Toetredingsvoorwaarden
Art. 7. De Vereniging heeft benevens de gewone leden, geassocieerde leden, ereleden en
gepensioneerde leden.
Leden
Lidmaatschap wordt uitsluitend verleend aan werknemers van een bank of van een financiële
instelling waarop toezicht wordt uitgeoefend door de toezichthoudende instanties. Om lid te
worden is de toestemming van de Raad van Bestuur vereist. Kandidaturen moeten ingediend
worden door het lid van het Directiecomité, bevoegd voor de marktenzaal van de betrokken
onderneming.
Leden moeten actief betrokken zijn bij het verhandelen van financiële instrumenten of bij
diverse activiteiten van de marktenzaal van de financiële instelling. De Raad van Bestuur kan
evenwel eveneens lidmaatschap toekennen aan personen die activiteiten uitvoeren die nauw
betrokken zijn bij de marktactiviteiten.
De kandidaten moeten voldoen aan de
toelatingscriteria die door ”ACI The Financial Markets Association” zijn vastgesteld en ook het
handvest en de statuten van deze internationale instelling aanvaarden.
Leden van buitenlandse verwante verenigingen, die hun beroep in België wensen uit te
oefenen, worden in de Vereniging opgenomen mits zij aan genoemde toelatingsvoorwaarden
voldoen en op voorwaarde dat zij hun oorspronkelijke nationale vereniging verlaten hebben.
Geassocieerde Leden
De Raad van Bestuur beoordeelt aanvragen voor lidmaatschap van personen die niet aan de
algemene voorwaarden voldoen en tewerkgesteld zijn in instellingen die nauwe banden
hebben met de financiële markten. Hen kan het statuut van “geassocieerd lid” worden
verleend, maar zal geen stemrecht noch recht van inmenging in het dagelijks bestuur van de
vereniging worden toegekend.
Ereleden
De Raad van Bestuur kan aan iedere natuurlijke of rechtspersoon,, de titel van erelid
toekennen uit hoofde van diensten die hij de Vereniging heeft bewezen. Ereleden kunnen de
algemene vergaderingen bijwonen en hebben dezelfde privileges als andere leden, doch
zonder stemrecht noch recht van inmenging in het dagelijks bestuur van de vereniging.
Registratie en verplaatsingskosten zullen niet door de vereniging vergoed worden.
Gepensioneerde leden
Op pensioen gestelde leden kunnen “gepensioneerd lid” worden. Een gepensioneerd lid kan
de algemene vergadering bijwonen en heeft dezelfde privileges als andere leden, doch zonder
stemrecht noch recht van inmenging in het dagelijks bestuur van de vereniging. Registratie
en verplaatsingskosten zullen niet door de vereniging vergoed worden.
Art. 8.
Alle leden zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te storten, waarvan het bedrag
jaarlijks wordt bepaald door de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene
Vergadering. Niet-betaling van de bijdrage leidt tot schrapping als lid van de Vereniging. De
geassocieerde leden zijn onderhevig aan dezelfde verplichtingen, behalve uitzonderingen die

door de Raad van Bestuur aanvaard worden. Ereleden en gepensioneerde leden zijn
vrijgesteld van betaling van de jaarlijks bijdrage.
Art. 9. Ieder lid dat de onderneming verlaat waaraan het verbonden was op het ogenblik van
zijn aanvaarding als lid van de Vereniging, verliest deze hoedanigheid. Betrokkene heeft
nochtans het recht zijn heraansluiting te vragen onder de voorwaarden bepaald in Art. 7.
Art. 10. Leiden tot het verlies van de hoedanigheid van lid van de Vereniging:
- uittreding;
- stopzetting van de beroepsactiviteiten zoals bepaald in art. 7;
- het niet naleven van ACI The Model Code;
- schrapping, om ernstige redenen, uitgesproken door de Raad van Bestuur en bekrachtigd
door de Algemene Vergadering.
De uittredende of geschrapte leden kunnen geen rechten laten gelden op de bezittingen van
de Vereniging en kunnen evenmin teruggave eisen van de vroeger gestorte bijdragen.

