BEROEPSVERENIGING VAN
VERZEKERINGSINPECTEURS EN EXPERTS

STATUTEN
Artikel 1

Benaming en zetel

De vereniging draagt de benaming “Beroepsvereniging van
Verzekeringsinpecteurs en experts v.z.w.”, afgekort “ BVVIE vzw ”.
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd Square de Meeûs 29 te 100
Brussel in het gerechtelijke arrondissement van Brussel hoofdstad.
Artikel 2

Doel

De vereniging heeft tot doel de volgende personen te vertegenwoordigen:
•

de inspecteurs en/of experts in loondienst van verzekeringsondernemingen of als
zelfstandige.

De vereniging heeft in de eerste plaats tot doel de gemeenschappelijke belangen van
haar leden te verdedigen bij de overheid of andere instelling die van ver of dichtbij te
maken heeft met het beroep.
Daarnaast vervult zij onder meer de volgende opdrachten :
•
•

•
•
•
•
•

studies of activiteiten opzetten i.v.m. de toepassing van het wettelijke kader bij het
verzamelen van documenten en inlichtingen;
wetenschappelijke ondersteuning bieden, meer bepaald door wetenschappelijke
studies i.v.m. de uitoefening van het beroep van privé-detective op te starten en te
coördineren;
contacten leggen met aanverwante sectoren uit de privé- of de overheidssfeer;
de verschillende onderzoeksmethodes per tak rangschikken;
een omkadering en ondersteuning bieden voor de opleidingen en
opfrissingscursussen die verband houden met het beroep van privé-detective
een platform vormen waar de leden elkaar kunnen ontmoeten en informatie
kunnen uitwisselen.
opstellen van ethische en deontologische regels te respecteren door de leden
alsook de noodzakelijke organen voor toepassing, controle en sancties.

Artikel 3

Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbeperkte duur en kan elk ogenblik worden
ontbonden.

Artikel 4

De leden

Het aantal leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan drie bedragen.
Elke persoon die lid wil worden en voldoet aan de in artikel 2 bedoelde voorwaarden,
dient zijn kandidatuur in door middel van een door de raad van beheer opgesteld
toetredingsformulier. Iedereen die lid wil worden, moet worden voorgedragen door
twee leden, van wie er één lid is van de raad van beheer.
De hoedanigheid van lid van de vereniging is verworven, zodra de raad van beheer de
kandidatuur heeft goedgekeurd. Deze beslissing is oppermachtig en wordt zonder
rechtvaardiging geformuleerd.
De toetreding wordt van kracht na de betaling van de jaarlijkse bijdrage. Het bedrag
daarvan wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van beheer.
Elk lid is vrij zijn lidmaatschap op te zeggen.
In dat geval blijft de betaalde bijdrage verworven voor de vereniging.
Indien een lid niet meer voldoet aan de in artikel 2 bedoelde voorwaarden, kan de raad
van beheer beslissen of het lid al dan niet geschrapt wordt.
De algemene vergadering kan, op basis van een geheime stemming en met een
tweederde meerderheid van de stemmen onthoudingen inbegrepen, beslissen om een
lid van de vereniging uit te sluiten, omdat zijn houding de belangen van de vereniging
of die van haar leden schaadt, of om eender welke reden die zij voldoende ernstig acht
om een dergelijke maatregel te verantwoorden. De beslissing om een lid uit te sluiten
moet worden voorafgegaan door een debat op tegenspraak tijdens hetwelk het
betrokken lid zich kan verdedigen.
Artikel 5

De raad van beheer en het dagelijks bestuur

De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer bestaande uit elf personen die
verkozen worden door de algemene vergadering voor een mandaat van drie jaar.
Elke verzekeringsonderneming kan maximum één vertegenwoordiger hebben, naast de
vice-voorzitter (ex-voorzitter).
De zelfstandigen kunnen maximum twee vertegenwoordiger hebben.
Twee beheerders worden gekozen uit de lijst van kandidaten die de commissie Fraude
van Assuralia voorstelt. Die twee beheerders moeten niet voldoen aan de in artikel 2
genoemde voorwaarden.
De raad van beheer wijst onder haar leden een voorzitter, twee ondervoorzitters en
een schatbewaarder aan. Hij wijst tevens een secretaris aan, die niet moet voldoen
aan de in artikel 2 bedoelde voorwaarden. De voorzitter, de twee ondervoorzitters, de
schatbewaarder en de secretaris vormen het dagelijks bestuur. Dat laatste is belast
met het dagelijks beheer van de vereniging en de vijf leden ervan maken ambtshalve
deel uit van de raad van beheer.
Het mandaat van voorzitter is slechts eenmaal hernieuwbaar .
Indien hij niet verkozen wordt, kan zich opnieuw kandidaat stellen na een periode van
drie jaar waarin hij geen voorzitter is.
Het mandaat van voorzitter is onderworpen aan een taalwissel.
De uittredende voorzitter wordt automatisch ondervoorzitter van de vereniging.
De voorzitter van de raad is de voorzitter van de vereniging. Wanneer hij verhinderd
is, worden zijn functies uitgeoefend door een van de ondervoorzitters of, bij
ontstentenis, door de persoon die het langste lid is van de raad of door het oudste lid.

De raad van beheer beschikt over ruime bevoegdheden inzake het beheer van de
vereniging en is bevoegd voor al wat de wet of de statuten niet uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering voorbehouden.
De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd, als eiser en als verweerder, door de
voorzitter of door twee beheerders. Behoudens speciale machtiging, is zij ten aanzien
van derden wettig verbonden door de ondertekening van twee beheerders, die hun
bevoegdheid niet moeten verantwoorden.
De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de voorzitter of vergadert op verzoek
van minstens vier van haar leden telkens als het belang van de vereniging dit vereist.
De convocaties worden verstuurd acht dagen vóór de voor de vergadering vastgestelde
datum, behalve in geval van dringende noodzaak.
De raad van beheer kan pas op geldige wijze beraadslagen en beslissen wanneer de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid van de raad mag zich
door een ander lid van die raad laten vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen wordt de
beslissing beschouwd als verworpen.
Het mandaat van de leden van de raad van beheer eindigt in geval van overlijden,
vrijwillig of gedwongen ontslag.
De aansprakelijkheid van de leden van de raad van beheer beperkt zich tot de
uitvoering van het mandaat dat zij hebben gekregen en tot de vergissingen in hun
beheer.
De leden van de raad van beheer vervullen hun mandaat kosteloos.
Artikel 6

De algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden die hun bijdrage hebben
betaald. De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen.
Telkens als de raad van beheer dat nodig acht of wanneer een vijfde van de leden dit
schriftelijk aan de voorzitter verzoekt, waarbij de in de agenda op te nemen punten
worden vermeld, alsook de reden waarom die punten moeten worden behandeld,
wordt een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen.
De voorzitter en de secretaris roepen, in naam van de raad van beheer, de algemene
vergadering bijeen uiterlijk vijftien dagen vóór de vergadering. In de convocaties
worden de datum en de plaats van de vergadering gepreciseerd. Ze bevatten de
agenda, die door de raad van beheer wordt vastgelegd.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging.
Tijdens de gewone algemene vergadering worden de rekeningen van het afgelopen
boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring voorgelegd aan
de leden.
Het begrotingsjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar en is
het voorwerp van een door de raad van beheer voorbereid jaarverslag.
De algemene vergadering beslist of decharge wordt verleend aan de leden van de raad
van beheer.

Zij beraadslaagt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 27 juni 1921,
met name artikel 8 betreffende de wijziging van de statuten of van het doel van de
vereniging, alsook artikel 20 betreffende de ontbinding ervan.
De notulen van de algemene vergaderingen worden bewaard op de zetel van de
vereniging waar de leden en derden met een rechtmatige belangstelling, daarvan
kennis kunnen nemen. Alle door de algemene vergadering genomen beslissingen
worden meegedeeld aan de leden per briefwisseling of door eender welk middel dat de
raad van beheer gepast acht.
Artikel 7

Huishoudelijk reglement

De raad van beheer kan een huishoudelijk reglement opstellen, dat door de algemene
vergadering wordt goedgekeurd. Het regelt al wat niet in deze statuten is vermeld.
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement vallen onder de bevoegdheid van de
algemene vergadering. Het reglement en alle daarop volgende wijzigingen ervan
worden de leden van de vereniging ter kennis gebracht overeenkomstig de laatste
alinea van artikel 6.
Artikel 8

Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vereniging wordt het netto-actief, na vereffening van
het passief, verdeeld onder de leden.
De zetel is gevestigd op 1000 Brussel, de Meeûsplantsoen 29.
*

