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BELGISCHE CLUB VOOR INFORMATICAVEILIGHEID (afgekort BELCLIV)  

Vzw gesticht op 4 décember 1999 – Statuten voor de laatste maal gewijzigd op 25 maart 2015 

Ondernemingsnummer : 443.147.072 

Gecoördineerde versie van de statuten van 25 maart 2015 

I. BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR  

Artikel 1  

De vereniging draagt de naam ‘Belgische Club voor Informaticaveiligheid’ – ‘Club de la Sécurité 
Informatique Belge’ afgekort ‘BELCLIV’ – ‘CLUSIB’.  

Artikel 2  

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te 
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40, 

Artikel 3  

De vereniging stelt zich het volgende ten doel :  

- in het algemeen alle initiatieven nemen die tot de bevordering van de informaticaveiligheid kunnen 
bijdragen;  
- het opstellen en verspreiden van publicaties m.b.t. de veiligheid van de informatiesystemen;  
- inlichtingen over computerschade in een gegevensbank verzamelen, niet alleen voor statistische 
doeleinden maar vooral voor analytisch onderzoek van de risicofactoren om de voorkoming te 
verbeteren;  
- de uitwisseling van ervaringen en ideeën op het gebied van veiligheid van de informatiesystemen 
onder haar leden bevorderen;  
- syntheses opstellen over de stand van de kunde en de technieken op het gebied van veiligheid van 
de informatiesystemen, normen ter zake creëren en vaste vorm geven;  
- de permanente vorming van haar leden verzorgen, meer bepaald door de organisatie van seminars 
en de publicatie van informatieve documenten;  
- bij de bevoegde overheden, zowel op nationaal als op internationaal niveau, acties voeren om een 
efficiënte bescherming van informaticasystemen en –programma’s te waarborgen.  
Zij kan alle handelingen verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.  

Artikel 4  

De vereniging wordt voor onbeperkte duur opgericht. Zij kan echter worden ontbonden bij beslissing 
van de algemene vergadering die overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 
beraadslaagt.  

II. VENNOTEN  

Artikel 5  

Het aantal leden is onbeperkt.  
Hun aantal mag niet minder dan 5 bedragen.  
De vereniging telt werkende leden en toetredende leden.  
Zijn werkende leden :  
- De stichten leden;  
- Elk toetredend lid dat door ten minste 2 werkende leden wordt voorgedragen en als zodanig wordt 
erkend door de Raad van Bestuur die bij gewone meerderheid van stemmen beslist.  

Zij toetredende leden :  
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- Elke natuurlijke of rechtspersoon die door zijn hoedanigheid tot de verwezenlijking van het 
maatschappelijk doel kan bijdragen, kan toetredend lid worden. De kandidaturen moeten worden 
gesteld via een aansluitingsformulier waarvan het model door de Raad van Bestuur wordt 
vastgesteld. De leden worden door de Raad van Bestuur toegelaten. Deze raad beslist soeverein en 
zonder verhaal binnen de termijn die hij geschikt acht en zonder ooit zijn beslissing met redenen te 
moeten omkleden.  
Het staat elk lid vrij zijn ontslag te geven. Dit moet schriftelijk aan de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur worden gezonden.  
Werkende of toetredende leden die binnen 30 dagen na verzending van een brief van 
ingebrekestelling hun bijdrage niet betalen, worden als ontslagnemend beschouwd.  

Artikel 6  

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken bij 
meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.  
Zij wordt uitgesproken tegen degene die zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige inbreuk op de 
statuten of op de wetten van eer, solidariteit en welvoeglijkheid.  
De algemene vergadering kan de uitsluiting uitspreken van een lid wiens handelingen de belangen 
van de vereniging of van haar leden in het gedrang brengen.  
In dergelijke gevallen kan de Raad van Bestuur een schorsingsmaatregel bevelen tot de algemene 
vergadering een beslissing neemt.  
De schorsing en de uitsluiting worden bij een ter post aangetekende brief aan de betrokkene 
betekend.  

Artikel 7  

De ontslagnemende of uitgesloten vennoot en de rechtverkrijgende van een ontslagnemend, 
uitgesloten of overleden vennoot kunnen geen rechten op het maatschappelijk vermogen van de 
vereniging laten gelden.  

III. BIJDRAGEN  

Artikel 8  

De werkende leden en de toetreden leden betalen een identieke jaarlijkse bijdrage. Het bedrag 
daarvan wordt elk jaar op voorstel van de Raad van Bestuur door de algemene vergadering 
vastgesteld. De bijdrage mag niet meer dan 400 euro bedragen.  

IV. ALGEMENE VERGADERING  

Artikel 9  

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden van de vereniging. Zij beschikt 
over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet en door deze statuten zijn erkend.  

Artikel 10  

Er moet ten minste eenmaal per jaar een algemene vergadering worden gehouden.  

Zij wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur bij gewone brief aan elk lid, ondertekend door 
de Voorzitter of de Secretaris-generaal namens de Raad van Bestuur, ten minste 8 dagen vóór de 
vergadering plaatsheeft.  

De oproepingsbrief vermeldt de agenda, de dag, het uur en de plaats van de vergadering.  

Behoudens in de gevallen bepaald in de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, kan de 
vergadering geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan.  
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De vereniging kan ook te allen tijde door een beslissing van Raad van Bestuur of op verzoek van ten 
minste een vijfde van de werkende leden in gewone of buitengewone algemene vergadering worden 
bijeengeroepen.  

Artikel 11  

Alle werkende leden van de vereniging moeten voor de algemene vergadering worden 
bijeengeroepen. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die 
noodzakelijkerwijs een werkend lid moet zijn. Geen enkel lid mag houder van meer dan twee  

volmachten zijn.  

Elke volmacht moet schriftelijk worden gegeven.  

Alle werkende leden bezitten een gelijk stemrecht; zij hebben elk één stem. De beslissingen worden 
genomen bij meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij gelijk 
stemmenaantal heeft de Voorzitter een beslissende stem.  

Artikel 12  

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.  

Artikel 13  

De vergadering kan, alleen wanneer de door de wet vastgestelde voorwaarden qua quorum en 
meerderheid in acht worden genomen, de statuten wijzigen, een lid uitsluiten of beslissen dat de 
vereniging wordt ontbonden.  

Artikel 14  

De beslissingen van de algemene vergadering worden in een notulenregister opgetekend. De notulen 
worden door de Voorzitter en de Secretaris-generaal ondertekend.  

Het notulenregister wordt bewaard in de maatschappelijke zetel van de vereniging en alle leden 
kunnen er kennis van nemen, waarbij het register echter ter plaatse moet blijven.  

Uittreksels kunnen worden uitgereikt aan een vennoot die erom verzoekt of aan een derde die een 
rechtmatig belang bewijst waarover de Raad van Bestuur soeverein oordeelt.  

V. RAAD VAN BESTUUR  

Artikel 15  

De vereniging wordt beheerd door een raad die is samengesteld uit ten minste 3 bestuurders die 
door de algemene vergadering worden benoemd en kunnen worden ontslagen en die uit de 
werkende leden worden gekozen.  

Artikel 16  

De bestuurders worden voor 3 jaar benoemd. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. De uittredende 
bestuurders zijn herbenoembaar.  

Artikel 17  

Wanneer tijdens een mandaat een plaats openvalt, kan de Raad van Bestuur een bestuurder 
benoemen die het mandaat voltooit van degene die hij vervangt.  

Artikel 18  

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een Voorzitter, een Secretaris-generaal en een 
Penningmeester.  
De mandaten van Secretaris-generaal en Penningmeester kunnen worden gecumuleerd.  
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De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping door de Voorzitter of 2 bestuurders.  
Indien de Voorzitter verhinderd is, wordt zijn functie door de Secretaris-generaal waargenomen.  

Artikel 19  

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. 
Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of van de Secretaris-generaal die hem vervangt 
beslissend.  

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk lid van de Raad van Bestuur kan zich door een ander lid 
van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen. Geen enkel lid kan houder van meer dan één 
volmacht zijn. Een lid dat in eenzelfde dienstjaar drie vergaderingen van de raad afwezig is zonder 
zich te laten verontschuldigen, wordt als ontslagnemend beschouwd.  

Artikel 20  

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgestrekte bevoegdheid om de vereniging te besturen en te 
beheren. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door de 
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.  

Artikel 21  

De Raad van Bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vereniging 
opdragen aan een van zijn leden of aan een derde die al dan geen lid is.  

De persoon die belast is met het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden die hem opgedragen 
worden door de Raad van Bestuur binnen de beperkingen van deze delegatie uit.  

Het onslag van de persoon die belast is met het dagelijks bestuur moet per aangetekend schrijven 
aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur gericht worden.  

De herroeping van de persoon die belast is met het dagelijks bestuur kan uitgesproken worden door 
de Raad van Bestuur, die overeenkomstig artikel 19 beslist. 

Artikel 22  

De andere handelingen dan die van het dagelijks beheer, die de vereniging verbinden, worden, 
behoudens bijzondere delegatie van de raad, ondertekend ofwel door de Voorzitter en een 
Bestuurder, ofwel door twee bestuurders die tegenover derden geen rekenschap over hun 
bevoegdheid hoeven te geven.  

Artikel 23  

De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de 
verbintenissen die de vereniging aangaat en zijn slechts aansprakelijk voor de uitvoering van hun 
mandaat.  

Artikel 24  

Behoudens bijzondere delegatie, wordt de vereniging ten aanzien van derden en in rechte, hetzij als 
eiser hetzij als verweerder door de Voorzitter of door twee Bestuurders, die aangeduid zijn door de 
Raad van Bestuur, vertegenwoordigd.  

De personen die belast zijn met de vertegenwoordiging van de vereniging oefenen de bevoegdheden 
die hen opgedragen worden door de Raad van Bestuur binnen de beperkingen van deze delegatie uit. 
Het ontslag van dezelfde personen moet per aangetekend schrijven gericht worden aan de Voorzitter 
of aan de Raad van Bestuur.  
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Hun herroeping kan uitgesproken worden door de Raad van Bestuur, die overeenkomstig artikel 19 
beslist.  

VI. JAARREKENING, BALANS  

Artikel 25  

Het dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De rekening van het voorbije jaar en de 
begroting voor het volgende jaar worden elk jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone 
algemene vergadering, die plaatsheeft tijdens het eerste semester van elk jaar.  

Het eerste dienstjaar verstrijkt op 31 december 1990.  

Artikel 26  

De algemene vergadering zal een commissaris aanstellen die de rekeningen moet verifiëren en haar 
een jaarverslag moet voorleggen.  

Hij wordt voor drie jaar benoemd en is herbenoembaar.  

VII. WIJZIGING, ONTBINDING, VEREFFENING  

Artikel 27  

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering twee vereffenaars en bepaalt 
zij hun bevoegdheden.  

Artikel 28  

In alle gevallen van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op welk ogenblik en om welke reden zij ook 
gebeurt, zal het netto-actief van de ontbonden vereniging worden besteed aan doeleinden die met 
de doelstellingen van de vereniging overeenstemmen.  

I. HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Artikel 29  

Alles wat niet door deze statuten is geregeld, kan nader worden bepaald door een huishoudelijk 
reglement dat door de Raad van Bestuur moet worden opgesteld, met dien verstande dat bedingen 
die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van de wet van 27 juni 1921, als ongeschreven 
worden beschouwd.  

IX. DIVERSE BEPALINGEN  

Artikel 30  

De middelen van de vereniging zijn afkomstig van de bijdragen van de leden, giften die zij ontvangt, 
vergoedingen voor bepaalde prestaties of inkomsten die voortvloeien uit activiteiten die zij zou 
organiseren en uit beleggingen van haar fondsen die gebeuren met instemming van de Raad van 
Bestuur en onder toezicht van de algemene vergadering.  

Artikel 31  

Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, wordt door de wet van 27 juni 1921 op de 
verenigingen zonder winstoogmerk geregeld.  

Artikel 32  

Elk lid van de Belcliv kan de resultaten van de werkzaamheden van de BELCLIV zoals zij door de Raad 
van Bestuur zijn vastgelegd, voor interne en niet-commerciële doeleinden gebruiken. Hij verbindt 
zich ertoe de werkzaamheden van de BELCLIV niet in het kader van soortgelijke activiteiten of 
instellingen aan te wenden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Bestuur.  
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De Raad van Bestuur beslist in ieder geval over het gebruik dat van de resultaten van de 
werkzaamheden van de Studiecommissies die hij opricht, zal worden gemaakt.  

Voor elke publicatie of bijzonder gebruik van deze resultaten moet de Raad van Bestuur zijn 
toestemming geven.  

De oorsprong van de werkzaamheden moet op alle documenten worden vermeld. 

 

* 

* * 


