
17 juni 2013  
[STATUTEN  BFFM – VERSIE NL-STUDIEDIENST 
FEDERAUTO] 

 
 

OPRICHTINGSAKTE 
 

Jules Bordetlaan 164 
 

1140  -  Brussel 
 
Ten jare tweeduizend dertien , op 17 juni   , vergaderden bij MOBILOM, Jules 
Bordetlaan 164, 1140 Evere, de ondergetekenden, stichtende leden, die verklaard 
hebben onder hen en met al degenen die later onderhavige statuten zullen aanvaarden 
en als leden opgenomen worden, een vereniging zonder winstbejag overeenkomstig de 
wet van 27 juni 1921,  zoals die gewijzigd werd door de wet van 2 mei 2002,te willen 

stichten waarvan zij de statuten als volgt vastgesteld hebben: 
 

 STATUTEN VZW  

BELGISCHE FEDERATIE  VOOR  FLEET  &  
MOBILITEITSMANAGEMENT 

(   “FLEET & MOBILITY”) 
 

Jules Bordetlaan 164 
 

1140  -  Brussel 
 
 
TITEL I NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR - INTERNE 

ORGANISATIESTRUCTUUR 
 
 
ARTIKEL 1 NAAM 
 
De vereniging zonder winstoogmerk neemt de naam aan van “Fédération Belge du  
management de fleet et de mobilité”, in het Frans, en “Belgische Federatie voor fleet en  
mobiliteitsmanagement”, in het Nederlands, hebbende als letterwoord “FLEET & MOBILITY” ” 
in beide talen.  Een van deze namen, onmiddellijk gevolgd door de woorden “Association sans 
but lucratif” of “Vereniging zonder winstoogmerk”, leesbaar en voluit geschreven of afgekort als 
“A.S.B.L.” of “V.Z.W.”, zal op alle akten, aankondigingen, publicaties en andere documenten 
van deze vereniging vermeld worden. 
 
 
ARTIKEL 2 ZETEL 
 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is MOBILOM, Evere (1140 Brussel), Jules 
Bordetlaan 164 in het gerechtelijk arrondissement Brussel. 
 
.  
 
ARTIKEL 3 DOEL VAN DE VERENIGING 
 
De vereniging heeft als doel de natuurlijke personen, de verenigingen alsmede de burgerlijke 
en de handelsvennootschappen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die representatief zijn 
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voor de economische activiteiten  van  ondernemingen die uit hoofde van hun bedrijfsvoering 
een wagenpark exploiteren en beheren en/of de mobiliteitspolitiek van de aangesloten 
bedrijven behartigen,  te verenigen en hun belangen te verdedigen en te promoten. 
 
Daarvoor heeft ze o.a. als missies en activiteiten : 
 
1. het bestuderen en het verwezenlijken van alles wat op economisch, technisch en juridisch 

vlak, zowel materieel als moreel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks beroepsmatig nuttig 
kan zijn voor haar leden in het algemeen of in het bijzonder die actief zijn op het gebied van 
het beheer en exploitatie van wagenparken en mobiliteitsmanagement binnen de 
ondernemingen , of voor één of meer categorieën van haar leden en in het algemeen het 
beschermen, het ontwikkelen en het verdedigen van hun professionele en interprofessionele 
belangen tegenover eender wie en meer bepaald tegenover de Overheid en alle regionale, 
nationale en internationale instellingen; 

2. De organisatie van sensibiliseringsacties ter bevordering van een meer duurzame 
wagenparkbeheer; 

3. het oprichten van een actie-, documentatie- en initiatievencentrum teneinde de vrijwaring 
van de belangen van haar leden te verzekeren; 

4. het ontwikkelen en het bestendigen van de zin voor beroepssolidariteit onder haar leden; 
5. het tot stand brengen van een minnelijke schikking voor de geschillen die tussen haar leden 

zouden rijzen; 
6. en, meer algemeen, het stellen van alle daden die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of 

gedeeltelijk met dit doel verwant of verknocht zijn, of die de ontwikkeling ervan bevorderen 
of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, inclusief relaties met de media. 

 
Zij kan alle hulp verlenen en op alle manieren belang nemen in verenigingen, organismen of 
ondernemingen, die een gelijkaardig of verbonden doel hebben of die kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking of de ontwikkeling van haar doel.  
 
De Algemene Vergadering is bevoegd om de aard en de draagwijdte van het doel van de 
vereniging te interpreteren. 
 
ARTIKEL 4 DUUR 
 
De vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur. 
 
ARTIKEL 5 ALGEMENE STRUCTUUR 
 
De vereniging bestaat uit volgende organen : 
 
• de Algemene Vergadering; 
• de Raad van Bestuur; 
• de Algemene en/of Sectoriële Groepen; 
• de Voorzitter en het Directiecomité. 
 
Overeenkomstig de regels van bevoegdheidsverdeling vervat in de onderhavige statuten en in 
het algemeen reglement van interne werking, kan de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur 
van de vereniging eventueel toevertrouwen aan de leden van het Directiecomité.  
 
Naast de bij onderhavige statuten opgerichte Algemene Groepen, kunnen in de schoot van de 
vereniging Algemene en/of Sectoriële Groepen worden opgericht,  
Tenslotte kan de Raad van Bestuur één of meer advies- en concertatiecomités oprichten. 
 
De Raad van Bestuur kan een algemeen reglement van interne werking opstellen om de 
basisbeginselen van de interne werking van de vereniging te regelen.  Dit algemeen reglement 
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van interne werking of de eventuele wijzigingen van dit reglement zullen aan de Algemene 
Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
De Raad van Bestuur kan ook één of meerdere bijzondere reglementen uitvaardigen, en deze 
bijzondere reglementen aanvullen of wijzigen. 
 
 
 
TITEL II LEDEN - TOETREDINGSVOORWAARDEN - BIJDRAGEN  - 

ONTSLAG - UITSLUITING 
 
 
ARTIKEL 6 LEDEN 
 
De vereniging is samengesteld uit effectieve leden, toegetreden leden en ereleden.  Alleen de 
effectieve leden genieten ten volle van alle maatschappelijke rechten. Het aantal leden mag 
niet minder bedragen dan drie. 
 
6.1 Zijn effectieve leden : 
 

De bedrijven of organisaties die een vestiging hebben in België, (en minstens tien ( 10) 
voertuigen in hun beheer hebben met uitzondering van bedrijven actief in de verkoop 
en/of leasing van voertuigen of actief in de exploitatie van personen-of goederen 
vervoeren die toegelaten worden door de Raad van Bestuur. Specifieke vloot- en 
mobiliteitsadviesbureau’s  en automotive leasing bedrijven al of niet verbonden met een 
motorvoertuigenconstructeur of zijn vertegenwoordiger of gespecialiseerde media rond 
vloot- en mobiliteitsaspecten, beantwoorden niet aan de criteria om lid te worden.  
 
De bedrijven en organisaties dienen een vertegenwoordiging op de Belgische en/of 
buitenlandse markt te hebben ,  

 
6.2 Zijn ereleden : 
 
 Zijn ereleden de natuurlijke personen wier persoonlijkheid en sociale positie van aard zijn 

het prestige van de vereniging te vergroten en die door de Raad van Bestuur aanvaard 
worden.  

 
 
 
 
ARTIKEL 7 TOETREDINGSVOORWAARDEN EN GEVOLGEN VAN LI DMAATSCHAP 
 
7.1 Effectieve: 
 

7.1.1 Toetredingsaanvraag en toelating door de Raad van Bestuur 
 Toetredingsaanvragen moeten door een kandidaat-lid schriftelijk gericht worden 

tot de vereniging, op de maatschappelijke zetel.  Nadat het kandidaat-lid het 
toetredingsformulier en bijhorende vragenlijst tot rangschikking ingevuld en 
ondertekend heeft teruggestuurd, beslist de Raad van Bestuur over de 
aanneming van het kandidaat-lid, en over het hem toegekend statuut binnen de 
vereniging.  

 
7.1.2 Betaling van een toetredingsbijdrage 
 De leden van de vereniging betalen bij hun toetreding een éénmalige 

toetredingsbijdrage.  Deze toetredingsbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de 
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Algemene Vergadering zonder evenwel duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,- 
€) per lid te overschrijden.())  Het maximumbedrag kan  jaarlijks worden 
geïndexeerd overeenkomstig de formule opgenomen in het algemeen reglement 
van interne werking. 

 
 Na een beëindiging van het lidmaatschap overeenkomstig artikel 9, zal, bij een 

nieuwe toetreding, de toetredingsbijdrage opnieuw verschuldigd zijn. 
 
7.1.3 Betaling van het jaarlijks lidgeld 
 De leden verbinden er zich toe jaarlijks hun lidgeld te betalen dat door de 

Algemene Vergadering wordt vastgesteld, doch waarvan het totaal bedrag nooit 
twee duizend vijfhonderd euro (2.500,- €)( per lid mag overschrijden.  Dit bedrag 
zal jaarlijks worden geïndexeerd overeenkomstig de formule opgenomen in het 
algemeen reglement van interne werking. 

 
 Bij de aanvaarding van een kandidaat-lid wordt de hoedanigheid van lid slechts 

effectief verworven door de betaling van het lidgeld met betrekking tot het lopend 
boekjaar van de vereniging.  

 
 Elk ontslagnemend of uitgesloten lid dient het lidgeld te betalen voor het 

boekjaar waarin het ontslag of de uitsluiting plaatsvond. 
 
 
 

7.2 Ereleden 
 
 Erelidmaatschap wordt door de Raad van Bestuur, onder de door haar te bepalen 

voorwaarden, verleend aan natuurlijke personen wiens persoonlijkheid of functie het 
aanzien van de vereniging kunnen vergroten. 

 
7.3 Gevolgen van het lidmaatschap 
 
 Elke toetredingsaanvraag behelst de aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige 

statuten, van het algemeen reglement van interne werking, van de bijzondere 
reglementen en van elke door de vereniging genomen of te nemen beslissing, alsook de 
verbintenis tot naleving van alle erin bedongen verplichtingen. 

 De verbintenissen van de vereniging leveren voor haar leden geen persoonlijke 
verplichtingen ten opzichte van derden op. 

  
ARTIKEL 8 SCHORSING VAN HET LIDMAATSCHAP 
 
Onverminderd gebeurlijke andere sancties, mag de Raad van Bestuur, in afwachting van een 
beslissing ten gronde door de Algemene Vergadering, de lidmaatschapsrechten van de leden 
van de vereniging schorsen, indien deze leden zich schuldig hebben gemaakt aan : 
 
a) een ernstige inbreuk op een statutaire bepaling, een bepaling van het algemeen 

reglement van interne werking, van de bijzondere reglementen of van beslissingen van de 
Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur;  

 
b) een ernstige inbreuk op wettelijke bepalingen, op de openbare orde of de goede zeden. 
 
De Raad van Bestuur kan deze maatregel enkel nemen nadat het betrokken lid de kans 
gekregen heeft om, indien hij dit wenst, zijn eventuele verweermiddelen voor te leggen. 
 
ARTIKEL 9 VERLIES VAN HET LIDMAATSCHAP 
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De hoedanigheid van lid gaat verloren door overlijden, ontslag, uitsluiting of wanneer het lid niet 
langer de voorwaarden gesteld bij artikel 6 vervult. 
 
9.1 Ontslag 
  
 Het staat elk lid vrij ontslag te nemen uit de vereniging.  De vereniging moet in kennis 

gesteld worden van het ontslag per aangetekende brief te richten aan de voorzitter van 
de Raad van Bestuur op de maatschappelijke zetel van de vereniging.  Wat de vroeger 
genomen beslissingen betreft, heeft het ontslag slechts uitwerking op het einde van het 
boekjaar waarin het werd gegeven en het lid blijft dus deel uitmaken van de vereniging tot 
op het einde van dat boekjaar. 

  
 Wordt evenwel automatisch als ontslagnemend beschouwd, elk lid : 
 

1. dat niet meer de voorwaarden vervult, zoals zij zijn vastgesteld door artikel 6; 
 
2. dat wettelijk of in rechte ophoudt te bestaan als rechtspersoon; 
 
3. dat onbekwaam, in staat van onvermogen of failliet verklaard werd of diens 

onderneming failliet verklaard werd; 
 
4. dat dertig (30) dagen na de datum van verzending van de ingebrekestelling per 

aangetekende brief zijn volledige toetredingsbijdrage of jaarlijks lidgeld niet betaald 
heeft; 

 
5. dat, wanneer het lidmaatschap op naam is van een natuurlijk persoon, niet langer 

actief is in de onderneming die hij leidde of die hem tewerkstelde op het ogenblik van 
zijn aanvaarding als lid; 

 
 
 In de voormelde gevallen stelt de Raad van Bestuur, bij per post aangetekende brief, het 

betrokken lid in kennis van de statutaire grondslag waarop het lid als ontslagnemend 
wordt beschouwd.  Dertig (30) dagen na de datum van de verzending van voormeld 
schrijven, kan de Raad van Bestuur het verlies van de hoedanigheid van lid soeverein 
vaststelllen. 

 
9.2 Uitsluiting van een effectief, of erelid 

 
Zal uit de vereniging mogen uitgesloten worden, elk lid dat zich schuldig gemaakt heeft 
aan een ernstig verzuim van de plichten die op hem rusten als lid of tekort schoot in eer 
en rechtschapenheid.. De Algemene Vergadering zal soeverein beslissen over de 
uitsluiting, op voorstel van de Raad van Bestuur en door middel van geheime stemming 
bij tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
effectieve leden nadat het betrokken lid de kans gehad heeft om, indien hij dit wenst, zijn 
eventuele verweermiddelen voor te leggen.  De beslissing zal per aangetekende brief ter 
kennis gesteld worden van de betrokkene.  
 

ARTIKEL 10 RECHTEN VAN DE UITGESLOTEN OF ONTSLAGNEM ENDE LEDEN 
 
De ontslagnemende en uitgesloten leden, hun rechthebbenden en schuldeisers, alsmede de 
erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen rechten 
laten gelden op het maatschappelijk bezit.  Zij kunnen geen teruggave eisen van om het even 
welke gift, toelage of inbreng. 
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Evenmin kunnen zij een uittreksel van de rekeningen vragen of het afleggen van 
verantwoording eisen, verzegeling of inventaris van de goederen en waarde van de vereniging 
aanvragen, of de verdeling, de openbare verkoop of vereffening daarvan vorderen. 
 
 
TITEL III ALGEMENE VERGADERING 
 
 
ARTIKEL 11 BEVOEGDHEDEN 
 
De Algemene Vergadering bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend krachtens de 
wet of krachtens de huidige statuten. 
 
De Algemene Vergadering alleen is bevoegd om over de volgende punten te beraadslagen en 
te beslissen : 
 
1. de wijziging van de statuten; 
2. de benoeming en de afzetting van de Bestuurders; 
3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 

ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
4. de kwijting aan de Bestuurders en de commissarissen; 
5. de goedkeuring van de begroting en de rekening; 
6. de ontbinding van de vereniging; 
7. de uitsluiting van een lid; 
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
9. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.. 
 
De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle leden van de vereniging, 
zelfs voor de eventuele afwezigen. 
 
 
 
ARTIKEL 12 SAMENSTELLING 
 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit al de effectieve leden.   
De rechtspersonen moeten vertegenwoordigd worden door een natuurlijk persoon die de macht 
heeft om de onderneming te verbinden. 
 
 
 
ARTIKEL 13 STEMRECHT 
 
Elk aanwezig of vertegenwoordigd effectief lid beschikt over één stem op de Algemene 
Vergadering. 
 
 
ARTIKEL 14 AANWEZIGHEID EN VERTEGENWOORDIGING VAN D E LEDEN 
 
Alle effectieve leden van de vereniging hebben het recht de Algemene Vergadering bij te 
wonen.  Zij kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lid, effectief lid van de vereniging,  
naar hun keuze, onder de voorwaarden bepaald door het algemeen reglement van interne 
werking of, bij gebreke daaraan, door de Raad van Bestuur.  Elk lid mag slechts twee andere 
leden vertegenwoordigen. 
 
ARTIKEL 15 OPROEPINGEN 
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Alle effectieve leden worden bij gewone brief of per e-mail opgeroepen tot de Algemene 
Vergadering en dit minstens tien (10) werkdagen voor de datum van de vergadering.  
Oproepingen namens de Raad van Bestuur kunnen alleen geldig gedaan worden onder de 
handtekening van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, twee Bestuurders of de Secretaris-
generaal. 
 
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering bevat, vermeldt tevens de agenda, die 
vastgelegd wordt door de Raad van Bestuur. 
 
In dringende gevallen mogen de oproepingsbrieven aan de effectieve leden minder dan tien 
(10) werkdagen op voorhand verzonden worden, maar ze moeten dan wel uitdrukkelijk het 
dringend karakter vermelden. 
 
ARTIKEL 16 AGENDA EN BIJKOMENDE VOORSTELLEN 
 
De Raad van Bestuur bepaalt de agenda van alle Algemene Vergaderingen. 
 
De Raad van Bestuur moet alle voorstellen op de agenda plaatsen die ondertekend zijn door 
tenminste één twintigste (1/20ste) van de effectieve leden, vermeld op de laatste lijst die werd 
neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. 
 
Deze verplichting geldt echter enkel wanneer het voorstel concreet en precies geformuleerd is 
en aan de Raad van Bestuur gericht werd tenminste vijf werkdagen voor de vergadering.  De 
Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen over de punten 
vermeld op de agenda. 
 
Afwijkingen van de agenda zijn slechts mogelijk mits éénparige instemming van alle aanwezige 
Bestuurders, en wanneer de Algemene Vergadering hiertoe vervolgens beslist met een 
meerderheid van tweederde (2/3de) van de aanwezige of gevolmachtigde leden. 
 
ARTIKEL 17 JAARVERGADERING 
 
Elk jaar wordt een jaarvergadering gehouden,in de loop van de maand oktober.  De 
vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats, vermeld in de 
oproeping. 
 
De jaarvergadering : 
 
• aanhoort het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris of Commissarissen; 
 
• doet uitspraak over de staat van ontvangsten en uitgaven van het vorig boekjaar, opgesteld 

door de Raad van Bestuur; 
 
• spreekt zich uit over de kwijting aan de Bestuurders en de Commissarissen; 
 
• legt het budget van het lopend boekjaar vast; 
 
• bepaalt het bedrag van de toetredingsbijdrage en het jaarlijks lidgeld; 
 
• gaat, indien nodig, over tot de benoeming van de Bestuurders en de Commisssaris(sen); 
 
• tenslotte, beraadslaagt over alle andere punten vermeld op de agenda. 
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ARTIKEL 18 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN 
 
De Raad van Bestuur kan op elk moment buitengewone Algemene Vergaderingen 
bijeenroepen. 
 
Hij moet ze bijeenroepen binnen de vijfenveertig (45) dagen wanneer tenminste éénvijfde 
(1/5de) van de effectieve leden  die vermeld staan op de laatste lijst, jaarlijks neergelegd ter 
griffie van de rechtbank van koophandel, daarom gezamenlijk verzoeken.  Een dergelijk 
verzoek zal echter pas geldig zijn wanneer het schriftelijk gebeurt, ondertekend is door alle 
verzoekers en het concreet en precies uitdrukt wat de agenda is van de vergadering die ze 
willen samenroepen. 
 
ARTIKEL 19 OPSCHORTING 
 
De Raad van Bestuur heeft steeds het recht elke Algemene Vergadering tijdens de zitting te 
verdagen met drie weken;  deze verdaging vernietigt alle genomen beslissingen.  
 
ARTIKEL 20 VOORZITTERSCHAP 
 
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of , 
bij diens afwezigheid, door de Vice-voorzitter of, indien nodig, door een ander lid van de Raad 
van Bestuur, in rangorde van ouderdom.  De Voorzitter duidt een Secretaris aan die niet 
noodzakelijk lid is van de vereniging.  Het bureau van de vergadering wordt verder aangevuld 
met de aanwezige leden van het Directiecomité en met twee stemopnemers, gekozen door de 
vergadering. 
 
ARTIKEL 21 MEERDERHEDEN 
 
21.1 Principe 
 
 De Algemene Vergadering besluit bij eenvoudige meerderheid van stemmen, welke ook 

het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden weze, behalve in de gevallen 
waarin de wet of onderhavige statuten bijzondere aanwezigheidsquorums of 
meerderheden vereisen.  De geheime stemming is verplicht wanneer het gaat om 
verkiezingen of aangelegenheden die personen aanbelangen. 

 
21.2 Gekwalificeerde meerderheden 
 

1. De volgende beslissingen kunnen slechts genomen worden bij tweederde 
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve 
leden: 
a) de uitsluiting van leden 

 2. Onverminderd de andere voowaarden vermeld in artikel 22 vereisen de 
beslissingen betreffende de statutenwijziging de tweederde meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve indien 
het gaat om een wijziging van de doelen waarvoor de vereniging opgericht werd, 
zoals opgesomd in het artikel 3, of om de ontbinding van de vereniging waarvoor 
een meederheid van 4/5e van de stemmen vereist is. 

 
ARTIKEL 22 STATUTENWIJZIGING EN QUORUM 
 
De Algemene Vergadering kan enkel dan geldig beraadslagen over de voorstellen tot 
statutenwijziging of over de ontbinding van de vereniging, wanneer deze speciaal op de agenda 
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in de oproeping werden vermeld en wanneer tweederde van de effectieve leden van de 
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
Wanneer niet tweederde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een 
tweede vergadering samengeroepen te worden die geldig zal kunnen beraadslagen welke ook 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden is. Deze tweede vergadering zal 
samengeroepen worden binnen een termijn die niet minder dan 2 weken mag bedragen. 
 
ARTIKEL 23 NOTULEN 
 
Van alle bijeenkomsten van de Algemene Vergaderingen worden notulen opgemaakt.  De 
notulen worden ondertekend door de Voorzitter van de vergadering en door de Secretaris-
generaal evenals door al de aanwezige leden van de vereniging, die hierom verzoeken. Zij 
worden bijgehouden op de zetel waar alle leden er kennis van mogen nemen zonder ze te 
mogen verplaatsen.  De derden mogen er slechts kennis van nemen mits geschreven toelating 
van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, de Vice-Voorzitter. 
 
De afschriften en uittreksels worden ondertekend, hetzij door de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur of de Secretaris-generaal, hetzij door twee Bestuurders. 
 
 
TITEL IV RAAD VAN BESTUUR 
 
 
ARTIKEL 24 AANTAL EN SAMENSTELLING 
 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum vijf (5) 
leden en maximum twintig (20) leden, natuurlijke personen verkozen door de Algemene 
Vergadering. 
Om een evenwichtige vertegenwoordiging van de leden naargelang hun activiteit te verzekeren, 
zal de Algemene Vergadering er over waken dat alle type-bedrijven-leden en sectoren  in de 
raad van bestuur vertegenwoordigd zijn: 
 
ARTIKEL 25 DUUR VAN HET MANDAAT 
 
De duur van het Bestuudersmandaat is vier jaar. Uittredende Bestuurders zijn steeds 
hernoembaar 
 
ARTIKEL 26 ONVERENIGBAARHEDEN 
 
Eenzelfde natuurlijke persoon kan niet meer dan één Bestuursmandaat bekleden binnen de 
vereniging.  In geval van dubbelmandaat, zal hij automatisch als ontslagnemend worden 
beschouwd voor één van beide mandaten. 
 
Voor de functie van Voorzitter en van Vice-Voorzitter kan een onverenigbaarheid intreden, 
indien de betrokkene een leidende functie waarneemt in een andere organisatie of vereniging 
waarvan de activiteiten nadelig zijn of zouden kunnen zijn voor de belangen van de vereniging.  
De Raad van Bestuur beoordeelt dit soeverein. 
 
In de aldus ontstane vacature zal worden voorzien overeenkomstig artikel 28. 
 
 
 
ARTIKEL 27 BEEINDIGING VAN HET BESTUURSMANDAAT 
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Het mandaat van Bestuurder loopt ten einde door overlijden, door ontslag, of door herroeping 
gestemd door de Algemene Vergadering bij meerderheid van 2/3e van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden of omdat een Bestuurder niet langer 
beantwoordt aan de voorwaarden gesteld tot benoeming als verkozen Bestuurder. 
 
Zal van rechtswege als ontslagnemend beschouwd worden, elke Bestuurder die onbekwaam, in 
staat van onvermogen of failliet verklaard werd of wiens onderneming failliet verklaard werd, 
evenals elke Bestuurder die niet langer actief is in de onderneming die hij leidde of die hem 
tewerkstelde of die hij vertegenwoordigde op het ogenblik van zijn verkiezing, behalve indien de 
Raad van Bestuur daar anders over beslist. 
 
In de aldus ontstane vacature zal worden voorzien overeenkomstig artikel 28. 
 
ARTIKEL 28 VACATURE 
 
De Raad van Bestuur kan overgaan tot de voorlopige benoeming van een Bestuurder. 
 
De Algemene Vergadering gaat bij haar volgende bijeenkomst over tot de definitieve verkiezing 
van een nieuwe Bestuurder.  De nieuw verkozen Bestuurder beëindigt het mandaat van zijn 
voorganger. 
In ieder geval behoudt de Raad van Bestuur zijn volheid van bevoegdheden als ware hij 
voltallig. 
 
ARTIKEL 29 PUBLICITEIT 
 
Elke benoeming, ontslag of afzetting van een Bestuurder moet binnen één maand na de datum 
van de beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. 
 
ARTIKEL 30 AANSPRAKELIJKHEID 
 
De Bestuurders treden op als een college.  De verbintenissen van de vereniging houden voor 
hen geen enkele persoonlijke verbintenis in.  Zij zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering 
van hun mandaat.  Dit mandaat is onbezoldigd. 
 
ARTIKEL 31 VOORZITTER, VICE-VOORZITTER EN PENNINGME ESTER 
 
Tjidens zijn eerste vergadering na zijn verkiezing kiest de Raad van Bestuur uit zijn midden een 
voorzitter van de Raad,  twee vice-voorzitters en een penningmeester. 
 
Bij belet worden de prerogatieven van de voorzitter uitgeoefend door de twee vice-voorzitters of 
in geval van afwezigheid van deze laatste door de oudste bestuurder. 
 
ARTIKEL 32 WERKING EN MEERDERHEIDSVORMING 
 
32.1 Oproeping 
 
 De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter en vergadert onder diens 

voorzitterschap of onder het voorzitterschap van de persoon die de voorzitter vervangt 
conform het artikel 31 zo dikwijls als zulks in het belang van de vereniging noodzakelijk is, 
maar tenminste om de twee maand.  De Raad van Bestuur moet worden samengeroepen 
wanneer éénderde van de Bestuurders daarom verzoekt. 

 
32.2 Eenvoudige meerderheid 
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 De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden;  bij staking van stemmen, is de stem van de 
Voorzitter of van diegene die hem vervangt, doorslaggevend.   

 
32.3 Strijdigheid van belangen 
 
 Een Bestuurder kan niet deelnemen aan de stemming over een onderwerp waarbij hij 

persoonlijk belang heeft.  
 
ARTIKEL 33 VOLMACHTEN 
 
De Bestuurders hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen door een ander voor de 
vergadering gevolmachtigde Bestuurder.  Een Bestuurder kan slechts twee volmachten dragen.  
De volmachten moeten op naam gegeven worden per eenvoudige brief, per e-mail of telefax, 
op de zetel van de vereniging.  Deze volmacht is slechts geldig voor één enkele vergadering. 
 
ARTIKEL 34 QUORUM 
 
De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen over de agenda indien de helft der 
Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.  Is aan deze aanwezigheidsvoorwaarde 
niet voldaan, dan wordt een nieuwe vergadering belegd met dezelfde agenda.  Deze 
vergadering kan geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
Bestuurders. 
 
ARTIKEL 35 BEVOEGDHEDEN 
 
Al hetgeen niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt door de statuten of door de wet aan de 
Algemene Vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de Raad.  De Raad van Bestuur heeft 
de meest uitgebreide macht voor het bestuur en het beheer van de vereniging en kan alle 
handelingen stellen binnen de perken van het doel van de vereniging. 
 
De Raad van Bestuur beschikt bovendien over volgende bevoegdheden binnen de perken van 
onderhavige statuten : 
 
• de samenroeping van de gewone en de buitengewone Algemene Vergaderingen, alsmede 

de vaststelling van de agenda; 
• de uitwerking van een algemeen reglement van interne werking, dat ter goedkeuring wordt 

voorgelegd aan de Algemene Vergadering; 
• de uitwerking, goedkeuring en wijziging van bijzondere reglementen; 
• de beslissing omtrent alle toetredingsaanvragen; 
• de vaststelling tot welke Algemene en Sectoriële Groepen de leden behoren, alsmede de 

beslissing over hun statuut van “effectief lid” het onderzoek omtrent de eventuele uitsluiting 
van leden en de voorlegging van een voorstel ter zake aan de Algemene Vergadering; 

• het opmaken van de inventaris van de activa en de verbintenissen van de vereniging; 
• het opstellen van de staat van de ontvangsten en de uitgaven van het voorbije boekjaar en 

van de begroting voor het volgend boekjaar, en de voorlegging ter goedkeuring aan de 
Algemene Vergadering; 

• het uitbrengen van verslag voor de Algemene Vergadering over de stand van zaken van de 
vereniging en over haar financiële toestand; 

• het opstellen van de jaarlijkse lijst van leden van de vereniging en de neerlegging van deze 
lijst ter griffie van de rechtbank van koophandel. 
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ARTIKEL 36 HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID 
 
De akten die de vereniging verbinden, andere dan de akten van dagelijks bestuur, worden, 
behoudens bijzondere delegatie door de Raad van Bestuur, ondertekend ofwel door de 
Voorzitter ofwel door twee Bestuurders die ten overstaan van derden geen staving van hun 
bevoegdheden dienen te geven. 
 
ARTIKEL 37 DELEGATIE VAN HET DAGELIJKS BESTUUR EN B ESTUUR VAN DE 

BRIEFWISSELING 
 
Het dagelijks bestuur van de briefwisseling en de lopende zaken, met inbegrip van de 
aansluitende vertegenwoordiging,  kan opgedragen worden aan een  Secretaris-generaal, of, 
bij zijn afwezigheid, aan een ander persoon, gevolmachtigd door de Raad van Bestuur. 
 
ARTIKEL 38 BEVOEGDHEID TOT OPTREDEN IN RECHTE 
 
Het optreden in rechte, zowel als eisende partij als in de hoedanigheid van verwerende partij, 
wordt, in naam van de vereniging, opgevolgd door de Raad van Bestuur, op vervolging en 
benaarstiging van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of van twee Bestuurders, zonder dat 
zij hun machtiging moeten bewijzen. 
 
ARTIKEL 39 NOTULEN 
 
Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt, die ondertekend 
worden door de Voorzitter en door de Secretaris-generaal.  Zij worden op de zetel bewaard.  
De afschriften of uittreksels van de notulen dienen te worden voorgelegd en ondertekend door 
de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door de Vice-Voorzitter die hem vervangt, of door 
twee Bestuurders of door de Secretaris-generaal. 
 
 
TITEL V VOORZITTER EN DIRECTIECOMITE 
 
 
ARTIKEL 40 VOORZITTER 
 
De Voorzitter, benoemd door de Raad van Bestuur, wordt belast met de externe 
vertegenwoordiging van de vereniging en het voorzitten van de vergaderingen van de Raad van 
Bestuur, , evenals de Algemene Vergaderingen. 
 
TITEL VI ADVIES- EN CONCERTATIECOMITES 
 
 
ARTIKEL 41 DEFINITIE EN OPRICHTING 
 
De Raad van Bestuur kan, op voorstel van het Directiecomité, en in functie van de behoeften 
van de vereniging, advies- en/of concertatiecomités oprichten. 
 
Adviescomités zijn samengesteld uit een aantal personen die niet noodzakelijk lid zijn van de 
vereniging, maar die hetzij wegens hun speciale bevoegdheid, ervaring of activiteit in bepaalde 
domeinen, hetzij wegens hun interesse voor de sector, tot de goede werking van de vereniging 
of één of meerdere van haar activiteiten kunnen bijdragen. 
 
Concertatiecomités zijn werkgroepen of commissies, opgericht binnen de vereniging of in 
samenwerking met andere rechtspersonen, en belast met om het even welke studie, project of 
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onderzoek, hetzij tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel, hetzij met het oog op het 
verwezenlijken van synergetische effecten. 
 
 
ARTIKEL 42 WERKING 
 
In overleg met de advies- en concertatiecomités zal de Voorzitter, bijgestaan door het 
Directiecomité, de samenstelling en de werkwijze bepalen aan de hand van één of meer 
bijzondere reglementen. 
 
De advies- en concertatiecomités hebben enkel een adviserende bevoegdheid. 
 
TITEL VII TOEZICHT 
 
 
ARTIKEL 43 COMMISSARISSEN 
 
De Algemene Vergadering benoemt één of meer herbenoembare Commissaris(sen) en bepaalt 
de duur van hun mandaat en hij zal ook hun eventuele bezoldiging bepalen. Desgevallend gaat 
de Algemene Vergadering over tot de herroeping van de Commissaris(sen). Als de wet dit 
oplegt moet de commissaris gekozen worden onder de leden van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren.  
 
De opdracht van de Commissaris(sen) bestaat erin, zonder enige beperking, toezicht te houden 
en controle uit te oefenen op al de verrichtingen van de vereniging.  Zij kunnen op de zetel van 
de vereniging kennis nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en, in het algemeen, 
alle geschriften van de vereniging.  Zij onderzoeken de inventaris, de jaarrekening en de 
begroting opgesteld door de Raad van Bestuur en brengen verslag uit aan de jaarvergadering 
van het resultaat van hun werkzaamheden. 
 
Indien er meer dan één Commissaris is, treden ze op als college, maar zij kunnen ieder 
afzonderlijk alle gewenste onderzoeken verrichten. 
 
De verbintenissen van de vereniging houden voor hen geen enkele persoonlijke verbintenis in.  
Zij zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. 
 
 
TITEL VIII DIVERSE BEPALINGEN 
 
 
ARTIKEL 44 MAATSCHAPPELIJK JAAR 
 
Het maatschappelijk jaar begint op 1januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 
In afwijking hiervan, zal het eerste maatschappelijk dienstjaar heden beginnen en op  31 
december 2014 eindigen. 
 
ARTIKEL 45 REKENINGEN EN BEGROTINGEN 
 
Elk jaar worden op 30 juni de rekeningen van de vereniging afgesloten.  De Raad van Bestuur 
stelt een staat van ontvangsten en uitgaven op en legt deze ter goedkeuring voor aan de 
jaarvergadering, na controle van de Commissaris(sen).  Elk jaar beslist de Algemene 
Vergadering omtrent de begroting van het lopend boekjaar, op voorstel van de Raad van 
Bestuur. 
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ARTIKEL 46 ALGEMEEN REGLEMENT VAN INTERNE WERKING E N BIJZONDERE 
REGLEMENTEN 

 
Een algemeen reglement van interne werking zal door de Raad van Bestuur mogen worden 
uitgewerkt en voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.  Dit algemeen 
reglement van interne werking zal bepalingen bevatten met betrekking tot de werking van, en 
tussen, de verschillende organen van de vereniging, alsmede alle andere bepalingen, die de 
Raad van Bestuur wenselijk acht.  Het algemeen reglement van interne werking kan enkel door 
de Algemene Vergadering worden goedgekeurd, aangevuld en gewijzigd bij een eenvoudige 
meerderheid van de stemmen. 
 
De Raad van Bestuur kan bovendien alle bijzondere reglementen uitvaardigen, die hij wenselijk 
acht.  De bijzondere reglementen kunnen evenwel niet afwijken van de statuten, het algemeen 
reglement van interne werking en de beslissingen van de Algemene Vergadering.  De Raad 
van Bestuur vaardigt de bijzondere reglementen uit en brengt wijzigingen en aanvullingen aan 
bij eenvoudige meerderheid. 
 
ARTIKEL 47 ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
 
In geval de vereniging vrijwillig zou ontbonden worden, bepaalt de Algemene Vergadering, die 
tot de ontbinding besluit, op hetzelfde ogenblik de voorwaarden van de vereffening, duidt zij de 
vereffenaars aan, bepaalt zij hun bevoegdheden en eventuele bezoldigingen en legt zij de 
bestemming vast van de goederen die zouden overblijven na de betaling van het passief. 
 
ARTIKEL 48 VERLIES VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID 
 
Indien de vereniging, om redenen onafhankelijk van de leden, ophoudt de rechtspersoonlijkheid 
te genieten, zal zij, met de statuten, als vereniging van gemeen recht, tussen haar leden blijven 
voortbestaan. 
 
 
ARTIKEL 49 KEUZE VAN VERBLIJFPLAATS 
 
Ieder lid van de vereniging, iedere Bestuurder, iedere Commissaris en iedere vereffenaar die 
niet in België woonachtig is, is verplicht keuze van woonst te doen binnen het grondgebied van 
België, voor alles wat verband houdt met de toepassing van deze statuten. 
 
Indien geen keuze van woonplaats behoorlijk aan de vereniging werd betekend, zal deze 
woonplaats van rechtswege geacht worden zich te bevinden op de zetel van de vereniging, 
waar alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen, betekeningen en oproepingen op 
geldige wijze zullen worden gedaan. 
 
ARTIKEL 50 INTERPRETATIE VAN DE STATUTEN 
 
De Raad van Bestuur zal op soevereine wijze uitspraak doen over iedere betwisting betreffende 
de uitlegging van het algemeen reglement van inwendige orde alsmede de bijzondere 
reglementen van inwendige orde. De Algemene Vergadering is bevoegd als het om een 
betwisting gaat betreffende de interpretatie van onderhavige statuten. 
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ARTIKEL 51 AKTEKOSTEN 
 
De kosten waartoe onderhavige akte aanleiding geeft of zal geven worden  door de vereniging 
gedragen. 
 
ARTIKEL 52 TOEPASSELIJK RECHT 
 
De wettelijke bepalingen van Belgisch recht die van toepassing zijn op de vereniging zonder 
winstoogmerk, zijn toepasselijk op de vereniging in alle gevallen waarin deze statuten niet 
voorzien. 
 
ARTIKEL 53 GESCHILLEN 
 
In het geval van een geschil veroorzaakt door de interpretatie of de uitvoering van onderhavige 
statuten, zullen enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vereniging 
bevoegd zijn, behoudens minnelijke schikking tussen de partijen eventueel verkregen onder de 
bescherming van het adviescomité opgericht conform het artikel 43. 
 
ARTIKEL 54 TWEETALIGE STATUTEN 
 
De statuten van de vereniging worden in de Franse en in de Nederlandse taal opgesteld.  De 
twee teksten hebben dezelfde rechtswaarde.  
 
Aldus opgemaakt aanvaard te Brussel, op 17 juni 2013 
(*)(Volgen de handtekeningen.) 
 
 
Aldus gedaan te Brussel op 17 juni  2013, in 4 originele exemplaren, in het Nederlands (2) en in 

het Frans (2) opgesteld, waarvan iedere ondertekenende verschijner erkent een 
exemplaar te hebben ontvangen, een ander origineel exemplaar neergelegd zijnde op de 
zetel van de vereniging. 

 
Volgen de handtekeningen, met de vermelding “ gelezen en goedgekeurd” 
 
(*)Zie handgetekende lijst in bijlage  
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STICHTENDE LEDEN 17 juni   2013 
 
Handtekening voorafgegaan door “Gelezen en goedgeke urd” 
 
NAAM+ Rijksregisternummer  VOOR DE FIRMA /adres                        Handtekening 
__________________________________________________________________________ 
 
…………………. 
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En onmiddellijk in Algemene vergadering samengekomen , hebben de verschijners als 
bestuurders verkozen, overeenkomstig artikel 24 van de statuten: 
 
NAAM+ VOORNAAM+ ADRES +BEROEP+ 
RIJKSREGISTERNUMMER+GEBOORTEDATUM+ PLAATS) 
 
1.………………………………………………………………………………………. 
 
2.………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.……………………………………………………………………….. 
6………………………………………................................7……………………………………………
…………………… 
8;…………………………………………………………. 
9………………………………………………………. 
10………………………………………………………… 
 
die aanvaarden. 
Vervolgens heeft de Raad van Bestuur , overeenkomstig artikel 31 van de statuten.tot  
Voorzitter, twee vice-voorzitters en penningmeester benoemd. 
 
Voorzitter:………… 
Vice-voorzitter:……………… 
Vice-voorzitter:……………. 
Penningmeester :…………. 
 
Deze zal bekleed zijn met de bevoegdheden opgesomd in voormeld artikel. 
 
Vervolgens in vergadering overeengekomen, heeft de raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 
20 van de statuten, in zijn midden benoemd tot: 
 
Voorzitter:……………………….. 
 
 
 Hierboven nader omschreven, die aanvaarden. 
  
Voor eensluitend afschrift, 
 bestemd voor publicatie  
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
 
De Voorzitter 
   


