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STATUTEN (GECOÖRDINEERD) 
 

« BBVT – UPTIA » 
BEROEPSVERENIGING BEËDIGD VERTALERS EN TOLKEN – UNION PROFESSIONNELLE DES 

TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES ASSERMENTÉS 
 
HOOFDSTUK I - Naam, zetel en doel van de Vereniging 
 
Artikel 1 
Op 28/11/2014 wordt een beroepsvereniging opgericht onder de benaming "Beroepsvereniging Beëdigd 
Vertalers en Tolken", afgekort “BBVT”. In het Frans: "Union Professionnelle Traducteurs et Interprètes 
Assermentés", afgekort: “UPTIA”. 
De zetel van de Vereniging is gevestigd te Bilzen, Maastrichterstraat 32 2.2 [adres zetel bij oprichting]. 
Haar gebiedsomschrijving strekt zich uit over het ganse land. 
 
Artikel 2 
De beroepsvereniging is een vereniging uitsluitend gevormd voor de studie, de bescherming, erkenning en 
de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden. 
 
Ze heeft tot doel: 
 

1) te waken over de waardigheid, de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de functie van Beëdigd 
Vertaler en/of Tolk; 

2) de beroepsactiviteit van haar leden te verdedigen en te ontwikkelen, en bij de publieke opinie een 
betere kennis van de taken en opdrachten van de Beëdigd Vertaler en/of Tolk te bevorderen; 

3) de uitoefening van hun opdracht te vergemakkelijken, de collegiale banden tussen de leden te 
vestigen en nauwer aan te halen. 

 
De Vereniging zal er bestendig op toezien om door haar werking, en meer bepaald door de toepassing van 
haar reglementen, het vertrouwen en het aanzien die de functie van Beëdigd Vertaler en/of Tolk 
kenmerken te rechtvaardigen.  
 
Om haar doel te bereiken zal ze zorg dragen voor: 
 

1) het uitwerken van de deontologische regels waaraan de leden zich moeten houden en het toezien 
op hun naleving; 

2) het vertegenwoordigen van haar leden voor al wat verband houdt met het Beëdigd Vertaal- en 
Tolkwerk bij alle Belgische-, internationale-, adviserende-, overheids- of beslissingsinstanties waar 
ze zou kunnen zetelen; 

3) het verstrekken van haar advies betreffende elke reglementering en elke Belgische, Europese of 
internationale wettekst, in ontwerp of reeds van kracht, waarvan het doel verband houdt met het 
Beëdigd Vertaal- en/of Tolkwerk als beroepsactiviteit;  

4) het oprichten en/of deelnemen aan alle instellingen van algemeen, professioneel of sociaal belang; 
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5) haar kwaliteitsimago ontwikkelen, onder andere door contacten met de gerechtelijke wereld, de 
deelname aan wetenschappelijke manifestaties, publicaties in de media; 

6) de keuze van een beëdigd vertaler en/of tolk onder haar leden te vergemakkelijken door een 
passende informatie aan alle belangstellende derden; 

7) permanente opleidingsactiviteiten te organiseren voor haar leden. 
 
HOOFDSTUK II - Ledencategorie / Toetredings- en uitsluitingsvoorwaarden voor de leden van de 
Beroepsvereniging 
 
Artikel 3 
De Vereniging bestaat uit natuurlijke personen die over de bevoegdheid beschikken om de opdrachten van 
Beëdigd Vertaler en/of Tolk te vervullen. 
Het aantal leden mag niet minder zijn dan twintig. 
De vereniging bestaat uit effectieve leden, aangesloten leden, leden op rust en ereleden. Het totaal van het 
aantal leden op rust en van de ereleden mag niet groter zijn dan één vierde van de leden. 
 
Artikel 4 
De effectieve leden moeten van onberispelijk gedrag, integriteit en moraliteit getuigen. Ze moeten over de 
bevoegdheid, de bekwaamheid en de ervaring beschikken die nodig zijn om de opdrachten van Beëdigd 
Vertaler en/of Tolk te vervullen. 
Om de hoedanigheid van effectief lid te verkrijgen en te behouden, moet de persoon over de vereiste 
bekwaamheden beschikken op gebied van zijn/haar specialiteit of specialiteiten en zijn/haar diensten 
verstrekken om beëdigd te vertalen en tolken en dit in alle onafhankelijkheid, met nauwkeurigheid en 
integriteit, in eer en geweten. Alle effectieve leden dienen hun eed als Beëdigd Vertaler en/of Tolk afgelegd 
te hebben bij een Belgische rechtbank en te beschikken over een ondernemingsnummer. 
Aansluiting bij de Vereniging houdt de volledige en gehele instemming in met haar statuten en 
voorschriften. Elke overtreding kan aanleiding geven tot disciplinaire sancties. 
Alleen de effectieve leden, de leden op rust en de ereleden mogen het kenmerkend monogram van de 
genootschap, die haar eigendom zal blijven, gebruiken. 
 
Artikel 5 
De effectieve leden die tijdelijk het beroep van Beëdigd Vertaler en/of Tolk niet langer uitoefenen, in hoofd- 
of in bijberoep, kunnen ingeschreven worden in de categorie der aangesloten leden, indien zij hiertoe de 
wens uitdrukken. 
 
Artikel 6 
De hoedanigheid van lid op rust kan toegekend worden door de Algemene Vergadering op voorstel van 
de Raad van Bestuur, aan een effectief lid dat de uitoefening van zijn beroep als beëdigd vertaler/tolk heeft 
beëindigd, maar die zijn belangstelling behoudt voor de doelstellingen en de activiteiten van het 
genootschap. 
De hoedanigheid van erelid kan toegekend worden door de Algemene Vergadering, op voorstel van de 
Raad van Bestuur, aan een gewoon lid of een vroeger gewoon lid, of derden uit erkentelijkheid voor de 
door hem/haar aan de Vereniging of aan het beroep bewezen diensten. 
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Onverminderd artikel 5, kan de hoedanigheid van aangesloten lid door de Raad van Bestuur toegekend 
worden aan elke persoon die hiertoe een aanvraag indient, op voorwaarde dat hij/zij over de nodige 
professionele bekwaamheden beschikt in het domein van het vertaal- en/of tolkwerk waarvoor hij/zij 
belangstelling toont, terwijl hij/zij dit zelf niet beoefent en hij/zij interesse heeft voor het verwezenlijken van 
de doelstellingen van de Vereniging. 
 
Artikel 7 
De effectieve leden worden aanvaard door de Raad van Bestuur met 3/4 meerderheid van de aanwezige 
leden, na onderzoek uitgevoerd door de Verslaggever en een met redenen omkleed advies van de 
Aanvaardingscommissie. 
De Verslaggever brengt de namen van de kandidaten minstens vijftien dagen voor hun eventuele 
aanvaarding ter kennis van alle leden, met het verzoek hem alle nuttige inlichtingen aangaande de 
betrokkenen ter kennis brengen. 
 
Artikel 8 
Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering voor de effectieve leden, de aangesloten 
leden, de leden op rust en de stagedoenden. Alleen de ereleden worden ervan ontslagen. 
 
Artikel 9 
De effectieve leden verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op of zich te laten vertegenwoordigen op de 
Algemene Vergaderingen, tenzij ze verhinderd zijn wegens ernstige redenen. 
 
Artikel 10 
Elk lid heeft het recht zich te allen tijde terug te trekken uit de Vereniging. In voorkomend geval kan de 
Vereniging van het lid slechts het vervallen lidgeld evenals het lidgeld voor het lopend jaar vorderen, indien 
dit lidgeld voor zijn ontslag bepaald werd door de Algemene Vergadering.  
De ontslagen dienen per brief gericht te worden aan de Voorzitter op de zetel van de Vereniging. 
 
Artikel 11 
De leden kunnen uitgesloten worden uit de Vereniging: 

1) in geval van niet-naleving van de statutaire en reglementaire voorschriften. 
2) wanneer ze door hun handelingen de materiële of morele belangen van de vereniging of van één 

van hun leden aantasten. 
Het indienen van een klacht, overeenkomstig de reglementaire voorschriften, kan niet beschouwd worden 
als het afbreuk doen aan de belangen van een lid dat er het voorwerp van uitmaakt. 
De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur met 2/3 meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, op eensluidend advies van de Tuchtraad. 
De beslissing van de Raad van Bestuur wordt gemotiveerd. Er kan beroep tegen ingediend worden zoals 
voorzien in het Algemeen Reglement. 
 
Artikel 12 
De leden die hun verstreken en lopend lidgeld niet betaald zouden hebben, kunnen geschrapt worden door 
de Raad van Bestuur op voordracht van de Schatbewaarder en na advies van de Verslaggever. 
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Artikel 13 
De leden die ontslag nemen, geschrapt of uitgesloten worden, verliezen alle rechten op de voordelen 
verbonden aan de Vereniging en verbinden zich ertoe alle voorwerpen, evenals alle stukken die hen 
werden toevertrouwd, onmiddellijk terug te geven en niet verder te gebruiken. 
Ze verbinden zich ertoe zich op geen enkele manier nog verder te beroepen op hun lidmaatschap van de 
Vereniging. 
 
HOOFDSTUK III - Bestuur van de Vereniging / Wijze van Benoeming en Bevoegdheden van de 
Bestuurders / Soort Geldbeleggingen / Betalingswijze van de rekeningen / Algemene Vergaderingen 
 
Artikel 14 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minstens zeven en maximaal 
negentien leden, verkozen onder de effectieve leden.  
De Raad van Bestuur mag enkel worden toevertrouwd aan Belgen of aan vreemdelingen die gemachtigd 
zijn zich in het Rijk te vestigen en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Zij worden verkozen door de 
Beroepsvereniging zelf onder haar leden en, voor ten minste de drie vierden, onder de effectieve leden. 
De Raad van Bestuur houdt in de mate van het mogelijke rekening met een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de verschillende Gewesten van het land. 
 
Artikel 15 
Binnen de Raad van Bestuur is een Bureau opgericht dat bestaat uit de Voorzitter, een Ondervoorzitter, de 
Verslaggever, de Algemeen Secretaris, de Secretaris en de Schatbewaarder. De Voorzitter en de 
Ondervoorzitter moeten, in de mate van het mogelijke, de vertegenwoordiging van de verschillende 
Gewesten verzekeren. 
 
Artikel 16 
 
De algemene vergadering gaat over tot de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur via een 
geheime stemming, rekening houdend met hetgeen bepaald werd in artikel 14.  
Hun mandaat loopt over vier jaar. Maximum drie van deze leden zijn jaarlijks aftredend lid om een 
progressieve vernieuwing te verzekeren. 
De uittredende leden zijn niet meer aansluitend herkiesbaar na het verstrijken van de tweede termijn van 
hun mandaat. 
 
Artikel 17 
De Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Verslaggever, de Algemeen Secretaris, de Secretaris en de 
Schatbewaarder worden verkozen door de Raad van Bestuur, voor een termijn van vier jaar, die verstrijkt 
op de dag zelf van de jaarlijkse Algemene Vergadering. 
Geen enkel lid van het Bureau mag na verstrijken van twee opeenvolgende termijnen in een bepaalde 
functie, dezelfde functie bekleden in het nieuw Bureau. 
 
Artikel 18 
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De verkiezingen gebeuren bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. Bij gelijkheid van stemmen wordt overgegaan tot een nieuwe stemming tussen 
de twee kandidaten die het grootst aantal stemmen hebben behaald. Als er opnieuw gelijkheid van 
stemmen is, wordt diegene verkozen verklaard die het langst lid is, en in bijkomende orde met de hoogste 
leeftijd. 
 
Artikel 19 
De schriftelijke kandidaturen voor de Raad van Bestuur moeten ten minste vier kalenderdagen voor de 
datum van de Algemene Vergadering de zetel van de Beroepsvereniging bereiken. 
De mandaten kunnen altijd worden herroepen door de Algemene Vergadering. Ze kunnen niet langer 
verdergezet worden dan de dag waarop de leden van de Raad van Bestuur hun hoedanigheid van effectief 
lid verliezen. In dat geval, zoals bij overlijden, ontslag of uitsluiting, wordt het mandaat vacant verklaard en 
wordt er tijdens de volgende Algemene Vergadering overgegaan tot verkiezing. 
Wanneer een mandaat van een lid van het Bureau vrijkomt, duidt de Raad van Bestuur tijdelijk een 
vervanger aan, bij voorkeur een aanvullend lid van de Raad. 
Als een lid van de Raad van Bestuur verzuimt deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad van 
Bestuur, en hij/zij daarvoor geen verklaring geeft of een naar de mening van de Raad van Bestuur 
onbevredigende verklaring geeft, stelt laatstgenoemde aan de Algemene Vergadering voor het in gebreke 
gebleven lid uit zijn mandaat te ontzetten. 
 
Artikel 20 
De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de Algemeen Secretaris, of bij ontstentenis van de 
Voorzitter of de Ondervoorzitter. De bijeenroeping is verplicht als twee leden van het Bureau of vijf leden 
van de Raad van Bestuur de Voorzitter hierom verzoeken. 
 
Artikel 21 
Tenzij er in de uitnodiging hoogdringendheid verklaard of vermeld is, mag de Raad van Bestuur alleen 
beraadslagen als de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Maar bij een nieuwe 
bijeenroeping mag over de agenda worden beraadslaagd, ongeacht het aantal aanwezigen. 
Onverminderd de toepassing van artikel 7 en van artikel 11, worden de beslissingen genomen bij 
meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Er wordt geen 
rekening gehouden met onthoudingen. 
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend. 
De stemming is verplicht als het gaat om toelating, schrapping of uitsluiting. 
 
Artikel 22 
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden voor alle handelingen inzake de 
administratie en het beheer, die niet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering. De Raad van 
Bestuur is o.a. gemachtigd om in rechte en voor elke rechtsvordering op te treden, hetzij als eiser hetzij als 
verweerder, om de Beroepsvereniging te vertegenwoordigen in elke gerechtelijke of andere handeling, om 
in alle gevallen een dading aan te gaan of een scheidsrechtelijke beslissing in te roepen, om voor rekening 
van de Beroepsvereniging of samen met andere groeperingen, alle roerende of onroerende goederen die 
noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te verhuren, te huren, aan 



 
 

BBVT – Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken 

UPTIA – Union Professionnelle des Traducteurs et Interprètes Assermentés 

 

 
Erkende beroepsorganisatie – Organisation professionnelle reconnue 

www.BBVT.be - contact@bbvt.be   
www.UPTIA.be - contact@uptia.be 

Ondernemingsnummer – numéro d’entreprise : 0597.625.413 

te kopen, te verkopen, te ruilen, en om alle giften en legaten te aanvaarden. 
De Raad van Bestuur mag effectieve, aangesloten, leden op rust of ereleden aanduiden om onder de 
verantwoordelijkheid van een lid van het Bureau elke functie uit te oefenen, die in het belang van de 
Beroepsvereniging moet worden gecreëerd. 
Het Bureau benoemt en herroept de personeelsleden en bepaalt hun wedden en emolumenten binnen de 
beperkingen van het budget. 
 
Artikel 23 
De Voorzitter zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en handhaaft er de orde. Hij 
vertegenwoordigt de Beroepsvereniging in al haar betrekkingen met de overheid en met derden. 
In geval van verhindering mag hij evenwel een speciale bevoegdheid overdragen op de Ondervoorzitter of 
op de Algemeen Secretaris. 
Onder dat voorbehoud ondertekent hij samen met de Algemeen Secretaris of, indien laatstgenoemde 
verhinderd is, samen met de Secretaris, alle akten, beslissingen en beraadslagingen. Afgezien van de 
speciale overdracht van bevoegdheid door de Algemene Vergadering op een andere persoon, treedt hij 
voor alle rechtsvorderingen op, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, binnen de grenzen gesteld door de 
wet van 31 maart 1898. 
 
Artikel 24 
De Ondervoorzitter vervangt de Voorzitter bij afwezigheid van laatstgenoemde. Bij gelijktijdige 
afwezigheid van Voorzitter en Ondervoorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de Verslaggever. 
 
Artikel 25 
De Verslaggever let speciaal op het naleven van de statutaire en reglementaire voorschriften. 
Na elke discussie vestigt hij in voorkomend geval de aandacht op het naleven van de voorschriften 
waarover de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur zich moet uitspreken. 
Hij voert bovendien de onderzoeken uit en legt, samen met zijn gemotiveerd advies en verwijzend naar het 
advies van de bevoegde Aanvaardingscommissie, aan de Raad van Bestuur de toelatingsaanvragen voor 
in de hoedanigheid van lid van de Beroepsvereniging. 
 
Artikel 26 
De Algemeen Secretaris leidt de administratieve diensten van de Beroepsvereniging en zorgt voor de 
uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur. In dit kader ondertekent hij alle briefwisseling, 
met uitzondering van de brieven met betrekking tot de geldmiddelen. Hij roept alle vergaderingen bijeen en 
stelt het jaarverslag op dat hij ter goedkeuring voorlegt aan de Raad van Bestuur, voorafgaandelijk aan de 
Algemene Vergadering. 
 
Artikel 27 
De Secretaris is speciaal belast met het opmaken van de notulen van het Bureau, van de Raad van 
Bestuur en van de Algemene Vergaderingen. Hij houdt de lijst bij van de leden van de Beroepsvereniging 
overeenkomstig artikel 9 van de wet van 31 maart 1898, en bewaart de archieven. 
 
Artikel 28 
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De Schatbewaarder houdt de boekhouding bij van de Beroepsvereniging overeenkomstig de wet en de 
gebruiken, en legt aan de Algemene Vergadering de jaarrekeningen voor die te voren ter controle werden 
overgelegd aan twee verificateurs der rekeningen die over een onbeperkt onderzoeksrecht beschikken, en 
vervolgens werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
Hij is depositaris van de roerende goederen van de Beroepsvereniging, waarvan hij de inventaris opstelt en 
bijhoudt. 
Hij registreert de ontvangen bijdragen en andere sommen die aan de Beroepsvereniging verschuldigd zijn 
of die zij moet incasseren, en hij geeft er een kwitantie van. Hij voert alle betalingen uit binnen de 
beperkingen van het budget. 
Hij brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 29 
Het maatschappelijk vermogen van de Beroepsvereniging omvat alle roerende en onroerende goederen 
die zij tegen betaling of gratis heeft verworven en die zij wettelijk mag bezitten. Het maatschappelijk fonds 
komt voort uit de bijdragen van haar leden, de toegangsgelden, de dossierkosten van de kandidaten die 
om toelating verzoeken, specifieke giften en legaten, de subsidies van de overheid en uit alle andere 
voordelen die de Beroepsvereniging wettelijk mag genieten. 
Het maatschappelijk vermogen dat de gewone behoeften overschrijdt, wordt op beslissing van de Raad 
van Bestuurd geïnvesteerd in staatsfondsen of bij een door de Raad van Bestuur gekozen bank op een 
manier die het best aan de belangen van de Beroepsvereniging beantwoordt. 
De Beroepsvereniging mag in geen geval deelbewijzen of aandelen in handelsvennootschappen 
verwerven.  
 
Artikel 30 
De Raad van Bestuur beslist over het gebruik van het vermogen en de middelen van de Beroepsvereniging 
voor haar werking en het nastreven van haar doelstellingen binnen de grenzen gesteld door de wet van 31 
maart 1898. 
Het maatschappelijk boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
Artikel 31 
Alle leden worden opgeroepen tot de Algemene Vergaderingen. De effectieve leden zijn stemgerechtigd. 
Zij hebben elk recht op een stem. 
De Voorzitter mag de Algemene Vergadering bijeenroepen telkens als hij dat nodig acht. Hij moet ze 
bijeenroepen als één tiende van de leden hierom schriftelijk verzoekt. Dat verzoek moet het punt 
vermelden dat de leden op de dagorde wensen te plaatsen. 
De oproepingen moeten acht kalenderdagen voor de vergadering per gewone brief via de post of per mail 
worden toegestuurd. In de oproepingen moeten de agenda, plaats, datum en uur van de Algemene 
Vergadering vermeld staan. 
De Algemene Vergadering is belast met de verkiezing van de Raad van Bestuur, de verificateurs der 
rekeningen en de Tuchtraad, het herroepen van de leden van de Raad van Bestuur, de goedkeuring van 
de reglementen, van het budget en van de rekeningen, de statutenwijziging, de ontbinding van de 
Beroepsvereniging, en over het algemeen de discussie over alle punten die de Beroepsvereniging 
aanbelangen en die haar geregeld worden voorgelegd. Deze beslissingen zijn dwingend voor alle leden. 
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Behalve in de gevallen voorzien door de wet van 31 maart 1898 beraadslaagt de Algemene Vergadering, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Haar beslissingen worden genomen bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
De leden mogen een schriftelijke volmacht geven aan een ander lid om rechtens hen te stemmen op de 
Algemene Vergaderingen. Ieder lid mag maximum één volmacht vertegenwoordigen. Deze volmachten 
moeten op het bureau worden gedeponeerd voor de opening van de debatten over het ter discussie zijnde 
punt waarvoor een stemming is voorzien. 
De Algemene vergadering mag alleen beraadslagen over punten die op de dagorde staan. 
De Algemene Vergadering mag evenwel haar dagorde aanvullen na een bij meerderheid van de stemmen 
aangenomen voorafgaandelijke vraag. In dit geval mogen de volmachten niet worden gebruikt om de 
bewuste kwestie of de moties ingediend aangaande de bijkomende punten op de dagorde, aan te nemen 
of te verwerpen. 
 
Artikel 32 
De leden zijn verplicht bijeen te komen op de jaarlijkse Algemene Vergadering in de loop van de maand 
februari op de plaats die werd aangeduid door de Raad van Bestuur, en die vermeld staat in de uitnodiging. 
Op de Algemene Vergadering legt de Raad van Bestuur een verslag voor over alle verrichtingen van het 
afgelopen jaar, en legt ter goedkeuring van de vergadering de jaarrekening van de ontvangsten en 
uitgaven voor, evenals de rekeningen van de verrichtingen uitgevoerd door de Beroepsvereniging 
krachtens nummers 1 tot 5 van artikel 2 van de wet van 31 maart 1898. 
De verificateurs der rekeningen die door de vorige Algemene Vergadering onder de effectieve leden 
werden aangeduid, brengen eveneens verslag uit over de jaarrekeningen. 
Deze rekeningen worden opgemaakt conform het model vastgelegd door de Regering. Ze worden, door 
bemiddeling van de Schatbewaarder ter controle door de leden, in de zetel van de Beroepsvereniging ter 
beschikking gehouden gedurende de veertien kalenderdagen die de jaarlijkse Algemene Vergadering 
voorafgaan. Ze worden slechts openbaar bekendgemaakt met de toestemming van de Algemene 
Vergadering. 
 
HOOFDSTUK IV - Statutenwijziging of -herziening / Ontbinding en vereffening van de 
Beroepsvereniging  
 
Artikel 33 
De wijzigingen van de statuten mogen alleen worden beslist met de meerderheid van ten minste drie 
vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden in een Buitengewone Algemene 
Vergadering die daartoe speciaal werd bijeengeroepen. 
Als ten minste de helft van de stemgerechtigde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een nieuwe 
Vergadering die daartoe wordt bijeengeroepen binnen de termijn van 14 dagen geldig beraadslagen, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
De wijzigingen van de statuten moeten gedeponeerd worden, in overeenstemming met art. 6 van de wet 
van 31 maart 1898, bij de Minister die de Middenstand tot zijn bevoegdheid heeft. 
 
Artikel 34 
De ontbinding moet worden voorgesteld indien het aantal effectieve leden minder dan 20 bedraagt. 
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Over de ontbinding kan slechts geldig worden beslist op basis van dezelfde vormvereisten als die voor de 
statutenwijziging. 
De vereffenaars worden aangeduid door de Algemene Vergadering die hun bevoegdheden vastlegt. 
Na betaling van de schulden wordt het vermogen van de Beroepsvereniging toegekend aan een 
gelijkaardige of verwante vereniging die bij meerderheid van twee derden wordt aangeduid door de 
Algemene Vergadering. 
 
HOOFSTUK V - Arbitrage / Beslechting van de betwistingen / Sancties 
 
Artikel 35 
Elk geschil van professionele aard m.b.t. de werkzaamheden verricht tussen de leden van de 
Beroepsvereniging onderling of tussen een lid van de Beroepsvereniging en een derde, wordt voorgelegd 
aan de Raad van Bestuur, die een minnelijke schikking voor het geschil tracht te zoeken na de partijen 
gehoord te hebben. 
Daartoe mag de Raad van Bestuur drie van zijn leden aanduiden aan wie hij de bevoegdheid om de 
partijen te horen en te verzoenen overdraagt. 
Afgezien van deze verzoeningsprocedure mag elke aanklager een klacht indienen tegen een lid van de 
Beroepsvereniging bij de Voorzitter van de Tuchtraad. 
 
Artikel 36 
Ingeval de Raad van Bestuur er niet in slaagt de partijen te verzoenen, verbindt het lid of verbinden de 
leden van de Beroepsvereniging die bij het geschil betrokken zijn, zich ertoe gebruik te maken van de 
arbitrageprocedure zoals deze is voorzien in een speciaal reglement. 
De scheidsrechters doen uitspraak in laatste instantie. 
 
Artikel 37 
De betwistingen binnen de Beroepsvereniging aangaande de toepassing van de statuten en de 
reglementen op niet uitdrukkelijk voorziene gevallen behoren tot de bevoegdheid van de Algemene 
Vergadering. 
 
Artikel 38 
De inbreuken waarvan sprake in artikel 11 worden voor de Tuchtraad gebracht overeenkomstig de 
procedure voorzien door een speciaal reglement. Het betrokken lid moet worden uitgenodigd en in de 
mogelijkheid worden gesteld zijn/haar verdediging voor te dragen voor de Raad, hetzij persoonlijk hetzij 
bijgestaan door een advocaat. 
 
HOOFDSTUK VI - Algemene, speciale en huishoudelijke reglementen 
 
Artikel 39 
Reglementen uitgewerkt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering 
bepalen de toepassingsmodaliteiten van onderhavige statuten.  
 

 
 


