
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgische beroepsvereniging van de metaalhandel 
(afgekort Belmetal) 

 

 

 

S T A T U T E N 
 

 

 
Bekrachtigd door de algemene vergadering 

van 29 maart 2018 
en  

gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad  
van 18 mei 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Statuten Belmetal  29 maart 2018 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Unie van Poutrellenhandelaars van België, waaruit de huidige Belgische beroepsvereniging 

van de metaalhandel is ontstaan, werd opgericht op 14 januari 1908. Haar statuten werden op 7 

februari 1908 door de Mijnraad goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 

februari 1908 – verzameling van de akten van de beroepsverenigingen, akte nr. 47. 

Het werd ontbonden door de buitengewone algemene vergadering van 21 maart 1934 en de 

ontbinding ervan werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 april 1934 - verzameling van 

de akten van de beroepsverenigingen, akte nr. 164. 

 
 
De Unie van de Poutrellenhandelaars van België werd vervangen door de Groepering van IJzer- 

en Poutrellenhandelaars van België, die in het leven werd geroepen door de oprichtende 

algemene vergadering van 7 juli 1933. Haar statuten werden op 27 februari 1934 door de Mijnraad 

goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 maart 1934 – verzameling van de 

akten van de beroepsverenigingen, akte nr. 9. 

 

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 februari 1966 en zoals gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1966 - beroepsverenigingen - akte nr. 306, werd de naam 

veranderd in Groepering van IJzerhandelaars van België. 

 

Een herziening van de statuten van de Groepering van IJzerhandelaars van België werd bij besluit 

van de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 1976 aangenomen en door de Raad van 

State goedgekeurd op 14 februari 1977.  

 

Een latere herziening werd bij besluit van de algemene vergadering van 22 februari 1989 

goedgekeurd. 

 
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2014 werd de naam in de 

Nederlandse taal veranderd in Groepering van de Staalhandelaars van België en werd de 

herziening van de statuten goedgekeurd. Deze naamsverandering en herziening van de statuten 

werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2014 onder referentie 

0182634.  

 

Bij besluit van de algemene vergadering van 29 maart 2018 werd de naam voluit vervangen door 

Belgische beroepsvereniging van de metaalhandel en de verkorte naam veranderd in 

Belmetal. Deze naamsveranderingen werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad van 18 mei 2018 onder referentie 0079445.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In de statuten moet elke verwijzing naar een functie die bezet is of bezet moet worden door 

natuurlijke personen, opgevat worden als zijnde toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. 
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HOOFDSTUK I 
 

NAAM, DOEL, ZETEL, BEVOEGDHEIDSGEBIED, DUUR EN BOEKJAAR 

 

 

 

Artikel 1 : naam 
 

1. Er wordt een beroepsvereniging opgericht onder de benaming GROEPERING VAN DE 

STAALHANDELAARS VAN BELGIE, afgekort GRYMAFER en hierna genoemd «Groepering». 

 

2. Onder “Staalhandelaar van België” wordt verstaan een Belgische handelsonderneming die 

in volle eigendom, met het oog op wederverkoop, een permanent assortiment 

staalproducten van eerste keus in voorraad houdt en die hiervoor op het Belgisch 

grondgebied beschikt over stockagehal(len) uitgerust met behandelingsmaterieel en over 

transportmaterieel die eigen zijn om normaal handel te kunnen drijven in deze producten. 

 

 

Artikel 2 : doel 
 

De Groepering heeft tot doel zowel rechtstreeks als onrechtstreeks de morele als de 

materiële beroepsbelangen van haar leden te bestuderen, te beschermen en te bevorderen, 

onder meer door het bepalen en het naleven van een strenge deontologie en door volledige 

informatie te verstrekken aan haar leden. 

 

 

Artikel 3 : zetel, bevoegdheidsgebied, duur en boekjaar 
 

1. Deze beroepsvereniging heeft haar zetel te 1200 Brussel: Woluwedal 46 B7. Hij kan naar 

iedere andere plaats worden overgebracht na beslissing door de raad van bestuur. 

 

2. Haar bevoegdheid bestrijkt het Belgisch grondgebied. 

 

3. Haar duur is onbeperkt. 

 

4. Haar boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

 

 

 

 

Hoofdstuk II 
 

SAMENSTELLING : EFFECTIEVE EN GEASSOCIEERDE LEDEN ; TOETREDINGSVOOR-

WAARDEN EN UITTREDINGSMODALITEITEN ; RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN 

 

 

 

Artikel 4 : samenstelling 
 

De Groepering bestaat uit leden. Deze leden zijn: 

 

1. de rechtspersonen die heden aangesloten zijn; 

 

2. alle personen, natuurlijke of rechtspersonen, die tot de Groepering zullen worden toegelaten 

in overeenstemming met de statuten. 
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Artikel 5 : effectieve leden 
 

1. Een effectief lid moet een onderneming van Belgisch recht zijn, die aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 

a. ze heeft in België een ondernemingsnummer en een BTW-nummer sinds meer dan 12 

maanden en heeft geen achterstallige wettelijke bijdragen; 

b. ze oefent als hoofdactiviteit en als rechtspersoon (handelsvennootschap), het beroep uit 

van staalhandelaar, zoals gedefinieerd in artikel 1.2, binnen de territoriale grenzen van 

het bevoegdheidsgebied van de Groepering; 

c. ze houdt een eigen boekhouding, eigen aan de activiteiten van een staalhandelaar en die 

voldoet aan de wettelijke eisen; 

d. ze is volkomen achtenswaardig. 

 

2. Een effectief lid kan een groep ondernemingen zijn, die elk eigendom zijn van dezelfde 

eigenaar of die dezelfde hoofdaandeelhouder hebben, mits aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan: 

a. elke onderneming van betrokken groep voldoet aan de criteria vermeld in artikel 5.1; 

b. de eigenaar of de hoofdaandeelhouder van de groep zal schriftelijk (per post of 

elektronisch) aan de voorzitter van de Groepering de exacte samenstelling van zijn groep 

ondernemingen hebben voorgelegd. 

c. In geval van toelating van een dergelijke bedrijvengroep als effectief lid van de 

Groepering, gelden de volgende specifieke regels: 

1. de groep zal worden beschouwd als één effectief lid; 

2. de berekening voor de toekenning van de stemmen, waarvan sprake in artikel 11.5, 

of voor het bedrag van de verschuldigde lidgelden zal gebeuren door optelling van het 

aantal personeelsleden van elke onderneming uit de groep; 

3. de groep zal in de Groepering worden vertegenwoordigd door de belangrijkste 

onderneming van de groep, welke eveneens zal instaan voor de betaling van het 

geheel van de bijdragen die door de groep verschuldigd zijn. 

d. In geval van verandering van eigenaar of van hoofdaandeelhouder – behalve in geval van 

familiale erving – van één van de ondernemingen die behoren tot een groep, zal de 

onderneming in kwestie automatisch worden uitgesloten van de Groepering. Voor de 

aldus aangepaste groep, zal de berekening van de verdeling van de stemmen, alsook het 

bedrag van de verschuldigde lidgelden, overeenkomstig worden aangepast. 

 
Artikel 6 : geassocieerde leden 
 

Een geassocieerd lid moet een rechtspersoon, een natuurlijke persoon of een 

beroepsvereniging zijn die voldoet aan de in artikel 5.1d genoemde voorwaarde, maar die 

niet voldoet aan het geheel van de voorwaarden gesteld in artikel 5.1a-c. Het geassocieerd 

lid ontplooit een activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de 

staalhandel en werd unaniem aanvaard door de raad van bestuur van de Groepering die 

voltallig zetelt (aanwezig of vertegenwoordigd). Een geassocieerd lid vervult een 

waarnemende rol binnen de Groepering. Het kan als bestuurder worden gecoöpteerd maar 

zal geen stemrecht hebben in de raad van bestuur. 

 
Artikel 7 : toetredingsvoorwaarden en uittredingsmodaliteiten 
 

1. Elke aanvraag tot toetreding zal schriftelijk worden ingediend (per post of elektronisch) bij 

de voorzitter van de Groepering, die hem zal voorleggen aan de raad van bestuur. In zijn 

aanvraag zal een kandidaat-lid het aantal personeelsleden vermelden die op de datum van 

zijn kandidatuur bij hem in dienst zijn, even als de identiteit van zijn eigenaar of van zijn 

hoofdaandeelhouder. Tevens zal hij zich hierin onvoorwaardelijk akkoord verklaren met de 

statuten en de eventuele huishoudelijke reglementen van de Groepering. Zelfs indien een 

kandidaat-lid voldoet aan alle toetredingsvereisten die door de statuten worden opgelegd, 

zal de raad van bestuur de vrije keuze hebben om het verzoek tot toetreding met een 

meerderheid van twee derde van de stemmen te aanvaarden of af te wijzen. Onder geen 

beding zal de raad van bestuur zijn beslissing aan de aanvrager hoeven te verantwoorden, 

wanneer zijn besluit aan deze laatste wordt bekend gemaakt. 
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2. Elk lid heeft het recht om op ieder moment af te treden van de Groepering, mits vooropzeg 

van 2 maanden. Het ontslag moet schriftelijk (per post of elektronisch) aan de voorzitter 

van de Groepering worden bericht. De lidgelden zijn volledig verschuldigd, voor het ganse 

jaar waarin het ontslag effectief wordt. 

 

3. Elke wijziging van eigenaar of hoofdaandeelhouder van een onderneming, met uitzondering 

van veranderingen die het gevolg zijn van een familiale erving, doet de status verliezen van 

"effectief lid" of "geassocieerd lid" van een rechtspersoon. 

 

4. Een effectief lid of geassocieerd lid wordt, als rechtspersoon, van rechtswege uitgesloten 

van de Groepering in geval van faillissement of ontbinding. Evenzo zal een geassocieerd lid, 

als natuurlijke persoon, van rechtswege worden uitgesloten van de Groepering in geval van 

overlijden of blijvende ongeschiktheid. 

 

5. Bovendien kan de raad van bestuur steeds de uitsluiting van een lid uitspreken:  

a. wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden bepaald door de statuten; 

b. wegens de niet-naleving van de statuten of reglementen van de Groepering; 

c. wegens ernstige schade berokkend aan de Groepering; 

d. wegens de niet-betaling van de lidgelden binnen de termijn vastgelegd door de raad van 

bestuur. 

Het betrokken lid moet worden uitgenodigd en toegestaan om zijn verdediging voor te 

leggen, zonder het recht te hebben om mee te stemmen over zijn eigen uitsluiting.  

De uitsluiting wordt beslist door de Raad van Bestuur, met een meerderheid van twee derde 

van de stemmen. 

 

6. Uittredende of uitgesloten leden verliezen alle recht op de voordelen en op de activa van de 

Groepering. Ze staan in voor hun aandeel in de eventuele passiva van de Groepering op de 

datum van ontslag of uitsluiting. 

 

 

Artikel 8 : rechten en plichten van effectieve leden 
 

Elk effectief lid verbindt zich ertoe: 

1. om de natuurlijke persoon aan te duiden door wie het in de Groepering zal vertegenwoordigd 

worden. Deze persoon, die in de betrokken onderneming of groep de functie bekleedt van 

voorzitter, afgevaardigde bestuurder of senior executive, zal zetelen in de algemene 

vergadering van de Groepering en deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemming; 

 

2. om binnen de drie maanden na opvraging, het door de raad van bestuur te bepalen lidgeld 

te betalen, evenals om het even welke andere bijzondere bijdrage die de raad van bestuur 

beslist te heffen; 

 

3. om zich te houden aan de statuten van de Groepering, op straffe van toepassing van de 

sancties bedoeld in artikel 7.5; 

 

4. om aan de Groepering elke wijziging te melden betreffende de samenstelling van zijn 

hoofdaandeelhouders, de verandering van naam, adres of enige andere relevante informatie 

in het kader van de toetreding van het effectief lid tot de Groepering; 

 

5. om, volgens de procedure beschreven in artikel 16, eventuele geschillen eigen aan het 

beroep van staalhandelaar, tussen twee of meer effectieve leden, aan de raad van bestuur 

voor te leggen om te pogen tot een verzoening te komen, vóór een burgerlijke procedure 

wordt aangespannen. 
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Artikel 9 : rechten en plichten van geassocieerde leden 
 

Een geassocieerd lid verbindt zich ertoe: 

1. om de natuurlijke persoon aan te duiden door wie het in de Groepering zal vertegenwoordigd 

worden. Deze persoon zal echter enkel over een raadgevende stem beschikken, in 

overeenstemming met zijn hoedanigheid als geassocieerd lid; 

 

2. om binnen de drie maanden na opvraging, het door de raad van bestuur te bepalen lidgeld 

te betalen, even als om het even welke andere bijzondere bijdrage die de raad van bestuur 

beslist te heffen; 

 

3. om aan de Groepering elke wijziging te melden betreffende de samenstelling van zijn 

hoofdaandeelhouders, de verandering van naam, adres of enige andere relevante informatie 

in het kader van de toetreding van het geassocieerd lid tot de Groepering;  

 

4. om zich te houden aan de statuten van de Groepering, op straffe van toepassing van de 

sancties bedoeld in artikel 7.5; 

 

 

 

Hoofdstuk III 
 

ALGEMENE VERGADERING – RAAD VAN BESTUUR - SECRETARIAAT 

 

 

 

Artikel 10 : bestuur van de Groepering 
 

1. De Groepering wordt bestuurd door: 

- een voorzitter; 

- twee vicevoorzitters; 

- een raad van bestuur; 

- een eventueel secretariaat – al dan niet permanent. 

 

2. De Groepering roept bijeen: 

- de statutaire algemene vergadering; 

- de buitengewone algemene vergaderingen; 

- de raad van bestuur. 

 

 

Artikel 11 : algemene vergadering: samenstelling, oproeping, werking en 
bevoegdheden 
 

Samenstelling van de algemene vergadering 

1. De algemene vergadering wordt gevormd door het geheel van de effectieve en 

geassocieerde leden van de Groepering. 

 

Oproeping van de algemene vergadering 

2. De algemene vergadering komt ten minste één keer per jaar bijeen, op de tweede dinsdag 

van de maand maart. De raad van bestuur kan van deze datum afwijken, maar in ieder 

geval, moet de algemene vergadering worden opgeroepen binnen de drie maanden na het 

afsluiten van het boekjaar. 

 

3. De voorzitter kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens wanneer 

hij dit gepast acht. Hij is verplicht om deze bijeen te roepen indien minstens vijftien leden 

dit schriftelijk (per post of elektronisch) verzoeken met vermelding van het onderwerp dat 

ze op de agenda willen brengen. Een gewone meerderheid van de bestuursleden kan ook 

beslissen om een buitengewone algemene vergadering te laten bijeenroepen. 
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4. De oproepingen zullen de agendapunten vermelden waarop de algemene vergadering zich 

zal moeten beraden; aan de oproeping voor de statutaire algemene vergadering zullen de 

jaarrekeningen in bijlage worden gelast. Zij zullen per post of elektronisch worden 

verstuurd, ten minste acht werkdagen vóór de algemene vergadering. Deze oproepingen 

zullen worden voorafgegaan door een informatieve kennisgeving die elektronisch naar de 

leden wordt verzonden. Deze voorafgaande kennisgeving zal minstens de datum van de 

algemene vergadering vermelden en indien mogelijk ook de agendapunten. Deze 

voorafgaande kennisgeving zal ten minste één maand op voorhand worden verstuurd. In 

dringende gevallen, mag deze voorafgaande kennisgeving uiterlijk twee weken vóór de 

algemene vergadering worden verstuurd. 

 

Werking van de algemene vergadering 

5. Stemrecht wordt alleen toegekend aan effectieve leden, op basis van het aantal 

personeelsleden in dienst op 31 december van het vorig jaar; behalve in de gevallen bedoeld 

in de artikelen 19 en 20, waarvoor dezelfde effectieve leden elk recht hebben op slechts één 

stem. 

- De volgende stemmen worden toegekend:  

- Eén stem aan alle effectieve leden met 1-15 werknemers in dienst; 

- Twee stemmen aan alle effectieve leden met 16-50 werknemers in dienst; 

- Drie stemmen aan alle effectieve leden met 51 tot 100 werknemers in dienst; 

- Vier stemmen aan alle effectieve leden met meer dan 100 werknemers in dienst. 

 

6. Elk effectief lid dat verhinderd is, kan zich laten vertegenwoordigen door een andere 

gevolmachtigde uit zijn eigen onderneming of groep of door een effectief lid van zijn keuze, 

aan wie hij een schriftelijke volmacht geeft. 

 

7. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de 

effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

8. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige 

of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve in de gevallen bedoeld in de artikelen 19 en 

20. 

 

9. Een geheime stemming is vereist wanneer de stemming over natuurlijke personen gaat. 

 

Bevoegdheden van de algemene vergadering 

10. De algemene vergadering is bevoegd over de volgende onderwerpen: het kiezen bij geheime 

stemming van minimaal 6 en maximaal 10 bestuurders, het stemmen van bijzondere 

reglementen, de wijzigingen van de statuten, het nazien van de rekeningen, de ontbinding 

van de Groepering en, in het algemeen, alle onderwerpen die de Groepering aanbelangt en 

die haar regelmatig wordt voorgelegd. 

 

11. De algemene vergadering is bevoegd om mandaat te verlenen aan één of meer bestuurders 

om een rechtszaak aan te spannen of de Groepering te vertegenwoordigen in bepaalde 

specifieke handelingen. 

 

12. Haar besluiten zijn verplichtend voor alle leden. 

 

13. Goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ontslaat de bestuurders en 

de secretaris. Deze rekeningen zullen worden bijgevoegd aan de oproepingsbrief. 

 

14. De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld door de secretaris en zullen 

binnen de dertig dagen worden verstuurd naar alle leden, die de mogelijkheid hebben om 

gedurende de daaropvolgende dertig dagen hun opmerkingen te sturen naar de secretaris. 

Bij relevante opmerkingen, zullen de notulen worden aangepast, met specifieke vermelding 

van de wijziging(en), en aan alle leden toegestuurd. 
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Artikel 12 : raad van bestuur: samenstelling, oproeping, werking en 

bevoegdheden 
 

Samenstelling van de raad van bestuur 

1. De Groepering wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens zes en 

maximum twaalf bestuurders. 

 

2. Slechts natuurlijke personen die in een onderneming van een effectief lid de functie 

uitoefenen van voorzitter, afgevaardigde bestuurder of senior executive zijn verkiesbaar als 

bestuurder. 

 

3. Kandidaturen voor de functie van bestuurder dienen uiterlijk 2 maanden vóór de datum van 

de algemene vergadering bij de voorzitter of zijn secretariaat worden ingediend. 

 

4. Elk effectief lid kan slechts één vertegenwoordigend kandidaat voor de functie van 

bestuurder voorstellen. 

 

5. Effectieve leden die permanent een voorraad van meer dan 20.000 ton staalproducten 

houden, zullen steeds verzocht worden een kandidaat-bestuurder ter stemming van de 

algemene vergadering voor te stellen. 

 

6. Tijdens de algemene statutaire vergadering worden minstens 6 en maximum 10 bestuurders 

verkozen voor een periode van vier jaar. Zij worden gekozen bij geheime stemming door de 

effectieve leden van de Groepering die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het aantal 

volmachten dat elk effectief lid mag dragen, is niet beperkt. 

 

7. Bij verkiezing van bestuurders, zullen stembiljetten worden uitgegeven waarop de namen 

vermeld staan van alle kandidaten die zich op geldige wijze hebben aangeboden. Elk effectief 

lid zal het aantal stembiljetten ontvangen dat overeenkomt met het aantal stemmen waarop 

hij recht heeft, zowel in eigen naam als bij volmacht. Op straffe van nietigheid van zijn stem, 

zal elk effectief lid op elk van zijn stembiljet minstens 6 en maximum 10 kandidaten 

aanduiden. 

 

8. De zes kandidaten met de meeste stemmen worden automatisch verkozen. De 

daaropvolgende kandidaten met de meeste stemmen, worden verkozen op voorwaarde dat 

ze elk minimum 20% van de uitgebrachte stemmen verkregen hebben. Een maximum van 

10 bestuurders kan worden verkozen. 

 

9. Bij staking van stemmen, wordt de oudste kandidaat verkozen. 

 

10. Na afloop van hun mandaat van 4 jaar zijn de aftredende bestuurders herkiesbaar, mits zij 

nog steeds voldoen aan de voorwaarden genoemd onder artikel 12.2. 

 

11. Bij vacature van een bestuurderszetel gedurende een ambtstermijn, kan elk effectief lid zijn 

kandidaat voorstellen ter stemming in de algemene vergadering, in overeenstemming met 

de voorwaarden bepaald in artikels 12.2, 12.3 en 12.4. De kandidaat met het grootste aantal 

stemmen wordt verkozen op voorwaarde dat hij ten minste 50% van de uitgebrachte 

stemmen heeft behaald. Het mandaat van elke bestuurder die op deze wijze werd verkozen, 

kan de looptijd van de mandaten van de andere bestuurders niet overschrijden. 

 

12. De raad van bestuur kiest bij gewone meerderheid en in geheime stemming, onder de 

bestuursleden, een voorzitter en twee vicevoorzitters. 

 

13. De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om twee bijkomende bestuurders te coöpteren:  

- bij gewone meerderheid onder de effectieve leden die nog niet vertegenwoordigd zijn in 

de raad van bestuur, 

- bij volstrekte unanimiteit, onder de geassocieerde leden. 
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14. Bij vacature van de functie van secretaris-generaal, bedoeld in artikel 13.1, zullen de 

voorzitter en de vicevoorzitters, voor de looptijd van de legislatuur, een tijdelijke secretaris 

benoemen, die in zijn functie zal moeten bevestigd worden door de raad van bestuur, bij 

gewone meerderheid van stemmen. 
 

Oproeping van de raad van bestuur 

15. De raad van bestuur komt bijeen, op uitnodiging van de voorzitter, zo dikwijls als de 

belangen van de Groepering het vereisen, maar ten minste drie keer per jaar. 
 

16. De voorzitter is verplicht om extra vergaderingen bijeen te roepen indien minstens twee 

bestuurders dit schriftelijk (per post of elektronisch) verzoeken met vermelding van het 

onderwerp dat ze op de agenda willen brengen. 
 

17. De oproepingen zullen de agendapunten vermelden waarop de raad van bestuur zich zal 

moeten beraden. Zij zullen per post of elektronisch worden verstuurd, ten minste acht 

werkdagen voor de raad van bestuur. Deze oproepingen zullen worden voorafgegaan door 

een informatieve kennisgeving die elektronisch naar alle bestuurders wordt verzonden. Deze 

voorafgaande kennisgeving zal minstens de datum van de raad van bestuur vermelden en 

indien mogelijk ook de agendapunten. Deze voorafgaande kennisgeving zal ten minste één 

maand op voorhand worden verstuurd. In dringende gevallen, mag deze voorafgaande 

kennisgeving uiterlijk twee weken vóór de raad van bestuur worden verstuurd. 
 

Plichten van de bestuurders 

18. Elke bestuurder is gehouden om naar aanleiding van de oproepingen van de raad van 

bestuur, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de secretaris te 

berichten of hij al dan niet aanwezig zal zijn. 
 

19.  Bij afwezigheid aan vijf achtereenvolgende raden van bestuur, zal elke bestuurder 

automatisch zijn bestuurdersmandaat verliezen. 
 

Werking van de raad van bestuur  

20. Elke bestuurder heeft recht op één stem. 
 

21. Elke bestuurder die verhinderd is, kan zich laten vertegenwoordigen door een andere 

bestuurder van zijn keuze, aan wie hij een schriftelijke volmacht geeft. Een bestuurder kan 

echter niet méér dan twee stemmen uitbrengen, waaronder zijn eigen stem. 
 

22. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste twee derde van de 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 

23. Wanneer er op een vergadering van de raad van bestuur, minder dan twee derde van de 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een nieuwe vergadering 

bijeengeroepen worden, die binnen een termijn van vijftien werkdagen samenkomt en die 

geldig kan beslissen over dezelfde agenda van de eerste zitting, ongeacht het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders op dat moment. 
 

24. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde bestuurders, behoudens voor de gevallen bepaald in de artikelen 6, 7.5 

en 13.3. 
 

25. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of die van de oudste bestuurder, bij 

afwezigheid of niet-benoeming van de voorzitter, doorslaggevend. 
 

Bevoegdheden van de raad van bestuur  

26. De raad van bestuur behartigt de materiële en morele belangen van de Groepering. De raad 

van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden met betrekking tot de 

administratie en het bestuur van de Groepering. Alles wat niet uitdrukkelijk is voorbehouden 

aan de algemene vergadering, behoort tot zijn bevoegdheid. De raad van bestuur ziet in het 

bijzonder toe op de naleving van de wet, de statuten en de reglementen. De raad van 

bestuur neemt alle nodige maatregelen voor de uitvoering van de besluiten van de algemene 

vergadering. 



Statuten Belmetal  29 maart 2018 

11 

27. De raad van bestuur bepaalt het totale bedrag van de werkingskosten van de Groepering 

en de deelname van elk lid hierin. 
 

28. De raad van bestuur brengt verslag uit op de algemene vergadering over de situatie van de 

Groepering en over de verrichtingen tijdens het afgelopen jaar. De raad van bestuur legt de 

jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven ter goedkeuring voor aan de algemene 

vergadering, samen met het verslag van de bedrijfsrevisor, zoals voorzien in artikel 13.8. 
 

29. De notulen van de raad van bestuur worden opgesteld door de secretaris en zullen binnen 

de dertig dagen worden verstuurd naar alle bestuurders, die de mogelijkheid hebben om 

gedurende de daaropvolgende dertig dagen hun opmerkingen te sturen naar de secretaris. 

Bij relevante opmerkingen, zullen de notulen worden aangepast, met specifieke vermelding 

van de wijziging(en), en aan alle bestuurders toegestuurd. 
 

Bevoegdheden van de voorzitter en de vicevoorzitters 

30. De voorzitter is de officiële vertegenwoordiger van de Groepering. Hij vertegenwoordigt de 

Groepering tegenover derden, met inbegrip van de overheid, de pers en andere nationale 

of internationale federaties. 
 

31. De voorzitter roept de raad van bestuur en de algemene vergadering op en zal ze voorzitten. 

 

32. De voorzitter ondertekent, samen met een vicevoorzitter of met de secretaris, alle 

administratieve documenten of courante rechtshandelingen. 
 

33. Voor buitengewone rechtshandelingen, die afwijken van de daden van dagelijks bestuur, zal 

de voorzitter, als verweerder, bijgestaan worden door de twee vicevoorzitters en, als eiser, 

zal hij bovendien mandaat moeten hebben van de raad van bestuur. Onder dezelfde 

voorwaarden kan hij beroep aantekenen. Hij kan slechts een schikking aanvaarden mits 

toestemming van de raad van bestuur. 
 

34. De vicevoorzitters staan de voorzitter bij in de uitoefening van zijn functie en vervangen 

hem wanneer hij verhinderd is. 
 

35. Bij afwezigheid van de voorzitter op een algemene vergadering of op een raad van bestuur, 

zal de voorzitter vooraf en schriftelijk de vicevoorzitter aanduiden die zal voorzitten, zo niet 

zal het voorzitterschap waargenomen worden door de oudste vicevoorzitter. 

 

 

Artikel 13 : secretariaat 
 

1. De Groepering kan besluiten tot de oprichting van een secretariaat – permanent of niet – 

aan wiens hoofd een secretaris-generaal kan benoemd worden. Deze beslissing ligt bij de 

raad van bestuur. 
 

2. Wanneer de functie van secretaris-generaal wordt ingevuld, zal de raad van bestuur, bij 

monde van de voorzitter, aan de vaste secretaris-generaal de machtsbevoegdheid verlenen 

om bepaalde verantwoordelijkheden waar te nemen voor het dagelijks bestuur van de 

Groepering. 
 

3. De secretaris-generaal wordt benoemd en ontslagen door de raad van bestuur, bij 

meerderheid van twee derde van de stemmen. 
 

4. De secretaris-generaal zal automatisch fungeren als secretaris van de Groepering. 
 

5. De secretaris-generaal voert de taken uit die hem opgedragen worden door de algemene 

vergadering en door de raad van bestuur. In overleg met de voorzitter zal hij alle initiatieven 

nemen die hij nodig acht om de goede dagelijkse werking van de Groepering te verzekeren. 
 

6. Tenzij de voorzitter anders besluit, bereidt de secretaris-generaal de werkzaamheden voor 

van de raad van bestuur, en woont hij de bijeenkomsten bij van de algemene vergadering 

en de raad van bestuur. 
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7. De secretaris-generaal heeft een raadgevende stem, zowel in de algemene vergadering als 

in de raad van bestuur. 

 

8. Het beheer, de boekhouding en de financiële administratie van de Groepering zal worden 

waargenomen door de secretaris-generaal of, in geval deze functie niet werd ingevuld, door 

de secretaris van de Groepering. De voorzitter en de twee vicevoorzitters zullen te allen 

tijde volledig toegang hebben tot de rekeningen en de boeken van de Groepering. De 

jaarrekeningen worden gecontroleerd door een bedrijfsrevisor die door de raad van bestuur 

wordt benoemd. 

 

9. De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor het management van eventuele 

werknemers van de Groepering, waarvan de aanwerving zal gebeuren op voorstel van de 

secretaris-generaal en na beslissing daartoe door de raad van bestuur. 

 

 

 

 

Hoofdstuk IV 
 

INKOMSTEN, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN PLAATSING VAN GELDMIDDELEN 

 

 

 

Artikel 14 : inkomsten 
 

1. De inkomsten van de Groepering omvatten onder meer de lidgelden van de leden. 

 

2. De Groepering is gemachtigd om andere wettelijke inkomsten te ontvangen en te 

aanvaarden of te weigeren. 

 

 

Artikel 15 : maatschappelijk kapitaal en plaatsing van geldmiddelen 
 

1. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit het geheel van de goederen verworven door de 

Groepering, zowel roerende als onroerende, waarvan het bezit wordt toegestaan door de 

wet. 

 

2. De raad van bestuur beslist over het gebruik van de middelen. 

 

3. De niet gebruikte middelen van de Groepering moeten namens deze worden geplaatst op 

één of meer rekeningen bij banken van Belgisch recht, of worden belegd in Belgische 

staatsfondsen. 

 

4. In geen geval mag de Groepering deel hebben in, of aandelen of obligaties hebben in 

financiële en handelsvennootschappen. 
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Hoofdstuk V 
 

ARBITRAGE VAN BETWISTINGEN 

 

 
 

Artikel 16 : arbitrage van commerciële betwistingen 
 

1. In overeenstemming met artikel 8.5, moet elk handelsgeschil eigen aan het beroep van 

staalhandelaar, tussen twee of meer effectieve leden van de Groepering (hierna “partij” 

genoemd), vóór elke burgerlijke procedure, worden voorgelegd aan 2 of 3 bestuurders van 

de Groepering; bestuurders te kiezen door de partijen en door hen aanvaard. 

 

2. Een vergadering tussen de partijen en de gekozen bestuurders is verplicht binnen de twee 

maanden na de datum van aanstelling van de 2 of 3 bestuurders. In overleg met de partijen, 

zullen de 2 of 3 gekozen bestuurders zoeken naar manieren om het geschil te beslechten 

door bemiddeling of op elke andere wijze die zij geschikt achten. 

 

3. Indien één partij elke poging tot verzoening weigert, onder ander gedurende deze 

vergadering of in een later stadium van deze procedure, wordt de Groepering ontslaan van 

haar verantwoordelijkheid en eindigt de verplichting vermeld in artikel 8.5. 

 

 

Artikel 17 : arbitrage van geschillen van niet commerciële aard 
 

1. Betwistingen die ontstaan binnen de Groepering en die betrekking hebben op de toepassing 

van de statuten en de huishoudelijke reglementen, worden schriftelijk (per post of 

elektronisch) voorgelegd aan de voorzitter of aan de secretaris om besproken te worden 

door de raad van bestuur, die, indien nodig, in spoed zal vergaderen. 

 

2. Alle partijen betrokken in het geschil zullen worden gehoord, afzonderlijk indien hierom 

wordt gevraagd, en eventueel ook tezamen gehoord door de raad van bestuur. De 

chronologische volgorde van verschijning van elke partij zal worden bepaald door de raad 

van bestuur, die zal voorgezeten worden door de oudste van de vicevoorzitters indien de 

functie van voorzitter betrokken is in het geschil. 

 

3. Elke bestuurder die betrokken is in het geschil zal niet deelnemen aan de beraadslagingen 

van de raad van bestuur noch aan de stemming. 

 

4. De beslissing van de raad van bestuur zal schriftelijk (per post of elektronisch) door de 

secretaris aan de partijen worden meegedeeld. 

 

5. Het besluit van de raad van bestuur is definitief. 
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Hoofdstuk VI 
 

HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN 

 

 

Artikel 18 : huishoudelijke reglementen 
 

1. De raad van bestuur mag huishoudelijke reglementen opstellen. 
 

2. Vóórdat ze worden toegepast, dienen deze reglementen bij twee derde van de stemmen te 

worden goedgekeurd door de algemene vergadering. 
 

3. Dezelfde procedure dient te worden gevolgd voor gebeurlijke wijzigingen aan deze 

reglementen. 

 

 

 

 

Hoofdstuk VII 
 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN, ONTBINDING EN LIQUIDATIE VAN DE GROEPERING 

 

 

Artikel 19 : wijziging van de statuten 
 

1. Tot wijziging van de statuten kan slechts geldig beslist worden door een meerderheid van 

twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden in een statutaire 

algemene vergadering of in een bijzondere algemene vergadering die hiertoe werd 

opgeroepen. 
 

2. Indien op deze algemene vergadering niet de helft van alle effectieve leden rechtstreeks of 

bij volmacht aanwezig is, moet er een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden 

met dezelfde agenda en hierop zal geldig beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde effectieve leden. 
 

3. Deze tweede algemene vergadering moet worden gehouden binnen de twee maanden na 

de datum van de eerste. 
 

4. Elk effectief lid heeft slechts recht op één stem als er gestemd moet worden over de te 

nemen besluiten in toepassing van de bepalingen voorzien in het onderhavig artikel. 

 

 

Artikel 20 : ontbinding en liquidatie 
 

1. Tot ontbinding van de Groepering kan slechts geldig beslist worden door een meerderheid 

van drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden in een statutaire 

algemene vergadering of in een bijzondere algemene vergadering die hiertoe werd 

opgeroepen. 
 

2. Indien op deze algemene vergadering niet de helft van alle effectieve leden rechtstreeks of 

bij volmacht aanwezig is, moet er een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden 

met dezelfde agenda en hierop zal geldig beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde effectieve leden. 
 

3. De Algemene Vergadering die besluit tot ontbinding benoemt de vereffenaars en bepaalt 

hun bevoegdheden evenals, in voorkomend geval, de bestemming van de activa en passiva 

van de Groepering. 
 

4. Elk effectief lid heeft slechts recht op één stem als er gestemd moet worden over de te 

nemen besluiten in toepassing van de bepalingen voorzien in het onderhavig artikel. 


