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Statuten 

 

I. SAMENSTELLING, BENAMING EN ZETEL 

Artikel 1 

De vereniging wordt opgericht als een feitelijke vereniging.  

De vereniging draagt de naam  “Belgische Vereniging van Beursleden” of, afgekort, “BVBL” 
(“ABMB” in het Frans). 

De zetel van de Vereniging is gevestigd in Brussel. 

 

II. DUUR 

Artikel 2 

De Vereniging is opgericht  voor onbepaalde duur. 

 

III. DOEL 

Artikel 3 

De Vereniging heeft tot doel : 

- de vertegenwoordiging van haar leden, 

- de verdediging en de bevordering van hun belangen, 

- de behandeling van beroepsaangelegenheden, 

- de studie van iedere kwestie die haar leden aanbelangt en  

- de bevordering van hun onderlinge relaties. 

 

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 commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten te 

allen tijde uitsluitend zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze 

doelstellingen. 

De Vereniging heeft geen uitkeringsoogmerk en verricht geen uitkeringen aan haar leden of 

aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op haar beleid.  
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Artikel 4 

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.  

 

IV. LEDEN 

Artikel 5 

§1. De Vereniging bestaat uit "toetredende leden” en “aangesloten leden”. Het aantal leden 

van de Vereniging is onbeperkt. De Raad van Bestuur is bevoegd voor de aanvaarding en de 

uitsluiting van de leden. Iedere beslissing tot uitsluiting moet gemotiveerd zijn. 

 

§2. Op voorwaarde dat ze instemmen met deze statuten, kan de hoedanigheid van toetredend 

lid worden toegekend aan  de bevoegde tussenpersonen die tot een van de volgende 

categorieën behoren:  

- iedere beleggingsonderneming naar Belgisch recht die wordt erkend als 

beursvennootschap, vennootschap voor vermogensbeheer, makelaarsvennootschap in 

financiële instrumenten of vennootschap voor beleggingen in financiële instrumenten, op 

grond van artikel 6 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het 

beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de 

vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; 

- iedere kredietinstelling naar Belgisch recht ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 14 

van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 

beursvennootschappen en waarvan de activiteit met name bestaat uit het beroepsmatig 

aanbieden van beleggingsdiensten zoals omschreven in artikel 2, 1° en 2° van de wet van 

25 oktober 2016. 

Alleen de toetredende leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. 

 

§3. De hoedanigheid van aangesloten lid kan worden toegekend aan :  

- de marktexploitanten zoals bepaald in artikel 2, 7° van de wet van 2 augustus 2002 

betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten; 

- de verrekenings- en vereffeningsinstellingen zoals bepaald in respectievelijk artikel 2, 16° 

en 17° van de wet van 2 augustus 2002; 
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- de kredietinstellingen waarvan de staat van herkomst een andere lidstaat van de Europese 

Economische Ruimte of een derde staat is, zoals bepaald in artikel 2, 10° b) en c) van de 

wet van 2 augustus 2002; 

- de beleggingsondernemingen waarvan de staat van herkomst een andere lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte of een derde staat is, zoals bepaald in artikel 2, 10° e) en 

f) van de wet van 2 augustus 2002;  

- iedere onderneming, vereniging of organisme waarvan het doel gelijk is aan of geschikt 

voor de bevordering van dat van de Vereniging zoals bepaald in deze statuten.  

 

§4. Elk lid kan zich te allen tijde uit de Vereniging terugtrekken mits voorafgaande kennisgeving 

van één maand aan de Raad van Bestuur. 

 

§5. De Vereniging wordt niet ontbonden door de uitsluiting, het ontslag, het faillissement of elk 

ander verbod van een van haar leden. 

 

§6. Een lid kan in geen enkel opzicht aanspraak maken op het vermogen van de Vereniging. 

 

§7. De toetredende leden wijzen een persoon aan die hen in de organen van de Vereniging 

vertegenwoordigt. Die persoon behoort tot de leidinggevende instanties van het toetredend lid. 

 

§8. Elk toetredend lid aanvaardt eenvoudigweg door zijn lidmaatschap van de Vereniging 

“toetredend” lid te zijn van de Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfin). Hij 

verliest automatisch die hoedanigheid wanneer hij zich uit de Vereniging terugtrekt. 

 

V. DE ORGANEN VAN DE VERENIGING 

Artikel 6 

De organen van de Vereniging zijn : 

 

- De Algemene Vergadering 

- De Raad van Bestuur 

- De Bestuurder-Directeur 

- Het Bureau 

- De Voorzitter, de Ondervoorzitter(s) 
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Artikel 7 – De Algemene Vergadering 

§ 1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle toetredende leden. 

§2. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, 

door één van de Ondervoorzitters of door een lid van de Raad van Bestuur. 

 

§3. De Voorzitter roept de Algemene Vergadering één keer per jaar bijeen; bovendien kan zij 

worden bijeengeroepen ofwel op vraag van de Raad van Bestuur, ofwel op verzoek van ten 

minste vijfentwintig procent van de toegetreden leden van de Vereniging. De bijeenroeping 

gebeurt middels een kennisgeving via gewone of elektronische post, die ten minste acht dagen 

vóór de datum van de Algemene Vergadering wordt toegestuurd. De bijeenroeping bevat de 

agenda. 

 

§4. Op voorstel van de Raad van Bestuur, beslist die Algemene Vergadering over: 

- de goedkeuring van de rekeningen en de begroting, 

- de benoeming, het ontslag en het geven van kwijting aan de leden van de Raad van 

Bestuur, 

- de organisatie van statutaire verkiezingen. 

 

§5. Elk toetredend lid beschikt over een stem. Een toetredend lid mag worden 

vertegenwoordigd door een ander toetredend lid. Elk toetredend lid mag over niet meer dan 

drie volmachten beschikken. In geval van staking van stemming is de stem van de Voorzitter 

doorslaggevend. 

 

§6. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht 

door de aanwezige of vertegenwoordigde toetredende leden. Onthoudingen, blanco stemmen 

of ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de berekening van de meerderheid. 

 

§7. De statuten kunnen worden gewijzigd, of de Verenging kan worden ontbonden, op voorstel 

van de Raad van Bestuur of op voorstel van vijfentwintig procent van de toetredende leden, 

door een Buitengewone Algemene Vergadering die slechts geldig kan beraadslagen en 

besluiten over een wijziging van de statuten of een ontbinding van de Vereniging indien 

minstens de helft van de toegetreden leden aanwezig of vertegenwoordigd is en het besluit 

wordt aangenomen met een  tweederdemeerderheid van de stemmen uitgebracht door de 

aanwezige of vertegenwoordigde toegetreden leden van de Vereniging. In geval van een  
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statutenwijziging of een ontbinding worden onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige 

stemmen, noch in de teller, noch in de noemer meegerekend. Indien het aanwezigheidsquorum 

niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan 

beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen kan aannemen met de hiervoor bepaalde 

meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde toetredende leden van de 

Vereniging. 

 

Artikel 8 – Raad van Bestuur 

§1. De Vereniging staat onder leiding van een Raad van Bestuur samengesteld uit ten hoogste 

tien bestuurders die voorgedragen worden door de toegetreden leden van de Vereniging en 

verkozen worden door de Algemene Vergadering.  

 

Bovendien kan die Raad van Bestuur (samengesteld overeenkomstig het voorgaande lid) 

daarnaast nog maximum drie onafhankelijke bestuurders coöpteren, die gekozen worden in 

functie van hun ervaring in de financiële sector en die deel hebben uitgemaakt van de 

leidinggevende instanties van een lid of een oud-lid. 

 

§2. De overeenkomstig artikel 8, §1 verkozen of gecoöpteerde bestuurders hebben de 

mogelijkheid nog een bijkomende bestuurder te coöpteren die de titel Bestuurder-Directeur zal 

dragen. 

 

§3. De Raad van Bestuur kiest, bij geheime stemming, uit de verkozen of gecoöpteerde 

bestuurders een Voorzitter, één of meerdere Ondervoorzitters, een Secretaris en een 

Penningmeester. 

 

§4. Ten hoogste twee verkozen of gecoöpteerde bestuurders mogen tot dezelfde financiële 

groep behoren. 

 

§5. De Raad van Bestuur kan comités samenstellen die worden belast met de studie en de 

behandeling van bijzondere aangelegenheden. Hij kan een beslissingsbevoegdheid delegeren 

in de door hem vastgestelde materies. 
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§6. De Raad van Bestuur komt bijeen na bijeenroeping door de Voorzitter of diens vervanger, 

telkens wanneer het belang van de Vereniging dit vereist. De Voorzitter moet de Raad van 

Bestuur bijeenroepen wanneer vijfentwintig procent van de leden van de Raad van Bestuur 

hem daarom schriftelijk verzoeken. 

 

Artikel 9 

- Verkozen bestuurders 

§1. Het mandaat van alle door de Algemene Vergadering verkozen bestuurders duurt 

maximum twee jaar. Die mandaten kunnen door de Algemene Vergadering worden hernieuwd.  

Elke kandidaatstelling moet door de beleggingsonderneming of de kredietinstelling aan de 

Raad van Bestuur worden bezorgd, ten minste acht dagen vóór de Algemene Vergadering.  

 

Het mandaat eindigt bij overlijden, ontslag of herroeping door de Algemene Vergadering. In 

geval van overlijden of ontslag van een bestuurder, zal de Raad van Bestuur een opvolger 

kunnen aanwijzen, na consultatie van het toegetreden lid dat de overleden bestuurder had 

voorgedragen. De Algemene Vergadering moet die beslissing bekrachtigen tijdens haar 

eerstvolgende vergadering. De nieuwe gecoöpteerde bestuurder vervolledigt het mandaat van 

de persoon die hij vervangt. 

 

- Gecoöpteerde bestuurders 

§2. Het mandaat van alle door de Raad van Bestuur gecoöpteerde bestuurders duurt maximum 

twee jaar. Die mandaten kunnen door de Raad van Bestuur worden hernieuwd.  

 

Het mandaat eindigt bij overlijden, ontslag of herroeping door de Algemene Vergadering. De 

Raad van Bestuur kan voorzien in de vervanging van om het even welke gecoöpteerde 

bestuurder. De nieuwe gecoöpteerde bestuurder vervolledigt het mandaat van de persoon die 

hij vervangt. 

 

- Bestuurder-Directeur 

§3. Het mandaat van de door de Raad van Bestuur gecoöpteerde Bestuurder-Directeur duurt 

maximum twee jaar. Dat mandaat kan worden hernieuwd met een meerderheid van de 

stemmen van de overige leden van de Raad van Bestuur.  
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Het mandaat eindigt bij overlijden, ontslag en herroeping door de Raad van Bestuur, die te 

allen tijde kan optreden. De Raad van Bestuur kan voorzien in de vervanging van de 

Bestuurder-Directeur. De nieuwe Bestuurder-Directeur vervolledigt het mandaat van de 

persoon die hij vervangt. 

 

Artikel 10 

§1. De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van de Vereniging overeenkomstig de 

aan haar door deze statuten toegewezen doelstellingen. Hij bepaalt het standpunt van de 

Vereniging ten opzichte van derden en met name ten opzichte van de overheid. Zijn 

beslissingen, in de aangelegenheden die voorafgaan, verbinden alle leden van de Vereniging. 

De Raad van Bestuur bepaalt de voorstellen die aan de Algemene Vergadering moeten worden 

voorgelegd met betrekking tot de zaken waarvoor laatstgenoemde bevoegd is. 

 

§2. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij gewone meerderheid genomen. In 

geval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.  

 

Elk lid van de Raad van Bestuur dat is verhinderd, kan een volmacht geven aan een ander lid 

van de Raad om in zijn naam te handelen en te stemmen, maar telkens slechts voor één zitting. 

Een lid van de Raad van Bestuur mag niet meer dan één volmacht dragen.  

 

§3. De Raad van Bestuur is belast met het dagelijkse bestuur van de Vereniging. Hij kan dat 

dagelijks bestuur, alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur, 

overdragen, binnen de door hem vastgestelde beperkingen en voorwaarden, aan een verkozen 

of gecoöpteerde bestuurder, of aan de Bestuurder-Directeur. De aktes van dagelijks bestuur 

kunnen worden ondertekend afzonderlijk door de Voorzitter of een Ondervoorzitter, of per twee 

door de Secretaris, de Penningmeester, de Bestuurder-Directeur, of door de personen aan wie 

de Raad van Bestuur of de Voorzitter daartoe krachtens een bijzondere beslissing de 

bevoegdheid heeft gegeven binnen de door hem vastgestelde beperkingen en voorwaarden. 

 

§4. De Raad van Bestuur kan beslissen of de functie van gecoöpteerde bestuurder of 

Bestuurder-Directeur kosteloos wordt uitgeoefend of wordt vergoed. In dat laatste geval 

bepaalt de Raad zelf jaarlijks de vergoeding. 

 



  

8 

 

 

Artikel 11 – Het Bureau 

Het Bureau is samengesteld uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter(s), de Secretaris, de 

Penningmeester en de Bestuurder-Directeur. In bepaalde omstandigheden kan de Raad van 

Bestuur zijn bevoegdheden aan het Bureau overdragen volgens de door hem vastgestelde 

voorwaarden.  

 

VI. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING 

 

Artikel 12 – De Voorzitter, de Ondervoorzitter(s) 

§1. De Voorzitter, benoemd door de Raad van Bestuur, draagt de titel van Voorzitter van de 

Vereniging. De Ondervoorzitter(s), benoemd door de Raad van Bestuur, draagt (dragen) de 

titel van Ondervoorzitter. 

 

§2. De Voorzitter vertegenwoordigt de Vereniging ten opzichte van zowel derden als de leden. 

Hij voert de beslissingen van de Raad van Bestuur uit zonder die ten opzichte van derden te 

moeten rechtvaardigen. Hij roept het Bureau, de Raad van Bestuur en de Algemene 

Vergadering bijeen en zit ze voor en bepaalt ook de agenda.  

In geval van verhindering, wordt hij vervangen door één van de Ondervoorzitters. 

 

VII. INTERN REGLEMENT 

Artikel 13 

Een intern reglement kan worden opgesteld door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur 

zorgt ervoor dat het intern reglement ter kennis wordt gebracht van de leden.  

 

VIII. REKENINGEN 

Artikel 14 

Op voorstel van de Raad van Bestuur keurt de Algemene Vergadering jaarlijks de rekeningen 

en de begroting goed. 

 

De middelen van de Vereniging zijn samengesteld met name uit de bijdragen van de 

toetredende en aangesloten leden, geïnd volgens de door de Raad van Bestuur vastgestelde 

criteria. 
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Ieder lid dat deze statuten onderschrijft, moet de jaarlijkse bijdrage betalen tot aan zijn ontslag 

of uitsluiting. In dat geval blijft de bijdrage voor het lopende boekjaar verschuldigd en zal zij 

niet worden terugbetaald. 

 

Het uittredend of uitgesloten lid blijft gehouden tot alle financiële verplichtingen waartoe het is 

verbonden tot de dag waarop zijn terugtrekking of uitsluiting ingaat. 

 

Gedaan te Brussel op 12 mei 2020. 

 

 


