be/ik-wil-lid-worden

Praktisch

Vanuit UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING Nationaal 
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UNIZO 
ONDERNEMERS-
VERENIGING 
maken we samen.
Deze samenwerkingsgids verduidelijkt wat we van elkaar 

mogen verwachten. Wij, dat zijn alle geëngageerde onder-

nemers zoals jij en alle medewerkers in dienst van UNIZO. 

Deze afspraken gelden op alle niveaus. Bij de werking van 

de Algemene Vergaderingen, de Raden van Bestuur, de Be-

stuurscomités, en allerhande besturen van lokale UNIZO 

ONDERNEMERSVERENIGINGEN en stuurgroepwerkingen. 

Samen maken wij UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING.

Zo doen we dat bij
UNIZO 
ONDERNEMERS-
VERENIGING.

Een vrijwillig engagement is niet vrijblijvend. Als we een 

krachtige vereniging willen zijn,

dan moeten we heldere afspraken maken. Daarom hebben 

we een UNIZO-charter opgesteld waarin

alle afspraken gebundeld zijn.

Dit charter is tot stand gekomen met medewerking van 

onze leden, onze bestuursleden en onze lokale voorzitters. 

Goede afspraken 
maken goede vrienden.

UNIZO 
ONDERNEMERSVERENIGING 
bestuurderscharter
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Samen UNIZO 
ONDERNEMERS-
VERENIGING
besturen.
De rol en bevoegdheden van de bestuursorganen zijn dui-

delijk en staan ten dienste van de UNIZO ONDERNEMERS-

VERENIGINGS-missie.

Dit betekent dat: 

• UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING de rol en de bevoegd- 

 heden van de bestuursorganen helder beschrijft en commu- 

 niceert.

• De verschillende structuren met respect voor elkaars 

 autonomie werken.

• Je geïnformeerd wordt over jouw verantwoordelijkheden.

• Je aansprakelijkheid gedekt is met een verzekering 

 burgerlijke aansprakelijkheid en bestuurders-

 verantwoordelijkheid.

• De bestuursorganen aan elkaar verantwoording 

 afl eggen volgens het principe van checks and balances.

Dit betekent dat:

• Elke voorzitter van een lokale vereniging deze afspraken- 

 nota ondertekent en bespreekt met elk lid.

• De voorzitter vrij kan beslissen over de manier waarop  

 hij deze afsprakennota realiseert binnen zijn afdeling.

• De verschillende bestuursorganen transparant zijn over

  hun werking en de inzet van middelen.

• De voorzitter het eerste aanspreekpunt is.

• De bestuursorganen transparant werken en elkaar op

 de hoogte houden van hun werking en beslissingen.

Dit betekent dat:

• De samenstelling van bestuursorganen openbaar is. 

• Je geïnformeerd wordt over de opdracht en de 

 verantwoordelijkheden van de UNIZO ONDERNEMERS-

 VERENIGINGS-medewerkers.

• Een huishoudelijk reglement wordt opgemaakt voor

  de bestuursorganen waarin zijn opgenomen: 

 de samenstelling, de duurtijd van mandaten, 

 de aanwezigheden, de onverenigbaarheden, 

 de vertegenwoordiging van de organisatie bij externen

  en pers, hoe omgaan met confl icten tussen 

 bestuursorganen, de bestuurders, de voorzitters 

 en de leden van de directie. 

• Bestuurders onderschrijven dit huishoudelijk reglement

 door het opnemen van hun mandaat.
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Samen
ONDERNEMERS-
VERENIGING
besturen.
De rol en bevoegdheden van de bestuursorganen zijn dui-

delijk en staan ten dienste van de UNIZO 

VERENIGINGS

Dit betekent dat: 



UNIZO 
ONDERNEMERS-
VERENIGING
heeft plaats voor 
iedereen.
De samenstelling van bestuursorganen gebeurt zorgvul-

dig en staat in functie van de doelen en de missie van 

UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING en de rol van het 

bestuursorgaan.

Dit betekent dat:

• De bestuursorganen representatief worden samenge-

 steld op basis van de leden die zij vertegenwoordigen.  

 Er wordt gestreefd naar een juiste verhouding tussen 

 verschillende sectoren en grootte van ondernemingen

 en een goede verdeling op basis van gender.

• De bestuursorganen voorgezeten worden door een 

 actieve ondernemer.

• Uitsluitend UNIZO-leden deel uitmaken van de 

 bestuursorganen.

• Jij en de UNIZO-medewerkers in het belang van het

 doel van UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING werken  

 en loyaal zijn aan de afspraken die UNIZO maakt met   

 partners en derden.

De bestuursorganen erkennen het belang van de inter-

ne en externe stakeholders. Bij strategische beslissingen 

houden ze rekening met deze stakeholders.

Dit betekent dat:

• Stakeholders, mits zij de autonomie van UNIZO 

 erkennen, zo veel mogelijk betrokken worden bij het 

 nastreven van de UNIZO-doelen.

• Er een transparante communicatie is tussen interne

 (medewerkers, vrijwilligers) en externe stakeholders

 (leden, subsidiërende overheden, partners) over de

 manier waarop UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING   

 haar doelen nastreeft en bereikt.

Noot:
Stakeholders zijn personen of groepen die invloed hebben op een pro-
ject, afdeling of organisatie en/of erdoor worden beïnvloed. Dit zijn 
doelgroepen die vanuit een specifi ek belang bij de onderneming be-
trokken zijn zoals medewerkers, de ondernemingsraad, aandeelhou-
ders,fi nanciers en klanten. UNIZO-leden zijn actieve ondernemers die 
hun lidgeld betaald hebben.

Algemene 
afspraken & 
engagementen
Van UNIZO mag je verwachten:

• Respect voor jouw vrijwillig engagement. 

• Informatie verstrekking over de werking van UNIZO   

ONDERNEMERSVERENIGING.

• Een transparante en politiek onafhankelijke besluit-

 vorming in belangrijke keuzes en standpunten.

• Een duidelijke en open communicatie over 

 beslissingen. 

• Transparantie over cijfers en middelen.

• Duidelijke aanspreekpunten.

• De verzekering van je burgerlijke en 

 bestuurdersaansprakelijkheid.

• Ter beschikking stelling van informatie en instrumenten

 om jouw engagement te realiseren.

• Een procedure bij meningsverschillen en confl icten.

Van jou verwachten we dat:

• Je de UNIZO ONDERNEMERSVERENIGINGS-missie en 

 doelen mee helpt realiseren.

• Je de statuten, het huishoudelijk reglement en deze 

 afsprakennota naleeft.

• Je actief, positief en collegiaal deelneemt aan de 

 werking.

• Je loyaal bent ten opzichte van beslissingen genomen  

 door hogere bestuursorganen en het eigen 

 bestuursniveau.

• Je loyaal bent ten opzichte van gemaakte afspraken 

 met de partners van UNIZO.

• Je de regels in verband met onverenigbaarheden, in   

 het bijzonder met politieke mandaten, naleeft en dat 

 je een politiek onafhankelijke houding hebt bij het 

 innemen en verdedigen van standpunten.

• Je jouw UNIZO-lidmaatschap ten laatste op 1 februari

 van het lopende jaar betaalt.

• Je het UNIZO-lidmaatschap positief promoot.

• Je de procedures bij meningsverschillen en 

 confl icten volgt.

• Transparant bent bij de inzet van (fi nanciële) middelen.

• Je de erkenningsvoorwaarden van een lokale 

 UNIZO-Ondernemersvereniging respecteert.
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ONDERNEMERS-

heeft plaats voor 

De samenstelling van bestuursorganen gebeurt zorgvul-

dig en staat in functie van de doelen en de missie van 

 en de rol van het 



UNIZO 
ONDERNEMERSVERENIGING
en de bestuurders van 
lokale verenigingen
Van UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING als organisa-

tie mag je het volgende verwachten:

• Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

• Begeleiding van een Adviseur Vereniging die jouw 

 lokale UNIZO ONDERNEMERSVERENIGINGS bestuur 

 adviseert, coacht en ondersteunt bij het realiseren   

 van een UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING in jouw   

 gemeente of stad.

• Respect voor jullie autonomie voor zover zij niet in  

 strijd is met de UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING   

 missie en visie, en respect voor afspraken en en-  

 gagementen, zoals deze gemaakt met de partners van  

 UNIZO.

• Financiële ondersteuning van de lokale UNIZO-

ONDERNEMERSVERENIGINGEN, zowel op basis van   

 een aandeel van het UNIZO-lidmaatschap als van 

 beschikbare sponsormiddelen.

• Programmavoorstellen en instrumenten die nodig zijn

 voor een eigen ledenwerking.

• Organisatie van inspraakmomenten over belangrijke   

 beslissingen en standpunten.

• Inzet van regionale en nationale deskundigen op jouw

 vraag.

• Vormingen en opleidingen die aansluiten bij het doel   

 en werking van de lokale UNIZO ONDERNEMERS-

 VERENIGINGEN.

• Een provinciaal aanspreekpunt: de provinciale 

 voorzitter en directeur.

• Een nationaal aanspreekpunt: de nationale voorzitter   

 en directeur UNIZO-Ondernemersvereniging.

Van jou verwachten we:

• Dat je de drie kernactiviteiten van UNIZO onderschrijft  

 en behartigt: info en advies geven, opkomen voor de  

 belangen van ondernemers en ondernemers 

 verbinden.

• Een voor de stad of gemeente representatieve 

 samenstelling van het bestuur.

• Dat je minstens twee activiteiten per jaar organiseert   

 voor een brede groep ondernemers.

• Dat je actief opkomt voor de belangen van de leden in  

 de stad of gemeente.

• Dat je communiceert en overlegt over jullie werking   

 en standpunten.

Van UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING als organisa-

tie mag je het volgende verwachten:

• Begeleiding van een adviseur die de stuurgroep 

 adviseert, coacht en ondersteunt bij het realiseren van  

 de doelgroepwerking.

• Respect voor de autonomie van de stuurgroep voor   

 zover deze niet in strijd is met de algemene afspraken  

 en engagementen.

• Werkingsmiddelen en programmavoorstellen voor het  

 realiseren van een doelgroepwerking.

• Inzetten van regionale en nationale deskundigen op   

 vraag van de stuurgroep.

• Het organiseren van inspraakmomenten bij belangrijke  

 beslissingen en standpunten.

• Een provinciaal aanspreekpunt: de provinciale 

 voorzitter en directeur.

• Een nationaal aanspreekpunt: de nationale voorzitter   

 en nationale verantwoordelijke doelgroepwerking.

Van jou verwachten we dat:

• Je de drie kernactiviteiten van UNIZO onderschrijft   

 en behartigt: info en advies geven, opkomen voor de   

 belangen van ondernemers en ondernemers verbinden.   

 Dat je mee zorgt voor een voor de doelgroep 

 representatieve samenwerking van de stuurgroep.

• Je de doelen van UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING  

 voor de doelgroep realiseert en UNIZO ONDER-  

 NEMERSVERENIGING  adviseert bij de opmaak en de   

 uitwerking van het activiteitenaanbod en acties.

• Je aandacht hebt voor de bekommernissen van 

 ondernemers en de organisatie erover informeert.

• Je een klankbord bent voor syndicale thema’s.

• Je loyaal omgaat met door de organisatie gemaakte

 afspraken met partners.

• Je collegiaal samenwerkt met de UNIZO 

ONDERNEMERSVERENIGINGS adviseur.

UNIZO 
ONDERNEMERSVERENIGING
en de ledenstuurgroepen van 
doelgroepwerkingen
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• Dat je de drie kernactiviteiten van UNIZO onderschrijft  

• Dat je actief opkomt voor de belangen van de leden in  

ONDERNEMERSVERENIGING
en de bestuurders van 
lokale verenigingen
Van UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING

tie mag je het volgende verwachten:

• Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

• Begeleiding van een Adviseur Vereniging die jouw 

 lokale UNIZO ONDERNEMERSVERENIGINGS

 adviseert, coacht en ondersteunt bij het realiseren   

 van een UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING

 gemeente of stad.

• Respect voor jullie autonomie voor zover zij niet in  

 strijd is met de UNIZO 

 missie en visie, en respect voor afspraken en en-  

 gagementen, zoals deze gemaakt met de partners van  

 UNIZO.

• Financiële ondersteuning van de lokale UNIZO-

ONDERNEMERSVERENIGINGEN
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UNIZO 
ONDERNEMERSVERENIGING
en de leden van de nationale 
Algemene Vergadering, 
Raad van Bestuur 
en het Bestuurscomité
Van UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING als organisa-

tie mag je het volgende verwachten:

• Een transparante begroting en rekening die de 

 controle op de organisatie mogelijk maakt.

• Tijdige bezorging van uitnodigingen, agenda, nota’s 

 en verslagen voor de vergaderingen.

• Informatie en overleg over belangrijke keuzes voor 

 de werking van UNIZO en zijn standpunten.

• Een jaarlijks werkingsverslag.

• Een nationaal aanspreekpunt: de nationale voorzitter,   

 de Gedelegeerd Bestuurder en de Directeur-Generaal.

Van jou als lid van de Algemene Vergadering en/of de 

Raad van Bestuur verwachten we dat:

• Je de drie kernactiviteiten van UNIZO onderschrijft   

 en behartigt: info en advies geven, opkomen voor de   

 belangen van ondernemers en werken aan verbinding

  tussen ondernemers. Dat je informeert over de 

 werking die u vertegenwoordigt.

• Je toezicht houdt op de werking van UNIZO 

ONDERNEMERSVERENIGING.

• Je mee zorgt voor een representatieve samenstelling   

 van nationale bestuursorganen.

• Je loyaal omgaat met door de organisatie gemaakte   

 afspraken met partners.

• Je collegiaal samenwerkt met de directie.

Van jou als lid van het Bestuurscomité verwachten 

we dat:

• Je UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING adviseert bij   

 het realiseren van haar missie en doelstellingen.

• Je de directie adviseert bij strategische keuzes.

• Je loyaal omgaat met door de organisatie gemaakte   

 afspraken met partners.

• Je collegiaal samenwerkt met de directie.
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UNIZO 
ONDERNEMERSVERENIGING
en de leden van provinciale 
Algemene Vergadering en 
Raad van Bestuur
Van UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING als organisa-

tie mag je het volgende verwachten:

• Een transparante begroting en rekening die de 

 controle op de organisatie mogelijk maken.

• Het tijdig bezorgen van uitnodigingen, agenda, nota’s   

 en verslagen voor de vergaderingen.

• Informatie en overleg over belangrijke keuzes voor de  

 werking van UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING en   

 zijn standpunten.

• Een jaarlijks werkingsverslag.

• Een provinciaal aanspreekpunt: de provinciale 

 voorzitter en directeur.

• Een nationaal aanspreekpunt: de nationale voorzitter   

 en de Gedelegeerd Bestuurder.

Van jou als lid van de Algemene Vergadering 

verwachten we dat:

• Je de missie en de doelstellingen van UNIZO 

ONDERNEMERSVERENIGING mee helpt realiseren.

• Je de drie kernactiviteiten van UNIZO onderschrijft   

 en behartigt: info en advies geven, opkomen voor de   

 belangen van ondernemers en werken aan connecties  

 tussen ondernemers. 

• Je toezicht houdt op de werking van UNIZO 

ONDERNEMERSVERENIGING.

• Je mee zorgt voor een representatieve samenstelling   

 van provinciale bestuursorganen.

• Je informeert over de werking die je vertegen-

 woordigt.

• Je loyaal omgaat met de door de organisatie 

 gemaakte afspraken met partners.

• Je collegiaal samenwerkt met de directie.

Van jou als lid van de Raad van Bestuur verwachten 

we dat:

• Je de missie en doelstellingen van UNIZO ONDER-

 NEMERSVERENIGING mee helpt realiseren.

• Je toezicht houdt op de werking van UNIZO 

ONDERNEMERSVERENIGING.

• Je de directie adviseert bij strategische keuzes.

• Je loyaal omgaat met door de organisatie gemaakte   

 afspraken met partners.

• Je collegiaal samenwerkt met de directie.

Van jou als lid van het Bestuurscomité verwachten 

 adviseert bij   

 het realiseren van haar missie en doelstellingen.

• Je de directie adviseert bij strategische keuzes.

• Je loyaal omgaat met door de organisatie gemaakte   
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ONDERNEMERSVERENIGING
en de leden van provinciale 

 als organisa-

• Het tijdig bezorgen van uitnodigingen, agenda, nota’s   

• Informatie en overleg over belangrijke keuzes voor de  

 en   

• Een nationaal aanspreekpunt: de nationale voorzitter   

en de leden van de nationale 

 als organisa-

• Tijdige bezorging van uitnodigingen, agenda, nota’s 

• Informatie en overleg over belangrijke keuzes voor 

• Je de drie kernactiviteiten van UNIZO onderschrijft   

 en behartigt: info en advies geven, opkomen voor de   

 belangen van ondernemers en werken aan connecties  

• Je mee zorgt voor een representatieve samenstelling   • Je mee zorgt voor een representatieve samenstelling   



UNIZO heeft zowat in elke gemeente of stad een of 

meerdere lokale verenigingen. Die worden vrijwillig 

bestuurd door geëngageerde ondernemers. Geen en-

kele andere ondernemersorganisatie doet ons dat na.

De lokale UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING: 

• Krijgt, mits zij voldoet aan een aantal voorwaarden,   

 het recht om onder de UNIZO-koepel en in naam van  

 UNIZO de UNIZO-missie mee te realiseren. Het gaat   

 dan om het onderschrijven en behartigen van de drie   

 kernactiviteiten van UNIZO: info en advies geven, op  

 komen voor de belangen van ondernemers en werken  

 aan verbinding tussen ondernemers. 

• Is een vereniging van en voor alle ondernemers, 

 uit te bouwen in de stad of gemeente.

• Zet lokale activiteiten op.

• Neemt standpunten in in lokale dossiers. 

• Vertegenwoordigt haar leden in lokale adviesraden 

 of bij lokale instanties.

• Maakt gebruik van de ledenlijsten ter beschikking 

 gesteld door UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING.

Erkenning lokale UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING:

De erkenning gebeurt op voordracht van de Raad van 

Bestuur van de provinciale afdeling van UNIZO en door 

de Raad van Bestuur van UNIZO-Ondernemersvereni-

ging vzw. Daardoor is de lokale UNIZO-vereniging au-

tomatisch lid van UNIZO-Ondernemersvereniging vzw 

en zo ook erkend als sociaal-culturele vereniging.

Wij verwachten van de lokale UNIZO ONDERNEMERS-

VERENIGING dat:

• Ze in haar huishoudelijk reglement (indien een 

 feitelijke vereniging) of in haar statuten (indien 

 een vzw) expliciet het doel en de missie van UNIZO   

 Ondernemersvereniging opneemt.

• Ze een model van statuten en huishoudelijk reglement  

 bezorgt aan de begeleidende Adviseur ONDER-

 NEMERSVERENIGING.

• De bestuurders hun vereniging leiden conform de visie

 en de missie van UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING.

• De bestuurders handelen volgens de instructies in de

 samenwerkingsgids tussen UNIZO en haar bestuurders.

• Alle bestuurders het UNIZO-lidgeld betalen, ten laatste  

 tegen 1 februari van het lopende jaar.

UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING welkombrochure PAGINA 23UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING welkombrochure PAGINA 22

Het UNIZO 
ONDERNEMERS-
VERENIGINGS
bestuur:  
• Bestaat uit minstens 5 bestuurders.

• Is representatief voor haar leden wat betreft grootte   

 (eenmanszaak, kleine onderneming, kmo), activiteit

  (retail, diensten, productie) en locatie (deelgemeenten).

• Vergadert minstens 4 keer per jaar.

• Organiseert per kalenderjaar minstens 2 activiteiten   

 voor alle UNIZO ONDERNEMERSVERENIGINGS-leden.

• Houdt de provinciale afdeling van UNIZO op de   

 hoogte van haar werking via de Adviseur Vereniging   

 en bezorgt verslagen van de bestuursvergaderingen   

 en uitnodigingen van de activiteiten aan de Adviseur   

 Vereniging.

• De voorzitter is een actief ondernemer en minstens   

 80% van de bestuursleden zijn actieve zelfstandige   

 ondernemers.

• Het mandaat van voorzitter wordt beperkt tot 2 

 maal 4 jaar.

De lokale UNIZO 
ONDERNEMERS-
VERENIGING:
• Communiceert met het offi  ciële UNIZO ONDER-

 NEMERSVERENIGINGS logo, met vermelding van de   

 naam van de lokale vereniging: UNIZO-‘naam van de   

 gemeente’ of LOV.

• Int geen bijkomend lidgeld naast het nationale 

  UNIZO-lidgeld.

• Is loyaal aan de met de UNIZO-partners gemaakte   

 afspraken.

Bij stopzetten van de lokale UNIZO ONDERNEMERS-

VERENIGING worden de resterende UNIZO ONDER-

NEMERSVERENIGINGS-middelen gestort op de re-

kening van de provinciale afdeling van UNIZO. Deze 

worden gereserveerd op een wachtrekening. Bij een 

vernieuwing van het UNIZO ONDERNEMERSVERENI-

GINGS-bestuur engageert het ontslagnemend bestuur 

een vlotte overdracht van de UNIZO-rekening en de 

resterende middelen.

Lokale UNIZO 
ONDERNEMERS-
VERENIGINGEN
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Wij engageren ons 
om dit plan samen 
waar te maken, 

Datum:

Namens UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING:

Namens de lokale UNIZO ONDERNEMERSVERENIGING: 
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Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UNIE VAN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS VZW afgekort: 
“UNIZO VZW” Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 410337219 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1. Algemeen Dit huishoudelijk reglement houdt enkel bepalingen in ter aanvulling van de sta-
tuten. Ingeval van strijdigheid tussen huidig reglement en de bepalingen van de statuten hebben 
laatstgenoemde voorrang. Onderhavig reglement werd opgemaakt in uitvoering van artikel 19 van de 
statuten van de vzw UNIZO en regelt al wat nodig is voor de werking van de vereniging. Onderhavig 
huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door de Raad van Bestuur. DE ALGEMENE VER-
GADERING VAN UNIZO  

Artikel 2. Samenstelling Algemene Vergadering Krachtens artikel 10 van de statuten is de Algemene 
Vergadering samengesteld uit de effectieve leden die stemgerechtigd zijn. De Algemene Vergadering 
wordt samengesteld zoals hierna bepaald. De leden zijn onderverdeeld in 5 groepen en er dienen in 
totaal minstens 20% van de leden vrouwen te zijn.  
1. De Voorzitter, de gedelegeerd bestuurder en directeur-generaal.  
2. Afvaardiging vanuit de UNIZO-provincies. Deze afvaardiging wordt aangeduid door de regioraden 
en overgemaakt via de provinciale Raad van Bestuur. Volgende voorwaarden dienen daarbij te worden 
voldaan:  
a. Elke UNIZO-provincie heeft per begonnen schijf van 5% van het totaal aantal leden, recht op 3 af-
gevaardigden (leden) in de Algemene Vergadering. Voor deze berekening zal men gebruik maken van 
de cijfers van het jaar voorafgaand aan de verkiezing van de Raad van Bestuur (telling om de 3 jaar).  
b. Binnen de afgevaardigden van elke UNIZO-provincie dient minimaal iedere regioraad (binnen de 
betrokken provincie) te zijn vertegenwoordigd evenals de steden Gent (provincie Oost-Vlaanderen), 
Antwerpen (provincie Antwerpen) en Brussel (provincie Vlaams-Brabant & Brussel) in de mate er een 
actieve lokale werking is. De actieve werking van de grootsteden wordt beoordeeld door de raad van 
bestuur op voorstel van de provinciale raad van bestuur.  
c. Minimaal 20% van de vertegenwoordigers per provincie dienen vrouwen te zijn.  
d. De afgevaardigden dienen actieve ondernemers te zijn, representatief voor ondernemers uit de 
betrokken provincie.  
3. Afvaardiging vanuit (i) de met UNIZO of Federatie Vrije Beroepen geïntegreerde sectororganisaties 
(ii) de Federatie Vrije Beroepen en (iii) de sectororganisaties waarmee UNIZO een samenwerkingsover-
eenkomst heeft afgesloten waarin dit werd afgesproken:  
a. Elke met UNIZO of Federatie Vrije Beroepen geïntegreerde beroepsorganisatie heeft recht op 2 af-
gevaardigden (leden) in de 2 Algemene Vergadering, aangeduid door de betrokken sectororganisatie 
zelf:  
Mode-Unie (Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel) 
Buursuper.be iii. NVV (Nationaal Verbond van Visventers) 
Bouwunie vzw  
Bouwunie Algemene Ruwbouwaannemers vzw  
Bouwunie Infrastructuurwerken vzw  
Bouw Installateurs  
Bouwunie Schilders-decorateurs  
Bouwunie Schrijnwerkers – interieurbouwers  
Houtunie  
Bouwunie Stukadoor – afbouwbedrijven  
Beroepsfotografen  
Federatie van recreatieondernemers vzw. RECREAD 
NAV (Vlaamse Architectenorganisatie)  
Nelectra  
UBK (Unie Belgische Kappers)  
b. De Federatie Vrije Beroepen heeft recht op 5 afgevaardigden (leden) in de Algemene Vergadering.  
c. Maximaal 5 afgevaardigden (leden) in de algemene vergadering van geassocieerde sectoren waarin 
het recht op dergelijke afvaardiging in de Algemene vergadering contractueel is afgesproken en mits 
er een engagement is voor een sterkere ledensamenwerking met Unizo. De precieze invulling van 
deze mandaten verloopt via overleg met de sectororganisaties. Het maximumaantal afgevaardigden 
van sectororganisaties (groep 3.) mag in geen geval het totaalaantal afgevaardigden van de erkende 
UNIZO-provincies (groep 2.) overschrijden. 
4. Twee afgevaardigden voor elk van de verwante diensten waarmee UNIZO samenwerkt, nl. ADMB en 
ZENITO en twee afgevaardigden voor elk van de verwante organisaties, nl. Markant vzw en Neos vzw.  
5. Maximaal twaalf door de algemene vergadering zelf gecoöpteerde leden om ervoor te zorgen dat 
de Algemene Vergadering voldoende representatief is voor de werking van UNIZO en voor de onder-
nemerswereld in Vlaanderen en Brussel, met inbegrip van de vertegenwoordiging van verschillende 
‘doelgroepenwerkingen’ van UNIZO onder andere KMO Contact en UNIZO Internationaal, indien deze 
onvoldoende via de provinciale UNIZO-vertegenwoordigingen zouden worden vertegenwoordigd.  
Worden uitgenodigd en kunnen zonder stemrecht op de Algemene Vergadering aanwezig zijn: UNI-
ZO-regiodirecteurs en de UNIZO-directeurs Leden worden aanvaard als lid van de vereniging voor een 
termijn van drie jaar en het lidmaatschap is hernieuwbaar. 
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Artikel 3. Werking Algemene Vergadering Op vraag van een derde van de aanwezige leden moet de 
geheime stemming toegestaan worden. Beslissingen omtrent personen moeten altijd bij geheime 
stemming worden genomen. 3 Bij mogelijke belangenvermenging zal ieder effectief lid zich onthou-
den van elke invloed op de Algemene Vergadering en verlaat de vergadering. Wanneer een effectief lid 
om welke reden ook in opspraak komt met mogelijke schade voor UNIZO, zal deze zijn/haar mandaat 
onverwijld neerleggen.  

DE RAAD VAN BESTUUR VAN UNIZO  
Artikel 4. Bevoegdheden Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging. Deze Raad 
van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet aan de Algemene Vergadering zijn toevertrouwd waar-
onder: - het ontwikkelen van een globale strategie van UNIZO, - het globaal vastleggen van de stand-
punten voor de belangenbehartiging (syndicale dossiers), - het voordragen van de kandidaturen voor 
de functie van Voorzitter, gedelegeerd bestuurder en directeur-generaal, - het erkennen van de UNI-
ZO-regio’s volgens de voorwaarden van dit huishoudelijk reglement, - het aanduiden van het aantal 
afgevaardigden van de sectororganisaties voor de Algemene Vergadering, - het goedkeuren van het 
huishoudelijk reglement alsook het mededelen ervan aan de Algemene Vergadering, - het goedkeuren 
van het jaarlijks individueel UNIZO-lidgeld alsook het mededelen ervan aan de Algemene Vergadering, 
- het globaal toezicht op het dagelijks beheer van de vereniging, - het bijeenroepen van de Algemene 
Vergadering - fungeren als Algemene Vergadering van “Unizo Ondernemersvereniging” vzw.  

Artikel 5. De samenstelling van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur wordt verkozen en aange-
duid door de Algemene Vergadering. Ten einde voldoende representatief en evenwichtig te zijn moe-
ten de leden van de Raad van Bestuur aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen of over een 
van de onderstaande hoedanigheden beschikken.  

De raad van bestuur dient uit minimaal 20% vrouwen te bestaan.  
1. als voorzitter of gedelegeerd-bestuurder of directeur-generaal van UNIZO zijn aangeduid conform 
de statuten,  
2. als afvaardiging vanuit de provinciale UNIZO-regioraden (gevalideerd door de provinciale Raad van 
Bestuur) mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:  
a. Elke UNIZO-provincie heeft per begonnen schijf van 5% van het totaalaantal leden recht op 1 be-
stuurdersmandaat, Voor deze berekening zal men gebruik maken van de cijfers van het jaar vooraf-
gaand aan de verkiezing van de Raad van Bestuur (telling om de 3 jaar).  
b. iedere regioraad (buiten de grootstedelijke) dient te zijn vertegenwoordigd evenals de steden Gent 
(provincie Oost-Vlaanderen), Antwerpen (provincie Antwerpen) en Brussel (provincie Vlaams-Brabant 
& Brussel) in de mate er een actieve lokale werking is. De actieve werking van de grootsteden wordt 
beoordeeld door de raad van bestuur op voorstel van de provinciale raad van bestuur.  
c. er is een minimum van 3 mandaten per provincie  
d. minimaal 20% van de vertegenwoordigers per provincie dienen vrouwen te zijn. Indien deze ver-
houding niet wordt bereikt door een bepaalde provincie, dan worden de mandaten waarop de betrok-
ken provincie recht heeft, niet ingevuld.  
e. De afgevaardigden dienen actieve ondernemers te zijn, representatief voor ondernemers uit de 
betrokken provincie. 
3. als afvaardiging vanuit  
(i) de met UNIZO of Federatie Vrije Beroepen geïntegreerde sectororganisaties 
(ii) de Federatie Vrije Beroepen en (iii) de sectororganisaties waarmee UNIZO een samenwerkingsover-
eenkomst heeft afgesloten waarin dit werd afgesproken, meer bepaald:  
a. 5 afgevaardigden van de volgende met UNIZO of Federatie Vrije Beroepen geïntegreerde sectoror-
ganisaties: Bouwunie, NAV, UBK (kappersfederatie), Buurtsuper.be, Nelectra. De raad van bestuur kan 
de lijst van 5 sectorganisaties aanpassen in functie van de grootte of representativiteit.  
b. 2 afgevaardigden van de Federatie Vrije Beroepen  
c. 4 afgevaardigden van de sectoroganisaties waarmee een bestuursmandaat contractueel is afge-
sproken en mits er een engagement is voor een sterkere ledensamenwerking met Unizo. De raad van 
bestuur is bevoegd om het bestaan van (i) dergelijke contractuele afspraak en (ii) een engagement voor 
een sterkere ledensamenwerking met UNZIO, te beoordelen.  
4. als afgevaardigde van de verwante diensten waar UNIZO mee samenwerkt, nl. Zenito en Admb, of 
als vertegenwoordiger van de verwante organisaties, nl. Neos vzw en markant vzw, (4 afgevaardigden)  
5. als een van bestuurders benoemd op voordracht door de Raad van Bestuur zelf en dit om ervoor te 
zorgen dat de raad van bestuur voldoende representatief is voor de werking van UNIZO en voor de on-
dernemerswereld in Vlaanderen en Brussel, met inbegrip van de vertegenwoordiging van verschillende 
‘doelgroepenwerkingen’ van UNIZO onder andere KMO Contact en UNIZO Internationaal, indien deze 
onvoldoende via de provinciale UNIZO-vertegenwoordigingen zouden worden vertegenwoordigd.  
Het aantal afgevaardigden van de sectororganisaties (punt 3. Hierboven) mag in geen geval het totaal-
aantal afgevaardigden van de provinciale UNIZO-regioraden (punt 2. Hierboven) overschrijden.  
Alleen actieve zelfstandige ondernemers maken deel uit van de Raad van Bestuur. In beperkte mate 
kan daarvan afgeweken worden en dit via de benoeming overeenkomstig punt 4. of 5. hierboven of 
voor personeelsleden van UNIZO. 
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Alle ondernemers-bestuurders moeten lid zijn van UNIZO. Een UNIZO-bestuurder die per 1 mei van 
het lopende jaar geen lidmaatschapsbijdrage betaalde, wordt geschrapt als bestuurslid.  
Alle bestuurders onderschrijven het “Charter van UNIZO en haar bestuurders” goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van UNIZO van 19 juni 2008 alsook de statuten en dit huishoudelijk reglement 
van UNIZO en vervullen hun opdracht conform deze documenten.  
Om maximaal representatief te zijn, wordt bij de samenstelling rekening gehouden met een voldoende 
vertegenwoordiging naar gender, grootte, streek, sector, leeftijd en origine.  
5 De Raad van Bestuur kan ook andere niet-stemgerechtigde personen uitnodigen of toelaten op de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur. 

Artikel 6. De voorzitter van UNIZO De Voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding van de Raad van 
Bestuur en de Algemene Vergadering. Hij/zij is een actieve zelfstandige ondernemer die voldoende 
representatief is als vertegenwoordiger van de leden, bestuurders en ondernemers van UNIZO. De 
UNIZO voorzitter onderschrijft het “Charter van UNIZO en haar bestuurders” goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van UNIZO van 19 juni 2008 alsook de statuten en huishoudelijk reglement van 
UNIZO en vervult zijn/haar opdracht conform deze documenten.  
De Voorzitter heeft het profiel van een bemiddelaar en een scheidsrechter. De voorzitter is loyaal aan 
UNIZO en zet zich actief in door onder meer: - een actieve voorbereiding van iedere Raad van Bestuur, 
samen met de gedelegeerd bestuurder - bewaking van de samenstelling, de werking en de rol van de 
Raad van Bestuur van UNIZO - bewaking van de systematische aanwezigheid, efficiëntie en sturing van 
de vergaderingen - onderhouden van goede relaties met de diensten waarmee UNIZO samenwerkt - 
nalezing van de verslaggeving van de vergadering. 
De functie van Voorzitter van UNIZO kan niet worden gecumuleerd met deze van gedelegeerd be-
stuurder of directeur-generaal.  
Het mandaat van de voorzitter wordt beperkt tot twee maal drie jaar.  
Bij mogelijke belangenvermenging zal de Voorzitter zich onthouden van elke invloed op de Raad van 
Bestuur en zal hij/zij ook de vergadering verlaten.  
Wanneer de voorzitter om welke reden ook in opspraak komt, met mogelijke schade voor UNIZO, zal 
deze zijn/haar mandaat onverwijld neerleggen.  
De voorzitter zal geen gelijkaardige mandaten opnemen, zonder overleg met UNIZO, in organisaties 
die hetzij concurrerend zijn met UNIZO hetzij niet stroken met de missie en opdrachten van UNIZO. 
De  Voorzitter van UNIZO mag niet op een politieke verkiezingslijst gaan staan. Er bestaat in hoof-
de van de Voorzitter eveneens een cumulverbod voor de politieke mandaten van gemeenteraadslid, 
OCMW-raadslid of provincieraadslid, voor de uitvoerende politieke mandaten van schepen, burge-
meester of OCMW-voorzitter en het mandaat van gedeputeerde, minister, staatssecretaris of parle-
mentslid.  

Artikel 7. De Bestuurders  
De bestuurders van UNIZO engageren zich in de Raad van Bestuur van UNIZO conform de missie en 
opdrachten van UNIZO. De bestuurders zijn actieve zelfstandige ondernemers en zijn tevens lid van 
UNIZO. In beperkte mate kan daarvan afgeweken worden en dit door de benoeming overeenkomstig 
punt 4. of 5. hierboven of voor personeelsleden van UNIZO.  
Alle ondernemers-bestuurders moeten lid zijn van UNIZO. Een UNIZO-bestuurder die per 1 mei van 
het lopende jaar geen lidmaatschapsbijdrage betaalde, wordt daarom geschrapt als bestuurslid. Be-
stuurders moeten op jaarbasis op minstens de helft van de vergaderingen aanwezig zijn zo niet kunnen 
ze worden uitgesloten uit de Raad van Bestuur.  
Ze betrekken de andere UNIZO-leden zo actief mogelijk bij de werking van UNIZO en bouwen relaties 
en contacten uit met zoveel mogelijk zelfstandige ondernemers.  
De bestuurders zijn loyaal aan UNIZO en zetten zich actief in voor de werking van UNIZO door hun 
aanwezigheid en actieve participatie aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur.  
Bestuurders dienen de Voorzitter voorafgaandelijk op de hoogte te brengen van gelijkaardige man-
daten in organisaties die hetzij concurrerend zijn met UNIZO hetzij niet stroken met de missie en 
opdrachten van UNIZO. Indien bestuurders mandaten in verschillende organisaties opnemen, moeten 
zij de nodige discretie over de werking of beslissingen van UNIZO aan de dag leggen. Bij mogelijke 
belangenvermenging zal iedere bestuurder zich onthouden van elke invloed op de Raad van Bestuur 
en verlaat deze bestuurder de vergadering. Wanneer een bestuurder om welke reden ook in opspraak 
komt met mogelijke schade voor UNIZO, zal deze zijn/haar mandaat onverwijld neerleggen.  
De bestuurder die namens UNIZO een mandaat opneemt namens UNIZO in een ander bestuursorgaan 
van UNIZO zal de beslissingen rapporteren aan UNIZO. Voor alle mandaathouders namens UNIZO zal 
er een gedragscode worden uitgewerkt. 



 Artikel 8. De gedelegeerd bestuurder  
De gedelegeerd bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van UNIZO, inclusief perso-
neelsaangelegenheden. Hij of zij implementeert de beslissingen van en rapporteert aan de Raad van 
Bestuur van UNIZO. Als vertegenwoordiger van de zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepen 
moet de gedelegeerd bestuurder in staat zijn zich in te leven in de leefwereld van de doelgroep en 
moet hij/zij deze op een geloofwaardige wijze kunnen belichamen. Hij of zij moet – in samenspraak 
met de Voorzitter - het gezicht zijn van UNIZO. 
De selectie van een gedelegeerd bestuurder gebeurt op basis van een profiel dat wordt voorgelegd 
aan de Raad van Bestuur. De selectie wordt gesteund op onder meer een onafhankelijk en objectief 
advies. Na consultatie door de Voorzitter bij de directie van UNIZO en leden van de Raad van Bestuur 
wordt door de Voorzitter een voorstel aan de Raad van Bestuur gedaan. De Raad van Bestuur doet 
vervolgens een voorstel aan de Algemene Vergadering van UNIZO.  
De gedelegeerd bestuurder mag geen kandidaat zijn voor een politiek mandaat. Er bestaat in hoofde 
van de gedelegeerd bestuurder een cumulverbod voor de politieke mandaten van gemeenteraadslid, 
OCMW-raadslid of provincieraadslid, voor de uitvoerende politieke mandaten van schepen, burge-
meester of OCMW-voorzitter en het mandaat van gedeputeerde, minister, staatssecretaris of parle-
mentslid.  
De gedelegeerd bestuurder kan niet deelnemen aan (het gedeelte van) de beraadslaging in de Raad 
van Bestuur die handelt over zijn/haar eigen werking of evaluatie.  
 
Artikel 9. De werking van de Raad van Bestuur 
Beslissingen van de Raad van Bestuur moeten tot stand komen na overleg en in een voortdurend stre-
ven naar consensus. De Voorzitter moet erover waken dat de individuele en onafhankelijke opinies van 
alle bestuurders aan bod komen. Indien het tot een stemming komt dan worden beslissingen geno-
men meerderheid tegen minderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.  
De Raad vergadert 8 keer per jaar (maandelijks met uitzondering van juli en augustus en de maanden 
waarin een algemene vergadering wordt gehouden, met name juni en december) - onder voorzitter-
schap van de voorzitter. In geval hij/zij afwezig is wordt het voorzitterschap waargenomen door de 
gedelegeerd bestuurder.  
Op vraag van een derde van de aanwezige leden moet de geheime stemming toegestaan worden. 
Beslissingen omtrent personen moeten altijd bij geheime stemming worden genomen.  
De Raad wordt samengeroepen door de Voorzitter en de gedelegeerd bestuurder door het verzenden 
van een uitnodiging die de agendapunten vermeldt. In geval van hoogdringendheid kan een bijzonde-
re vergadering worden samengeroepen of kan er een schriftelijke procedure worden georganiseerd. 
Van iedere Raad van Bestuur wordt een verslag gemaakt dat ter goedkeuring wordt meegedeeld en 
voorgelegd aan de volgende vergadering.  

Artikel 10. HET BESTUURSCOMITÉ.  
Bevoegdheden:   
Het Bestuurscomité wordt opgericht overeenkomstig artikel 20 van de statuten.  
Het Bestuurscomité zal fungeren als (i) adviesraad en auditcomité voor de Raad van Bestuur en (ii) 
Raad van Bestuur van VZW UNIZO Ondernemersvereniging.  
Het Bestuurscomité is onder meer bevoegd voor:  
- Operationele focus: opvolging scoreboard UNIZO, ledenwerving, overzicht projecten, voorbereiding 
begroting/opvolging budgetten op kwartaalbasis, samenwerkingen…  
- Ervaringsuitwisseling tussen provincies: programmatie, budgetten, inhoudelijke accenten…(B-plan-
nen provincies), regiowerking UNIZO  
- Functioneert desgevallend als ‘auditcomité’ aan wie onafhankelijke auditbureau rapporteert m.b.t. 
onderwerpen of projecten die audit nodig hebben  
- Geeft advies aan en is voorbereiding voor de Raad van Bestuur 

Artikel 11. Samenstelling en werking  
De leden van het Bestuurscomité worden benoemd door de Raad van Bestuur en zal worden samen-
gesteld als volgt:  
- Nationaal voorzitter van UNIZO vzw, die het Bestuurscomité zal voorzitten,  
- Gedelegeerd bestuurder,  
- Directeur-generaal UNIZO  
- Per UNIZO-provincie 1 afgevaardigde. Deze afgevaardigde wordt door de raad van bestuur van de 
betrokken provincie, in overleg met de Voorzitter van het Bestuurscomité geselecteerd. De afgevaar-
digde dient een actieve ondernemer te zijn. 
- Afgevaardigde van elk van de diensten waarmee UNIZO samenwerkt (ADMB-Zenito) 
- voor zover als nodig, maximaal 2 extra leden die, (i) een bijzondere en relevante expertise bezitten en 
(ii) die een grotere nationale focus hebben (dit ter compensatie van de sterke provinciale focus in de 
samenstelling van het Bestuurscomité). Naargelang het thema kunnen andere leden of medewerkers 
de vergaderingen van het Bestuurscomité bijwonen zonder stemrecht. De leden van het Bestuursco-
mité worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn tweemaal herkiesbaar, met uitzondering 
van de gedelegeerd bestuurder en directeur-generaal. Het mandaat van de voorzitter van het Be-
stuurscomité kan slechts éénmaal worden vernieuwd.  
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Artikel 12. Begroting en jaarrekening  
De Raad van Bestuur zal er zorg voor dragen dat de jaarrekening opgesteld wordt overeenkomstig een 
gezamenlijk UNIZO-boekhoudplan dat tevens beantwoordt aan artikel 17 van de VZW-wet en haar 
uitvoeringsbesluiten. De Raad van Bestuur stelt een bedrijfsrevisor voor als commissaris van de reke-
ningen. De Raad van Bestuur legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.  

Artikel 13. Sectororganisaties Er zijn geïntegreerde en geassocieerde sectororganisaties.  
Geïntegreerde sectororganisaties 
Alle leden van de geïntegreerde sectororganisaties zijn UNIZO-leden en omgekeerd. Indien een ge-
integreerde sectororganisatie een eigen lidgeld wil vragen, dan moet dit door de Raad van Bestuur 
goedgekeurd worden. Dit lidgeld dient geïntegreerd te worden in het UNIZO-lidgeld of vice versa.  
Geassocieerde sectororganisaties  
Deze sectororganisaties zijn autonoom maar hebben met het UNIZO een samenwerkingsovereen-
komst of associatiecontract afgesloten. De associatieovereenkomst wordt meegedeeld door de Raad 
van Bestuur.  

Artikel 14. KMO Werking
Er bestaat een aparte doelgroepwerking voor UNIZO- KMO’s die zich specifiek richt tot het segment 
van de groei-KMO’s en internationaal opererende KMO’s. Deze doelgroepwerking is een fusie van het 
eerdere KMO-contact en KMO-Internationaal. 
De nationale UNIZO-KMO stuurgroep is het nationale overlegorgaan. Dit orgaan regelt de werking 
via een eigen huishoudelijk reglement. Bij tegenstrijdigheid hebben de statuten en het huishoudelijk 
reglement van UNIZO altijd voorrang.  

Artikel 15. De Directieraad  
De Directieraad van UNIZO is samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder, de directeur-generaal, 
de directeurs van UNIZO alsook de directeurs van de UNIZO-provincies. Er kunnen ook andere leden 
worden uitgenodigd. De Directieraad regelt zelf zijn opdracht, werking en organisatie.
  
Artikel 16. Het Directieteam  
Het Directieteam is samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder en de directeurs van UNIZO. 
Er kunnen ook andere leden worden uitgenodigd. Het regelt zelf zijn opdracht, werking en organisatie.  

Artikel. 17. ERELEDEN EN ERETEKENS VAN UNIZO.Voor verdienstelijke UNIZO-bestuursleden kunnen 
volgende eretekens worden aangevraagd:  
- bronzen ereteken: 15 jaar actief bestuurder van een UNIZO werking  
- zilveren ereteken: 20 jaar actief bestuurder van een UNIZO-werking waarbij de jaren als voorzitter of 
secretaris dubbel tellen  
- gouden ereteken: slechts in uitzonderlijke gevallen en na beslissing door de Raad van Bestuur van 
UNIZO voor zeer verdienstelijke bestuurders.  

Artikel. 18. Ereleden Voor verdienstelijke bestuurders, die hun carrière als bestuurder en ondernemer 
hebben beëindigd, bestaat de uitzonderlijke mogelijkheid om erelid van UNIZO te worden. Het UNI-
ZO-erelidmaatschap kan verleend worden op voordracht van het bestuursniveau waarin de onderne-
mer actief is en dient voorgedragen te worden door de Raad van Bestuur van de UNIZO-regio waar 
de ondernemer is gevestigd. De Raad van Bestuur van de UNIZO-regio moet de vraag tot toekenning 
argumenteren. Ereleden worden bij voorkeur benoemd op het ogenblik dat hem/haar een UNIZO ere-
teken wordt verleend. Het erelidmaatschap is gratis en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Een erelid 
wordt beschouwd als voorwaardig lid. De Raad van Bestuur van UNIZO kent het erelidmaatschap toe. 
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