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 De oorspronkelijke statuten van de VZW Uitwisselingscentrum en Verrekening verschenen
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1974 onder nummer 6951.
 Op 26 april 1985 werden artikelen 9 en 12 gewijzigd. Deze wijzigingen werden gepubliceerd
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 maart 1986.
 Op 22 april 1988 werden artikelen 3, 12 en 15 gewijzigd en werd de benaming
"Directiecomité" vervangen door "raad van bestuur". Deze wijzigingen werden gepubliceerd
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15 september 1988.
 Op 23 mei 1995 werden de meeste artikelen gewijzigd. De nieuwe statuten werden
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 1995.
 Op 24 januari 1997 werden artikelen 1, 4, 5, 6, 13, 17 en 19 van de vereniging aangepast
als gevolg van een wijziging van haar naam, haar doel en van de wijze van stemmen op de
algemene vergadering. Deze wijzigingen werden gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 13 maart 1997.
 Artikelen 6, 6bis, 6ter, 9, 11, 13, 13bis, 14, 17, 31 en 32 werden op 12 december 1997
gewijzigd of toegevoegd. Deze wijzigingen werden gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 5 maart 1998.
 Op 28 mei 2004 werden de statuten herwerkt naar aanleiding van de aanpassing van de
wet van 27 juni 1921 bij de wet van 2 mei 2002 op de VZW's, de internationale VZW's en
de stichtingen. De statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 18 januari 2005.
 Op 9 juni 2006 werden de statuten gewijzigd naar aanleiding van de inwerkingtreding van
het UCV-Reglement. De statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 3 augustus 2006.
 Op

19 juni

2009

werden

de

statuten

gewijzigd

voor

de

overname

van

de

verrekeningsfunctie van de verrekenkamer (Art. 4). De wijziging werd gepubliceerd in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 16 september 2009.
 Op 18 juni 2010 werden de statuten herwerkt ten gevolge van de inwerkingtreding van de
wetten die de Richtlijn betreffende de betalingsdiensten hebben omgezet in het Belgische
recht. De gecoördineerde statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad op 22 juli 2010.
 Op 6 mei 2011 werden artikelen 6 en 28 van de statuten gewijzigd als gevolg van het
aflopen van de overgangsperiode voor het aanvragen van het statuut van betalingsinstelling
door de organisaties actief binnen de VZW Uitwisselingscentrum en Verrekening in het vlak
van betalingen, enerzijds, en de herziening van het stemrecht van deze instellingen
anderzijds. Deze wijziging werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op
10 juni 2011.
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 Op 24 mei 2012 werden de volledige statuten aangepast overeenkomstig de wijzigingen
aan het technisch platform en de uitbesteding aan een derde partij. De nummering van de
artikelen is eveneens aangepast. Deze wijzigingen werden gepubliceerd in de bijilagen van
het Belgisch Staatsblad op 04 oktober 2012.
 Op 19 juni 2015 werden de statuten gewijzigd teneinde het UCV toe te laten haar diensten
tevens aan te bieden aan entiteiten die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer
zijn (Art. 4). De wijziging werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op
03 september 2015.
 Op 3 juli 2017 werden de statuten gewijzigd teneinde het UCV toe te laten digitale diensten
aan te bieden die het uitwisselen van gegevens van financiële aard faciliteren, inclusief
maar niet beperkt tot de wijziging van kredietinstelling, aanvragen inzake loonbeslag en
loonoverdracht, informatievragen en informatieverstrekking aan overheidsdiensten en
sociale zekerheidsinstellingen, en soortgelijke digitale dienstverlening met betrekking tot
informatie van financiële aard (“ICT-portaal”).
 Op 24 april 2020 werden de statuten gewijzigd teneinde ze in conformiteit te brengen met
het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen.

3

Statuten

I.

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL
Artikel 1.

Rechtsvorm – Benaming

De vereniging zonder winstoogmerk genaamd "Uitwisselingscentrum en Verrekening", waarvan de
officiële afkorting luidt "UCV" (hierna “UCV”), wordt beheerst door de regels van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen (het “WVV”) en door deze statuten.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders
en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing van het
adres van de zetel van de vereniging.
Artikel 2.

Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen België
en om de daarmee verband houdende openbaarmakingvereisten te vervullen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet leidt tot een verplichte wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3.

Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4.

Doel

De vereniging heeft in hoofdzaak tot doel het organiseren van de uitwisseling van gestandaardiseerde
informatie via digitale communicatieplatformen, onder meer met betrekking tot de overdracht van
fondsen (“Betaalsysteem”).
Als betaalsysteem en verrekenkamer, heeft de vereniging eveneens tot doel de verrekening te
bewerkstellingen van alle betalingen verbonden aan de overdracht van fondsen uitgewisseld tussen zijn
rechtstreekse deelnemers handelend in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van
anderen.
De vereniging biedt tevens digitale diensten aan die het uitwisselen van gegevens van financiële aard
faciliteren, inclusief maar niet beperkt tot de wijziging van kredietinstelling, aanvragen inzake loonbeslag
en loonoverdracht, informatievragen en informatieverstrekking aan overheidsdiensten en sociale
zekerheidsinstellingen, en soortgelijke digitale dienstverlening met betrekking tot informatie van
financiële aard (“ICT-portaal”).
De vereniging kan haar diensten tevens aanbieden aan entiteiten die geen rechtstreekse of
onrechtstreekse deelnemer zijn. Voor deelname aan het Betaalsysteem dienen deze entiteiten wel over
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één van de hoedanigheden te beschikken opgesomd in Art.6 a) tot e), onder de voorwaarden die de
Raad van Bestuur bepaalt.
De vereniging kan elke handeling stellen die nodig of nuttig is opdat voormelde diensten te allen tijde
zouden worden uitgeoefend in overeenstemming met de toepasselijke Europese, Belgische of regionale
wet-of regelgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
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. Zij kan tevens bestuurs-, vereffenings- of andere mandaten opnemen in alle
ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of andere vormen van samenwerking.
De vereniging kan in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle activiteiten ontplooien die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
voormelde belangeloze doelstellingen, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten
waarvan de opbrengesten te allen tijde uitsluitend zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van
de belangeloze doelstellingen.
Voor de verwezenlijking van zijn doelen mag de vereniging de operationele en/of technische verwerking
van de informatie- en betalingsstromen uitbesteden aan één of meer onderaannemers.
Het onderliggend juridisch en technisch kader van de activiteiten beoogd in in dit artikel wordt bepaald
in documenten die van contractuele aard zijn en ten behoeve van de rechtstreekse deelnemers,
onrechtstreekse deelnemers en afnemers van diensten zijn opgesteld: de UCV-Reglementen,
overeenkomsten met deelnemers en afnemers van diensten en de overeenkomsten voor levering van
diensten met de onderaannemers waarvan sprake is in dit artikel.

II.

LEDEN
Artikel 5.

Categorieën van leden

De vereniging heeft de volgende categorieën van leden:
- rechtstreekse deelnemers;
- onrechtstreekse deelnemers.
Het aantal rechtstreekse deelnemers is onbeperkt, maar moet minstens twee bedragen.
De termen “rechtstreekse deelnemer” en "onrechtstreekse deelnemer" die in deze statuten worden
gebruikt, stemmen respectievelijk overeen met de begrippen "lid" en "toegetreden lid" die voorkomen in
het WVV. De term “deelnemer” die in deze statuten wordt gebruikt, slaat zowel op een rechtstreekse
deelnemer als op een onrechtstreekse deelnemer.
Enkel de rechtstreekse deelnemers, zoals bepaald in deze statuten, genieten ten volle van de rechten
die door het WVV en door deze statuten aan “leden” worden toegekend.
Derden, zoals vermeld in artikel 9:3, §2 van het WVV, die met een rechtstreekse deelnemer een
vertegenwoordigingsrelatie zijn aangegaan zoals bepaald in het commissiecontract waarvan sprake is
in Artikel 14, kunnen onrechtstreekse deelnemers van de vereniging worden, overeenkomstig hetgeen
wordt bepaald in Artikel 8.
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Artikel 6.

Rechtstreekse deelnemers – Hoedanigheidsvoorwaarden

De hoedanigheid van rechtstreekse deelnemer kan worden toegekend aan de volgende entiteiten:
a) de kredietinstellingen erkend door een bevoegde prudentiële autoriteit van een Lidstaat van de
Europese Unie;
b) de kredietinstellingen met een in België geregistreerd bijkantoor;
c) de kredietinstellingen in België werkzaam in het raam van het vrij verrichten van diensten
overeenkomstig de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen en beursvennootschappen;
d) Bpost, N.V. van publiek recht;
e) de Nationale Bank van België.
Opdat aan de hierboven opgelijste entiteiten de hoedanigheid van rechtstreekse deelnemer kan worden
toegekend, moeten zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
- beantwoorden aan de technische, operationele en juridische vereisten zoals voorgeschreven in
de van kracht zijnde contractuele bepalingen waarvan sprake is in Artikel 4;
- het door de Raad van Bestuur vastgelegde toetredingsrecht betalen;
- voor de entiteiten vermeld in Artikel 6 a) tot c) : een vereffeningsrekening aanhouden of gebruik
maken van de vereffeningsrekening van een verbonden vennootschap overeenkomstig artikel
1:20 WVV; die vereffeningsrekening moet worden aangehouden bij de vereffeningsinstelling
TARGET2-BE of bij een centrale bank die een component van TARGET 2 uitbaat en dient voor
de vereffening van compensatiesaldi die door de vereniging of voor zijn rekening worden
doorgezonden;
- aan de vereniging de kosten betalen, met name de exploitatiekosten, de uitwisselingskosten en
eventueel de investeringskosten, overeenkomstig de van kracht zijnde contractuele bepalingen
waarvan sprake is in Artikel 4.
Daarenboven, indien de kandidaat-rechtstreekse deelnemer een bijkantoor is van een kredietinstelling
naar recht van een niet-lidstaat van de Europese Unie, kan de Raad van Bestuur de toetreding van deze
kandidaat laten afhangen van de vereiste tot wederkerigheid ten gunste van aangeslotenen naar
Belgisch recht om, onder vergelijkbare voorwaarden, deel te nemen aan de nationale
vereffeningssystemen van het land van de kandidaat-rechtstreekse deelnemer.
Artikel 7.

Rechtstreekse deelnemers – Toelating

De kandidaat-rechtstreekse deelnemer legt zijn kandidaatstelling voor aan de Voorzitter van de Raad
van Bestuur. De kandidaat-rechtstreekse deelnemer verklaart daarin uitdrukkelijk de statuten en
desgevallend het intern reglement van de vereniging, alsook de van kracht zijnde contractuele
bepalingen waarvan sprake is in Artikel 4, te onderschrijven.
De Raad van Bestuur beslist naar eigen inzicht en zonder bijzondere motivering over de toelating van
rechtstreekse deelnemers en dit uiterlijk één maand na ontvangst van de kandidaatstelling. De Raad
van Bestuur kan de wijze waarop kandidaturen als rechtstreekse deelnemer moeten worden ingediend
en behandeld nader bepalen.
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Artikel 8.

Onrechtstreekse deelnemers – Hoedanigheidsvoorwaarden

De hoedanigheid van onrechtstreekse deelnemer kan worden toegekend aan de volgende entiteiten:
a) de kredietinstellingen erkend door een bevoegde prudentiële autoriteit van een Lidstaat van de
Europese Unie;
b) de kredietinstellingen met een in België geregistreerd bijkantoor;
c) de kredietinstellingen in België werkzaam in het raam van het vrij verrichten van diensten
overeenkomstig de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen en beursvennootschappen;
d) Bpost, N.V. van publiek recht;
e) de in België vergunde betalingsinstellingen waarvan sprake is in Titel II van de wet van 11 maart
2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen
voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de
activiteit van de uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen;
f) de betalingsinstellingen naar recht van een andere lidstaat die in België betalingsdiensten
verstrekken en de kennisgeving verkregen hebben, beoogd in artikel 120 en artikel 124 van
voornoemde wet van 11 maart 2018;
g) de Nationale Bank van België;
h) elke entiteit die onder het toezicht staat van een centrale bank van het eurosysteem en die
beantwoordt aan de definitie van indirecte deelnemer in de wet van 28 april 1999 tot omzetting
van Richtlijn 98/26/EC van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling
van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen.
Binnen de categorie van onrechtstreekse deelnemers wordt een onderscheid gemaakt tussen twee
soorten onrechtstreekse deelnemers:
a) de klassieke onrechtstreekse deelnemer (binnen de vereniging vertegenwoordigd door een
aangeslotene die in het systeem de betalingsopdrachten en de bijbehorende verrichtingen
technisch invoert en ontvangt voor rekening van de onrechtstreekse deelnemer met toepassing
van een commissiecontract - cf. Hoofdstuk III hierna) en
b) de onrechtstreekse deelnemer met rechtstreekse technische toegang (binnen de vereniging
vertegenwoordigd door een aangeslotene met dien verstande dat hij op technisch vlak zelf
rechtstreeks betalingsopdrachten en bijbehorende verrichtingen kan invoeren en/of ontvangen
in het systeem met toepassing van een commissiecontract - cf. Hoofdstuk III hierna).
De vereffening van de betalingsopdrachten en bijbehorende verrichtingen van de onrechtstreekse
deelnemer, zowel de klassieke onrechtstreekse deelnemer als de onrechtstreekse deelnemer met
rechtstreekse technische toegang, met uitzondering van de Nationale Bank van België, zal steeds
plaatsvinden via de vereffeningsrekening van de rechtstreekse deelnemer die hen vertegenwoordigt.
Opdat aan de hierboven opgelijste entiteiten de hoedanigheid van onrechtstreekse deelnemer kan
worden toegekend, moeten zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
-

voor de klassieke onrechtstreekse deelnemer: het door de Raad van Bestuur vastgelegde
toetredingsrecht betalen.
voor de onrechtstreekse deelnemer met rechtstreekse technische toegang:
- het door de Raad van Bestuur vastgelegde toetredingsrecht betalen. Dit toetredingsrecht
ligt tussen dat voor de rechtstreekse deelnemer en dat voor de klassieke onrechtstreekse
deelnemer;
- beantwoorden aan de technische en operationele vereisten die gelden voor de
rechtstreekse deelnemer, alsook aan de juridische vereisten die gelden voor de
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-

onrechtstreekse deelnemer met rechtstreekse technische toegang zoals voorgeschreven in
de van kracht zijnde contractuele bepalingen waarvan sprake is in Artikel 4;
aan de vereniging dezelfde kosten betalen als die welke aan de rechtstreekse deelnemer
worden aangerekend, met name de exploitatiekosten, de uitwisselingskosten en, eventueel
de investeringskosten, overeenkomstig de van kracht zijnde contractuele bepalingen
waarvan sprake is in Artikel 4.

Een onrechtstreekse deelnemer die niet meer voldoet aan één van de voorwaarden opgesomd in dit
artikel, verliest van rechtswege de hoedanigheid van onrechtstreekse deelnemer.

Artikel 9.

Onrechtstreekse deelnemers – Toelating

De kandidaat-onrechtstreekse deelnemers leggen hun kandidaatstelling voor aan de Voorzitter van de
Raad van Bestuur. De kandidaat-onrechtstreekse deelnemer verklaart daarin uitdrukkelijk de statuten
en desgevallend het intern reglement van de vereniging, alsook de van kracht zijnde contractuele
bepalingen waarvan sprake is in Artikel 4, te onderschrijven.
De kandidaat-onrechtstreekse deelnemer preciseert in zijn kandidaatstelling tot welke categorie hij
wenst te behoren (klassieke onrechtstreekse deelnemer of onrechtstreekse deelnemer met
rechtstreekse technische toegang) en door welke rechtstreekse deelnemer hij wenst vertegenwoordigd
te worden. Gelijktijdig met deze kandidaatstelling stuurt de rechtstreekse deelnemer die aanvaard heeft
hem in de vereniging te vertegenwoordigen, een brief aan de Voorzitter waarin hij zijn akkoord bevestigt.
Wanneer de kandidaat-onrechtstreekse deelnemer kiest voor de hoedanigheid van onrechtstreekse
deelnemer met rechtstreekse technische toegang, dan zal de Raad van Bestuur een analyse uitvoeren
naar de technische en financiële capaciteiten van de kandidaat en naar de impact op de activiteiten van
de rechtstreekse deelnemer die hem vertegenwoordigt, en op het UCV-systeem. De Raad van Bestuur
kan op grond van deze analyse weigeren deze hoedanigheid toe te kennen vanuit de noodzaak
bepaalde risico's te voorkomen zoals het vereffeningsrisico, het operationele risico en bedrijfsrisico of
teneinde de financiële en operationele stabiliteit van het betalingssysteem van de vereniging te
vrijwaren.
De Raad van Bestuur beslist naar eigen inzicht en zonder bijzondere motivering over de toelating van
de klassieke onrechtstreekse deelnemer of onrechtstreekse deelnemer met rechtstreekse technische
toegang, en dit uiterlijk één maand na ontvangst van de kandidaatstelling. De Raad van Bestuur kan de
wijze waarop kandidaturen als onrechtstreekse deelnemer moeten worden ingediend en behandeld
nader bepalen.
Artikel 10.

Wijziging van deelnemingsstatuut

Elke wijziging van deelnemingsstatuut (meer bepaald het statuut van rechtstreekse deelnemer,
klassieke onrechtstreekse deelnemer of onrechtstreekse deelnemer met rechtstreekse technische
toegang) moet minstens één maand vóór de datum waarop die wijziging effectief wordt, aan de Raad
van Bestuur worden meegedeeld. De wijziging van deelnemingsstatuut moet goedgekeurd worden door
de Raad van Bestuur, die het toetredingsrecht vastlegt dat verschuldigd is naar aanleiding van de
wijziging van het deelnemingsstatuut op basis van de hiernavolgende beginselen.
De Raad van Bestuur beslist naar eigen inzicht over het eventueel verschuldigde toetredingsrecht bij
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de wijziging van deelnemingsstatuut van een rechtstreekse deelnemer/onrechtstreekse deelnemer die
het gevolg is van een fusie of herstructurering.
Voor een rechtstreekse deelnemer die onrechtstreekse deelnemer wordt, zal de vereniging geen
toetredingsrecht voor onrechtstreekse deelnemers vragen.
Een rechtstreekse deelnemer die de hoedanigheid van onrechtstreekse deelnemer verwierf (klassiek of
met rechtstreekse technische toegang), zal geen toetredingsrecht voor rechtstreekse deelnemer
hoeven te betalen, indien hij binnen een termijn van maximum vijf jaar vanaf de datum van de wijziging
van hoedanigheid opnieuw rechtstreekse deelnemer wenst te worden.
Zo ook zal een onrechtstreekse deelnemer met rechtstreekse technische toegang die het statuut
verwerft van klassieke onrechtstreekse deelnemer, geen toetredingsrecht voor onrechtstreekse
deelnemer met rechtstreekse technische toegang hoeven te betalen, indien hij binnen een termijn van
maximum vijf jaar vanaf de datum van de wijziging van hoedanigheid opnieuw onrechtstreekse
deelnemer met rechtstreekse technische toegang wenst te worden.
Artikel 11.

Bijdragen

De Raad van Bestuur stelt de statutaire bijdragen van de deelnemers aan de vereniging vast. De
jaarlijkse statutaire bijdrage van elke deelnemer zal maximum 25.000 EUR per jaar bedragen (dit bedrag
wordt jaarlijks geïndexeerd in functie van de evolutie van de index voor de consumptieprijzen).
De kosten die voortvloeien uit de prestaties die de vereniging levert aan de rechtstreekse deelnemers
en/of onrechtstreekse deelnemers en/of afnemers van diensten, zullen onder hen worden verdeeld
volgens de van kracht zijnde contractuele bepalingen waarvan sprake is in Artikel 4.
Artikel 12.

Ledenregister

De Raad van Bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van de rechtstreekse deelnemers
en een register van de onrechtstreekse deelnemers. Dit register vermeldt de naam, voornamen en
woonplaats van de leden 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 in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij de beslissing heeft genomen of
van de beslissing in kennis is gesteld. Deze registers kunnen in elektronische vorm worden opgemaakt.
Artikel 13.

Ontslag – Schorsing – Uitsluiting

Een rechtstreekse deelnemer die niet meer voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden vermeld in
Artikel 6 verliest van rechtswege zijn hoedanigheid van rechtsreekse deelnemer.
Elke rechtstreekse deelnemer kan op elk ogenblik ontslag nemen als rechtstreekse deelnemer van de
vereniging per gewone of elektronische post gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het
ontslag gaat in zes maanden na datum van ontvangst van deze gewone of elektronische brief.
Op voorstel van de Raad van Bestuur of op schriftelijk verzoek van rechtstreekse deelnemers die
gezamenlijk minstens één derde van de stemmen vertegenwoordigen, kan de Algemene Vergadering
besluiten tot de schorsing van drie maand of langer of uitsluiting van een rechtstreekse deelnemer. De
Algemene Vergadering kan een rechtstreekse deelnemer onder meer schorsen of uitsluiten in geval
van:
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a) een wijziging in de economische of financiële toestand van een rechtstreekse deelnemer die
kan leiden tot zijn insolvabiliteit of tot een staking van betaling;
b) een beslag (bewarend of uitvoerend) of een rechtsvervolging in hoofde van een rechtstreekse
deelnemer die kan leiden tot zijn insolvabiliteit, tot een staking van betaling of die de
rechtstreekse deelnemer in de onmogelijkheid kan brengen om zijn verplichtingen ten aanzien
van de vereniging na te komen;
c) een wanprestatie, al dan niet tijdelijk, door een rechtstreekse deelnemer met betrekking tot
één van de verplichtingen vastgesteld in deze statuten en de van kracht zijnde contractuele
bepalingen overeenkomstig Artikel 4; en
d) in ruime zin, elke gebeurtenis die van dien aard is dat het vertrouwen van de vereniging of van
andere deelnemers van de vereniging, in de betrokken rechtstreekse deelnemer in het
gedrang wordt gebracht.
De van kracht zijnde contractuele bepalingen waarvan sprake is in Artikel 4, bevatten een beschrijving
van de operationele gevolgen wanneer de Voorzitter geïnformeerd wordt over een voorval dat
aanleiding kan geven tot een schorsing of een uitsluiting.
De uitsluiting van een rechtstreekse deelnemer moet worden vermeld in de oproeping van de Algemene
Vergadering. De rechtstreekse deelnemer waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht te
worden gehoord door de Algemene Vergadering. Het besluit tot uitsluiting van een rechtstreekse
deelnemer is pas rechtsgeldig aangenomen indien ten minste twee derden van het totaal aantal
stemmen waarover de rechtstreekse deelnemers beschikken, aanwezig of vertegenwoordigd is en dit
besluit wordt aangenomen met een drie vierden meerderheid van de stemmen uitgebracht door de
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.
Schorsingen met een duur van ten hoogste vijf werkdagen worden uitgesproken door de Voorzitter die,
in dringende gevallen, zelf het initiatief mag nemen. Schorsingen voor een langere duur, maar korter
dan drie maanden, worden door de Raad van Bestuur uitgesproken. Schorsingen van drie maanden en
langer worden, overeenkomstig de meerderheden zoals bepaald in de voorgaande paragraaf, door de
Algemene Vergadering uitgesproken.
De schorsing wordt met redenen omkleed. Ze kan gedeeltelijk of volledig zijn en het ambtshalve
blokkeren tot gevolg hebben van alle of van een deel van de lopende procedures tussen de geschorste
rechtstreekse deelnemer en de vereniging. Ze kan gepaard gaan met een vooropzeg of onmiddellijk in
werking treden.
Een rechtstreekse deelnemer die ontslag neemt, geschorst is of wordt uitgesloten, kan geen aanspraak
maken op het vermogen van de vereniging en heeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde
bijdragen of toetredingsrechten. De nog verschuldigde bijdragen of toetredingsrechten van een
rechtstreekse deelnemer die ontslag neemt, geschorst is of wordt uitgesloten, blijven verschuldigd voor
het volledige boekjaar waarin het ontslag, de schorsing of de uitsluiting heeft plaats gevonden. Hij moet
binnen vijftien dagen na zijn ontslag, schorsing of uitsluiting, de goederen van de vereniging teruggeven
die in zijn bezit zouden zijn.
De regels betreffende het ontslag, de uitsluiting en de schorsing zoals bepaald in dit artikel zijn mutatis
mutandis op de onrechtstreekse deelnemers van toepassing.
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III.

COMMISSIECONTRACT
TUSSEN
ONRECHTSTREEKSE DEELNEMER
Artikel 14.

EEN

RECHTSTREEKSE

DEELNEMER

EN

EEN

Commissiecontract

Elke rechtstreekse deelnemer mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van een
onrechtstreekse deelnemer in de vereniging uitwisselingen verrichten in het kader van het
Betaalsysteem en de bedragen die eruit voortvloeien, voor verrekening aanbieden, voor zover die
onrechtstreekse deelnemer vooraf als onrechtstreekse deelnemer van de vereniging is aanvaard.
De uitwisselingen die een rechtstreekse deelnemer verricht en voor verrekening in de vereniging
aanbiedt voor rekening van anderen, worden samengevoegd met zijn eigen uitwisselingen. De
rechtstreekse deelnemer draagt voor die uitwisselingen dezelfde technische en financiële
verantwoordelijkheden en verplichtingen als voor zijn eigen verrichtingen. Ten opzichte van een
onrechtstreekse deelnemer met rechtstreekse technische toegang heeft een rechtstreekse deelnemer
niet de technische verantwoordelijkheden en verplichtingen.
Vanuit juridisch oogpunt draagt een rechtstreekse deelnemer de volle verantwoordelijkheid voor de
uitwisselingen van de onrechtstreekse deelnemers die hij vertegenwoordigt. Dat impliceert meer
bepaald dat de betalingsopdrachten die worden aangeboden door een onrechtstreekse deelnemer,
juridisch worden beschouwd als zijnde aangeboden door de rechtstreekse deelnemer die hem
vertegenwoordigt.
Het commissiecontract dat de rechtstreekse deelnemer en de onrechtstreekse deelnemer hebben
gesloten, moet beantwoorden aan de minimumvereisten zoals vastgelegd in de van kracht zijnde
contractuele bepalingen waarvan sprake is in Artikel 4. Onverminderd het voorgaande, beslist iedere
rechtstreekse deelnemer over de financiële voorwaarden waaronder hij aanvaardt om een
onrechtstreekse deelnemer in de vereniging te vertegenwoordigen.Elke rechtstreekse deelnemer kan
de vertegenwoordiging van een onrechtstreekse deelnemer staken, door middel van een vooropzeg
van minstens één maand per gewone of elektronische post gericht aan de Voorzitter. Deze stopzetting
gaat in op de datum vermeld in deze brief. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn, met het akkoord
van de Voorzitter, worden ingekort.Iedere onrechtstreekse deelnemer die geen gebruik meer maakt van
de vertegenwoordigingsdienst door een rechtstreekse deelnemer en/of zich wil laten vertegenwoordigen
door een andere rechtstreekse deelnemer, licht de Voorzitter hierover in, met inachtneming van een
vooropzeg van minstens één maand, via gewone of elektronische post waarin hij de datum preciseert
waarop deze wijziging van kracht wordt. In geval van overstap naar een andere rechtstreekse
deelnemer stuurt de rechtstreekse deelnemer die aanvaard heeft hem te vertegenwoordigen in de
vereniging, een brief aan de Voorzitter van de vereniging waarin hij zijn akkoord bevestigt.

IV.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.

Algemene Vergadering - Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit alle rechtstreekse deelnemers. Ze wordt voorgezeten door de
Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Artikel 16.

Algemene Vergadering - Bevoegdheden

De Algemene Vergadering beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk bij het WVV en door
deze statuten zijn toegekend.
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Onder haar bevoegdheid vallen met name:
1)
2)

de statutenwijzigingen;
de benoeming en de afzetting van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de
commissarissen, en het bepalen van hun bezoldiging (ingeval een bezoldiging wordt
toegekend);
3) het geven van kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval,
het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
4) het goedkeuren van de jaarrekeningen, de begrotingen en het jaarverslag;
5) de ontbinding van de vereniging;
6) de uitsluiting of de schorsing voor een periode van drie maanden of meer van een rechtstreekse
deelnemer of een onrechtstreekse deelnemer;
7) de omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
8) de verrichting of de aanvaarding van een inbreng om niet van een algemeenheid;
9) de wijziging van elk reglement met betrekking tot het Betaalsysteem;
10) de betrekkingen tussen de rechtstreekse deelnemer(s) en de in Artikel 4 vermelde
onderaannemer, die werd aangesteld in het kader van het Betaalsysteem;
11) alle andere gevallen waarin het WVV of deze statuten het vereisen.
Artikel 17.

Algemene Vergadering - Vergaderingen

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt op de tweede dinsdag van april of op een andere door de
Raad van Bestuur bepaalde datum, maar in elk geval vóór eind juni, gehouden op de maatschappelijke
zetel of op de plaats die wordt vermeld in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats op de eerstvolgende bankwerkdag, op hetzelfde tijdstip. De
Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door een meerderheid van de leden
van de Raad van Bestuur. De Voorzitter moet de Algemene Vergadering bijeenroepen binnen tien (10)
bankwerkdagen wanneer één vijfde van de rechtstreekse deelnemers daarom verzoekt. De Algemene
Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste (40) dag na dit verzoek.
De oproeping wordt minstens vijftien (15) bankwerkdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene
Vergadering verstuurd aan alle rechtstreekse deelnemers, bestuurders en commissarissen. De
oproeping bevat de agenda van de Algemene Vergadering. De oproeping kan in om het even welke
vorm gebeuren. Indien de Algemene Vergadering dient te beraadslagen en te besluiten over een
wijziging van de statuten worden de wijzigingen uitdrukkelijk vermeld in de oproeping. De oproeping
wordt namens de Raad van Bestuur door de Voorzitter ondertekend.
Ieder voorstel dat door minstens één twintigste van de rechtstreekse deelnemers is ondertekend, wordt
op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering gebracht. Indien de oproeping voor de
eerstvolgende Algemene Vergadering reeds is verstuurd, wordt het voorstel gebracht op de agenda van
de eerstvolgende Algemene Vergadering volgend op de reeds bijeengeroepen Algemene Vergadering.
Iedere rechtstreekse deelnemer kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door
een schriftelijke volmacht te verstrekken aan een andere rechtstreekse deelnemer. Deze geschreven
volmacht wordt minstens twee (2) bankwerkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering aan
de Voorzitter bezorgd.
Iedere rechtstreekse deelnemer heeft een aantal stemmen dat evenredig is met zijn activiteit in het
UCV-systeem.
Elk jaar op de eerste bankwerkdag van januari worden de stemmen berekend op basis van het aantal,
dat de rechtstreekse deelnemers in de loop van het voorgaande kalenderjaar via het systeem hebben
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afgegeven en ontvangen, met uitzondering van de verrichtingen die de onrechtstreekse deelnemers
met rechtstreekse technische toegang hebben afgegeven en ontvangen. Dit aantal wordt gedeeld door
tienduizend (10.000) en afgerond naar de hogere eenheid. Het aldus verkregen stemmenaantal wordt
aan de rechtstreekse deelnemer meegedeeld.
De Algemene Vergadering kan beraadslagen per video- of telefoonconferentie, voor zover alle
deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen die door de Voorzitter
worden ondertekend en op de maatschappelijke zetel bewaard worden. De rechtstreekse deelnemers
ontvangen de notulen elektronisch of op papier.
Artikel 18.

Cliëntencomité

Het Cliëntencomité bestaat uit de rechtstreekse deelnemers en de onrechtstreekse deelnemers met
rechtstreekse technische toegang alsook de in Artikel 4 vermelde onderaannemers, die werden
aangesteld in het kader van het Betaalsysteem, waarbij laatstgenoemden een adviserende stem
hebben. De opdracht van dat Cliëntencomité bestaat erin alle betrekkingen tussen de deelnemers en
de in Artikel 4 vermelde onderaannemer, die werd aangesteld in het kader van het Betaalsysteem, te
regelen. Het Cliëntencomité komt viermaal per jaar bijeen alsook telkens wanneer dat nodig blijkt. Het
Cliëntencomité kan worden bijeengeroepen op verzoek van de onderaannemer, die werd aangesteld in
het kader van het Betaalsysteem, of van ten minste één rechtstreekse deelnemer.

Artikel 19.

Algemene Vergadering – Quorum en stemming

Opdat de Algemene Vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen, moeten de aanwezige of
vertegenwoordigde rechtstreekse deelnemers minstens de helft vertegenwoordigen van het totale
aantal stemmen waarover de rechtstreekse deelnemers beschikken. Indien het aanwezigheidsquorum
niet bereikt is, wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda, die
geldig kan beslissen ongeacht het aantal stemmen dat de aanwezige of vertegenwoordigde
rechtstreekse deelnemers vertegenwoordigen. De tweede vergadering mag ten vroegste vijftien dagen
en uiterlijk dertig dagen na de eerste plaatsvinden.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij een tweederdemeerderheid van
de uitgebrachte stemmen, behoudens andersluidende bepaling in het WVV of in de statuten.
Onthoudingen, blancostemmen of ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de berekening van de
meerderheid.
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijzigingen van de statuten indien ten
minste twee derde van de rechtstreekse deelnemers op de Algemene Vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Een wijziging van de statuten moet worden goedgekeurd met een
tweederdemeerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde
rechtstreekse deelnemers. Een wijziging van het doel van de vereniging moet echter worden
goedgekeurd met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of
vertegenwoordigde rechtstreekse deelnemers. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de
noemer meegerekend.
Indien op de eerste vergadering minder dan twee derden van de rechtstreekse deelnemers aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, kan een een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen kan aannemen met de hiervoor bepaalde
meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde rechtstreekse deelnemers. De
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tweede vergadering mag ten vroegste vijftien dagen en uiterlijk dertig dagen na de eerste plaatsvinden.

V.

RAAD VAN BESTUUR
Artikel 20.

Raad van Bestuur – Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit een college van minimum drie
(3) en maximum twaalf (12) bestuurders. Indien en zolang de vereniging evenwel minder dan drie leden
heeft, mag de Raad van Bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van twee (2) jaar en
hun mandaat kan door haar te allen tijde worden herroepen. De uittredende bestuurders zijn
herverkiesbaar.
De kandidaturen voor een bestuurdersmandaat worden schriftelijk aan de Voorzitter gericht, ten minste
vijf (5) bankwerkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering. Tegelijkertijd vermeldt de
kandidaat de naam van de personen die hij zal afvaardigen als vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders delen aan de Voorzitter via gewone of elektronische post elke wijziging met betrekking
tot hun vertegenwoordigers mee.

Artikel 21.

Raad van Bestuur – Voorzitter - Ondervoorzitter

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een Voorzitter en kan één of meer penningmeesters,
secretarissen of personeelsleden van de vereniging benoemen of in dienst nemen, alsook hun
bevoegdheid en eventuele bezoldiging vaststellen. De Raad van Bestuur is bevoegd om ze af te zetten
of te ontslaan.
De Raad van Bestuur benoemt eveneens één of meer ondervoorzitters van wie hij de eventuele
bezoldiging vaststelt en die zullen optreden in de plaats van de Voorzitter, wanneer die verhinderd is.
In geval van overlijden, ontslag of definitieve verhindering van de Voorzitter, zal de ondervoorzitter de
functie van Voorzitter uitoefenen tot de volgende Algemene Vergadering. Als er verscheidene
ondervoorzitters zijn benoemd, treedt de oudste ondervoorzitter van de Raad van Bestuur op in plaats
van de Voorzitter en vervult hij diens functie tot de volgende Algemene Vergadering.
Artikel 22.

Raad van Bestuur – Duur van het mandaat

Het bestuurdersmandaat verstrijkt wanneer de termijn van twee (2) jaar ten einde loopt, bij ontslag van
een bestuurder of bij herroeping door de Algemene Vergadering. In dat geval is de bestuurder verplicht
alle goederen van de vereniging die in zijn bezit zouden zijn, terug te geven binnen één maand vanaf
het einde van zijn mandaat.
Het ontslag geschiedt via gewone of elektronische post aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur
bevestigt de ontvangst aan de auteur van de ontslagbrief en voldoet aan de in het WVV vastgelegde
vereisten voor de bekendmaking, binnen één maand na de beëindiging van het bestuurdersmandaat.
Artikel 23.

Raad van Bestuur – Bevoegdheid

De Raad van Bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de
vereniging. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk bij het WVV of door deze statuten aan de Algemene
Vergadering zijn voorbehouden, vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
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Artikel 24.

Raad van Bestuur – Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter op zijn initiatief of op verzoek van ten
minste twee bestuurders minstens vijf (5) bankwerkdagen vooraf. De oproeping gebeurt per brief of per
elektronische post.
Iedere bestuurder mag zich op een vergadering van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door
een andere bestuurder die niet de Voorzitter mag zijn. Deze volmacht wordt minstens twee (2)
bankwerkdagen vóór de datum van de Raad van Bestuur schriftelijk aan de Voorzitter bezorgd. Een
bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen enkel indien de Voorzitter en minstens één derde van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij
elke bestuurder over één stem beschikt. Onthoudingen, blancostemmen of ongeldige stemmen worden
niet meegeteld bij de berekening van de meerderheid.
De bestuurder die in een beslissing te nemen door of een verrichting onderworpen aan de goedkeuring
van de Raad van Bestuur, een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang heeft dat
strijdig is met het belang van de vereniging, behoudens wanneer deze betrekking hebben op
gebruikelijke verrichtingen die plaats hebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, is verplicht de andere bestuurders daarvan op
de hoogte te brengen vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. De geconflicteerde bestuurder mag
niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze beslissingen of
verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit
strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de
beslissing moet nemen. Indien de vereniging verplicht is een commissaris aan te stellen, zal de
betrokken bestuurder de commissaris van het strijdig belang op de hoogte brengen. In dat geval dient
de Raad van Bestuur in de notulen tevens de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en
moet zij het genomen besluit verantwoorden en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vereniging vermelden.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders, behalve in geval van besluiten waarvan sprake is in Artikel 9 en Artikel 13. De Voorzitter
kan dan beslissen om per brief of per elektronische post aan alle bestuurders een ontwerpbeslissing
voor te leggen en stelt een antwoordtermijn vast. Laattijdige antwoorden komen niet meer in
aanmerking.
De Voorzitter zorgt ervoor dat de beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in notulen
die op de maatschappelijke zetel worden bewaard. Ze worden per elektronische post of op papier aan
de bestuurders en deelnemers bezorgd. De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en
de uittreksels uit die notulen worden ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die erom
verzoeken.
Artikel 25.

Raad van Bestuur – Bekendmakingsvereisten

Akten in verband met de benoeming van of de stopzetting van de functies van de bestuurders, de
personen belast met het dagelijks bestuur en de personen die bevoegd zijn om de vereniging te
vertegenwoordigen, worden ingediend bij de griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de
bekendmaking van uittreksels ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Ze worden gepubliceerd
overeenkomstig het WVV.
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Elk lid van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de
zetel van de vereniging, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

VI.

DAGELIJKS BESTUUR - GEDELEGEERD BESTUURDER - COMITÉS
Artikel 26.

Gedelegeerd Bestuurder – Algemeen Directeur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook zijn vertegenwoordiging in
het raam van dit bestuur, geheel of gedeeltelijk overdragen aan één van zijn bestuurders of aan een
derde wiens bevoegdheden hij vastlegt.
Artikel 27.

Comités

De Raad van Bestuur kan tevens beslissen tot een operationele taakverdeling in de schoot van de
vereniging en kan daartoe, onder zijn toezicht, beheerscomités en/of adviserende comités instellen
waarvan in het bijzonder de samenstelling, bevoegdheden en werking wordt geregeld in een Intern
Reglement vastgesteld in toepassing van Artikel 34.

VII.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS EN PERSONEN GELAST MET HET DAGELIJKS
BESTUUR
Artikel 28.

Geen persoonlijke aansprakelijkheid

De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan uit hoofde van hun functie geen
enkele persoonlijke verbintenis aan en zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

VIII.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 29.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college en
behalve in geval van bijzondere bevoegdheden, wordt de vereniging voor elke rechtshandeling en in
rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter alleen of door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
In alle akten die de vereniging verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon
die de vereniging vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

IX.

BOEKJAAR - COMMISSARIS - FINANCIERING - BOEKHOUDING - RESERVEFONDS
Artikel 30.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. De Raad van
Bestuur stelt ieder jaar de jaarrekening van het afgelopen jaar op en stelt de begroting vast voor het
volgende boekjaar. De jaarrekening en de begroting worden aan de Algemene Vergadering ter
goedkeuring voorgelegd.
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X.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 31.

Ontbinding

De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging uitspreken enkel indien twee derde van
de rechtstreekse deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is,
kan een tweede vergadering samengeroepen worden, die geldig beslist ongeacht het aantal
rechtstreekse deelnemers of vertegenwoordigde rechtstreekse deelnemers. Deze tweede vergadering
mag niet vroeger dan vijftien dagen na de eerste vergadering plaatsvinden. Voor de goedkeuring van
een beslissing is een vier vijfde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
rechtstreekse deelnemers vereist.
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij handelt als een “VZW in
vereffening”.
Iedere beslissing betreffende de ontbinding van de vereniging moet worden ingediend bij de griffie van
de ondernemingsrechtbank en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig
het WVV.
Artikel 32.

Vereffening

De Algemene Vergadering wijst in haar beslissing een vereffenaar aan die met de vereffening van de
ontbonden vereniging wordt belast, bepaalt diens bevoegdheden alsook de bestemming van de nettoactiva in het maatschappelijk vermogen.
Artikel 33.

Bestemming van het vermogen bij ontbinding

In ieder geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding zullen de netto-activa aangewend worden voor
een belangeloos doel dat zo nauw mogelijk aanleunt bij het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.

XI.

INTERN REGLEMENT – REGLEMENTEN
Artikel 34.

Intern reglement – Reglementen

De Raad van Bestuur kan de statuten aanvullen of verder concretiseren middels een intern reglement
(onder welke benaming ook). De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat het intern reglement ter kennis
gebracht wordt van de leden.
De Reglementen waarvan sprake in Artikel 4 bevatten de regels die de relatie tussen de deelnemers bij
en de afnemers van de diensten van de vereniging en de vereniging betreffen, meer bepaald vanuit
juridisch oogpunt.
Elke wijziging van een Reglement dat betrekking heeft op het Betaalsysteem vereist de goedkeuring
van de Algemene Vergadering met inachtneming van het aanwezigheidsquorum en de stemvereisten
zoals bepaald in Artikel 19. In afwijking van wat voorafgaat, wordt iedere wijziging in de bijlagen bij een
dergelijk Reglement evenals de vaststelling en wijziging van elk Reglement met betrekking tot het ICTportaal en tot instelling van interne comités bedoeld in Artikel 27 goedgekeurd door de Raad van Bestuur
overeenkomstig het aanwezigheidsquorum en het vereiste aantal stemmen zoals bepaald in Artikel 24.
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