
BEROEPSVERENIGING VAN WEDKANTOREN 

 
Erkende Beroepsvereniging 

Waversesteenweg 1100/3 
1160 OUDERGEM 

 

Ondernemingsnummer van de Vereniging: 0507.687.805 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Huidig huishoudelijk reglement (hierna het ‘HR’ genoemd) heeft tot doel de interne werking 
van de Beroepsvereniging van Wedkantoren (hierna de ‘Vereniging’ genoemd) te regelen. 

Het wordt aangenomen op basis van artikel 27 van de statuten van de Vereniging.  

Elke bepaling van het H.R. die strijdig zou zijn naar de letter of de geest met de statuten van 

de Vereniging of met de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen (hierna de ‘Wet’ 
genoemd), wordt automatisch beschouwd als niet neergeschreven en vervangen door een 
bepaling conform de statuten en de wet.  

 

I.  ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE VERENIGING 

 

Artikel 1 - Bevoegdheden 

Conform de statuten en de wet is de Algemene Vergadering als enige bevoegd voor: 

- De wijziging of herziening van de statuten van de Vereniging; 

- De goedkeuring van de wijziging of herziening van het H.R.; 

- De aanstelling en afzetting van leden van de Directieraad van de Vereniging; 

- De uitsluiting van een lid van de Vereniging wegens een van de redenen vermeld 

in artikel 9 van de statuten; 

- De eventuele opheffing van uitsluiting van een lid van de Vereniging; 

- De stemming van bijzondere reglementen; 

- De ontbinding of eventuele vereffening van de Vereniging, met inbegrip van de 
aanstelling van de vereffenaars en de bepaling van hun bevoegdheden; 
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- De verificatie en goedkeuring van de jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven 

van de Vereniging; 

- De vastlegging van het jaarlijks te betalen lidgeld door de vaste leden van de 

Vereniging; 

- De vastlegging van de jaarlijks te betalen bijdrage door de ereleden van de 

Vereniging;  

- Het gebruik van de activa en de middelen van de Vereniging binnen de limieten 

van de wet; 

- De beslissing van lidmaatschap van de Vereniging bij een Federatie van 

Beroepsverenigingen; 

- De bespreking van alle andere voor de Vereniging interessante onderwerpen die 

haar geregeld worden voorgelegd; 

- Alle andere bevoegdheden opgenomen in de statuten of het H.R.. 

 

Artikel 2- Vergaderingen 

De Algemene Vergadering komt ten minste één keer per jaar tijdens het eerste trimester van 

het kalenderjaar samen op de maatschappelijke zetel van de Vereniging. 

Als de Vergaderingen op een wettelijke feestdag vallen, worden ze automatisch verdaagd naar 
de eerste werkdag na de dag waarop ze hadden moeten plaatsvinden, op dezelfde plaats op 

hetzelfde uur. 

De buitengewone Algemene Vergaderingen van de Vereniging kunnen ook worden 

samengeroepen zo vaak de belangen van de Vereniging dat vereisen.  

Deze buitengewone Algemene Vergaderingen moeten plaatsvinden in de maand na het 

verzoek in die zin aan de Directieraad. Het verzoek wordt schriftelijk geformuleerd door meer 
dan 30 % van de leden en moet de onderwerpen bevatten die men op de agenda wenst te 

plaatsen. 

 

Artikel 3 - Uitnodigingen 

De Algemene Vergaderingen worden samengeroepen op verzoek van de Directieraad telkens 

wanneer die laatste het nuttig acht. Ze vinden plaats op het uur en de plaats vermeld in de 
uitnodigingen. 

De schriftelijke uitnodigingen verstuurd naar de leden van de Directieraad moeten ten minste 
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de datum, het uur, de plaats en de agenda van de samengeroepen Algemene Vergadering 

vermelden. Ze gebeuren via eenvoudig schrijven of via e-mail, en worden ten minste acht 
dagen voor de Vergadering gericht aan de leden. Elk lid van de Vereniging kan verzaken aan 

deze uitnodiging. De Vergadering zal in ieder geval automatisch worden beschouwd als 
regelmatig samengeroepen als het lid aanwezig is of vertegenwoordigd wordt op de 
Vergadering. 

Onder voorbehoud van de bepalingen over de jaarlijks verplichte Algemene Vergadering 
moet elke Algemene Vergadering plaatsvinden tussen 1 en 2 weken na de verzendingsdatum 

van de uitnodigingen. Het uur van de Algemene Vergadering moet zich situeren tussen 10 en 
18 uur. Tenzij in uitzonderlijk geval gerechtvaardigd wegens de hoogdringendheid moet de 

Vergadering gehouden worden tijdens de week, met uitsluiting van de feestdagen.  

Behoudens een andersluidende bepaling in de uitnodigingen vindt de Algemene Vergadering 

plaats op de maatschappelijke zetel van de Vereniging. 

 

Artikel 4 – Aantal stemmen 

Elk vast lid van de Vereniging heeft stemrecht in de Algemene Vergadering. De ereleden, als 

die er zijn, hebben in de Vergadering slechts beraadslagende stem als ze deel uitmaken van de 
Directieraad. 

 

Artikel 5 – Volmachten 

Enkel de leden (vaste en ereleden) van de Vereniging mogen deelnemen aan de Algemene 

Vergaderingen. Alleen een lid van de Algemene Vergadering kan dus een ander verhinderd 
lid vervangen en van die laatste volmacht krijgen om te handelen en te stemmen in zijn naam 

in de Vergadering. Deze volmacht kan zonder onderscheid verleend worden via eenvoudig 
schrijven, fax of e-mail. Elke volmacht is beperkt tot slechts één zitting van de Vergadering. 
Een lid van de Algemene Vergadering mag niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen op 

de Vergadering. 

 

Artikel 6 – Bureau van de Vergadering 

Elke Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Directieraad (of 

zijn vertegenwoordiger) of, bij ontstentenis, door de Secretaris Generaal van de Vereniging. 
Bij afwezigheid van de leden van de Directieraad duidt de Vergadering haar Voorzitter in 

haar midden aan. 

De Voorzitter duidt een Secretaris aan. De Vergadering kan onder haar leden één of meer 

stemopnemers aanduiden. 
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Het bureau van de Vergadering stelt voor elke vergadering van deze laatste een 

aanwezigheidslijst op met ten minste de naam en de voornaam (of eventueel firmanaam) van 
de leden die aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden op de Vergadering. Deze 

aanwezigheidslijst wordt getekend door de betreffende leden van de Vereniging voor ze de 
Vergadering verlaten. Als er volmachten zijn gegeven, worden ze ingezameld door het bureau 
om met de aanwezigheidslijst bij de notulen van de Vergadering te worden gevoegd. 

 

Artikel 7: Voorwaarden aanwezigheid en quorum 

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen kan een Algemene Vergadering 
geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden van de 

Vereniging.  

 

Artikel 8: Gewone beraadslagingen 

Tenzij in de gevallen opgenomen in de wet, de statuten of het H.R. worden de beslissingen 

van de Algemene Vergadering genomen met absolute meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden met stemrecht in de Vergadering. 

Behoudens een andersluidende aanwijzing in de wet, de statuten of het H.R. worden de 
stemmingen gehouden bij handopsteking of naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering 

hier met meerderheid van stemmen anders over beslist.  

Artikel 9: Bijzondere beraadslagingen 

9.1. Elke beslissing over de uitsluiting van een lid van de Vereniging vermeld in artikel 9 van 
de statuten of over een aansluiting bij een federatie van beroepsverenigingen kan slechts 
geldig worden genomen door de Vergadering met de meerderheid van twee derde van de 

aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

9.2. Elke beslissing over de wijziging of herziening van de statuten of het H.R. en over de 

ontbinding of de vereffening van de Vereniging kan slechts geldig worden genomen met een 
meerderheid van ten minste twee derde van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn 

op een speciaal daartoe samengeroepen Vergadering samengesteld uit ten minste de helft van 
de stemgerechtigde leden.  

Als een dusdanig samengeroepen Algemene Vergadering niet de helft van de leden, 

rechtstreeks of via volmacht, bijeenbrengt, moet er een nieuwe Vergadering worden 
samengeroepen met dezelfde doeleinden die geldig kan beraadslagen over haar agenda, 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

9.3. Elke beslissing over de belegging van middelen van de Vereniging volgens een andere 

wijze dan ingeschreven in artikel 20 van de statuten kan slechts genomen worden door een 
Algemene Vergadering die zich uitspreekt met een meerderheid van twee vierde van de 
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stemgerechtigden. 

9.4. Elke beslissing over de verkiezing van de leden van de Directieraad kan slechts genomen 
worden door een speciaal daartoe samengeroepen Algemene Vergadering die beraadslaagd bij 

geheime stemming en met absolute meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden. 

 

Artikel 10: Politie over de vergaderingen 

De Voorzitter van de Vergadering handhaaft de politie over de vergadering. Hij verleent 

spreekrecht aan de aanwezige leden. Hij kan redelijkerwijze de duurtijd van de interventies 
van de verschillende leden van de Vergadering bepalen. Dit recht wordt gegarandeerd aan de 

leden en hun vertegenwoordigers. Het kan worden toegekend aan derden bij beraadslaging 
van de Algemene Vergadering met de absolute meerderheid van de aanwezige of 
stemgerechtigde leden. 

Voor de afsluiting van de Algemene Vergadering kan de Secretaris (of zijn 
vertegenwoordiger) lezing geven van een voorontwerp van notulen om de mondelinge of 

schriftelijke commentaar van de aanwezige leden (of hun vertegenwoordigers) in te zamelen. 

 

Artikel 11: Controle op de rekeningen 

Elk lid van de Vereniging kan de rekening van inkomsten en uitgaven op de maatschappelijke 

zetel controleren binnen 15 dagen voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Vergadering 
gepland in het eerste trimester van het kalenderjaar. 

 

Artikel 12: Notulen van de Algemene Vergaderingen 

Na elke Algemene Vergadering stellen de bureauleden een ontwerp van notulen van de 
gehouden vergadering op.  

Dit ontwerp van notulen wordt overgemaakt aan de leden die op de Vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd waren, binnen acht dagen na de datum van die Vergadering. De leden 
beschikken dan over een termijn van vijf werkdagen vanaf deze datum om schriftelijk aan het 

bureau van de Vergadering hun eventuele opmerkingen over de ontwerptekst over te maken. 

Na deze termijn wordt het ontwerp van notulen afgewerkt door het bureau van de Algemene 

Vergadering en getekend daar de leden van het bureau. Het bureau voegt vervolgens in bijlage 
aan deze notulen de aanwezigheidslijst van de aanwezige of vertegenwoordigde leden op de 

Vergadering toe, alsook eventuele volmachten gegeven conform artikel 5 hierboven. 

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden bewaard in een daartoe speciaal 

bijgehouden register. 
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II.  DIRECTIERAAD VAN DE VERENIGING 

 

Artikel 15: Bevoegdheden 

De Directieraad beheert en vertegenwoordigt de Vereniging. Hij bezit de residuele 
bevoegdheid binnen de limieten van de wet, de statuten en het H.R.. 

 

Artikel 16: Vergaderingen 

De Directieraad van de Vereniging komt samen op uitnodiging van zijn Voorzitter, telkens 
het belang van de Vereniging het vereist en ten minste twee keer per jaar. 

De Directieraad moet ook samenkomen telkens dat ten minste twee leden daartoe een 

schriftelijk verzoek richten aan zijn Voorzitter. De vergaderingen van de Directieraad moeten 
dan gehouden worden binnen 7 dagen na de datum van het schriftelijke verzoek.  

Tenzij in gewettigd geval van hoogdringendheid moeten de vergaderingen plaatsvinden 
tijdens de week tussen 10 en 18 uur, met uitsluiting van het weekend en de feestdagen. 

Behoudens een andersluidende aanwijzing in de uitnodiging komt de Directieraad samen op 
de maatschappelijke zetel van de Vereniging. 

 

Artikel 17: Aantal stemmen 

Elk lid van de Directieraad heeft stemrecht.   

 

Artikel 18: Beraadslagingen 

De Directieraad kan slechts geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden 

aanwezig is. Als het quorum niet wordt gehaald, roept de Voorzitter een nieuwe Directieraad 
samen binnen drie dagen van de eerste. Deze tweede raad kan geldig beraadslagen en 
stemmen over de agenda, ongeacht het aantal aanwezige leden. De Directieraad kan hoe dan 

ook slechts geldig beraadslagen en stemmen over de agenda, als ten minste twee leden 
aanwezig zijn.  

 

Artikel 19: Vertegenwoordiging 
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Het mandaat van lid van de Directieraad is persoonlijk. Enkel een lid van de Directieraad kan 

een ander lid van de Directieraad vervangen en de volmacht krijgen om in diens naam te 
handelen en te stemmen. De volmacht kan gegeven worden via een eenvoudig schrijven, fax 

of e-mail, en telkens slechts voor één zitting. Een lid van de Directieraad kan niet meer dan 
één ander lid van de Directieraad vertegenwoordigen. 

 

Artikel 20: Procedure van schriftelijke beslissing 

 
De Directieraad kan met eenparigheid van stemmen resoluties aannemen bij rondschrijven 
door zijn goedkeuring te geven aan een ontwerp van notulen via één of meer brieven, 

faxberichten of elk ander communicatiemiddel dat de reproductie van een schriftelijk 
document toelaat. Het geheel van de documenten die de betreffende notulen uitmaken is dan 

het bewijsstuk van de genomen beslissing dat de datum draagt van de laatste handtekening. 

 

Artikel 21: Notulen van de vergaderingen van de Directieraad 

De Secretaris van de Directieraad stelt notulen op van alle vergaderingen van de raad. De 

aldus opgestelde notulen worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris.   

Ze worden bewaard in een daartoe bijgehouden register. 

 

Artikel 22: Externe mandaten 

De leden van de Directieraad aan wie de Vereniging voorstelt een extern mandaat op te 
nemen in een andere organisatie of federatie van beroepsvereniging, geven dit externe 
mandaat op wanneer hun mandaat binnen de Vereniging stopt, tenzij anders wordt beslist en 

bevestigd door de Directieraad.  

 

Artikel 23: Procedure voor de verkiezing van nieuwe leden van de Directieraad 

Om de vier jaar wordt een oproep tot kandidaten verstuurd naar alle leden van de Algemene 

Vergadering. 

De kandidaturen voor de Directieraad moeten ingediend worden voor de definitieve oproeping 

van de speciaal daartoe samengeroepen Algemene Vergadering, behalve die van de uittredende, 
niet-ontslagnemende leden van de Directieraad, die stilzwijgend kandidaat zijn.  

De rangschikking van de kandidaten wordt gedaan op basis van de stemmen uitgebracht 
volgens de procedure beschreven in artikel 10 van de statuten. De kandidaten worden 
geselecteerd volgens de volgorde van rangschikking voor de voorziene mandaten. 
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Binnen 15 dagen volgend op de speciaal samengeroepen Algemene Vergadering voor de 

verkiezing of wijziging van samenstelling van de Directieraad beslist deze laatste over de 
toewijzing in zijn midden van de niet-cumuleerbare posten van Voorzitter, Secretaris en 

Schatbewaarder en informeert hij de leden hier schriftelijk over. 

 

Artikel 24: Verslag van de Directieraad 

Op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering gepland in de loop van het eerste trimester van 

elk jaar stelt de Directieraad een verslag voor over de activiteiten van het afgelopen jaar en hij 
legt aan de Algemene Vergadering de jaarrekening van inkomsten en uitgaven ter 
goedkeuring voor, evenals de rekeningen met de operaties uitgevoerd door de Vereniging 

krachtens de punten 1 tot 5 van artikel 2 van de wet.  

 

III.  DIVERSE BEPALINGEN: 

 

Artikel 25: Geheime stemmingen 

Alle stemmingen die uitdrukkelijk over personen handelen, meer bepaald bij verkiezingen, 

gebeuren bij geheime stemming.  

 

 

 

 
 


