
 
STATUTEN VAN  ACI Belgium The  Financial Markets Association 

 
NIEUWE STATUTEN – Algemene Vergadering Oktober 2002 

 
Wijziging van de statuten verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1985, 
nummer 147 en van 11 april 1996, nummer 7700 
 

TITEL I - Naam, doel 
 
 
Artikel 1.  De Vereniging draagt de naam " ACI Belgium The  Financial Markets Association". Afgekort : ACI 
Belgium. 
 
Art. 2.  De Vereniging ACI Belgium is een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de wet van 
27 juni 1921. 
 
De leden ervan zijn personen uit de marktenzalen van kredietinstellingen en van makelaars in financiële 
producten, met zetel in België, die de  werkzaamheden op de  financiële markten uitvoeren of leiden. 
 
 

TITEL II - Doel, duur, zetel 
 
 
Art. 3.  De Vereniging is aangesloten bij  “ACI The Financial Markets Association" met als huidige zetel  8, 
rue du Mail, 75002 Paris (France).  Deze statuten zijn bijgevolg opgesteld in overeenstemming met het 
handvest en de statuten van  deze internationale instelling. 
 
 
Art. 4.  De duur van de Vereniging is onbeperkt. 
 
 
Art. 5. 
ACI Belgium beoogt voor het bedrijfsleven, de financiële overheid, de media en de financiële 
dienstensector, de leidende vereniging te zijn die de belangen vertegenwoordigt van de  financiële 
markten. De Vereniging bevordert bovendien  actief de educatieve en professionele belangen van de 
financiële markten en van de financiële sector. Daartoe zal de vereniging: 
 
 - Bijdragen tot de wederzijdse erkenning van vakkundigheid op het gebied van de verhandeling van 
financiële producten door de ontwikkeling van de beroepsbekwaamheid van zijn leden zonder enige 
discriminatie; 

 
- De professionele bekwaamheid en de ethische maatstaven aanhouden, benodigd voor de 

ontwikkeling van internationale betrekkingen en daartoe de vereiste wederzijdse bijstand verlenen; 
 
 

- Vriendschappelijke en professionele contacten onderhouden met verwante buitenlandse ACI 
verenigingen, alsook andere verenigingen die op de financiële markten dezelfde professionele belangen 
behartigen- 

 
 - Persoonlijke vriendschapsrelaties bevorderen met leden van verwante verenigingen, verenigd door 
de morele band van een zelfde beroep en de betrachting de best mogelijke dienstverlening te verschaffen. 
 
 - Onder alle omstandigheden, de hoogst mogelijke beroepsmaatstaf  hanteren door voortdurend een 
voorbeeld te zijn van gepaste bedrijfsethiek, in overeenstemming met de inhoud en de geest van  ACI The 
Model  Code 
 

- Opleiding is een belangrijke taak van ACI The Financial Markets Association. De taak van  ACI 
Belgium is het  ter beschikking stellen van deze opleidingsprogramma's aan zijn leden. Hierbij dient  
rekening gehouden te worden met  wijzigingen die zich voortdurend in de financiële sector 
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voordoen en is het de taak van de vereniging andere initiatieven van verwante verenigingen ook 
kenbaar te maken aan haar leden. 

 
 

Art. 6.  De zetel van de Vereniging bevindt zich op het kantooradres van haar dienstdoende Voorzitter. Dit 
adres is beschikbaar bij ACI The Financial Markets Association, waarvan het adres vermeldt staat onder 
artikel 3., of via de website van de vereniging www.acibelgium.com .  
 
 
De zetel van de Vereniging kan bij beslissing van de Raad van Bestuur naar een andere plaats worden 
overgebracht. 
 
 

TITEL III - Leden van de Vereniging 
 
 
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 
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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. 
 
 

TITEL IV - Bestuur 
 
Art. 11.  De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van  ten minste zeven  en ten hoogste 
twaalf leden. De bestuursleden worden  door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid der 
stemmen voor een termijn van 3 jaar verkozen.    Hun mandaat kan  worden vernieuwd. 
 
De kandidaten voor de Raad van Bestuur moeten hun kandidatuur minimum 15 kalenderdagen vóór de 
datum van de Algemene Vergadering schriftelijk indienen bij de Secretaris-Generaal van de Vereniging. De 
kandidaat moet minstens 12 maanden lid zijn van ACI Belgium. 
 
Indien een plaats van  lid van de Raad van Bestuur    vrijkomt, kan de Raad van Bestuur in zijn vervanging 
voorzien onder voorwaarde dat dit lid van dezelfde instelling komt.  Die benoeming moet dan wel 
bekrachtigd worden door de eerstvolgende Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid.  Indien de 
Vergadering de benoeming niet bekrachtigt, blijven de genomen beslissingen en de gedane handelingen 
evenwel rechtsgeldig. 
  
Indien een lid van de Raad van Bestuur zijn instelling verlaat zonder onmiddellijk een andere functie op te 
nemen in een andere financiële instelling, kan hij lid blijven van de Raad van Bestuur voor een periode van 
3 maanden. 
 
 
Art. 12.  De Raad van Bestuur komt bijeen op verzoek van zijn Voorzitter of op aanvraag van de 
meerderheid van zijn leden. 
Hij kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de raadsleden aanwezig is. 
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.  Bij staking van 
stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend. 
De notulen van de zittingen worden  opgesteld door de Secretaris-Generaal en goedgekeurd door de 
raadsleden. Elk lid van de Raad van Bestuur dat driemaal opéénvolgend, zonder geldige reden, afwezig is, 
verliest automatisch zijn functie. 
  
 



4. 
 

 

Art. 13.  De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheid om op te treden in naam van de Vereniging 
en om alle handelingen die de Vereniging zijn toegelaten, uit te voeren of te machtigen, behalve deze die 
aan de Algemene Vergadering zijn toegewezen. 
 
  
 Art. 14.  De Raad van Bestuur kiest  uit zijn leden een Voorzitter, een Vice-voorzitter een Secretaris-
Generaal en een Penningmeester. Deze vier mandaten worden jaarlijks verlengd, maar kunnen niet 
ononderbroken worden uitgeoefend voor een periode van meer dan drie jaar. Na drie jaar kan dit mandaat  
verlengd worden met een nieuwe termijn van drie jaar indien de algemene vergadering hiervoor 
toestemming geeft. Deze vier mandaten zijn "ad personam". De functies van voorzitter en penningmeester 
kunnen niet aan kandidaten uit dezelfde instelling worden toegekend. Bij het eventueel verlaten van zijn 
werkgever kan het mandaat bevestigd worden voor de rest van de termijn als Art. 7 in acht genomen is. 
 
De Voorzitter is belast met de uitvoering van de door de Raad van Bestuur genomen beslissingen en is 
verantwoordelijk voor de goede werking van de Vereniging.  Hij zit de Raad van Bestuur en de Algemene 
Vergadering voor. Hij vertegenwoordigt de Vereniging tijdens de vergaderingen van “ACI The Financial 
Markets Association” en wordt bijgestaan  voor deze vergaderingen door de  Secretaris-Generaal. 
 
De Vice-voorzitter vervangt de Voorzitter of de Secretaris-Generaal bij belet.De Secretaris-Generaal is 
belast met administratieve taken. Na goedkeuring van de notulen op de volgende vergadering van de Raad 
van Bestuur  kan, indien nodig,  een  kopie ter informatie verstuurd worden. 
 
De Penningmeester beheert de gelden van de Vereniging, houdt de boeken bij en stelt de begroting op. Hij 
kan elektronische betalingen uitvoeren op basis van rechtsgeldige stukken, tot een maximum bedrag dat 
door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. 
 
 
Art. 15.  De Vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of 
door twee raadsleden, zonder dat ze daartoe enige bijzondere volmacht dienen voor te leggen. 
 
 
Art. 16.  Stukken waardoor de Vereniging wordt verbonden, worden door twee leden van de Raad van 
Bestuur ondertekend. 
 
 

TITEL V - Gewone Algemene Vergadering 
 

 
Art. 17.  De Algemene Vergadering van de Vereniging is samengesteld  uit de  actieve leden.  
Op  de algemene vergadering zal een lijst van aanwezigheid circuleren waarop elke aanwezige door middel 
van zijn handtekening dit ter kennis brengt. Deze lijst kan eventueel  naar elke verantwoordelijke van de 
financiële markten van de instellingen die lid zijn van ACI Belgium toegestuurd worden.  
 
De Algemene Vergadering neemt kennis van de verslagen over het beheer van de Raad van Bestuur en 
over de financiële en rechtstoestand van de Vereniging.  Zij keurt de rekeningen van het boekjaar goed, 
stemt over de begroting en voorziet, indien nodig, in de vernieuwing van de leden van de Raad van 
Bestuur. 
 
Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, telkens als zij door de Raad van Bestuur, of op aanvraag van 
minstens een vijfde van de leden wordt samengeroepen. 
 
De agenda wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. 
 
 
De Algemene Vergadering beraadslaagt over alle schriftelijk geformuleerde en gelijkluidende vragen die ten 
minste 15 kalenderdagen vóór de bijeenkomst aan de Secretaris-Generaal werden gericht en die op 
aanvraag van ten minste 20 leden van de Vereniging op de agenda werden geplaatst. 
De oproepingen worden ten minste vier  weken op voorhand verstuurd en bevatten de agenda. 
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Art. 18.  De gewone Algemene Vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden.  De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. 
 
De gewone Algemene Vergadering kan echter niet geldig beraadslagen over de aangelegenheden die bij 
het hierna volgende Art. 20 aan de Buitengewone Algemene Vergadering zijn toegewezen. 
 
De beraadslagingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in notulen, geregistreerd in een 
speciaal register en ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris-Generaal. 
 
De leden kunnen dat register raadplegen bij de Secretaris-Generaal van de Vereniging. 
 
 

TITEL VI - Buitengewone Algemene Vergadering 
 

 
   Statutenwijzigingen 
 
 
Art. 19.  Wijzigingen aan de statuten kunnen enkel door een daartoe speciaal bijeengeroepen 
Buitengewone Algemene Vergadering worden goedgekeurd. 
De Buitengewone Algemene Vergadering is geldig samengesteld als twee derde van de leden eraan 
deelnemen.  De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
Als de Vergadering bij een eerste oproeping niet het in het voorgaande lid bepaalde quorum bereikt, kan 
een tweede vergadering worden samengeroepen die geldig beslist bij meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 
  
 
   Ontbinding, fusie 
 
 
Art. 20.  De ontbinding van de Vereniging en de fusie of samensmelting ervan met andere verenigingen 
met een zelfde doel kunnen enkel door een speciaal daartoe bijeengeroepen Buitengewone Algemene 
Vergadering worden goedgekeurd. 
De Buitengewone Algemene Vergadering is geldig samengesteld als twee derde van de leden eraan 
deelnemen. 
Als de Vergadering bij een eerste oproeping niet het in  het voorgaande lid bepaalde quorum bereikt, kan 
een tweede vergadering worden samengeroepen die geldig beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige 
leden. 
De Buitengewone Algemene Vergadering die de ontbinding uitspreekt, bepaalt de bestemming van de 
netto activa van de Vereniging.  
 

TITEL VII - Jaarrekening, middelen 
 
 
Art. 21.  De jaarlijkse middelen van de Vereniging bestaan uit: 
- de bijdragen van de leden; 
- openbare of particuliere subsidies binnen de wettelijk opgelegde beperkingen; 
- schadeloosstellingen ter compensatie van door de Vereniging gedragen kosten van prestaties; 
- inkomsten uit beleggingen. 
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

 
 

 
TITEL VIII - Diversen 

 
 
Art. 22.  De Raad van Bestuur oordeelt over de niet in de statuten geregelde gevallen. 
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Art. 23.  De Raad van Bestuur zal erop toezien dat voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen bepaald 
in   de wet van 27 juni 1921 en wijzigingen daaraan. 
 
 

 


