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STEUNPUNT VOOR DE DIENSTEN SCHULDBEMIDDELING VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
Afgekort: Steunpunt – Schuldbemiddeling 

Jubelfeestlaan 153-155 – 1080 Brussel 

Identificatienummer: 0470.828.694 

 

Vereniging zonder winstoogmerk 

 

GECOORDINEERDE STATUTEN sinds Algemene Vergadering van 28/05/2013 

 

 

TITEL 1 - Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur. 

 

 

Art.1 - Benaming 

 

De vereniging draagt de naam “Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, afgekort Steunpunt - Schuldbemiddeling. 

 

Art.2 - Zetel 

 

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1080 Brussel, Jubelfeestlaan 153-155. 

Zij kan worden overgebracht, bij een beslissing van de Raad van Bestuur, naar elke andere 

plaats in Brusselse agglomeratie. 

 

Art.3 - Doel 

 

De vereniging, die apolitiek en niet-confessioneel is, heeft tot doel bijstand te verlenen aan 

diensten voor schuldbemiddeling en schuldbemiddelaars die personen in financiële 

moeilijkheden of in armoede bijstaan, en meer algemeen erop toe te zien dat de belangen van 

deze personen worden verdedigd. 

 

In dat opzicht kan de vereniging meer bepaald:  

 

- de acties van de bemiddelingsdiensten ondersteunen en verenigen door de organisatie van 

opleidingen en de uitwisseling en verspreiding van informatie via allerlei media, met 

inbegrip van de publicatie van boeken en tijdschriften of de verspreiding van informatie via 

het internet, kennis en ervaringen delen tussen de diensten en de bemiddelaars, specifieke 

werkinstrumenten uitwerken, onder meer elektronische instrumenten, studies en 

onderzoeken uitvoeren en statistisch materiaal verzamelen, nieuwe praktijken bevorderen 

enz. 

- Schuldbemiddelaars en bemiddelingsdiensten vertegenwoordigen ten overstaan van 

politieke en gerechtelijke overheden of tegenover schuldeisers en hun verenigingen; 

- De toepassing van wetgevingen bevorderen of ijveren voor de aanpassing ervan om zeker te 

stellen dat de individuele rechten van personen in financiële moeilijkheden of armoede 

worden gerespecteerd; 

- Campagnes en informatie-, preventie- en sensibiliseringsacties voeren voor het grote 

publiek over de problemen van armoede, schulden en overmatige schuldenlast; 
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- de rechtstoegang en de verdediging van de individuele rechten van personen in financiële 

moeilijkheden of armoede vergemakkelijken, alsook de vertegenwoordiging van deze 

personen bij collectieve procedures. 

 

De vereniging vertegenwoordigt ook haar leden bij de gewestelijke overheden – of bij politieke, 

wetenschappelijke of vakbondsinstanties. In deze context bestaat haar opdracht erin de diensten 

schuldbemiddeling die ze verenigt, te coördineren, te informeren en te vertegenwoordigen, 

evenals hun acties aan te moedigen en hun bezorgdheden weer te geven.  

 

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen 

tot de verwezenlijking van haar doel. Ze kan meer bepaald elke activiteit met een gelijkaardig 

doel ondersteunen en hieraan haar samenwerking verlenen. 

 

Art.4 – Duur 

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

Zij kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering, 

beslissende volgens de modaliteiten voorzien bij artikel 20 van de wet van 27 juni 1921 op de 

verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk ende 

stichtingen 

 

 

TITEL II - De leden van de vereniging. 

 

 

Art.5 - Aantal 

 

De vereniging bestaat uit effectieve leden. Hun aantal kan niet lager zijn dan negen. 

 

Art.6 - Toetreding 

 

Kan worden aanvaard als deskundige lid, elke natuurlijke of rechtspersoon die een activiteit 

uitoefent in het kader van de strijd tegen armoede en overmatige schuldenlast of 

schuldbemiddeling, of die aantoont dat hij belang hecht aan deze materie en aan de verdediging 

van personen in financiële moeilijkheden of armoede. 

 

Kan worden aanvaard als lid elke actieve dienst schuldbemiddeling gelegen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De kandidaturen van nieuwe leden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van 

Bestuur. 

 

Art 7 - Ontslag en uitsluiting 

 

De leden kunnen zich op elk ogenblik terugtrekken uit de vereniging door schriftelijk hun 

ontslag over te maken aan de Raad van Bestuur. 

Het lid dat haar bijdrage niet betaalt en in gebreke blijft dit te doen één maand na een 

herinneringsbrief die daartoe zal worden gericht door de Raad van Bestuur, wordt geacht 

ontslagnemend te zijn. 
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Tot uitsluiting van een lid kan enkel worden beslist door de algemene vergadering beslissende 

bij 2/3de van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 

 

Art.8 - Rechten van de leden op de middelen 

 

De ontslagnemende of uitgesloten leden evenals de erfgenamen of rechthebbende van een 

overleden lid kunnen geen enkel recht laten gelden op de middelen van de vereniging. Zij 

kunnen geen rekening noch verantwoording vragen, noch terugbetaling vorderen van de 

betaalde bijdragen. 

 

Art.9 - Bijdrage 

 

De leden betalen een bijdrage die jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt bepaald. 

 

Het bedrag van deze bijdrage kan voor natuurlijke personen en rechtspersonen verschillen. De 

bijdrage mag in geen geval meer dan 245 euro bedragen. 

 

 

TITEL III - Algemene vergadering 

 

 

Art.10 - Samenstelling 

 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit al de leden en wordt voorgezeten door de 

Voorzitter van de Raad van Bestuur of door de bestuurder door hem aangeduid. 

 

Art.11 - Machten 

 

De Algemene Vergadering is de soevereine macht van de vereniging. Zij beschikt over de 

machten die haar uitdrukkelijk zijn toebedeeld door de wet of door deze statuten. 

 

Behoren ondermeer tot haar bevoegdheid : 

 

1 Statutenwijzigingen; 

2 Benoeming en ontslag van bestuurders; 

3 De goedkeuring van het jaarlijks activiteitenverslag evenals van de budgetten en 

jaarrekeningen; 

4 De vrijwillige ontbinding van de vereniging; 

5 De toelating te geven aan de raad van bestuur om zijn bevoegdheden te delegeren aan een 

derde; 

6 De bestemming van de goederen ingeval van ontbinding van de vereniging; 

7 De eventuele benoeming en herroeping van commissarissen; 

8 De stemming over de kwijting van bestuurders en commissarissen; 

9 De toelating en uitsluiting van leden. 

 

Art. 12 – Oproeping 

 

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen, hetzij gewoon of buitengewoon, door de 

Raad van Bestuur bij gewone brief, ten minste acht dagen voor de algemene vergadering. 

De oproeping moet de datum, de plaats en de agenda vastleggen. 
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De Algemene Vergadering moet ten minste jaarlijks bijeengeroepen worden, en dit voor 31 

mei. 

 

De algemene vergadering dient daarenboven te worden samengeroepen wanneer 1/5de van de 

leden hierom verzoekt. Elk voorstel dat ondertekend wordt door een twintigste van de leden 

moet op de agenda van de volgende algemene vergadering geplaatst worden. 

 

Uitgenomen in de gevallen voorzien bij artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921 kan 

de vergadering bij spoedeisendheid, geldig beraadslagen over punten die niet zijn vermeld op 

de dagorde, voor zover de beslissing wordt genomen overeenkomstig de meerderheids- en 

aanwezigheidsregels voorzien in deze statuten. 

 

Art.13 - Stemrecht en volmacht 

 

Alle leden hebben een gelijke stem in de Algemene Vergadering. 

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachthouder die lid dient te zijn van de 

Algemene Vergadering. 

 

Een lid kan slechts houder zijn van maximum drie volmachten. 

 

De rechtspersonen, leden van de vereniging, worden vertegenwoordigd door een 

volmachthouder. Deze rechtspersonen kunnen eveneens een permanente vertegenwoordiger 

aanduiden die in functie zal blijven tot herroeping van zijn mandaat. 

 

De herroeping zal uitwerking hebben op de datum van ontvangst op de zetel van de vereniging 

van een brief waarbij de nieuwe vertegenwoordiger wordt aangewezen. 

 

Art. 14 – Meerderheden 

 

Behoudens de in de wet of in onderhavige statuten bepaalde uitzonderingen, worden alle 

besluiten van de Algemene Vergadering genomen bij gewone meerderheid van het totale aantal 

aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.  

 

 

Art. 15 - Reglement van inwendige orde 

 

Bij beslissing, goedgekeurd door minstens 3/4de van de leden kan de vereniging een reglement 

van inwendige orde aannemen om de werkingsregels van de vereniging te bepalen en haar 

ontwikkeling te bevorderen. 

 

Art. 16 - Register en uittreksels van de beraadslagingen 

 

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bijgehouden door de Voorzitter in een 

register van de ondertekende processen- verbaal. 

 

Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er kennis van kunnen 

nemen, zonder dat het register kan worden verplaatst. 

 

Elk lid of elke derde die getuigt van een wettig belang kan uittreksels opvragen ondertekend 

door de voorzitter van de Raad van Bestuur en door een bestuurder. 
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TITEL IV - Raad van Bestuur en dagelijks bestuur 

 

 

Art.17 - Samenstelling van de Raad van Bestuur 

 

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van ten minste drie leden die door de algemene 

vergadering worden benoemd. 

 

De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van 5 jaar. Ze zijn herkiesbaar. Ze 

kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.  

 

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, moet deze zich tijdens de duur van het 

mandaat door een natuurlijke persoon laten vertegenwoordigen. Deze persoon is gemachtigd 

beslissingen te nemen binnen de raad zonder zich op de lastgever te beroepen. De 

vertegenwoordigingsmacht is herroepbaar en de herroeping gaat in vanaf het ogenblik van 

ontvangst op de zetel van de vereniging van een brief met vermelding van de nieuwe 

vertegenwoordiger in de raad. De directrice wordt op de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur uitgenodigd.  

 

Art. 18 - Voorzittersschap en vacante plaats 

 

De Raad kiest uit zijn leden een voorzitter, penningmeester en secretaris. 

 

Art. 19 - Oproeping 

 

De Raad van Bestuur vergadert zoveel als de belangen van de vereniging dit vereisen, of bij 

oproeping door de voorzitter of door twee leden van de Raad. 

 

De oproeping voor de raad van Bestuur wordt verzonden bij alle gewone middelen, fax en 

 E-mail inbegrepen. 

 

Art. 20 - Beraadslagingen 

 

De Raad van Bestuur kan slechts een beslissing nemen indien minstens de helft van de 

aanwezige of vertegenwoordigde leden deelneemt aan de beraadslaging. 

 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen. 

 

Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Bij de stemming zal geen 

rekening worden gehouden met de onthoudingen. 

 

Elk lid van de Raad van Bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachthouder 

die lid dient te zijn van de Raad van Bestuur. 

 

Elk lid van de Raad van Bestuur kan slechts één volmacht dragen. De beslissingen worden 

vervat in processen-verbaal ondertekend door de voorzitter en de secretaris en vervat in een 

bijzonder register. 

 

Art. 21 - Bevoegdheden 
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De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het bestuur van de 

vereniging. 

 

De Raad kan ondermeer en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle akten en 

overeenkomsten verlijden en opmaken, dadingen afsluiten, alle roerende en onroerende 

goederen verwerven , ruilen, verkopen en hypothekeren, lenen, huurovereenkomsten van om 

het even welke duur afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, 

afstand doen van alle rechten, alle bevoegdheden toekennen aan volmachthouders van haar 

keuze, leden of niet, de vereniging in rechte vertegenwoordigen . zowel als verweerder als eiser. 

De Raad kan eveneens alle gelden en waarden in ontvangst nemen , alle geconsigneerde gelden 

en waarden terugnemen, alle rekeningen openen bij de banken en bij de postcheque, op deze 

rekeningen alle verrichtingen uitvoeren en ondermeer alle opvragen van gelden via cheques, 

overschrijvingen, transfers of bij eender welk betalingsmandaat. 

 

De Raad benoemt hetzij zelf , hetzij door tussenkomst van een daartoe bijzonder aangeduide 

vertegenwoordiger alle agenten, bedienden en leden van het personeel van de vereniging en kan 

ze ontslaan. De Raad bepaalt hun taken en bezoldiging. 

 

Art. 22 - Delegatie van bevoegdheid 

 

In aanwezigheid van minstens 3/4de van haar leden en bij gewone meerderheid kan de Raad het 

dagelijks bestuur van de vereniging delegeren evenals de handtekening behorend bij dit bestuur, 

binnen de perken die de Raad zal bepalen, aan een afgevaardigde bestuurder gekozen tussen 

haar leden. 

 

Art. 23 - Bevoegdheid om de vereniging te verbinden 

 

Met uitzondering van de akten die betrekking hebben op het dagelijks bestuur zullen alle akten 

die de vereniging verbinden, uitgenomen in geval van een bijzondere delegatie door de Raad, 

worden ondertekend gezamenlijk door twee bestuurders die daartoe hun bevoegdheden 

tegenover derden niet dienen aan te tonen. 

 

Art. 24 - Verantwoordelijkheid en vergoeding 

 

De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen persoonlijke verbintenis aan en zijn 

slechts verantwoordelijk voor de goede uitvoering van hun mandaat. 

Dit mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend. 

 

 

TlTEL V - Diverse bepalingen 

 

 

Art. 25 - Maatschappelijk boekjaar 

 

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december.  

 

Art. 26 - Jaarrekeningen 
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De jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar, het activiteitenverslag en het budget van het 

boekjaar zullen jaarlijks worden voorgelegd aan de goedkeuring van de gewone Algemene 

Vergadering. 

 

Art. 27 - Ontbinding 

 

In geval van ontbinding uitgesproken door de Algemene Vergadering overeenkomstig art. 20 

van de wet van 27 juni 1921, zal de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars aanduiden 

die worden belast met de vereffening van de vereniging en met de tegeldemaking en toewijzing 

van haar activa, overeenkomstig de beslissingen van de Algemene Vergadering met een 

onbaatzuchtig doel. 


