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TITEL I – NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR 
 
Artikel 1 
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van éénentwintig 
juni negentienhonderd éénentwintig, gewijzigd door de wet van twee mei tweeduizend en 
twee; zij draagt de naam “FEDERATIE VAN CINEMA’S VAN BELGIE ”, afgekort “F.C.B.”, in 
het Frans “FEDERATION DES CINEMAS DE BELGIQUE”. 
 
Artikel 2 
De zetel van de vereniging is gevestigd te Sint-Joost-ten-Node, Koningsstraat 241, in het 
gerechtelijk arrondissement Brussel. 
Hij zal naar elke andere plaats in België kunnen overgebracht worden door eenvoudige 
beslissing van de Raad van bestuur, die over alle nodige machten beschikt teneinde de eruit 
voortspruitende wijziging aan de statuten bij authentieke akte te laten vaststellen. Elke 
wijziging van de zetel van de vereniging moet zonder verwijl bekendgemaakt worden in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 
 
Artikel 3 
De vereniging werd opgericht voor een onbeperkte duur. 
 
Artikel 4 
De vereniging heeft tot doel: 
 
- het verdedigen van de rechten evenals de morele en materiële belangen van haar 
leden en in het algemeen van deze van de bioscoopexploitatie in België; 
 
- te werken voor de verbetering van de voorwaarden voor bioscoopexploitatie zowel 
vanuit het uitbaters- als vanuit het consumenten- en het werknemersperspectief; 
 
- haar leden moreel, juridisch of anderszins bij te staan, hetzij in beroepsorganisatie 
hetzij in de uitoefening ervan, hetzij op een welk danige andere wijze die rechtstreeks of 
onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doen kan leiden; 
 
- het beslechten van alle geschillen of betwistingen zowel tussen haar leden onderling 
als tussen haar leden en derden, o.a. via de weg van bemiddeling; 
 
- het instellen van en/of tussenkomen in alle rechtsvorderingen zowel in burgerlijk, 
handels als strafrecht, en volgens eender welke procedurevorm (ten gronde, in kortgeding of 
zoals in kortgeding) met oog op het verdedigen van haar rechten en belangen en/of die van 
haar leden, zoals uiteengezet in de hierboven vermelde punten; in dit opzicht is de vereniging 
expliciet bevoegd tot het instellen van of tussenkomen in alle vorderingen tot staking die ze 
nuttig acht;  
 
- het instellen van en/of tussenkomen in alle vorderingen of procedures voor de 
administratieve jurisdicties, met oog op het verdedigen van haar rechten en belangen of die 
van haar leden, zoals uiteengezet in de hierboven vermelde punten;  
 
- het instellen van en/of tussenkomen in alle arbitrage- of bemiddelingsprocedures met 
oog op het verdedigen van haar rechten en belangen of die van haar leden, zoals 
uiteengezet in de hierboven vermelde punten; 
 
- de vereniging mag de veroordeling verzoeken tot zulke schadevergoeding en 
intresten als van recht ingeval van roekeloze en tergende vordering of verdediging van een 
partij ten aanzien van haar evenals de veroordeling verzoeken tot de kosten en uitgaven in 
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haar voordeel.De vereniging zal zich mogen aansluiten bij of zich verenigen met ieder ander 
organisme, verbond of vereniging, welk een gelijkaardig of verbandhoudend doel heeft en 
die, zelfs gedeeltelijk, de verwezenlijking van het door de onderhavige vereniging 
nagestreefd doel kan bevorderen. 
Zij zal onder meer alle liefdadige werken ten voordele van haar leden en hun personeel 
mogen oprichten of eraan deelnemen. 
 

TITEL II – LEDEN 

 
Artikel 5 
Het ledenaantal is onbeperkt, maar mag niet lager zijn dan drie. De vereniging telt enkel 
werkende leden.  
Kunnen als leden van de vereniging aanvaard worden, de natuurlijke of rechtspersonen die 
werkelijk deelnemen aan de exploitatie van bioscopen in België, hetzij ten persoonlijke titel, 
hetzij door mandaat of lastgeving. 
Een kandidaat-werkend lid moet voldoen aan de bovenvermelde toetredingsvoorwaarden en 
moet voorgedragen worden door minstens twee werkende leden. 
De vennootschappen moeten lid zijn via elk van hun exploitatievennootschappen van 
bioscoopcomplexen in België, waarin ze participaties aanhouden. 
De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling per brief aan de Voorzitter van de Raad van 
bestuur.  De raad van bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als 
werkend lid op haar eerstvolgende vergadering.  Op deze vergadering dienen minstens de 
helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig te zijn.  De beslissing wordt genomen 
met een meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur.  De 
raad van bestuur kan discretionair en zonder motivatie beslissen dat een kandidaat niet 
wordt aanvaard als werkend lid.  Deze aanvaarding dient wel bekrachtigd te worden door de 
algemene vergadering die hierover zal beslissen op haar eerstvolgende vergadering bij 
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De algemene vergadering kan 
discretionair en zonder motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als 
werkend lid.  Tot aan de bekrachtiging door de algemene vergadering heeft het door de raad 
van bestuur aanvaard lid geen stemrecht.  Weigert de algemene vergadering de aanvaarding 
te bekrachtigen, dan heeft deze beslissing van rechtswege de beëindiging tot gevolg van het 
lidmaatschap van het betrokken lid. 
  
 
Artikel 6 
6.1. De werkende leden kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken uit de vereniging door 
hun ontslag middels aangetekend schrijven te richten tot de raad van bestuur. 
6.2. Wordt geacht ontslag nemend te zijn, het lid dat de door hem verschuldigde bijdragen 
niet betaalt binnen de maand van een hel daartoe per aangetekend schrijven gerichte 
aanmaning. 
6.3. Het lidmaatschap van een lid neemt daarenboven van rechtswege een einde: 
- door overlijden 
- door faillietverklaring 
- door vereffening 
- door collectieve schuldenregeling 
- door onbekwaamverklaring 
- door onder voorlopige bewindstelling van het lid 
- in alle andere gevallen voorzien in onderhavige statuten 
6.4. Het lidmaatschap van een lid neemt eveneens van rechtswege een einde: 
- vanaf het ogenblik dat een lid niet meer werkelijk deelneemt aan de exploitatie van 
bioscopen in België, hetzij ten persoonlijke titel, hetzij door mandaat of lastgeving 
- In geval een vennootschapsgroep waartoe een lid behoort niet lid is via elk van zijn 
exploitatievennootschappen van bioscoopcomplexen in België waarin zij participaties 
aanhouden 
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- In geval van wijziging van de controle op het niveau van een lid, een nieuwe aandeelhouder 
van dat lid geen lid is met elk van de Belgische exploitatievennootschappen van 
bioscoopcomplexen van de groep waartoe deze nieuwe aandeelhouder behoort. 
6.5. De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene 
vergadering, beraadslagend met een meerderheid van twee/derden der stemmen der 
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. 
In elk van voormelde gevallen zal de beëindiging van lidmaatschap ingaan vanaf de 
eerstvolgende jaarvergadering. 
6.6. De Raad van bestuur mag ieder lid schorsen: 
- dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan een inbreuk op de statuten 
- in geval van discussie omtrent de vertegenwoordiging van dat lid op een algemene 
vergadering of omtrent zijn stemrecht en dit tot op de eerstvolgende algemene vergadering 
die zich dient uit te spreken over de duur van de schorsing of de uitsluiting van dit lid, met 
een meerderheid van twee/derden der stemmen van de tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden. 
Het ontslag nemend, geschorst of uitgesloten lid, alsmede de erfgenamen of 
rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds.  Zij 
kunnen noch opgaven, noch afrekeningen, noch zegelleggingen, noch inventarissen 
vorderen of opeisen.   
 
 
Artikel 7 
Door de Raad van bestuur wordt een register van de leden gehouden, dat de naam, 
voornamen en woonplaats van de leden vermeldt 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 door toedoen van de Raad van 
bestuur in dat register worden ingeschreven binnen de acht dagen nadat hij van de beslissing 
in kennis is gesteld. 
Alle leden mogen op de zetel van de vereniging (respectievelijk op het adres van de officiële 
burelen van de Federatie indien de twee adressen niet dezelfde zijn). het ledenregister 
raadplegen alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergaderingen, van de 
Raad van bestuur of van de personen die al dan niet een directiefunctie bekleden of die 
beschikken over een mandaat in de schoot van de vereniging of voor rekening van de 
vereniging, alsmede van alle boekhoudkundige documenten van de vereniging. 
Daartoe richten de leden een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur met wie zij een 
datum en uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen.  Tevens 
bepalen zij in deze brief welke documenten en stukken zij willen inzien. 
 

TITEL III – BIJDRAGEN 
 
Artikel 8 
Het bedrag van de bijdrage die door elk lid is verschuldigd wordt jaarlijks vastgesteld door de 
algemene vergadering beraadslagend met meerderheid van stemmen, op voorstel van de 
Raad van bestuur. Deze bijdrage zal nochtans één procent van de gedurende het vorig 
kalenderjaar verwezenlijkte bruto-ontvangsten (zijnde het totaal van de opbrengsten van de 
verkoop van bioscoopticketten) van de door het werkend lid geëxploiteerde zalen niet mogen 
overschrijden, met dien verstande dat de werkende leden aangesloten moeten zijn voor al de 
zalen die ze persoonlijk of door toedoen van vennootschappen of derden exploiteren. 
De jaarlijkse bijdrage zal per trimester worden gefactureerd.  Elke trimestriële factuur voor de 
bijdrage is ondeelbaar en verschuldigd voor een heel trimester. 
 

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN 
 
Artikel 9 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden die hun bijdragen betaald hebben. 
Zij wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van bestuur. 
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Er moet jaarlijks minstens één gewone algemene vergadering gehouden worden in de 
laatste week van april, behoudens andersluidende unanieme beslissing van de raad van 
bestuur. 
De vereniging mag ook op elk ogenblik in bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen 
worden, onder meer op aanvraag van minstens één/vijfde der werkende leden. Elke 
vergadering zal gehouden worden op de dag, uur en plaats die in de bijeenroepingbrief 
vermeld zijn. 
Alle leden moeten er toe worden bijeengeroepen. 
Alle vergaderingen worden bijeengeroepen door de zorgen van de Raad van bestuur, bij 
eenvoudige brief gericht aan ieder lid, minstens acht dagen vóór de vergadering, en die 
ondertekend worden door de secretaris, uit naam van de Raad van bestuur. 
De bijeenroepingen vermelden de agenda. Ieder voorstel tot besluit dat ondertekend is door 
minstens één/twintigste der leden moet op de agenda gebracht worden en enkel de punten 
voorzien op de agenda zullen behandeld worden. Nochtans zal de vergadering andere 
punten dan deze die voorzien zijn op de agenda kunnen behandelen indien alle 
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden op een vergadering er eenparig de beslissing toe 
nemen. 
 
Artikel 10 
De algemene vergadering beschikt over alle machten die haar uitdrukkelijk worden erkend 
door de wet of onderhavige statuten. 
Vallen ondermeer onder haar bevoegdheid: 
- de wijzigingen aan de statuten, 
- de benoeming en herroeping van de bestuurders, 
- desgevallend, de benoeming van één of meerdere commissaris(sen) en het bepalen van 

hun eventuele bezoldiging, 
- de goedkeuring van de budgetten en rekeningen alsmede de kwijting te verlenen aan de 

bestuurders en, desgevallend, aan de commissaris(en), 
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 
- de uitsluiting der leden, 
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal doel. 
 
Artikel 11 
Behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten, heeft elk lid dat niet 
ontslagnemend, geschorst of uitgesloten is en dat al zijn lidgelden heeft betaald, het recht de 
vergadering bij te wonen om te stemmen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een 
volmachtdrager, die lid of aangestelde is van de vereniging. 
De lasthebber moet voor de stemming een geschreven volmacht voorleggen.  Alle 
volmachten dienen, op straffe van niet-toelating tot de algemene vergadering bij het begin 
van de vergadering aan de voorzitter overhandigd te worden, en zij worden gehecht aan de 
notulen van de algemene vergadering. 
Elk lid heeft recht op evenveel stemmen als het aantal door hem geëxploiteerde 
bioscoopcomplexen, waarvoor hij ingeschreven en in regel met zijn bijdrage is. De leden die 
gezamenlijk één of meerdere bioscoopcomplexen die operationeel zijn, exploiteren, hebben 
samen slechts recht op één stem per bioscoopcomplex.  
De beslissingen worden genomen met absolute meerderheid van stemmen der 
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, behoudens in de gevallen waarin de wet of 
onderhavige statuten een grotere meerderheid is voorzien. Bij staking van stemmen wordt 
het voorstel verworpen.    Elke stemming  gebeurt door afroeping, handopsteking of, indien 
gevraagd, door minstens één/derde van de leden die aanwezig of vertegenwoordig zijn, door 
geheime stemming. De beraadslagingen van de algemene vergadering worden vastgesteld 
in notulen die ondertekend worden door de Voorzitter en de secretaris.  
 
Artikel 12 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van bestuur of, 
bij diens ontstentenis, door de oudste van de Vice-Voorzitters, bijgestaan door de bestuurder 
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die de functies waarneemt van secretaris of, bij diens ontstentenis, van een secretaris, al dan 
niet lid van de vereniging, die door de Voorzitter van de zitting aangeduid wordt. 
 
Artikel 13 
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijzigingen aan de statuten, 
over de ontbinding van de vereniging of over haar omzetting indien de voorgestelde 
wijzigingen uitdrukkelijk aangeduid worden in de bijeenroeping en indien de vergadering 
minstens twee/derden der tegenwoordige of vertegenwoordigde effectieve leden verenigt. 
Geen enkele wijziging zal kunnen aangenomen worden dan mits een meerderheid van 
twee/derden der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. Nochtans indien de wijziging 
betrekking heeft op de doelstellingen waarvoor de vereniging werd opgericht, kan deze 
slechts aangenomen worden mits een meerderheid van vier/vijfden der stemmen der 
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. 
Indien de twee/derden der leden niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn in een eerste 
vergadering, mag een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen 
beraadslagen welke ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde effectieve leden zij 
en de voorgestelde wijzigingen aannemen mits inachtneming van de meerderheden zoals 
hierboven voorzien. De tweede vergadering kan slechts gehouden worden minstens vijftien 
dagen na de eerste vergadering. 
 
 
 
Artikel 14 
De beslissingen van de algemene vergaderingen worden vastgesteld in een register der 
notulen dat ondertekend wordt door de Voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt 
bewaard op de zetel van de vereniging waar alle leden kennis van kunnen nemen doch 
zonder verplaatsing van dit register.  Daartoe richten de leden een schriftelijk verzoek aan de 
raad van bestuur met wie zij een datum en uur van de raadpleging van de documenten en 
stukken overeenkomen.  Tevens bepalen zij in deze brief welke documenten en stukken zij 
willen inzien. 
Elke statutenwijziging wordt neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van 
het arrondissement waarin de vereniging  haar zetel heeft en wordt bekendgemaakt in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dezelfde regel geldt voor alle akten die betrekking 
hebben op de benoeming of de ophouding der functies van een bestuurder en, desgevallend, 
van de commissaris. 
 

TITEL V – BESTUUR 
 
Artikel 15 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van bestuur samengesteld uit minstens zeven 
en hoogstens zestien bestuurders, al dan niet leden van de vereniging. Nochtans zal het 
aantal der bestuurders steeds lager moeten zijn dan het aantal der leden van de vereniging. 
Indien dit aantal lager is dan vier leden, en het wettelijk minimum van drie leden bereikt is, zal 
de Raad van bestuur slechts samengesteld worden uit twee personen. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met de gewone 
meerderheid van zijn tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, voor een termijn van een 
jaar.  De bestuurders zijn herbenoembaar. 
De bestuurders kunnen te alle tijden worden ontslagen door de algemene vergadering. Ieder 
lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan 
de voorzitter van de raad van bestuur.  In geval de voorzitter van de raad van bestuur zelf 
ontslag neemt, dient hij dit schriftelijk ter kennis te brengen aan de andere leden van de raad 
van bestuur. 
Indien het ontslag van een bestuurder of het verstrijken van zijn ambtstermijn tot gevolg heeft 
dat de raad van bestuur hierdoor minder leden telt dan vereist door de wet of de statuten of 
hierdoor de raad van bestuur niet meer kan werken, dan is de bestuurder na zijn ontslag 
verplicht zijn opdracht verder te vervullen, evenwel tot het stellen van dringende en 
noodzakelijke bestuursdaden, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. 
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Het mandaat van een bestuurder-natuurlijke persoon die werkzaam is bij een lid-
rechtspersoon wordt van rechtswege beëindigd wanneer dit lid-rechtspersoon niet langer lid 
is van de vereniging en ook wanneer deze bestuurder-natuurlijke persoon niet meer 
werkzaam is bij het lid-rechtspersoon.  
 
 
Artikel 16 
De Raad zal bij eenvoudige meerderheid van stemmen overgaan tot de benoeming van de 
Voorzitter, één of meerdere Vice-Voorzitters, van een secretaris en van een schatbewaarder.  
De Voorzitter wordt verkozen voor een periode van drie jaar en kan niet herkozen worden 
gedurende de daaropvolgende periode van één jaar. 
 
Artikel 17 
De Raad van bestuur komt bijeen op bijeenroeping van de Voorzitter en/of van de secretaris. 
Hij vormt een college en kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn 
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.  De raad van bestuur wordt tevens 
bijeengeroepen binnen de veertien dagen na een daartoe verstrekkend verzoek van twee 
bestuurders.  De Raad van bestuur dient minsten twee maal per jaar bijeen te komen.  Hij 
vormt een college en kan slecht geldig beraadslagen indien de meerderheid van de leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt binnen de vijftien dagen een nieuwe vergadering 
belegd met dezelfde agenda, die geldig kan beraadslagen en besluiten met de meerderheid 
hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 
Zijn beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid der stemmen; bij staking van 
stemmen, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. De beslissingen van de Raad van 
bestuur worden vastgesteld onder de vorm van notulen die ondertekend zijn door de 
Voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een speciaal register. De 
uittreksels of afschriften van de beraadslagingen van de Raad van bestuur en van alle 
andere akten worden ondertekend door de Voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 18 
 
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke 
aard heeft dat strijdig is met een besluit of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van 
de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voordat de raad van 
bestuur een besluit neemt.  De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er een is, 
tevens op de hoogte brengen. 
De bestuurder met het tegenstrijdige belang mag aan de beraadslaging deelnemen maar niet 
aan de stemming over dit besluit of deze verrichting. 
Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad 
van bestuur.  Deze omschrijft de aard van het besluit of de verrichting, verantwoordt het 
genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. 
Deze procedure is niet toepasselijk op de gebruikelijke besluiten of verrichtingen die 
plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gelden voor 
soortgelijke verrichtingen. 
 
Artikel 19 
De Raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten voor het bestuur en het 
beheer van de vereniging. Worden aan zijn bevoegdheid onttrokken de akten die door de wet 
of onderhavige statuten aan de bevoegdheid van de algemene vergadering worden 
voorbehouden. 
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal overleg, met name overleg en 
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.  Zodanige 
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn 
openbaar gemaakt.  Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de 
betrokken bestuurder(s) in het gedrang.   
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De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of 
meerdere derden niet-bestuurders, 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 20 
De Raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vereniging, met de erbijhorende 
handtekeningbevoegdheid, opdragen hetzij aan één of meerderen onder zijn leden, die de 
titel zullen voeren van gedelegeerd-bestuurder, hetzij aan één of meerdere directeurs van 
wie hij de machten en eventuele vergoedingen zal vaststellen. Indien er meerdere personen 
belast zijn met het dagelijks bestuur, is de vereniging slechts vertegenwoordigd met 
betrekking tot dit dagelijks bestuur door twee personen belast met het dagelijks bestuur die 
gezamenlijk moeten optreden. 
Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het “dagelijks bestuur” omvat, worden tot 
daden van dagelijks bestuur gerekend alla handelingen die dag aan dag moeten worden 
verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, wegens hun 
minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen het 
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.  
De akten met betrekking tot de benoeming of de ophouding der functies van de personen die 
belast worden met het dagelijks bestuur worden onverwijld neergelegd op de Griffie van de 
Rechtbank van Koophandel en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad, zoals voorzien door de wet. 
 
Artikel 21 
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheden inzake dagelijks bestuur en/of de 
bevoegdheden van de Raad van bestuur, handelend in hoedanigheid van college, wordt de 
vereniging in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Raad van 
bestuur en de secretaris-bestuurder, gezamenlijk optredend, of in geval van 
onbeschikbaarheid van één van beiden, door de Voorzitter of de secretaris-bestuurder en 
een andere bestuurder.  Zij zullen tegenover derden geen rechtvaardiging moeten verlenen 
van hun machten.  
De vereniging zal bovendien geldig kunnen vertegenwoordigd worden door bijzondere 
volmachtdragers, handelend binnen de perken van hun machten. 
De akten met betrekking tot de benoeming of de ophouding der functies van de personen die 
belast zijn met de vertegenwoordiging van de vereniging worden onverwijld neergelegd ter 
Griffie van de Rechtbank van Koophandel en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wet. 
 
Artikel 22 
De bestuurders, de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur, de volmachtdragers 
en de personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen gaan geen enkele 
persoonlijke verbintenis aan en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun 
mandaat overeenkomstig het gemeen recht. Dit mandaat wordt gratis uitgeoefend. De 
kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuurdersmandaat worden 
vergoed, mits besluit van de raad van bestuur. 
 

TITEL VI – DIVERSE BEPALINGEN – BOEKJAAR - CONTROLE 
 
Artikel 23 
De Raad van bestuur kan een reglement van inwendige orde van de vereniging opstellen, dat 
door de algemene vergadering, beraadslagend met twee/derden meerderheid van stemmen, 
zal moeten goedgekeurd worden. Aan dit reglement zullen slechts wijzigingen mogen worden 
gebracht mits beslissing van een algemene vergadering beraadslagend met een 
meerderheid van twee/derden der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. 
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Artikel 24 
Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december 
van hetzelfde jaar. 
 
Artikel 25 
Op eenendertig december van ieder jaar stelt de Raad van Bestuur de jaarrekening op 
alsmede de begroting van het volgend boekjaar, die ter goedkeuring onderworpen worden 
van de gewone algemene vergadering. 
De jaarrekening wordt neergelegd overeenkomstig de wettelijke beschikkingen. 
 
Artikel 26 
Ingeval van wijziging van de samenstelling van het ledenbestand, wordt een bijgewerkte 
leden lijst neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel binnen een 
maand te rekenen van de verjaardag van de neerlegging van de statuten. 
 
Artikel 27 
Desgevallend en voor zover dit vereist is door de wettelijke beschikkingen, benoemt de 
algemene vergadering een commissaris die gekozen wordt onder de leden van het Instituut 
der Bedrijfsrevisoren, die belast wordt met de controle van de rekeningen van de vereniging 
en met het opstellen van een jaarverslag. Hij wordt benoemd voor drie jaar en is herkiesbaar. 
 

TITEL VII – ONTBINDING 

 
Artikel 28 
 
In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering, beraadslagend 
volgens de voorwaarden voorzien voor een doelswijziging, één of meerdere vereffenaars 
aanduiden, hun machten bepalen en beslissingen nemen met betrekking tot de bestemming 
van het netto-actief van de vereniging. 
Deze bestemming moet noodzakelijk geschieden met het oog op een onbaatzuchtig doel en 
zo mogelijk ten voordele van een werk dat hetzelfde doel of een gelijkaardig doel als dat van 
de vereniging beoogt. 
Alle beslissingen met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden van de vereffening, de 
benoeming en de ophouding der functies van de vereffenaar(s), tot de sluiting van de 
vereffening alsmede met betrekking tot de bestemming van het netto-actief worden 
neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en bekendgemaakt in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zoals voorzien onder artikelen 23 en 26 noviès van de 
wet. 
 
 


