Statuten

I.

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL
Artikel 1.

Rechtsvorm – Benaming

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk erkend als beroepsvereniging.
De vereniging draagt de naam “Beroepsvereniging van het Krediet”, afgekort “BVK”, in het Nederlands,
of “Union Professionnelle du Crédit”, afgekort “UPC”, in het Frans.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders
en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"vereniging zonder winstoogmerk erkend als beroepsvereniging" of door de afkorting "VZW erkend als
beroepsvereniging", met nauwkeurige aanwijzing van het adres van de zetel van de vereniging.

Artikel 2.

Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen België
en om de daarmee verband houdende openbaarmakingvereisten te vervullen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet leidt tot een verplichte wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3.

Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4.

Doel

De vereniging heeft als doel de vertegenwoordiging en de verdediging van de belangen van de
beroepssector van het krediet, in het bijzonder in het kader van het consumentenkrediet en het
onroerend krediet aan particulieren.
Te dien einde heeft zij als opdracht de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te
ontwikkelen. Derhalve bestaat haar taak meer bepaald uit :
a) de uitbreiding en de versterking van de solidariteits- en confraterniteits-gevoelens van haar
leden;
b) de oprichting van een krachtig actiecentrum met de bedoeling de gezonde beginselen van het
krediet aan particulieren in zijn breedste betekenis te bevorderen;
c) de studie van de juridische, fiscale, economische, sociale en handelsproblemen in verband met
de activiteit van haar leden, bij de overheid en andere instanties hun woordvoerder en de
verdediger en beschermer van hun belangen te zijn;
d) minnelijke schikkingen te treffen inzake beroepsaangelegenheden die haar zouden voorgelegd
worden;
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e) de regels van deontologie vast te stellen die eigen zijn aan het beroep;
f) alle maatregelen te treffen voor de inrichting van alle mutualiteits-, samenwerkings- en
documentatieorganismen die bijdragen tot het behoud van de morele en materiële toestand van
haar leden;
De vereniging kan elke vorm van medewerking verlenen aan en op enigerlei manier deelnemen in
verenigingen, ondernemingen of instellingen op Belgisch, Europees of internationaal niveau die een
gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of verdere
ontwikkeling van haar doel. De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met voormelde belangeloze doelstellingen of tot
de ontwikkeling ervan, met inbegrip van bijkomende commerciële of winstgevende activiteiten binnen
de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en voor zover de opbrengsten daarvan te allen tijde uitsluitend
zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

II.

LEDEN
Artikel 5.

Categorieën van leden – Rechten - Hoedanigheidsvoorwaarden

De vereniging heeft gewone leden en toegetreden leden (hierna samen ook “lid” of “leden” genoemd).
Zij kan echter derden aan bepaalde activiteiten laten deelnemen.
Het aantal gewone leden is onbeperkt maar moet minstens twee bedragen.
De gewone leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Zij hebben verder de rechten die het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) toekent aan de leden van een vereniging
zonder winstoogmerk of die in deze statuten worden beschreven.
De toegetreden leden nemen niet deel aan de Algemene Vergadering en hebben geen stemrecht. Zij
hebben verder de rechten die in deze statuten worden beschreven.
De hoedanigheid van gewoon lid kan worden toegekend aan iedere rechtspersoon die voldoet aan de
volgende voorwaarden :
a) eervol een activiteit uitoefenen in verband met het krediet binnen de perken zoals bepaald door
het intern reglement;
b) voldaan hebben aan de voorwaarden vereist door de wettelijke bepalingen voor de uitoefening
van het beroep;
c) instemmen met de statuten, zich ertoe verbinden zich te schikken naar alle regels aangenomen
in het raam van deze statuten, en zich opleggen geen daad te stellen die schadelijk is voor het
doel van de vereniging of van aard hetzij zijn persoonlijke eerbaarheid of achting, hetzij de
eerbaarheid of de achting van de vereniging of van haar leden te schenden.
d) eenvoudigweg door zijn lidmaatschap van de vereniging instemmen met de reglementen van
de ombudsdienst voor de financiële sector, bestemd voor de behandeling van klachten van
particuliere klanten van ondernemingen die aangesloten zijn bij beroepsverenigingen uit de
financiële sector, voor zover enige bijzondere wet die van toepassing is op deze rechtspersoon
geen andere ombudsdienst bevoegd maakt.
e) eenvoudigweg door zijn lidmaatschap van de vereniging aanvaarden "toetredend" lid te zijn van
de Belgische Federatie van de financiële Sector (Febelfin VZW).
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De hoedanigheid van toegetreden lid kan worden toegekend aan voormalige gewone leden van de
vereniging aan wie krachtens art. VII.67 van het Wetboek van economisch recht de vergunning als
kredietgever inzake consumentenkrediet werd ontnomen.
Artikel 6.

Lid – Toelating

De kandidaat leden leggen hun kandidaatstelling voor aan de Raad van Bestuur.
De kandidaat leden moeten de statuten en het intern reglement van de vereniging onderschrijven en
zich ertoe verbinden om de ledenbijdrage te betalen. De Raad van Bestuur kan de wijze waarop
kandidaturen als lid moeten worden ingediend en behandeld nader bepalen.
De Raad van Bestuur beslist naar eigen inzicht en zonder bijzondere motivering over de toelating van
leden.
Artikel 7.

Bijdragen

Op voorstel van de Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering de statutaire ledenbijdragen aan
de vereniging vast uiterlijk op het ogenblik waarop de jaarlijkse begroting wordt goedgekeurd.
De jaarlijkse statutaire ledenbijdrage van een gewoon lid zal maximum 150.000 EUR per jaar
bedragen (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd in functie van de evolutie van de index voor de
consumptieprijzen).
De Algemene Vergadering kan verschillende statutaire ledenbijdragen bepalen voor de leden.
Artikel 8.

Ledenregister

De Raad van Bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden. Dit register vermeldt
de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, indien het een rechtspersoon betreft, de naam, de
rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding,
uittreding of uitsluiting van leden in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij de
beslissing heeft genomen of van de beslissing in kennis is gesteld. Het register kan in digitale vorm
worden opgemaakt.
Artikel 9.

Ontslag – Schorsing – Uitsluiting

Elk lid kan op elk ogenblik ontslag nemen als lid van de vereniging middels een aangetekende zending
gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Een lid dat niet meer voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden vermeld in Artikel 5 verliest van
rechtswege de hoedanigheid van lid van de vereniging.
Een gewoon lid dat zijn hoedanigheid van toetredend lid van Febelfin VZW verliest, verliest van
rechtswege de hoedanigheid van gewoon lid van de vereniging.
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Een lid wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd indien het in gebreke is gebleven om de
ledenbijdrage (of het niet betaalde gedeelte daarvan) te betalen binnen dertig (30) dagen nadat de Raad
van Bestuur het betrokken lid daartoe bij aangetekende zending in gebreke heeft gesteld.
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering, middels een geheime stemming,
besluiten tot de uitsluiting van een gewoon lid. De Algemene Vergadering kan een gewoon lid onder
meer uitsluiten indien het betrokken gewoon lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging,
zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige tekortkoming ten opzichte van zijn plichten als gewoon lid
of de belangen van de vereniging ernstig nadeel heeft berokkend. Het gewoon lid waarvan de uitsluiting
wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden door de Algemene Vergadering.
De uitsluiting van een gewoon lid moet worden vermeld in de oproeping van de Algemene Vergadering.
Het besluit tot uitsluiting van een gewoon lid is pas rechtsgeldig aangenomen indien ten minste twee
derden van het totale aantal stemmen waarover de gewone leden beschikken aanwezig of
vertegenwoordigd is en dit besluit wordt aangenomen met een drie vierden meerderheid van de
stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de gewone leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen kan aannemen met de hiervoor bepaalde
meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. De tweede
vergadering mag niet eerder dan na afloop van een termijn van vijftien dagen en niet later dan na een
afloop van 30 dagen na de eerste vergadering worden gehouden.
Indien de Raad van Bestuur beslist de uitsluiting van een gewoon lid voor te stellen, kan hij het betrokken
gewoon lid schorsen in afwachting van de beslissing van de Algemene Vergadering over de uitsluiting.
De Raad van Bestuur kan besluiten tot de schorsing of uitsluiting van een toegetreden lid, of de
ontzegging van het recht op één of verscheidene van zijn voordelen en diensten. De Raad van Bestuur
kan dergelijke beslissing onder meer nemen indien het betrokken toegetreden lid handelt in strijd met
de doelstellingen van de vereniging, zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige tekortkoming ten
opzichte van zijn plichten als toegetreden lid of de belangen van de vereniging ernstig nadeel heeft
berokkend. Het toegetreden lid waarvan de schorsing of uitsluiting of ontzegging van het recht op één
of verscheidene voordleen en diensten van de vereniging wordt voorgesteld heeft het recht gehoord te
worden door de Raad van Bestuur. Het zal hiertoe uitgenodigd worden bij aangetekende brief, minstens
10 dagen voor de datum van de vergadering tijdens dewelke de Raad van Bestuur de beslissing zal
nemen.
Het besluit tot schorsing of uitsluiting van een toegetreden lid, of de ontzegging van het recht op één of
verscheidene van zijn voordelen en diensten, is pas rechtsgeldig aangenomen bij aanwezigheid of
vertegenwoordiging van de helft van de bestuurders en met een gewone meerderheid van de stemmen
uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Een lid dat ontslag neemt, geschorst is of wordt uitgesloten, kan geen aanspraak maken op het
vermogen van de vereniging en heeft geen recht op de terugbetaling van reeds betaalde ledenbijdragen.
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De nog verschuldigde ledenbijdrage van een lid dat ontslag neemt, geschorst is of wordt uitgesloten,
blijft verschuldigd voor het volledige boekjaar waarin het ontslag, de schorsing of de uitsluiting heeft
plaats gevonden.
Artikel 10.

Rechten van de leden in verband met vermogen van de vereniging

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het vermogen van de vereniging op
grond van de enkele hoedanigheid van lid.

III.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11.

Algemene Vergadering - Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit alle gewone leden.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door de
bestuurder daartoe aangewezen door de Raad van Bestuur.
Artikel 12.

Algemene Vergadering - Bevoegdheden

De volgende bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering worden uitgeoefend:
a) de wijziging van de statuten;
b) de benoeming en de afzetting van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de
commissarissen, en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
c) de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen
van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
d) de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
e) de ontbinding van de vereniging;
f)

de uitsluiting van een gewoon lid;

g) de omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
h) de verrichting of de aanvaarding van een inbreng om niet van een algemeenheid;
i)

alle andere gevallen waarin het WVV of deze statuten het vereisen.

Artikel 13.

Algemene Vergadering – Vergaderingen

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt uiterlijk op de laatste donderdag van januari, of op elke
andere dag van de week waarin de laatste donderdag van januari valt, gehouden op de
maatschappelijke zetel of op de plaats die wordt vermeld in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats op de eerstvolgende bankwerkdag, op
hetzelfde tijdstip. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door een
meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur. De Voorzitter moet de Algemene Vergadering
bijeenroepen binnen éénentwintig (21) dagen wanneer één vijfde van de gewone leden daarom
verzoekt. De Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
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De oproeping wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering
verstuurd aan alle gewone leden, bestuurders en commissarissen. De oproeping bevat de agenda van
de Algemene Vergadering. De oproeping kan in om het even welke vorm gebeuren. Indien de Algemene
Vergadering dient te beraadslagen en te besluiten over een wijziging van de statuten worden de
wijzigingen uitdrukkelijk vermeld in de oproeping.
Elk voorstel dat ondertekend is door minstens één twintigste van de gewone leden wordt op de agenda
van de eerstvolgende Algemene Vergadering gebracht. Indien de oproeping voor de eerstvolgende
Algemene Vergadering reeds is verstuurd, wordt het voorstel gebracht op de agenda van de
eerstvolgende Algemene Vergadering volgend op de reeds bijeengeroepen Algemene Vergadering.
De Voorzitter zorgt ervoor dat notulen worden opgesteld van elke vergadering van de Algemene
Vergadering. Alle notulen worden ondertekend door de Voorzitter. De notulen worden bewaard in een
notulenregister.
Artikel 14.

Algemene Vergadering – Quorum en stemming

Behalve in de gevallen bedoeld in paragraaf 6, waarin elk gewoon lid slechts één stem heeft, hebben
de gewone leden elk recht op het volgend aantal stemmen tijdens de algemene vergadering, waarbij
een gewoon lid zowel tot de categorie a/b, als de categorie c/d kan behoren en dus eventueel recht kan
hebben op 4 stemmen:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

elk gewoon lid dat behoort tot de eerste helft van de gewone
leden gerangschikt in dalende orde van hun omlopen inzake niethypothecaire kredieten die als basis dienen voor de berekening
van de bijdrage van het jaar van de Algemene Vergadering
elk gewoon lid dat het behoort tot de tweede helft van de gewone
leden gerangschikt in dalende orde van hun omlopen inzake niethypothecaire kredieten die als basis dienen voor de berekening
van de bijdrage van het jaar van de Algemene Vergadering
elk gewoon lid dat behoort tot de eerste helft van de gewone
leden gerangschikt in dalende orde van hun omlopen inzake
hypothecaire kredieten die als basis dienen voor de berekening
van de bijdrage van het hoger vermelde jaar
elk gewoon lid dat het behoort tot de tweede helft van de gewone
leden gerangschikt in dalende orde van hun omlopen inzake
hypothecaire kredieten die als basis dienen voor de berekening
van de bijdrage van het hoger vermelde jaar
elk gewoon lid dat geen omloop inzake niet-hypothecaire of
hypothecaire kredieten heeft die als basis dient voor de
berekening van de bijdrage
elk gewoon lid dat een kredietverzekeraar is

2

1

2

1

1
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In geval van oneven aantal instellingen dat in aanmerking komt voor de toekenning van het aantal
stemmen overeenstemmend met niet-hypothecaire kredieten en/of met hypothecaire kredieten, dienend
als basis voor de berekening van de bijdrage, wordt de eerste helft van de gerangschikte gewone leden
afgerond naar de hogere eenheid.
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Hebben verscheidene gewone leden een identieke omloop zodat ze kunnen aanspraak maken op de
toekenning van twee stemmen, dan worden aan ieder van hen deze twee stemmen ook toegekend.
Een gewoon lid kan een volmacht geven aan een ander gewoon lid om deel te nemen aan de
beraadslaging en de stemming. Een gewoon lid kan niet meer dan één ander gewoon lid
vertegenwoordigen tijdens de Algemene Vergadering.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij een gewone meerderheid van de
stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden, behoudens
andersluidende bepaling in deze statuten. Onthoudingen, blancostemmen of ongeldige stemmen
worden niet meegeteld bij de berekening van de meerderheid.
De Algemene Vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over een wijziging van
de statuten indien ten minste twee derden van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging van de statuten moet worden goedgekeurd met een meerderheid van drie vierden van de
stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. Een wijziging van het
doel van de vereniging moet echter worden goedgekeurd met een meerderheid van vier vijfden van de
stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. In geval van een
statutenwijziging of een doelwijziging worden onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer
meegerekend.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de gewone leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen kan aannemen met de hiervoor bepaalde
meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. De tweede
vergadering mag niet eerder dan na afloop van een termijn van vijftien dagen en niet later dan na een
afloop van 30 dagen na de eerste vergadering worden gehouden.
Bij staking van stemmen beschikt de Voorzitter over een doorslaggevende stem.

IV.

RAAD VAN BESTUUR
Artikel 15.

Raad van Bestuur – Samenstelling

De Raad van bestuur is samengesteld uit minstens 10 bestuurders en maximum 16 bestuurders, die
allen onderdaan dienen te zijn van een lidstaat van de Europese Unie, of, indien dit niet het geval is,
gemachtigd zijn om zich in België te vestigen, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en regelmatige
beroepswerkzaamheden in België uitoefenen.
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.De bestuurders oefenen hun mandaat
kosteloos uit.
Artikel 16.

Raad van Bestuur – Voorzitter – Ondervoorzitters – Schatbewaarder

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden die tevens lid zijn van het Bureau, een Voorzitter, twee
Ondervoorzitters en een Schatbewaarder die de taken zullen vervullen die hen zijn toegewezen
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krachtens de statuten of enig intern reglement. Zij vervullen eveneens de taken die de Raad van Bestuur
hen opdraagt.
De Voorzitter wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van ten hoogste twee jaar, zonder dat het
mandaat van Voorzitter kan worden uitgeoefend voor een aaneensluitende periode van meer dan vier
jaar. Na het uitoefenen van een mandaat als Voorzitter voor een aaneensluitende periode van vier jaar,
kan slechts opnieuw een mandaat als Voorzitter door diezelfde bestuurder worden opgenomen na het
verstrijken van een termijn van vier jaar na het einde van diens eerste vierjarig mandaat.
De Ondervoorzitters en de Schatbewaarder worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van ten
hoogste twee jaar.
Onverminderd zijn of haar andere bevoegdheden krachtens deze statuten, kan een Ondervoorzitter de
bevoegdheden van de Voorzitter uitoefenen in alle gevallen waarin de Voorzitter verhinderd is.
Artikel 17.

Raad van Bestuur – Duur van het mandaat

De bestuurders worden benoemd voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van ten hoogste twee jaar.
Hun mandaat verstrijkt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die plaatsvindt tijdens het
tweede jaar na hun benoeming.
De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering.
Elke bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door middel van een kennisgeving via gewone of
elektronische post aan de Voorzitter. Een bestuurder is ertoe gehouden om na zijn ontslag zijn mandaat
verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
In geval van overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder, zal de Raad van Bestuur een opvolger
kunnen aanwijzen. De Algemene Vergadering moet die beslissing bekrachtigen tijdens haar
eerstvolgende vergadering. De aldus aangewezen bestuurder zet het mandaat voort van de persoon die
hij vervangt.
Artikel 18.

Raad van Bestuur – Bevoegdheid

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens het WVV, deze statuten of enig intern reglement de Algemene Vergadering exclusief
bevoegd is. De Raad van Bestuur is onder meer bevoegd voor:
-

het algemeen strategisch beleid met betrekking tot het doel van de vereniging;

-

de uitwerking van de reglementen eigen aan de inwendige organisatie van de vereniging;

-

de bijeenroeping van de Algemene Vergaderingen en de vaststelling van hun agenda;

-

de beslissing tot toelating van leden tot de vereniging;

-

de beslissing tot toetreding van de vereniging tot economische of beroepsorganismen.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan
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derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze is openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt
wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere
natuurlijke of rechtspersonen zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 19.

Raad van Bestuur – Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen

De Raad van Bestuur komt bijeen na bijeenroeping door de Voorzitter telkens wanneer het belang van
de vereniging dit vereist en minstens driemaal per jaar. De Voorzitter moet de Raad van Bestuur
bijeenroepen wanneer ten minste twee leden van de Raad van Bestuur schriftelijk daarom verzoeken.
De personen die de Voorzitter verzoeken om een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te
roepen, bepalen de punten die zij op de agenda willen geplaatst zien.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van de aanwezige Ondervoorzitters of, bij hun afwezigheid, door een bestuurder die wordt
aangeduid door de andere leden van het Bureau.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of op enige andere plaats vermeld in de
oproeping.
Hij beslist geldig bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van de helft van zijn leden. Tenzij anders bepaald
in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht
door de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur. Onthoudingen,
blancostemmen of ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de berekening van de meerderheid.
Bij staking van stemmen, heeft de Voorzitter, dan wel de oudste in jaren van de aanwezige
Ondervoorzitters, een doorslaggevende stem.
De Voorzitter zorgt ervoor dat notulen worden opgesteld van elke vergadering van de Raad van Bestuur.
Alle notulen worden ondertekend door de Voorzitter. De notulen worden bewaard in een notulenregister.
De bestuurder die in een beslissing te nemen door of een verrichting onderworpen aan de goedkeuring
van de Raad van Bestuur, een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang heeft dat
strijdig is met het belang van de vereniging, behoudens wanneer deze betrekking hebben op
gebruikelijke verrichtingen die plaats hebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, is verplicht de andere bestuurders daarvan op
de hoogte te brengen vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. De geconflicteerde bestuurder mag
niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, noch aan de stemming in dat
verband. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de
notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Indien de
vereniging verplicht is een commissaris aan te stellen, zal de betrokken bestuurder de commissaris van

9

het strijdig belang op de hoogte brengen. In dat geval dient de Raad van Bestuur in de notulen tevens
de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en moet zij het genomen besluit verantwoorden
en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging vermelden.
De Raad van Bestuur kan beraadslagen per video- of telefoonconferentie, voor zover alle deelnemers
in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.
Elke bestuurder kan een volmacht verstrekken aan een andere bestuurder om deel te nemen aan de
beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan echter niet meer dan een andere bestuurder
vertegenwoordigen tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders.

V.

HET BUREAU
Artikel 20.

Bureau – Samenstelling

De Raad van Bestuur stelt een Bureau aan. Het Bureau bestaat uit::
- maximum 4 vertegenwoordigers van de gewone leden die behoren tot de groep ‘grootbanken’; zijnde
de groep van de eerste vier banken met de grootste omloop die geldt als basis voor de berekening
van het lidgeld;
- maximum 2 vertegenwoordigers van de gewone leden die behoren tot de groep ‘niet-grootbanken’;
zijnde de groep van andere banken die niet tot de eerste groep behoren;
- maximum 2 vertegenwoordigers van de gewone leden die behoren tot de groep ‘niet-banken’; zijnde
de groep van andere kredietgevers, die geen banken zijn.
Voor de toepassing van het vorige lid kan elk gewoon lid slechts behoren tot één groep.
De leden van het Bureau worden aangesteld voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.
Artikel 21.

Bureau – Taken

Het Bureau is bevoegd voor :
-

de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur;

-

de uitvoering van de strategische beslissingen die genomen worden door de Raad van Bestuur;

-

de beslissingen waartoe het genoodzaakt is door de hoogdringendheid en brengt daarover op de
eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur verslag uit;

-

de aanwerving van het personeel van de vereniging en de bepaling van de functies en vergoedingen
ervan;

-

de aanduiding van de leden belast met de vertegenwoordiging van de vereniging in haar contacten
met de overheid en met derden, en de bepaling van hun mandaat,]

-

de samenstelling van de technische commissies voor de studie van de aangelegenheden die de
vereniging aanbelangen;
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Het Bureau zoekt, in gemeenschappelijk overleg, naar alle middelen om ieder geschil, waarbij de
vereniging betrokken is, bij te leggen hetzij door verzoening, hetzij door arbitrage.

VI.

DAGELIJKS BESTUUR - GEDELEGEERD BESTUURDER
Artikel 22.

Gedelegeerd Bestuurder – Algemeen Directeur

Het dagelijks bestuur van de vereniging alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks
bestuur kunnen worden opgedragen aan een natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet lid is van de
Raad van Bestuur of lid is van de vereniging. Deze persoon draagt de titel “Gedelegeerd Bestuurder”
als deze tevens bestuurder is, of “Algemeen Directeur” als deze geen bestuurder is.
De Raad van Bestuur benoemt de Gedelegeerd Bestuurder of de Algemeen Directeur. De benoeming
van de Gedelegeerd Bestuurder of de Algemeen Directeur is voor onbepaalde duur. De Gedelegeerd
Bestuurder of de Algemeen Directeur kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Bestuur
en dit zonder enige motivering verschuldigd te zijn. Vanaf dat moment wordt de Gedelegeerd Bestuurder
van rechtswege en met onmiddellijke ingang eveneens in zijn hoedanigheid van bestuurder als
ontslagnemend beschouwd en maakt deze niet langer deel uit van de Raad van Bestuur.

VII.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS EN PERSONEN GELAST MET HET
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 23.

Geen persoonlijke aansprakelijkheid

De bestuurders en de Algemeen Directeur zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen en
handelingen van de vereniging.
Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van
de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in het WVV en in de statuten.

VIII.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 24.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte.
Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de Voorzitter en een andere
bestuurder samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens
vertegenwoordigd door de Gedelegeerd Bestuurder of de Algemeen Directeur.
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In alle akten die de vereniging verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon
die de vereniging vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Artikel 25.

Volmachten

De Raad van Bestuur kan bijzondere lasthebbers aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Deze bijzondere lasthebbers
verbinden de vereniging slechts binnen de perken van de hun verleende volmacht.
De Gedelegeerd Bestuurder en de Algemeen Directeur kunnen bijzondere lasthebbers aanstellen
binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde
of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Deze bijzondere lasthebbers verbinden de
vereniging slechts binnen de perken van de hen verleende volmacht.

IX.

BOEKJAAR - COMMISSARIS - FINANCIERING - BOEKHOUDING - RESERVEFONDS
Artikel 26.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 27.

Commissaris.

Voor zover de vereniging daar wettelijk toe is verplicht, zal de Algemene Vergadering een commissaris
aanstellen onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.
De commissaris staat in voor de controle op de financiële toestand van de vereniging, op de
jaarrekening, de andere rekeningen van de vereniging en op de regelmatigheid van de verrichtingen ten
aanzien van het WVV en de statuten. Voor zover de vereniging niet wettelijk verplicht is een commissaris
aan te stellen onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, kan ze één of meer personen gelasten met de controle op de rekeningen van de
vereniging.
Artikel 28.

Financiering en boekhouding

De vereniging kan fondsen verwerven op elke wijze die niet in strijd is met het WVV.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen en modaliteiten in het WVV.
De jaarrekening wordt opgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in het WVV.
De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van
begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

X.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 29.

Ontbinding

De Algemene Vergadering besluit over de ontbinding van de vereniging.
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Over de ontbinding van de vereniging wordt, onverminderd artikel 14 van de statuten, beslist door de
Algemene Vergadering met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen uitgebracht door de
aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden; waarbij ten minste twee derden van de gewone leden
aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn.
Indien dit quorum niet gehaald wordt op een eerste vergadering, kan een tweede vergadering worden
gehouden die rechtsgeldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone
leden. De tweede vergadering mag niet minder dan vijftien dagen en niet later dan 30 dagen na de
eerste vergadering bijeen worden geroepen.
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij handelt als een “VZW in
vereffening”.
Artikel 30.

Vereffening

Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of
meerdere vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zal omschrijven met inachtneming van de bepalingen
van het WVV. Deze beslissing kan worden genomen overeenkomstig de gewone quorum- en
meerderheidsvereisten.
Artikel 31.

Bekendmakingen

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het nettoactief worden bekend gemaakt overeenkomstig het WVV.
Artikel 32.

Bestemming van het vermogen bij ontbinding

In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering het netto-actief van de vereniging bestemmen
aan één of meer instellingen zonder winstoogmerk die de belangen behartigen van de in België
gevestigde financiële instellingen of de bevordering van het Belgisch financieel centrum tot doel hebben.
In geen enkel geval kunnen de leden van de vereniging enig recht op het vermogen van de vereniging
doen gelden.

XI.

INTERN REGLEMENT
Artikel 33.

Intern reglement

De Algemene Vergadering of, binnen zijn bevoegdheden, de Raad van Bestuur, kunnen de statuten
aanvullen of verder concretiseren middels een intern reglement (onder welke benaming ook). De Raad
van Bestuur zorgt ervoor dat het intern reglement ter kennis wordt gebracht van de leden.
De meest recente versie van het intern reglement dateert van 31.01.2020. Bij wijziging van het intern
reglement kan de Raad van Bestuur deze verwijzing naar het intern reglement eigenmachtig aanpassen.
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