De statuten van de VZW B.V.V.M / U.P.C.A., opgericht volgens de wet van 27 juni 1921, per onderhandse akte van 15
maart 1990, werden op de Algemene Vergadering van 18 juni 2019 aangepast.
De nieuwe tekst is als volgt:

Beroepsvereniging van verzekeringsmakelaars (B.V.VM.)
STATUTEN
Titel I - Oprichting, zetel, doel, duur
Artikel 1
Tussen de makelaars-consulenten in verzekeringen en herverzekeringen, die hoofdzakelijk hun activiteit in België
uitoefenen, wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht, met de benaming "B.V.V.M." (afkorting van
"Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars"), in het Frans: "U.P.C.A." (afkorting van "Union Professionnelle de
Courtiers d'Assurance").
Haar zetel is gevestigd in België, namelijk op het volgende adres: Albert-Elisabethlaan 40, 1200 Brussel, gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Brussel.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 2
De vereniging heeft tot doel de grote makelaardij te vertegenwoordigen, hetzij diegenen die het beroep van makelaarconsulent in verzekeringen en/of herverzekeringen uitoefenen, die meer bepaalt gericht zijn op de markt van de
bedrijven en instellingen of de daaruit voortvloeiende niche markten. Ze let in het bijzonder op de bescherming van de
belangen van haar leden te verzekeren, deze te bevorderen en alle onderwerpen die haar leden aanbelangen te
bestuderen.
Artikel 3
Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken zal de vereniging onder andere waken over :
a) een bestendig contact onder haar leden te onderhouden teneinde de bestudering van de vragen die zich stellen in
verband met de beroepsmakelaardij in België, in en buiten de Europese Unie te vergemakkelijken;
b) met de nationale en internationale openbare overheden of alle andere gesprekspartners relaties aan te knopen en
te onderhouden noodzakelijk voor de goede werking van het beroep;
c) tussen haar leden regels van conventionele aard op te stellen, bedoel om goede beroepsbetrekkingen te
bevorderen.

Titel II - Leden, aanvaarding, uittreding, verbintenissen
Artikel 4
Het aantal leden is onbeperkt zonder echter minder dan drie te mogen bedragen.
Artikel 5
Mits toetreding tot onderhavige statuten en na betaling van zijn bijdrage kunnen als leden van de vereniging worden
aanvaard alle rechtspersonen die, overeenkomstig met de bepalingen van de Wet betreffende de verzekeringen van 4
april 2014, Deel6, vanaf artikel 257 en de daaropvolgende artikelen, verzekeringsnemers en verzekeraars of
herverzekeraars met elkaar in contact brengen, zonder in de keuze van deze laatsten gebonden te zijn, met het oog op
de dekking van te verzekeren of te herverzekeren risico's, geven raad en stellen het sluiten van
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verzekeringsovereenkomsten voor en zijn behulpzaam zijn bij het beheer en de uitvoering daarvan, met name in geval
van schade.
Ieder rechtspersoon die bij de vereniging wenst aan te sluiten is gehouden zijn kandidatuur bij de voorzitter in te dienen,
zich te onderwerpen aan een onderzoek door de Raad van Bestuur tegen wiens beslissing van aanvaarding, verwerping
of verdaging geen beroep mogelijk is.
Artikel 6
Ontslag en uitsluiting van leden gebeuren overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 12 van de wet van 27 juni
1921 herzien op 2 mei 2002.
Artikel 7
De leden die ontslag nemen of uitgesloten worden hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging. Zij
kunnen nooit teruggave van door hen of door hun rechtsvoorganger gestorte bijdragen vorderen. Zij kunnen noch een
overzicht of een voorlegging van de rekeningen, noch de verzegeling, noch een inventaris vragen of eisen.
Artikel 8
De verbintenis van elk lid is strikt beperkt tot het bedrag van zijn bijdrage. Deze wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur
vastgelegd, met een minimum van €5.000 en een maximum van €100.000.
Artikel 9
De leden zijn gehouden alle beslissingen van de Raad van Bestuur en van de ethische comités na te leven.

Titel III - Beheer, dagelijkse beheer
Artikel 10
De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie personen, benoemd door
de Algemene Vergadering, voor een mandaat van drie jaar, te allen tijde door haar herroepbaar. Zij zijn herkiesbaar.
De bestuurders behoren tot een van de volgende categorieën :
1) categorie A : hebben ieder recht op een bestuurder, de leden die één onderneming of een groep van
ondernemingen, gecontroleerd door één of meerdere dezelfde aandeelhouders, vertegenwoordigen, met minstens
300 werknemers (met dit aantal wordt bedoeld het gemiddelde van de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum
van de gewone Algemene Vergadering) in België in de sector van de makelaardij in verzekeringen of
herverzekeringen. Daartoe heeft ieder van hun het recht zijn kandidaat aan de Algemene Vergadering voor te
dragen.
2) categorie B : de andere leden hebben recht op zoveel bestuurders als er bestuurders gekozen in categorie A.
3) categorie C : de Raad van Bestuur is gemachtigd andere bestuurders aan te duiden zolang het aantal bestuurders
van de categorieën A tot C negen niet overschrijdt.
ledere bestuurder die wordt aangeduid om te voorzien ineen vacature die zich in de loop van een mandaat voordoet,
wordt slechts benoemd voor de periode vereist ter ver voleindiging van dit mandaat.
Artikel 11
De Raad van Bestuur kiest tussen haar leden een voorzitter en, op diens voorstel, een ondervoorzitter, die behoort tot
een andere categorie dan de Voorzitter. De duurtijd van hun mandaat bedraagt drie jaar en is éénmaal hernieuwbaar,
bij een verandering van voorzitterschap, zal een afwisseling tussen de vertegenwoordigers behoren tot categorie A en
B worden georganiseerd. De Voorzitter en de Vicevoorzitter zullen steeds tot verschillende categorieën behoren. In
geval van afwezigheid of beletsel van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter.
De voorzitter heeft als opdracht:
- de vereniging te vertegenwoordigen zowel ten overstaan van derden als ten overstaan van de leden;
- de beslissingen van de Raad van Bestuur uit te voeren;
- het samenroepen, bepalen van de dagorde en het voorzitten van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur
en het Bureau;
- aan de Raad van Bestuur de leden van de technische commissies ter goedkeuring voor te leggen;
Voor de vertegenwoordigers van de klasse B, is op de einddatum van 2 opeenvolgende termijnen, het mandaat niet
hernieuwbaar binnen de drie jaar, om zo afwisseling te bevorderen met de andere leden van de categorie B
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Artikel 12
Het bureau is afgeschaft vanaf 18 juni 2019.
Artikel 13
De Raad van Bestuur kan beslissen tot de oprichting van technische commissies die, binnen de perken van hun
bevoegdheid, de hen voorgelegde problemen onderzoeken en handelen op de vastgestelde wijze.
Artikel 14
De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter. Hij kan slechts beslissen indien de meerderheid van
de leden aanwezig is. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met een tweederdemeerderheid van
de uitgebrachte stemmen, onthoudingen uitgesloten.
Alle door de Raad van Bestuur genomen beslissingen binden de totaliteit van de leden van de vereniging.
Zij worden vermeld in de proces-verbalen, ondertekend door de voorzitter en de aanwezige leden en ingeschreven in
een speciaal register. Uittreksels, hetzij in rechte, hetzij voor derden, worden ondertekend door de voorzitter.
Artikel 15
De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle daden die behoren tot het beheer van de vereniging in de meest ruime zin.
Het is ook die raad die hetzij zelf, hetzij bij volmacht verleend aan het Bureau, al de vertegenwoordigers, bedienden en
personeelsleden van de vereniging benoemt of benoemingen herroept, en die hun bevoegdheden en bezoldiging
bepaalt.
De Raad heeft tot taak:
- de plaats van de maatschappelijke zetel te bepalen en deze te wijzigen (op uitdrukkelijke delegatie van de Algemene
Vergadering);
- het bepalen van de algemene strategie en politiek van de vereniging overeenkomstig de statuten van deze laatste;
zij bepaalt het standpunt van de vereniging ten aanzien van derden en meer bepaald ten aanzien van de openbare
overheden;
- te beslissen over de oprichting van technische commissies;
- de toetreding van nieuwe leden goed te keuren;
- de hoegrootheid van de bijdragen te bepalen, mits in achtneming van artikel 8;
- het goedkeuren van normen van conventionele en deontologische aard die een vlotte organisatie en uitoefening
van het beroep beogen;
- het opvolgen van de werking van de ethische comités;
- een reglement van inwendige orde op te stellen;
- de voorstellen te weerhouden die moeten voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering binnen de
bevoegdheden van deze laatste.
- evenals alle zaken die de wet niet uitsluitend aan de Algemene Vergadering toekend.
De Raad van Bestuur staat de voorzitter bij in de uitoefening van zijn taak.
Artikel 16
Voor alle daden, andere dan die waarvoor een bijzonder mandaat vereist is, volstaat, opdat de vereniging ten overstaan
van derden geldig zou vertegenwoordigd zijn, de handtekening van de voorzitter, van de ondervoorzitter, van de
secretaris-generaal, zonder dat zij blijk moeten geven van enige beraadslaging, toelating of bijzondere volmacht.
Artikel 17
Alle rechtsvorderingen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden namens de vereniging ingesteld of ondersteund
door de Raad van Bestuur, vervolgd en benaarstigd door de voorzitter.

Titel IV - Algemene Vergadering
Artikel 18
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De Algemene Vergadering is de soevereine macht van de vereniging.
Zijn inzonderheid voorbehouden tot haar bevoegdheid :
1. de wijzigingen aan de maatschappelijke statuten;
2. de benoeming en het ontslag van de bestuurders;
3. de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen;
4. de volledige ontbinding van de vennootschap;
5. de uitsluitingen van leden;
Artikel 19
De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders, rekening houdend met:
het recht op een bestuurder, voor elk van de leden die een onderneming of een groep van ondernemingen,
gecontroleerd door één of meerdere dezelfde aandeelhouders, vertegenwoordigen, met minstens 300 werknemers
(met dit aantal wordt bedoeld het gemiddelde van de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van de gewone
Algemene Vergadering) in België in de sector van de makelaardij in verzekeringen en herverzekeringen;
het recht op eenzelfde aantal bestuurders voor de andere leden;
het recht op benoeming van andere bestuurders met een maximum aantal van negen , conform artikel 10, en dit
op voordracht van de Raad van Bestuur.

Artikel 20
De Algemene Vergadering neemt elk jaar plaats in de maand juni . Telkens het maatschappelijk belang het vereist kan
er een buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen worden. Wanneer minstens één vijfde van de leden erom
vragen, moot dit gebeuren. ledere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats aangeduid in de
oproeping. Alle leden moeten opgeroepen worden.
Artikel 21
-

De oproepingen worden gedaan, overeenkomstig met het artikel 6 van de wet inzake de VZW, door de Raad
van Bestuur, per gewone brief die minstens tien dagen voor de vergadering aan ieder lid wordt gestuurd en
ondertekend, namens de Raad van Bestuur, door de voorzitter of door de ondervoorzitter of door de secretarisgeneraal. De oproeping bevat de dagorde. De vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de
dagorde voorkomen.

Artikel 22
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de
ondervoorzitter. De voorzitter duidt de secretaris aan.
Artikel 23
leder lid heeft het recht de vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen hetzij in eigen persoon, hetzij door
bemiddeling van gelijk welke volmacht drager van zijn keuze, zonder echter dat de volmacht drager over meer dan één
volmacht mag beschikken. Alle leden hebben dezelfde stemrecht, ieder lid beschikt over één stem.
Artikel 24
In het algemeen is de vergadering geldig samengesteld welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is
en de beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen zonder dat er rekening wordt
gehouden met de onthoudingen.
In afwijking van de vorige alinea worden de beslissingen van de vergadering, houdende een wijziging van de statuten,
de uitsluiting van de leden of de vrijwillige ontbinding van de vereniging, slechts genomen mits naleving van de
bijzondere voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid van de wet op de v.z.w. van 21 juni 1921.
Artikel 25
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in een proces-verbaal, ondertekend door de
voorzitter, alsmede door de leden die hierom verzoeken en ingeschreven in een bijzonder register. De uittreksels eruit
die moeten voorgelegd worden, hetzij in rechte, hetzij voor derden, zijn ondertekend door de voorzitter van de Raad
van Bestuur. Deze uittreksels worden afgeleverd aan ieder lid of aan iedere derde die erom verzoekt mits hij blijk kan
geven van een rechtmatig belang.
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Titel V - Rekeningen, budgetten
Artikel 26
leder jaar wordt op 31 december de rekening gesloten van het verlopen jaar en wordt het budget opgesteld voor het
volgend jaar. Zowel het ene als het andere wordt aan de gewone Algemene Vergadering, die elke eerste donderdag
van juni gehouden wordt, ter goedkeuring voorgelegd.

Titel VI - Ontbinding, vereffening
Artikel 27
In geval van vrijwillige ontbinding zal de Algemene Vergadering twee vereffenaars aanduiden en hun volmachten
bepalen.
Artikel 28
In gelijk welk geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, wanneer en om welke reden zij zich ook voordoet,
wordt het netto maatschappelijk actief dat overblijft na kwijting van de schulden en aanzuivering van de lasten,
voorbehouden voor een werk met een doel en voorwerp gelijkaardig aan dat van onderhavige vereniging.

De leden van de Beroepsvereniging van verzekeringsmakelaars (B.V.VM.) op 2 juni 2016
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De ondergetekenden:
1.

ADD N.V., Industrieweg 1, 3001 Heverlee, alhier vertegenwoordigd door de heer Dirk van Liempt;

2.

AGALLIS, Cantersteenstraat 47, 1000 Brussel, alhier vertegenwoordigd door de heer Bartel Janssens;

3.

BELGIBO N.V., De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, alhier vertegenwoordigd door de heer Pierre Derom;

4.

CALLANT VERZEKERINGEN BVBA, Bondgenotenlaan 8, 8301 Knokke-Heist, alhier vertegenwoordigd door de heer
Peter Callant;

5.

CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES BVBA, Plantin en Moretuslei 299, 2140 Antwerpen, alhier
vertegenwoordigd door de heer Bart Jordens;

6.

CONCORDIA N.V., Sassevaartstraat 46/ 301, 9000 Gent, alhier vertegenwoordigd door de heer Steve Sartor

7.

EUROBROKERS INSURANCE CONSULTANTS N.V., Waterloosesteenweg 1335 bte 1, 1180 Brussel, alhier
vertegenwoordigd door de heer Philippe Lescot;

8.

GRAS SAVOYE BELGIUM N.V., Zuiderlaan 91, 1731 Zellik, alhier vertegenwoordigd door de heer Pascal Van Eyken;

9.

HAVRICO N.V., Godefriduskaai 26, 2000 Antwerpen, alhier vertegenwoordigd door de heer Carlo Vrints;

10. INDUVER N.V., Marktplein 9 bus 22, 3550 Heusden-Zolder, alhier vertegenwoordigd door de heer Marcel
Vanstiphout;
11. KEGELS & VAN ANTWERPEN N.V., Ijzerlaan 11, 2060 Antwerpen, alhier vertegenwoordigd door de heer Harry
Kegels;
12. MARSH N.V., Hermann-Debrouxlaan 21160 Brussel, alhier vertegenwoordigd door de heer Henri Steyaert;
13. MERCER N.V., Hermann-Debrouxlaan 2 1160 Brussel, alhier vertegenwoordigd door de heer Hans Callebaut;
14. Q & O VERZEKERINGEN N.V., Westerlaan 1, 8790 Waregem, alhier vertegenwoordigd door de heer Lieven Valcke;
15. VANBREDA RISK & BENEFITS N.V., Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen, alhier vertegenwoordigd door de
heer Mark Leysen;
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