EUROPEES ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND

“REDITUS”
K.B.O. nr 0811.767.165
STATUTEN
wijzigingen goedgekeurd in de A.V. gehouden te Brussel, dd. 25.09.2010

ARTIKEL 1. NAAM
Een Europees Economisch Samenwerkingsverband wordt opgericht met als naam REDITUS,
(hierna genaamd "het Samenwerkingsverband") dat vanaf de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen van de plaats van zijn zetel rechtspersoonlijkheid zal bezitten.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van het Samenwerkingsverband vermelden de naam van het Samenwerkingsverband, de
woorden Europees Economisch Samenwerkingsverband of E.E.S.V., de zetel van het
Samenwerkingsverband, de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied het
Samenwerkingsverband haar zetel heeft en het ondernemingsnummer toegekend door de
Kruispuntbank van Ondernemingen.

ARTIKEL 2. DUUR
Het Samenwerkingsverband wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan enkel ontbonden worden
overeenkomstig een beslissing genomen door de leden van het Samenwerkingsverband met
eenparigheid van stemmen overeenkomstig art. 867, 3° W. Venn. juncto art. 864 W. Venn. of
overeenkomstig de overige bepalingen van art. 867 W. Venn.

ARTIKEL 3. ZETEL
De zetel van het Samenwerkingsverband wordt gevestigd te 1050 Elsene, Molièrelaan 482 bus 1 en
kan onder de voorwaarden vermeld in de artikelen 13 en 14 van Verordening E.E.G. nr. 2137/85
verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen de Europese Gemeenschap.

ARTIKEL 4. DOEL
Het Samenwerkingsverband heeft tot doel, ter ondersteuning, ter bevordering en ter
vereenvoudiging van de activiteiten van haar leden een netwerk uit te bouwen en te onderhouden
voor minnelijke en gerechtelijke invorderingen zoals deze gebeuren door haar leden in het kader
van hun beroepsactiviteiten als gerechtsdeurwaarder.
Meer bepaald zal het Samenwerkingsverband een kader scheppen waarbinnen haar leden op een
eenvoudige, snelle en uniforme wijze onderling kunnen samenwerken voor minnelijke en
gerechtelijke invorderingen door het onderling exclusief doorsturen van dossiers. Hiertoe zal het
Samenwerkingsverband richtlijnen uitvaardigen voor haar leden voor wat betreft hun onderlinge
samenwerking en/of tussenkomen bij geschillen tussen de leden betreffende hun samenwerking.
Met het oog op de verwezenlijking van dit doel mag het Samenwerkingsverband alle nodige en
nuttige handelingen stellen waaronder begrepen, zonder beperking en o.m. alle industriële,
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financiële en roerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel
bevorderen. Zij mag roerende goederen verwerven, verkopen, huren, verhuren, bezwaren en
beheren. Zij mag kredieten toestaan en aangaan. Zij mag belangen nemen en/of lid worden in/van
verenigingen, ondernemingen, vennootschappen die een eenzelfde, gelijkaardig, of verwant doel
nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen. Zij kan personeel aanwerven
samenwerkingsakkoorden afsluiten met derden.
Handelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, behorend tot de uitoefening van het beroep van
gerechtsdeurwaarder in de ruime zin van het woord worden uitdrukkelijk uitgesloten evenals elke
handeling die, in hoofde van de leden van het Samenwerkingsverband, zou kunnen beschouwd
worden als een inbreuk op de wettelijke bepalingen en deontologische regels van toepassing op de
gerechtsdeurwaarders.
Het doel van het Samenwerkingsverband kan slechts gewijzigd worden door de Algemene
Vergadering der Leden overeenkomstig art. 5. A. 4. & 2 van de statuten juncto art. 864 W. Venn.

ARTIKEL 5. STRUCTUUR EN WERKING
De organen van het Samenwerkingsverband zijn:
- de Algemene Vergadering der Leden
- de Raad van Bestuur
A. Algemene Vergadering der Leden
1. Samenstelling
De Algemene Vergadering der Leden is samengesteld uit alle leden van het Samenwerkingsverband
2. Gewone en buitengewone Algemene Vergadering der Leden
A. De gewone Algemene Vergadering der Leden wordt twee maal per jaar bijeengeroepen
tijdens de maanden maart en september van het lopende jaar. De vergadering van maart
beslist, naast andere punten op de agenda, over de goedkeuring van de rekeningen van het
voorgaande jaar en de vergadering van september over de lidmaatschapsbijdrage en de
toetredingsbijdrage voor het volgend jaar. Het exacte bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt
jaarlijks in de notulen opgenomen.
De toetredingsbijdragen vormen het eigen vermogen van het Samenwerkingsverband. Deze
bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen (basisindex:
maart 2009). De index maakt geen deel uit van het eigen vermogen, maar is een opbrengst
voor het Samenwerkingsverband.
De Raad van Bestuur is ertoe gehouden de gewone Algemene Vergadering der Leden bijeen
te roepen op tijdens de in deze oprichtingsakte bepaalde maanden.
B. Te allen tijde kan een buitengewone Algemene Vergadering der Leden bijeengeroepen
worden om te beraadslagen en te besluiten over iedere materie die tot haar bevoegdheid
hoort.
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De Raad van Bestuur kan telkens het belang van het Samenwerkingsverband het vereist, een
buitengewone Algemene Vergadering der Leden bijeenroepen.
De Raad van Bestuur is ertoe gehouden een buitengewone Algemene Vergadering der
Leden bijeen te roepen van zodra minstens één (1) lid hierom verzoekt. Een dergelijk
verzoek om een buitengewone Algemene Vergadering der Leden bijeen te roepen, wordt
schriftelijk gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur met nauwkeurige opgave van
de reden voor het verzoek en in geval van een situatie beschreven onder de titel ‘verzet’.
3. Oproeping
De oproepingsbrieven voor de gewone en de buitengewone Algemene Vergaderingen der Leden
worden ten minste twintig (20) kalenderdagen voor de datum van de Algemene Vergadering aan
ieder lid per e-mail met ontvangstbevestiging verzonden. De oproepingsberichten vermelden datum,
uur, plaats en een nauwkeurige agenda van de Algemene Vergadering. Een ontwerp van
jaarrekening wordt met de oproepingsbrieven meegestuurd. Het lid dat aan de Algemene
Vergadering deelneemt wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Stemming bij volmacht wordt
niet toegestaan.
4. Beraadslaging
Elk der leden heeft één stem en beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden behoudens indien uitdrukkelijk anders voorzien in de
statuten of het reglement van inwendige orde.
Volgende beslissingen vereisen een quorum van eenvoudige meerderheid van aanwezigheid van de
leden en een meerderheid van drie vierde (¾) van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden:
-

Wijziging van de statuten, met uitzondering van de bepalingen voorzien in art. 864, 1-7 W.
Venn.
Wijziging van het reglement van inwendige orde
Ontslag van bestuurders
Ontslag en aanvaarding van een lid
Elke uitgave hoger dan vijfduizend euro (5.000,- €)
De aanwerving van personeel

De stemming gebeurt bij handopsteking. Bij stemming betreffende een lid, is er steeds geheime
stemming. Op eenvoudig verzoek van minstens één lid gebeurt de stemming geheim. Een blanco
stem wordt beschouwd als een niet-uitgebrachte stem.
Indien in de statuten of het reglement van inwendige orde een bijzonder quorum is voorzien en, na
regelmatige oproeping, dit quorum niet wordt bereikt op de Algemene Vergadering zal een nieuwe
Algemene Vergadering worden bijeengeroepen binnen de vijftien (15) dagen. Deze nieuwe
Algemene Vergadering kan steeds rechtsgeldig beslissen ongeacht het aantal aanwezigen met
eenzelfde meerderheid van stemmen, zoals hiervoor bepaald.
5. Aansprakelijkheid nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen onder geen beding aansprakelijk worden geacht voor schulden die vóór hun
toetreding zijn ontstaan.
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B. Raad van Bestuur
1. Samenstelling
Het Samenwerkingsverband wordt bestuurd door minstens vier (4) Bestuurders, leden van het
Samenwerkingsverband. Elk lid kan zich hiervoor op elk ogenblik kandidaat stellen.
De Bestuurders worden telkens benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar op de
gewone Algemene Vergadering van september. Het mandaat is onbezoldigd en zal telkens een
aanvang nemen op 1 januari van het jaar volgend op de Algemene Vergadering.
Wanneer een plaats van Bestuurder openvalt omwille van overlijden, ontslag of om het even welke
andere oorzaak, zullen de overblijvende Bestuurders de plicht hebben om tijdelijk in de vacature te
voorzien, tot aan de volgende Algemene Vergadering der Leden die tot een definitieve benoeming
zal overgaan.
2. Ontslag
Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering der Leden worden ontslagen, dan
wel zelf ontslag nemen.
3. Bevoegdheden
De Raad van Bestuur handelt collegiaal en heeft de bevoegdheid alle bestuursdaden te stellen welke
kaderen binnen het doel van het Samenwerkingsverband, met uitzondering van de bevoegdheden
die de Algemene Vergadering der Leden in deze oprichtingsakte of bij een later besluit
uitdrukkelijk voor zich heeft gehouden.
In het bijzonder is de Raad van Bestuur bevoegd om:
- de Algemene Vergadering der Leden of een buitengewone Algemene Vergadering samen te
roepen en de dagorde van deze vergadering op te stellen
- de dagelijkse leiding te voeren van het Samenwerkingsakkoord
Tegenover derden zal het Samenwerkingsverband slechts rechtsgeldig verbonden zijn door de
gezamenlijk handelende Bestuurders.
4. Vergadering
De Algemene Vergadering duidt de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de drie (3) overige
Bestuurders aan. De Bestuurders duiden onder elkaar een vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester aan. De Voorzitter van de Raad van Bestuur roept de Bestuurders bijeen per e-mail,
zo vaak als het belang van het Samenwerkingsverband het vereist en onder andere binnen de
vijftien (15) dagen na een verzoek van twee (2) Bestuurders. De vergadering wordt voorgezeten
door de voorzitter of door de vice-voorzitter bij zijn onmogelijkheid.
5. Oproeping
De oproepingen tot de vergadering van de Raad van Bestuur geschieden per e-mail en vermelden
datum, uur, plaats en een nauwkeurige agenda. In ieder geval zal een Bestuurder geacht worden
regelmatig opgeroepen te zijn geweest indien hij op de vergadering aanwezig is. Deelname bij
volmacht wordt niet toegestaan.
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6. Beraadslaging
Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden met unanimiteit van de aanwezige bestuurders
genomen. De Bestuurders zullen de leden van Samenwerkingsverband binnen de acht (8) dagen na
een vergadering in kennis stellen van de genomen beslissingen via publicatie op de website van het
Samenwerkingsverband waarvan de leden per e-mail worden verwittigd.
7. Verzet
Elk lid van het Samenwerkingsverband kan zich verzetten tegen de beslissingen genomen door de
Raad van Bestuur. Hij/zij moet de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan gemotiveerd binnen
de acht (8) dagen na publicatie op de website in kennis stellen.
De genomen beslissing van de raad van Bestuur wordt hierdoor opgeschort. Het verzetdoende lid
wordt opgeroepen en gehoord binnen de acht (8) dagen over zijn motivering. Bij gebreke aan
overeenkomst, is de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierop verplicht deze beslissing als
agendapunt op de eerstkomende Algemene Vergadering der Leden te plaatsen ten einde de
herroeping of bekrachtiging van de genomen beslissing waartegen verzet te laten beslissen.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID
1. Aansprakelijkheid bestuurders:
De Bestuurders zijn tegenover het Samenwerkingsverband hoofdelijk aansprakelijk voor alle
tekortkomingen die zij in de uitoefening van hun opdracht hebben begaan, zelfs indien zij
onderling de taken zouden hebben verdeeld. Zij zijn aansprakelijk voor alle schade die het gevolg
is van een overtreding van de bepalingen van het W. Venn. of van de oprichtingsakte en haar
statuten. Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van hun
aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hen geen schuld te wijten is en zij die overtredingen
hebben aangeklaagd op de eerste ledenvergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.
2. Aansprakelijkheid leden voor verbintenissen van het Samenwerkingsverband:
De leden van het Samenwerkingsverband zijn op gelijke wijze hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor alle verbintenissen van het Samenwerkingsverband. Leden kunnen niet
persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van het Samenwerkingsverband
zolang deze niet zelf is veroordeeld.
Eventueel kan hiervan worden afgeweken door een beslissing van de Algemene Vergadering der
Leden en dit voor welbepaalde projecten.
Behoudens in de gevallen waarin een kortere verjaringstermijn geldt, zal een lid dat ophoudt deel
uit te maken van het Samenwerkingsverband, gedurende vijf (5) jaar na de openbaarmaking in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het vertrek van het lid uit het Samenwerkingsverband,
onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de schulden die voortvloeien uit de
werkzaamheid van het Samenwerkingsverband vóór de beëindiging van zijn lidmaatschap.
Het einde van het lidmaatschap zal steeds openbaar gemaakt worden.
3. Aansprakelijkheid verbintenissen buiten het Samenwerkingsverband:
De leden van het Samenwerkingsverband verbinden er zich toe danig te handelen dat bij derden
geen enkele verwarring mogelijk is tussen enerzijds hun persoonlijke hoedanigheid van
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gerechtsdeurwaarder en de daaraan verbonden activiteiten, en anderzijds hun lidmaatschap van
het Samenwerkingsverband en haar activiteiten.
De leden van het Samenwerkingsverband dragen geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft
handelingen gesteld door andere leden van het Samenwerkingsverband in hun hoedanigheid van
gerechtsdeurwaarder en buiten het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband, haar
bestuurder en/of enig lid kan onder geen beding worden aangesproken op grond van dergelijke
handeling. De gevolgen zijn volledig ten laste van diegene die de handeling heeft gesteld in zijn
hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder en buiten het Samenwerkingsverband. Er is geen enkel
verhaal mogelijk op het Samenwerkingsverband, haar bestuurders en/of leden.
Hetzelfde geldt voor aanspraken uit hoofde van welkdanige andere handelingen gesteld door
bestuurders en/of leden van het Samenwerkingsverband buiten het doel van het
Samenwerkingsverband en/of hun bevoegdheid zoals beschreven in de statuten en het reglement
van inwendige orde.

ARTIKEL 7 . FINANCIERING, WINST EN VERLIES, JAARREKENING
1. Financiering
Het Samenwerkingsverband zal worden gefinancierd door jaarlijkse lidgelden der leden waarvan
het bedrag wordt bepaald op de Algemene Vergadering der Leden gehouden in september, op
voorstel van de Raad van Bestuur en op grond van een begroting opgesteld door de penningmeester.
Desgevallend kan lopende het jaar beslist worden tot een aanvullende bijdrage.
Indien een lid ophoudt deel uit te maken van het Samenwerkingsverband, wordt de waarde van zijn
rechten en verplichtingen bepaald op grondslag van het vermogen van het Samenwerkingsverband
op het tijdstip waarop het lid ophoudt er deel van uit te maken, waarbij enkel het materieel actief in
aanmerking wordt genomen (naam, faam, domeinnamen etc. worden niet in aanmerking genomen).
Het lid heeft recht op de uitkering van zijn aandeel in het Samenwerkingsverband, onder aftrek van
wat het verschuldigd is aan het Samenwerkingsverband. Het lidgeld voor het lopende jaar blijft
definitief verworven voor het Samenwerkingsverband.
2. Winst en verlies
Op voorstel van de Raad van Bestuur zal de gewone Algemene Vergadering der Leden beslissen in
welke mate verliezen van het Samenwerkingsverband aangezuiverd dienen te worden.
De aanzuivering van de aldus bepaalde verliezen geschiedt in gelijke bijdragen van de leden.
3. Jaarrekening
De penningmeester is belast met het bijhouden van de rekeningen van het Samenwerkingsverband.
Hij informeert de Raad van Bestuur onverwijld wanneer het Samenwerkingsverband dreigt haar
financiële verplichtingen niet te kunnen nakomen. De Raad van Bestuur zal hierop maatregelen
voorstellen en een buitengewone Algemene Vergadering der Leden bijeenroepen om te beslissen
over deze maatregelen.
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De Raad van Bestuur maakt jaarlijks de jaarrekening op. Met uitzondering van het eerste boekjaar,
zal het boekjaar steeds lopen van 1 januari tot en met 31 december.
Ter gelegenheid van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt de jaarrekening aan de
leden ter goedkeuring voorgelegd. De goedkeuring geldt als kwijting voor de Raad van Bestuur.
4. Controle
De Algemene Vergadering der Leden kan beslissen tot aanstelling van een commissaris met als
opdracht de jaarlijkse controle van de rekeningen voorafgaandelijk aan de Algemene Vergadering
uit te voeren en om verslag uit te brengen op de Algemene Vergadering. Indien geen commissaris
werd aangesteld kan elk lid te allen tijde zijn controlerecht op de rekeningen uitoefenen. Hij kan
zich laten bijstaan door een accountant. Alle stukken worden gedurende zeven (7) jaar bewaard.
Raadpleging van de stukken zonder verplaatsing.

ARTIKEL 8. ONTBINDING EN VEREFFENING
De Algemene Vergadering der Leden kan met eenparigheid van stemmen beslissen het
Samenwerkingsverband te ontbinden. De ontbinding van het Samenwerkingsverband, op welke
grondslag ook, heeft de vereffening ervan tot gevolg. Met het oog op de vereffening duidt de
Algemene Vergadering der Leden de vereffenaar(s) aan en kent hem/hen de noodzakelijk geachte
bevoegdheden toe.
Na uitsluiting of uittreding van één lid, blijft het Samenwerkingsverband verder bestaan.
ARTIKEL 9:
Al hetgeen niet uitdrukkelijk geregeld werd in deze statuten, is onderworpen aan de bepalingen van
art. 839-872 W. Venn.

Goedgekeurd en aanvaard in de 10° Algemene Ledenvergadering
gehouden te Brussel op 25 september 2010.
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