STATUTEN BACD
Benaming
: Belgian Association of Chemical Distributors.
Rechtsvorm
: Vereniging zonder Winstoogmerk.
Zetel
: Auguste Reyerslaan, 80 te 1030 Brussel.
Ondernemingsnummer : 0461.207.779
_____________________________________________________________________________________

HOOFDSTUK I . – Benaming, zetel, duur, doel.

Artikel 1. Werd opgericht een vereniging zonder winstoogmerk, onder de benaming “Belgian Association
of Chemical Distributors” BACD. Haar zetel is gevestigd te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan, 80.
In geval van adresverandering, moet de zetel steeds gevestigd zijn in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel.
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 2. De vereniging heeft tot doel binnen de Belgisch-Luxemburgse Unie :
- de handel in chemische producten te bevorderen;
- de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de professionele belangen van haar leden;
- het organiseren van regelmatige vergaderingen, cursussen en conferentie’ s;
- het opzetten van gespecialiseerde afdelingen en instellingen van allerlei aard om zo de normale
uitoefening van de handel door haar leden te organiseren;
- het nemen van alle maatregelen die van nut zouden kunnen zijn voor de verbetering van de
materiële en morele situatie van haar leden;
- zij kan haar activiteiten uitbreiden naar alle gebieden waarvan vermoed wordt dat ze haar
maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen dienen.

HOOFDSTUK II. – Samenstelling.

Artikel 3. De vereniging bestaat uit:
- werkelijke leden;
- ereleden;
- geassocieerde leden.
Zij worden in verschillende rubrieken ingeschreven in de ledenlijst.
Iedere vraag tot toetreding als lid dient schriftelijk te worden gericht aan de raad van bestuur. De raad
van bestuur beslist soeverein over elke aanvraag tot toetreding.
Artikel 4. Werkelijke leden:
Kunnen lid worden van de vereniging als werkelijke leden, de natuurlijke en rechtspersonen die, in
België en/of in het Groothertogdom Luxemburg, het beroep uitoefenen van handelaar gespecialiseerd in
chemische producten. Het aantal werkelijke leden is onbeperkt, maar mag niet minder bedragen dan
drie.

Artikel 5. Ereleden:
De vereniging kan als ereleden toelaten de natuurlijke en rechtspersonen die belangstelling hebben voor
haar activiteitenen haar maatschappelijk doel en bijdragen tot haar bloei door hun raad en invloed.
Artikel 6. Geassocieerde leden:
Kunnen als geassocieerde leden toegelaten worden de natuurlijke of rechtspersonen, die niet in
aanmerking komen als ereleden of werkelijke leden, die belangstelling hebben voor haar activiteiten en
het maatschappelijk doel van de vereniging.
Artikel 7. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een volgens de regels geaccrediteerde
gevolmachtigde.
Artikel 8. De leden verbinden zich ertoe:
1. een jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan het bedrag bepaald wordt op de algemene
vergadering op voorstel van de raad van bestuur. Een deelname in de kosten voor bijzondere
diensten die door de vereniging zijn bewezen, kunnen via een aparte regeling worden
vastgesteld;
2. zich te houden aan de statuten en reglementen van de vereniging, evenals aan de beslissingen
van de algemene vergadering;
3. de geschillen die zich zouden kunnen voordoen met een ander lid van de vereniging ter
onderzoek voor te leggen aan de raad van bestuur, vóór het instellen van welke procedure dan
ook.
Artikel 9. Elk lid heeft het recht zich op ieder ogenblik uit de vereniging te trekken, zonder dat besluit
met redenen te moeten omkleden. Het ontslag moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.
Artikel 10. De leden kunnen uit de vereniging worden gesloten:
1. wanneer zij ophouden te voldoen aan de voorwaarden bepaald in deze statuten;
2. in geval van inbreuk op de statuten en de reglementen van de vereniging en de beslissingen van
de algemene vergadering;
3. wegens zware schade die door hun schuld aan de vereniging werd toegebracht;
4. wegens een vertraging van meer dan zes maanden in de betaling van de bijdrage, na twee
aanmaningen via aangetekend schrijven;
5. wegens elk feit dat een smet zou kunnen werpen op haar eer, moraliteit en integriteit;
6. wegens het aanwenden van handelspraktijken in strijd met de beroepsdeontologie.
De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering op grond van tweederde meerderheid
onder de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Artikel 11. De ontslagnemende of uitgesloten leden, alsook de erfgenamen van een overleden lid,
verliezen alle rechten op de voordelen en op het vermogen van de vereniging en mogen geen
terugbetaling van bijdragen eisen.

HOOFDSTUK III. – Directie, bestuur.

Artikel 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit een
voorzitter en minstens drie bestuurders, allen door de algemene vergadering gekozen onder de
werkelijke leden of hun gevolmachtigden, voor een periode van drie jaar.
De verkozen raad benoemt in haar schoot een voorzitter, een of meer ondervoorzitters en een
penningmeester.
De raad mag bijzondere taken toekennen aan zijn andere leden.

Onder de leden die door de algemene vergadering gekozen zijn om de vereniging te besturen en haar
vermogen te beheren, mogen zich afgevaardigden bevinden van aangesloten handelsondernemingen,
op voorwaarde dat de onderneming die zij vertegenwoordigen hen daar schriftelijk de toestemming
heeft gegeven.
De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder moeten schriftelijk aan de zetelende raad worden
overgemaakt, ten minste twee weken voor de datum van de algemene vergadering. De verkiezing vindt
plaats door geheime stemming en bij absolute meerderheid der stemmen.
Artikel 13. Elk mandaat kan ten alle tijden door de algemene vergadering worden herroepen. Tot de
vervanging van leden die zijn overleden of uitgesloten, of ontslag hebben genomen, wordt in de
eerstvolgende algemene vergadering overgegaan. Het verkozen lid voltooit het mandaat van het lid dat
hij vervangt.
Artikel 14. De raad van bestuur beschikt voor het besturen van de vereniging over de meest uitgebreide
bevoegdheden.
Al wat niet specifiek voorbehouden is aan de algemene vergadering valt onder zijn bestuur.
Hij let er vooral op dat de wet, de statuten en de reglementen worden nageleefd en neemt alle
maatregelen voor het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering. Hij onderzoekt,
tenslotte, ook alle mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat het maatschappelijk doel wordt
verwezenlijkt.
Artikel 15. Het dagelijks bestuur en de uitvoering van de door de organen van de vereniging getroffen
beslissingen worden bij bijzonder mandaat toevertrouwd aan een of meer personen, gekozen door de
raad van bestuur die hun titels bepaalt.
Artikel 16. De ondervoorzitter of ondervoorzitters staan de voorzitter bij in al zijn taken en vervangen
hem in geval van verhindering.
Artikel 17. Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend. De raad kan echter een beroep
doen op een of meer bezoldigde werknemers, die mogen deelnemen aan de zittingen maar niet
stemgerechtigd zijn.
Artikel 18. De penningmeester zal het budget en de jaarrekening voorleggen aan de algemene
vergadering.
Artikel 19. De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter. Hij is verplicht hem samen te
roepen wanneer minstens twee leden van de raad van bestruur hem dat, schriftelijk en met redenen
omkleed, vragen.
Artikel 20. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen, uitgezonderd in geval van
hoogdringendheid, vermeld en verklaard in de oproeping, wanneer mistens de helft van de leden
aanwezig is. Maar na een nieuwe oproeping, kan de raad van bestuur over de agenda stemmen, welke
ook de samenstelling is van de vergadering, maar met een minimum van drie aanwezige leden. De
beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen. In geval van staking van
stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
Van elke beraadslaging van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, waarvan een kopie wordt
toegezonden aan elke bestuurder. Alle leden kunnen deze notulen raadplegen op de zetel van de
vereniging.
Artikel 21. Ieder lid van de raad van bestuur dat, behoudens overmacht, niet deelneemt aan vier
opeenvolgende vergaderingen, zal beschouwd worden als ontslagnemend uit de raad van bestuur.

HOOFDSTUK IV. – Beheer van het vermogen.

Artikel 22. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit het geheel van de door de vereniging verworven
goederen waarvan de wet het bezit toestaat. Het wordt aangevuld door de bijdragen, inschrijvingen,
toelagen en alle andere wettelijke middelen.
Artikel 23. De middelen die aan de vereniging toebehoren moeten geplaatst worden bij een
betrouwbare financiële instelling.

HOOFDTSTUK V. – Algemene vergaderingen.

Artikel 24. Alle werkelijke ledenen ereleden hebben een gelijk stemrecht, enkel de geassocieerde leden
hebben geen stemrecht.
Behoudens de uitzonderingen, voorzien door deze statuten of door de wet, worden de beslissingen van
alle algemene vergaderingen genomen met een gewone meerderheid der stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Elk jaar, voor einde juni moet verplicht een algemene vergadering gehouden worden. De voorzitter kan
een algemene vergadering samenroepen telkens wanneer hij dat nodig acht. Hij moet haar
samenroepen wanneer één vijfde van de leden dat schriftelijk vragen en aangeven welke punten zij op
de agenda vermeld willen zien.
De oproeping gebeurt minstens acht dagen voor het tijdstip waarop de algemene vergadering zal
plaatsvinden. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de
agenda.
Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden moet op de agenda geplaatst
worden.
Artikel 25. De algemene vergadering heeft als bevoegdheid:
- het verkiezen en de afzetting van de leden van de raad van bestuur;
- het stemmen van bijzondere reglementen;
- het wijzigen van de statuten en de ontbinding;
- het controleren en goedkeuren van de jaarrekening en de begroting;
- het verkiezen en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval
een bezoldiging wordt toegekend;
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
- het beraadslagen over alle onderwerpen die de vereniging aanbelangen en die haar,
overeenkomstig de regels worden voorgelegd;
- de uitsluiting van een lid.
De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle leden.
Artikel 26. Op die vergadering, waartoe alle leden worden opgeroepen, brengt de raad van bestuur
verslag uit over de volledige activiteiten van het afgelopen jaar, en legt de jaarrekening van het voorbije
boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor. De penningmeester zal,
tijdens de maand die de algemene vergadering voorafgaat, de jaarrekening van de vereniging, ter
controle voorleggen aan de rekening toezichthouders. De rekening toezichthouders zullen verslag
uitbrengen over de controle diezij op de jaarrekening hebben uitgevoerd.

Artikel 27. De leden die verhinderd zijn deel te nemen aan de algemene vergadering kunnen zich er
laten vertegenwoordigen door een ander lid, dat drager is van een bijzondere volmacht. Zij die van die
mogelijkheid gebruik maken, worden in aanmerking genomen bij het berekenen van het quorum van de
aanwezigen.
Artikel 28. Over een statutenwijziging en de ontbinding van de vereniging kan de algemene vergadering
alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
oproeping en wanneer tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden op de vegadering aanwezig
of vetegenwoordigd zijn.
In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen
vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Een wijziging van de statuten kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging
is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging enkel uitspreken met een meerderheid
van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De algemene vergadering die overgaat tot ontbinding benoemt de vereffenaars, bepaalt hun
bevoegdheden en bepaalt, in voorkomend geval, de bestemming van de activa van de vereniging. Deze
activa moeten tot een belangloze doelstelling worden aangewend.
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen die ter
maatschappelijke zetel van de vereniging worden bewaard en waarvan de leden inzage kunnen nemen.

HOOFDSTUK VI. – Bemiddeling, verzoening.

Artikel 29. De raad van bestuur zal, in onderlinge overeenstemming met de tegenpartij, de
mogelijkheden onderzoeken om, hetzij door verzoening, hetzij door bemiddeling, elk geschil dat de
vereniging aanbelangt, te beslechten.
Artikel 30. De betwistingen die zich binnen de vereniging voordoen en die betrekking hebben op de
toepassing van de statuten en reglementen, worden steeds opgelost door arbiters, die gekozen worden
onder de werkelijke leden en aangeduid door de betrokken partijen. In geval van staking van stemmen,
worden zij beslecht door een derde arbiter die benoemd wordt door de twee andere of, wanneer die dat
weigeren te doen, door de voorzitter van de vereniging. De beslissing van de arbiters is definitief.

HOOFDSTUK VII. – Eindbepalingen.

Artikel 31. Voor alle punten die niet in deze statuten voorzien zijn, wordt verwezen naar de geldende
wetten, meer bepaald naar die van 27 juni 1921.
_____________________________________________________________________________________
Statuten van 9 september 2005 geconsolideerd met de aanpassingen van 6 mei 2009 en 1 juli 2011.

