
 

 

 

Artikel 1  
De vereniging is genaamd: Eurocontrol Guild of Air Traffic Services, bij afkorting EGATS. De 
vereniging is gevestigd te Beek (Limburg) 

Doel en middelen 

Artikel 2 
2.1. De vereniging stelt zich ten doel: 

a. het bevorderen van de veiligheid, doelmatigheid en regelmaat van de internationale 
luchtvaart 

b. het medewerken aan de ontwikkeling en het in stand houden van veilige en doelmatige 
luchtverkeersleidingssystemen, meer nog door collectieve dan door individuele 
onderzoekingen. 

c. het handhaven van een hoog peil van beroepskennis en vakbekwaamheid bij het 
luchtverkeersleidingspersoneel. 

d. het beschermen en veilig stellen van de individuele en algemene groepsbelangen van 
de leden. 

e. het aangaan en onderhouden van betrekkingen en het samenwerken met gelijksoortige 
en verwante organisaties.  

f. het bevorderen, aanmoedigen en versterken in het algemeen van het werk van het 
luchtverkeersleidingspersoneel en het ontwikkelen en uitdragen van de kennis van de 
luchtverkeersleiding in al zijn aspecten en toepassingen. 

g.het bevorderen en co‘rdineren van de sociale, culturele en sportieve activiteiten van de 
leden. 

h. het krachtig voorstaan en steunen van wetgeving inzake het verhogen van de 
veiligheid in de luchtvaart en inzake het beroep van luchtverkeersleider. 

 
2.2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer: 

a. het opstellen, verwerken en aanbieden van studierapporten en praktische voorstellen. 
b. het instellen van commissies ter bestudering van zaken betreffende de 

luchtverkeersleiding in het algemeen. 
c. het uitgeven van publikaties. 
d. het organiseren van congressen, lezingen en bijeenkomsten. 
e. alle andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn voor de doelstellingen van de 

vereniging. 
 

Duur 

Artikel 3 
 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

Lidmaatschap. 

Artikel 4 
 
4.1. De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden, ere-leden, donateurs en 

ondersteunende leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden, wordt of 



 

 

worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als aspirant leden, ere leden, 
donateurs en ondersteunende leden, tenzij het tegendeel blijkt. 

 
4.2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die de doelstellingen van de vereniging 

aanvaarden en in vaste dienst zijn aangesteld bij de Europese Organisatie voor de 
Veiligheid van de Luchtvaart, Eurocontrol, of na minimaal vijf jaar lidmaatschap van 
EGATS hiervan een vervroegd, invaliditeits- of ouderdomspensioen genieten en  

a. in het bezit zijn, dan wel tenminste vijf jaar in het bezit zijn geweest, van een bewijs 
van Bevoegdheid als Luchtverkeersleider, afgegeven door Eurocontrol of door de 
bevoegde instantie van een lidstaat van de European Civil Aviation Conference of  

b. werkzaam zijn, of werkzaam zijn geweest, als Flight Data Assistant in Maastricht 
UAC, of vanuit deze positie, na minimaal vijf jaar lidmaatschap van EGATS ,in een 
andere functie binnen Eurocontrol buiten Maastricht UAC te werk worden gesteld. 

c. Als gewoon lid kunnen ook worden toegelaten natuurlijke personen die de 
doelstellingen der vereniging aanvaarden, en werkzaam zijn als verkeersleider, in het 
bezit van een bewijs van bevoegdheid, in het Verkeersleidingscentrum Maastricht, in 
dienst van een civiele of militaire organisatie, en hoofdzakelijk belast met de 
afhandeling van militair luchtverkeer in een der lidstaten van Eurocontrol.Deze leden 
kunnen het lidmaatschap voortzetten na pensionering mits zij minimaal 5 jaar lid zijn 
geweest. 

 
4.3. Aspirant-leden 

Aspirant-leden zijn natuurlijke personen, die de doelstellingen der vereniging 
aanvaarden en te werk gesteld zijn als leerling-verkeersleider in het 
Verkeersleidingscentrum Maastricht, tot de tijd dat zij in het bezit zijn van een geldig 
Bewijs van bevoegdheid als verkeersleider en het Bestuur hen heeft toegelaten als 
gewoon lid. 
 

4.4. Ere-leden 
a. Ere-leden zijn natuurlijke personen, die zich voor de luchtverkeersleiding of de 

luchtvaart in het algemeen of voor de vereniging in het bijzonder, verdienstelijk 
hebben gemaakt. 

b. de wijze van benoeming van ere-leden zal worden vastgelegd in het Huishoudelijk 
Reglement van de vereniging. 

 
4.5. Donateurs 

Donateurs zijn verenigingen, bedrijven of andere organisaties die de vereniging in 
materieel of financieel opzicht steunen, tot een bedrag of waarde, waarvan het 
minimum is bepaald in het Huishoudelijk Reglement. 
 

4.6. Ondersteunende leden 
Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen, die de vereniging in materieel 
opzicht steunen, tot een bedrag of waarde, waarvan het minimum is bepaald in het 
Huishoudelijk Reglement. 
 

4.7. Het Bestuur beslist omtrent toelating van leden. Bij niet-toelating als lid kan de Algemene 
Vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

Het lidmaatschap eindigt: 

Artikel 5 
5.1. Door schriftelijke opzegging aan het bestuur, met inachtneming van de bij het 

Huishoudelijk Reglement gestelde voorwaarden. 
 



 

 

5.2. Van rechtswege indien en zodra een gewoon lid of aspirant lid niet langer voldoet aan de 
gestelde voorwaarden, omschreven in de artikelen 4.2 en 4.3 

 
5.3. Door ontzetting uit het lidmaatschap, wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen 

of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
 
5.4. Door overlijden, dan wel ontbinding van de rechtspersoon. 

Financiële middelen 

Artikel 6 
 
6.1. De financiële middelen van de vereniging bestaan uit contributies van de gewone en 

aspirant-leden, uit bijdragen van donateurs en ondersteunende leden, uit entreegelden, uit 
eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit 
andere toevallige baten. 

 
6.2. Ieder gewoon en aspirant-lid betaalt contributie waarvan het bedrag jaarlijks door de 

Algemene Vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. 
 
6.3. Gewone leden voldoen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de 

Algemene Vergadering. 
 
6.4. Het betaalmiddel zal zijn: de Euro. 
 
6.5. De bankrekeningen van de vereniging dienen te staan op naam van “Eurocontrol Guild of 

Air Traffic Services”. 
 
6.6. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede het kopen, vervreemden, bezwaren, huren 

en verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich 
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van 
de Algemene Vergadering. 

 
6.7. Onkosten zullen worden vergoed volgens de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement. 

Het Bestuur. 

Artikel 7 
7.1. Het Bestuur bestaat uit tenminste 5 personen, onder wie een voorzitter, een secretaris en 

een penningmeester. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene 
Vergadering. 

 
7.2. Het Bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat ten allen tijde de meerderheid der 

bestuurders, onder wie in elk geval de voorzitter, in het bezit zijn of zijn geweest, van een 
Bewijs van Bevoegdheid als Luchtverkeersleider en bovendien voor Eurocontrol te werk 
gesteld zijn in het verkeersleidingscentrum Maastricht. 

 
7.3. Het Bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, 

alsmede de voorzitter en de secretaris tezamen, zijn bevoegd de vereniging in en buiten 
rechte te vertegenwoordigen. De bestuurders kunnen zich daarbij door een schriftelijk 
gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. 

 
7.4. De bestuurders worden door de gewone leden in de Algemene Vergadering uit de gewone 

leden der vereniging benoemd. 



 

 

 
7.5. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 

Het kan voor ieder van hen, uit zijn midden, een plaatsvervanger aanwijzen. 
 
7.6. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen en ontslaan indien zij daartoe 

termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 
twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen. 

 
7.7. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk 

geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 
 
7.8. De leden van het Bestuur worden gekozen voor een periode van twee jaren. Het 

aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar voor een volgende periode. 

Algemene Vergaderingen 

Artikel 8 
8.1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Vergadering ( de 

Jaarvergadering ) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en 
doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in 
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. De begroting wordt op voorstel van het Bestuur 
vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

 
8.2. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de 

jaarvergadering, een commissie van tenminste drie gewone leden, die geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de jaarstukken over het lopende casu quo 
laatst verstreken jaar. De commissie brengt in de Algemene Vergadering verslag uit van 
haar bevindingen. 

 
8.3. Het Bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage 
van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

 
8.4. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en de jaarstukken strekt 

het Bestuur tot decharge. 
 
8.5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de 

Algemene Vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie gewone 
leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze 
commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen 
veertig dagen na de benoeming brengt zij aan de Algemene Vergadering verslag uit van 
haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene 
Vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig 
worden geacht. 

 
8.6. Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, met inachtneming van 

een termijn van dertig dagen. De convocatie bevat de agenda en geschiedt, voor zover van 
toepassing, door een aan alle gewone leden te zenden schriftelijke mededeling, dan wel 
door mededeling op het mededelingenbord van de vereniging. 

 
8.7. Het Bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering 

op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal gewone leden, met 
inachtneming van de voorwaarden in artikel 6. 

 



 

 

8.8. Alle gewone en aspirant-leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering. Slechts 
gewone leden bezitten stemrecht. Ieder gewoon lid is bevoegd zijn stem te doen 
uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, zoals nader geregeld in het 
Huishoudelijk Reglement. 

 
8.9. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van 

voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. 
 
8.10. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de 

Algemene Vergadering genomen bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht 
door de aanwezige gewone leden. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel 
geacht te zijn verworpen. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte 
meerderheid heeft verkregen vindt een tweede stemming plaats. Indien bij die tweede 
stemming de stemmen staken, beslist het lot. 

 
8.11. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde, worden door de secretaris of een door de 

voorzitter der vergadering aangewezen gewoon lid van de vereniging notulen gehouden. 
 
8.12. De voorzitter van het Bestuur leidt de vergaderingen. Bij diens afwezigheid zal een der 

overige bestuursleden als voorzitter der vergadering fungeren. 

Vaste commissies en afgevaardigden. 

Artikel 9 
9.1. Het bestuur kan vaste commissies benoemen. 
9.2. De voorzitter van een vaste commissie wordt benoemd door het Bestuur. 
9.3. Het Bestuur kan een afgevaardigde benoemen om een bepaalde taak uit te voeren. 
9.4. Het Bestuur kan een redacteur benoemen. 
9.5. Het Bestuur kan IFATCA-afgevaardigden benoemen voor de IFATCA vergaderingen. 

Statutenwijziging 

Artikel 10 
10.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de Algemene 

Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld.  

 
10.2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk 
zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de gewone leden ter inzage leggen 
tot na afloop van de dag, waarop de vergadering is gehouden. 

 
10.3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte 

stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is.Indien ter vergadering niet twee/derde van de stemgerechtigde leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is zal in een tweede vergadering dit besluit kunnen worden 
genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige 
stemgerechtigde leden. 

 
10.4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. 
 



 

 

10.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde 
statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen 
welker gebied de vereniging is gevestigd. 

Huishoudelijk Reglement 

Artikel 11 
 
11.1. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen met nadere regels 

omtrent alle onderwerpen, waarvan een regeling haar gewenst voorkomt. 
 
11.2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bijbesluit van de Algemene 

Vergadering indien dit schriftelijk verzocht wordt door tenminste een/derde gedeelte van de 
stemgerechtigde leden van de vereniging of indien het Bestuur zulks voorstelt. 

 
11.3. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die in strijd zijn met de 

bepalingen van de wet of de statuten. 

Ontbinding 

Artikel 12 
12.1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten met een meerderheid van 

tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een Algemene Vergadering waarin 
tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Indien ter vergadering niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is zal in een tweede vergadering dit besluit tot ontbinding kunnen 
worden genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal 
aanwezige stemgerechtigde leden. 

 
12.2. Bij ontbinding beslist de Algemene Vergadering met gewone meerderheid van stemmen 

over de bestemming van het vermogen. 
 
12.3. De financiële controle commissie is belast met de eindcontrole van het financiële beheer 

en vereffening. Zij bepaalt het vermogens saldo en besteedt dit aan de door de Algemene 
Vergadering vastgestelde doeleinden. 

Artikel 13 
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur.  
In geval van onduidelijkheid over de betekenis of interpretatie van de inhoud van de Engelse 
vertaling van de Statuten zal de Nederlandse versie beslissend zijn. 
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