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Gecoördineerde statuten per 12 juni 2017

Hoofdstuk I - Naam, zetel, doel
Naam
Art. 1. Er wordt een internationale vereniging met wetenschappelijk oogmerk opgericht met de
naam "AEDBF-Belgium" of "EVBFR-Belgium", of in het Frans "Association Européenne pour le Droit
Bancaire et Financier - Belgium" en in het Nederlands "Europese Vereniging voor Bank- en Financieel
Recht - Belgium".
Deze vereniging is onderworpen aan de Belgische wet van 27 juni 1921 en onderhavige statuten.
Zetel
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in een gemeente van de Brusselse agglomeratie. Thans
is zij gevestigd te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A en kan naar iedere andere plaats binnen deze
agglomeratie worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur en binnen de 30 dagen
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. In dat geval, zal het huidige artikel
automatisch in overeenstemming worden gebracht.
Doel
Art. 3. De vereniging, die geen enkel winstbejag nastreeft, heeft voornamelijk tot doel om mensen
die beroepshalve gespecialiseerd zijn in de juridische aspecten van de bank-, financie- of
beursactiviteiten samen te brengen en de banden tussen haar leden te versterken, om de reflecties
en de onderzoeken van haar leden over de verschillende soorten recht en bank-, financie- en
beurstechnieken van de Europese landen en in Europees recht op elkaar af te stemmen, ze te
vergelijken om de voorstellen tot harmonisering, van antwoord en wederzijdse erkenning te
vergemakkelijken, de informatie-uitwisseling met de instellingen van de Europese Unie te
onderhouden en uit te breiden, de resultaten van de werken en de onderzoeken te verspreiden, na
te denken over de deontologie van de verschillende betrokken beroepscategorieën en in het
algemeen elke activiteit uit te oefenen voor de verwezenlijking van haar doel.
Duur
Art. 4. De vereniging wordt heden opgericht voor onbepaalde duur.
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Hoofdstuk II - Leden
De verschillende categorieën leden
Art. 5. De vereniging is samengesteld uit Belgische of buitenlandse personen, natuurlijke of
rechtspersonen vertegenwoordigd door een of meerdere afgevaardigde natuurlijke personen
onderverdeeld in drie categorieën waarvan de twee eerste bestaan uit effectieve leden :
-

de medeoprichters, ondertekenaars van deze statuten;

de aangesloten leden die worden toegelaten overeenkomstig de procedure zoals voorzien in
artikel 6;
de ereleden die door hun persoonlijkheid, hun handelingen of hun functie kunnen bijdragen tot
de bekendheid van de vereniging of een onbetwistbaar wetenschappelijk prestige.
De medeoprichters en de leden genieten van dezelfde rechten en alleen zij zijn stemgerechtigd. De
ereleden hebben een raadgevende stem.
Toelating en afwijzing van kandidaten
Art. 6. Iedere persoon die aangesloten lid wil worden moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de
vereniging. De kandidaten worden effectieve leden door de betaling van hun bijdrage, onder
voorbehoud van het recht voor de raad van bestuur om hun kandidaatstelling af te wijzen.
De raad van bestuur kan, bij gewone meerderheid, beslissen over de afwijzing van een
kandidaatstelling, daarbij enkel rekening houdend met de kwalificaties van de kandidaat.
De raad van bestuur beslist unaniem over de toelating van de ereleden.
Verplichtingen van de leden
Art. 7. De leden verbinden zich ertoe om hun medewerking te verlenen aan de vereniging alsook alle
steun die nodig is voor haar ontwikkeling en de verwezenlijking van haar doel.
Zij zijn verplicht om deze statuten, desgevallend het huishoudelijk reglement, en de beslissingen van
de raad van bestuur en van de algemene vergadering na te leven.
De effectieve leden dienen hun jaarlijkse bijdrage te betalen. Zij worden hiervan vrijgesteld wanneer
zij binnen de vereniging een bestuurdersmandaat uitoefenen en dit tijdens de duur van hun
mandaat.
In hoofde van hun hoedanigheid van lid dienen zij enkel hun bijdrage te betalen.

Ontslag, uitsluiting van leden
Art. 8. Het staat elk lid vrij om zich op elk moment uit de vereniging terug te trekken per ontslagbrief
aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslagnemend lid blijft elke vervallen bijdrage van
het lopende jaar verschuldigd.
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De raad van bestuur kan elk lid, nadat het voorafgaandelijk werd gehoord, van de vereniging
uitsluiten omwille van niet-naleving van de statuten, van de beslissingen van de organen van de
vereniging of om ernstige redenen. In dringende gevallen kan de voorzitter een onmiddellijke
maatregel van schorsing opleggen. Het geschrapt lid kan beroep aantekenen bij de volgende
algemene vergadering zonder dat dit een opschortend effect heeft op de opgelegde maatregel. Het
lid dat ophoudt (door overlijden of om een andere reden) deel uit te maken van de vereniging heeft
geen recht op het maatschappelijk vermogen.

Hoofdstuk III - Middelen van de vereniging
Middelen
Art. 9. De middelen van de vereniging bestaan uit de bijdragen die de leden jaarlijks betalen, giften
en subsidies die de wet haar toelaat te ontvangen, de opbrengsten of inkomsten uit haar vermogen
en waarden, de opbrengsten van haar werkzaamheden en de verspreiding ervan op gelijke welke
wijze.
Bijdragen
Art. 10. De bijdragen zijn in EURO.
De raad van bestuur stelt ieder jaar het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vast.
Enkel de effectieve leden moeten bijdragen. Het bedrag van de bijdrage kan verschillen naargelang
de situatie (leeftijd, actief, op rust gesteld, ...) of wanneer het gaat om een natuurlijk of
rechtspersoon.
Hoofdstuk IV - Algemene vergadering
Samenstelling, bevoegdheid
Art. 11. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Haar beslissingen zijn
voor iedereen bindend. Alleen de effectieve leden zijn stemgerechtigd.
De vergaderingen zijn gewoon of buitengewoon.
De gewone algemene vergadering vindt plaats in het eerste semester van het kalenderjaar.
Zij beslist over de rekeningen van het afgelopen boekjaar, geeft de bestuurders kwijting van hun
beheer, kiest en ontslaat bestuurders, keurt desgevallend het huishoudelijk reglement goed of wijzigt
het, indien nodig.
De buitengewone algemene vergadering kan door de voorzitter bij beslissing van de raad van bestuur
of op schriftelijke aanvraag van een vijfde van de effectieve leden worden bijeengeroepen. De
vergadering moet plaatsvinden binnen de dertig dagen die volgen op de overlegging van het verzoek.
Enkel de algemene vergadering is bevoegd om de statuten te wijzigen en te beslissen over de
ontbinding van de vereniging.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of indien hij verhinderd is door de
secretaris-generaal minstens vijftien dagen op voorhand en schriftelijk op adequate wijze.
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De uitnodigingen bevatten de dagorde, de plaats en het uur van de vergadering. De effectieve leden
kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid dat in het bezit is van één speciale
volmacht.
Beslissingen
Art. 12. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of
indien hij verhinderd is door de secretaris-generaal of indien deze laatste afwezig is door het oudste
lid van de raad. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen behalve wanneer de wet of deze statuten hierover anders beslissen.
In het geval van staking van de stemmen, is de stem van de voorzitter of de secretaris-generaal, die
hem vervangt, beslissend.
De beslissingen van de vergaderingen worden opgenomen in een register van processen-verbaal die
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal en de leden van de raad van
bestuur die dat wensen.
Het register wordt bewaard op de zetel waar alle leden er kennis van kunnen nemen zonder dat het
register wordt verplaatst.

Hoofdstuk V - Wijziging van de statuten, ontbinding
Wijziging van de statuten, ontbinding
Art. 13. Onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen, moet elk voorstel dat tot doel
heeft de statuten te wijzigen of de vereniging te ontbinden uitgaan van de raad van bestuur.
De raad van bestuur moet de leden van de vereniging hiervan minstens 15 dagen voor de datum van
de algemene vergadering ter kennis brengen die dan over het voorstel zal beraadslagen.
De beslissing kan alleen worden aangenomen bij een twee derde meerderheid.
De wijziging van de statuten geldt pas wanneer de wettelijke vereiste voorwaarden van publicatie
werden aanvaard. De algemene vergadering bepaalt de wijze van beschikking alsook van vereffening
van de vereniging en van de besteding van het vermogen.
hoofdstuk VI - Bestuur
Samenstelling van de raad van bestuur
Art. 14. Het bestuur van de vereniging wordt verzekerd door de raad van bestuur die bestaat uit
minstens vijf en maximum tien leden, natuurlijke personen, verkozen bij gewone meerderheid door
de algemene vergadering, waarvan minstens een van hen de Belgische nationaliteit bezit.
Het mandaat duurt twee jaar. De algemene vergadering beslist bij twee derde meerderheid van de
aanwezige effectieve leden of hun vertegenwoordiger over het ontslag van de bestuurders.
Wanneer een mandaat openvalt tijdens de duur ervan, kan de raad van bestuur een tijdelijke
bestuurder coöpteren, die het mandaat van diegene die hij vervangt beëindigt.
De uittredende bestuurders kunnen opnieuw worden verkozen.
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De raad van bestuur kiest in haar midden een voorzitter van de vereniging, een secretaris-generaal
en een penningmeester.
Beslissingen van de raad van bestuur
Art. 15. De raad van bestuur wordt minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen door de voorzitter en
indien hij afwezig is door twee bestuurders.
De raad van bestuur kan enkel geldig beslissen wanneer er een meerderheid van bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een
andere bestuurder die slechts over één volmacht mag beschikken.
De beslissingen van de raad van bestuur moeten door de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden aanvaard worden.
In geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De voorzitter zit de
raden van bestuur voor. Indien hij afwezig is wordt hij vervangen door de secretaris-generaal en
indien deze laatste verhinderd is door het oudste lid van de raad.
Alle akten die de vereniging verbinden moeten door twee bestuurders worden ondertekend behalve
in geval van speciale volmacht. Zij moeten zich niet verantwoorden ten aanzien van derden voor de
bevoegdheden die hen daarvoor werden toegekend.
Rol van de raad van bestuur
Art. 16. De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om te beslissen over de
handelingen die niet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Als daar reden toe is, stelt hij
het huishoudelijk reglement op en legt het daarna ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering en stelt jaarlijks het bedrag vast van de bijdragen. Hij treedt, vertegenwoordigd door
zijn voorzitter of de daarvoor aangestelde bestuurder, op in rechte, als eiser of als verweerder en
verleent alle gezag aan de mandatarissen van zijn keuze.

Hoofdstuk VII - Diverse bepalingen
Rekeningen, controle
Art. 17. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De raad is verplicht om de
rekeningen van het voorbije jaar ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan een commissaris aanduiden die wordt belast met het nakijken van de
rekeningen van de vereniging en hem een jaarverslag voor te leggen. Hij wordt benoemd voor twee
jaar en kan opnieuw worden verkozen. Bij ontstentenis hiervan kan de vereniging een verificateur
aanduiden die wordt belast met het nakijken van het goede beheer van de rekeningen.
Toepasselijk recht
Art. 18. Al wat niet werd voorzien in deze statuten, en met name de publicaties die moeten
gebeuren in het Belgisch Staatsblad, wordt geregeld overeenkomstig de bepaling van het Belgische
wet.
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