
STATUTEN 

VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - 

BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES   

(AIDA Belgische Sectie) 

 

 

Tussen de ondergetekenden en al die welke er in de toekomst in opgenomen zullen worden, werd 

overeengekomen, onder de hierna volgende voorwaarden, een vereniging op te richten: 

 

Titel I 

Benaming. Zetel. Doel. Duur. 

 

Artikel 1. 

 

De Vereniging draagt  de naam “Belgische Vereniging voor Verzekeringsrecht - Belgische Sectie van 

de Association internationale de droit des assurances (afgekort “AIDA Belgische Sectie”). 

 

Artikel 2. 

 

De zetel is gevestigd te Brussel. Deze plaatsbepaling omvat gans de Brusselse Agglomeratie.  

 

Artikel 3. 

 

Het doel van de Vereniging is de studie van het vergelijkende  verzekeringsrecht en de ontwikkeling 

van de internationale samenwerking op het gebied van de particuliere en sociale verzekeringen, 

evenals alle andere activiteiten die aan de door de “Association Internationale de Droit des 

Assurances” en  de  “Association Internationale de Droit des Assurances Europe”nagestreefde doelen  

beantwoorden. 

 

Artikel 4. 

 

De Vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. 

 

Titel II 

Leden. Opnamen. Uittredingen. Verbintenissen. 

 

Artikel 5. 

 

Het aantal leden is onbeperkt, zonder echter minder dan vijf te mogen bedragen. Groeperingen die 

al dan niet de rechtspersoonlijkheid bezitten, kunnen als lid opgenomen worden. De betalende leden 

zijn werkende leden. De leden van een vereniging van verzekeringsjuristen die als groepering lid is 

van de Vereniging worden beschouwd als geassocieerde leden van de Vereniging.  



Artikel 6. 

 

Over de opname van nieuwe leden wordt soeverein door het Bureau beslist zoals bepaald in artikel 

10, zonder dat het zijn beslissing dient te motiveren. De groeperingen worden vertegenwoordigd 

door hun Voorzitter of door ieder ander persoon door hem gemachtigd. 

 

Artikel 7. 

 

Elk werkend lid kan zich uit de Vereniging terugtrekken mits betekening van zijn ontslag aan het 

Bureau. Het ontslag wordt effectief een maand na dit bericht. De betaalde bijdrage blijft verworven 

aan de Vereniging.  

De uitsluiting van een werkend lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken 

en, in afwijking van art. 21, bij een meerderheid van twee derden der stemmen. 

 

Artikel 8. 

 

Geen enkel lid, weze hij actief, ontslagnemend, uitgesloten of uittredend, kan enige aanspraak laten 

gelden of uitoefenen op de activa van de Vereniging in welke  hoedanigheid ook.  

De door hem gestorte bijdragen zijn niet terugvorderbaar. Hij kan geen uittreksel, noch het 

overleggen van rekeningen, noch het verzegelen, noch de inventaris vragen of vorderen. 

 

Artikel 9. 

 

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage is vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van 

het Bureau, zonder hoger te mogen zijn dan 150 euro voor fysieke personen en 500 euro voor 

groeperingen die al dan niet de  rechtspersoonlijkheid bezitten. 

De Vereniging mag giften ontvangen. 

 

Titel III 

Bestuur. Vertegenwoordiging  .Toezicht. 

 

Artikel 10. 

 

De Vereniging wordt beheerd door een Bureau dat samengesteld is uit een Voorzitter, twee 

Ondervoorzitters en een Secretaris. Zij worden verkozen door de Algemene Vergadering voor een 

termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar. De Voorzitter van het Bureau is ook de Voorzitter van de 

Vereniging. 

 

Artikel 11. 

 

Het Bureau vergadert op bijeenroeping door de Voorzitter of Secretaris. De beslissing van het Bureau 

worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezig leden. Bij staking van stemmen is de 

stem van de Voorzitter, of bij zijn afwezigheid, van een van de Ondervoorzitters, of van het oudste 

aanwezige lid , doorslaggevend. De beslissing wordt vermeld in de notulen die door de Voorzitter en 

de Secretaris ondertekend worden en gebundeld. Derden hebben geen inzagerecht. 



 

Artikel 12.  

 

De Vereniging wordt, in rechte en buiten rechte, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de Voorzitter en een lid van het Bureau. 

 

Artikel 13. 

 

Het Bureau legt aan de  Algemene Vergadering de rekeningen van het afgesloten dienstjaar evenals 

het activiteitenverslag van dat dienstjaar voor. Haar wordt ook de begroting voor het komende 

dienstjaar voorgelegd. 

 

 

Titel IV. 

Algemene Vergadering 

 

Artikel 14. 

 

De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden. 

 

Artikel 15. 

 

De volgende  bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering worden uitgeoefend: 

 

1° de wijzigingen van de statuten, 

 

2° de benoeming en het ontslag van de leden van het Bureau, 

 

3° de goedkeuring van de rekeningen en van de begroting, 

 

4° de goedkeuring van het door het Bureau opgestelde activiteitenverslag, 

 

5° de vrijwillige ontbinding van de Vereniging en de aanstelling van één of meerdere vereffenaars, 

 

6° de uitsluiting van een werkend lid, 

 

7° de vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. 

 

Alle andere bevoegdheden die niet hierboven zijn vermeld, worden uitgeoefend door het Bureau. 

 



Artikel 16. 

 

Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. 

 

Artikel 17. 

 

Een Algemene Vergadering wordt eenmaal per jaar bijeengeroepen . De oproepingen geschieden per 

gewone brief of per e-mail en tenminste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering verzonden. 

De vergaderingen worden bijeengeroepen door hetzij  de Voorzitter, hetzij  de Secretaris, hetzij  twee 

leden van het Bureau. Aan de oproepingsbrief wordt de agenda toegevoegd. 

 

Artikel 18. 

 

De Algemene Vergadering kan uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens het belang van de 

Vereniging dit vereist. Ze moet ook bijeengeroepen worden wanneer  ten minste tien leden er om 

verzoeken. De Algemene Vergadering heeft plaats op de dag, uur en plaats die in de oproepingsbrief 

vermeld worden. 

 

Artikel 19. 

 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door één 

der Ondervoorzitters, of door het oudste aanwezige lid. 

 

Artikel 20. 

 

Al de werkende leden hebben stemrecht op gelijke wijze. Ieder van hen, fysieke persoon of 

groepering, beschikt over één stem. De groepering wordt op de Algemene Vergadering 

vertegenwoordigd door één der personen bedoeld in artikel 6. 

Een werkend  lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Elk werkend lid kan 

maximaal één volmacht dragen. 

 

Artikel 21. 

 

De Algemene Vergadering is rechtsgeldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde werkende leden en haar beslissingen worden genomen met de gewone 

meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht 

verworpen te zijn. 

 

Artikel 22. 

 

In afwijking van het voorafgaande artikel, kunnen de beslissingen van de Algemene Vergadering met 

betrekking tot de wijziging van de statuten of tot de vrijwillige ontbinding van de Vereniging slechts 

worden genomen indien ten minste twee derden der werkende leden aanwezig zijn. Wanneer aan 

deze voorwaarde niet voldaan is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die 

rechtsgeldig zal beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. 



Geen enkele beslissing zal goedgekeurd worden indien ze niet met een meerderheid van ten minste 

twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden gestemd wordt. 

 

Artikel 23. 

 

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen, die worden 

ondertekend door de Voorzitter en door de Secretaris, evenals door de werkende leden die erom 

verzoeken, en gebundeld . Voor derden geldt geen inzagerecht. 

 

 

Titel VI. 

Ontbinding en Vereffening   

 

Artikel 24. 

 

In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen en 

hun opdracht  omschrijven. 

 

Artikel 25. 

 

Het netto actief  van de Verenging  dat overblijft na de vereffening der schulden en de aanzuivering 

der lasten, zal overgemaakt worden aan één of meerdere verenigingen of instellingen met een zelfde 

of een gelijkaardig doel. 

 

 

 

 

 

Opgemaakt te Brussel in tweevoud, op 11 januari 1962, gewijzigd op de algemene vergadering van 

25 oktober 1989 en op de algemene vergadering van 5 juni 2012.  


