BVFA STATUTEN
Goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 1 april 1994 en aangepast tijdens de
Buitengewone Algemene Vergadering van 24 juni 1998, 20 oktober 1999, 16 december
2004 en 20 februari 2014. In regel met de nieuwe wet van de VZW’s van 2 mei 2002.

Hoofdstuk I:
Maatschappelijk Doel, Maatschappelijke Zetel
Artikel 1
De naam van de Vereniging, die voor een onbepaalde duur is opgericht, is "BELGISCHE
VERENIGING VAN FINANCIELE ANALISTEN", zijn benoeming in het Frans is "ASSOCIATION
BELGE DES ANALYSTES FINANCIERS".
Ze is een vereniging zonder winstoogmerk opgesteld door de wet van vijfentwintig juni
negentienhonderd eenentwintig en aangepast door de wet van twee mei tweeduizend en twee.
Haar Maatschappelijke Zetel is gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 80. Door een besluit van
de Raad van Bestuur kan hij naar elke andere gemeente van het land overgebracht worden.
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere voortvloeiende documenten van de
vereniging moet vermeld worden:
• De sociale benaming, moet voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden
“vereniging zonder winstoogmerk” leesbaar en in alle letters, of de afkorting VZW.
• Het adres van de vereniging.
Artikel 2
De Vereniging heeft elke activiteit tot doel die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot:
a) de ontwikkeling van methodes en technieken van financiële analyse en het bevorderen van
het gebruik ervan met als doel de beleggings-, investerings-, en kredietenpraktijk alsook de
informatieverstrekking aan de beleggers te verbeteren. Tot deze technieken, die eigen zijn aan
de financiële analyse, behoren onder meer de objectieve studie van de sectoren, van de
financiële markten, van de toestand en de vooruitzichten van de ondernemingen en van andere
instellingen alsook alle methodes die bijdragen tot de objectieve waardering van aandelen,
obligaties, en, in het algemeen, alle beleggingsinstrumenten;
b) de ontwikkeling van de betrekkingen tussen specialisten van de financiële analyse, tussen
deze analisten en de ondernemingen en instellingen die het voorwerp van hun studie uitmaken,
alsmede met de autoriteiten die de werking van de financiële markten onder hun bevoegdheid
hebben;
c) de opleiding, de documentatie en informatieverstrekking aan haar leden en, meer in het
algemeen, de goede uitoefening en de ontwikkeling van hun beroep;
d) de vertegenwoordiging van de Vereniging op nationaal en internationaal niveau.
Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doel. Zij kan onder meer haar medewerking verlenen aan en belang stellen in elke activiteit die
gelijkaardig is aan haar doel.
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Artikel 3
De Vereniging stelt een deontologische code op. Zij waakt over het professionalisme van haar
leden en spant zich in om hun statuut en hun activiteit bekendheid en erkenning te geven.

Hoofdstuk II:
De Leden van de Vereniging
Artikel 4
Alle leden van de vereniging zijn effectief leden van de vereniging.
Artikel 5
Het minimum aantal leden is vastgesteld op vier.
Artikel 6
De Raad van Bestuur gaat eigenmachtig, na schriftelijk verzoek van de kandidaat-leden over tot
de aanneming van de nieuwe leden. De volgende criteria zullen algemeen toegepast worden:
• zij moeten voorgesteld worden door twee leden;
• zij moeten de functie van financieel analist uitoefenen of een activiteit die in belangrijke
mate gebruik maakt van de technieken en methodes van financiële analyse zoals
beschreven in artikel 2, alinea "a"; tot deze functies behoren ondermeer de functie van
kredietanalist, vermogensbeheerder, corporate & investment banker, investor relations,
financieel journalist: deze opsomming is indicatief en is niet limitatief.
De Raad van Bestuur mag aan de nieuwe leden de betaling van een "toetredingsrecht"
opleggen.
Artikel 7
De leden moeten schriftelijk de verbintenis aangaan zich te houden aan de statuten van de
Vereniging en aan de deontologische code.
Artikel 8
De leden moeten jaarlijks hun bijdrage betalen. Deze wordt vastgelegd door de Algemene
Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De jaarlijkse bijdrage, verhoogd met een
eventueel toetredingsrecht, mag EUR 2.500 niet overschrijden.
De leden van de Vereniging die hun jaarlijkse bijdrage niet betalen worden beschouwd als
ontslagnemend op het einde van het jaar waarvoor zij hun bijdrage niet betaald hebben.
Artikel 9
Enkel de leden die hun jaarlijkse bijdrage betaald hebben, kunnen de vermelding "Lid van de
Belgische Vereniging van Financiële Analisten" gebruiken naast hun titel en functie.
Daarnaast kunnen enkel de leden die het diploma behaald hebben van de volledige opleiding
tot financieel analist georganiseerd door een analistenvereniging die is aangesloten bij de
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Europese Bond van de Financiële Analisten Verenigingen of gelijkwaardig, de titel van
Gecertifieerd Europees Financieel Analist gebruiken (in het Frans: Analyste Financier Européen
Certifié, in het Engels: Certified European Financial Analyst) alsook de titel Certified
International Investment Analyst.
Artikel 10
Er kan een einde gesteld worden aan het lidmaatschap:
• door eenvoudig schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur door het lid dat wenst
ontslag te nemen,
• door een beslissing van de Algemene Vergadering genomen met een twee derde
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
De Raad van Bestuur kan in de volgende gevallen en tot de eerstvolgende Algemene
Vergadering die zich dan zal uitspreken over de definitieve uitsluiting van het lid, beslissen tot
de tijdelijke schorsing van een lid:
• in geval van het niet respecteren van de statuten of van de beslissingen van de
Algemene Vergadering,
• in geval van niet respecteren van de deontologische code, op voorstel van de
Commissie Deontologie,
• in geval de functie niet meer beantwoordt aan de criteria vermeld in artikels 2 en 6.
De Raad van Bestuur kan in het Intern Reglement de regels en procedures uitwerken die zullen
gebruikt worden voor de toepassing van dit artikel.
Artikel 11
In geval van betwisting over de toelating of de uitsluiting van een lid, kan de Raad van Bestuur
het advies inwinnen van een “ad hoc” commissie. Deze zal zijn samengesteld uit tenminste 4
leden van de Vereniging. Maximum de helft van de commissieleden maken deel uit van de
Raad van Bestuur.
Artikel 12
De leden kunnen tegen de Vereniging en de Bestuurders geen enkele rechtsvordering instellen,
zonder dat hiervan het doel en de motieven ter kennis werden gebracht aan de Raad van
Bestuur bij aangetekend schrijven, gericht tot de Voorzitter van de Raad, en zo dat het deze
minstens acht dagen voor de betekening van het inleidend exploot tot het geding bereikt.

Hoofdstuk III:
De Algemene Vergadering
Artikel 13
De Algemene Vergadering heeft het recht:
• over te gaan tot een wijziging van de statuten van de Vereniging, mits de wettelijke
voorschriften hieromtrent in acht te nemen;
• de bestuurders te benoemen en te ontslaan;
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•
•
•
•
•
•
•

de commissaris(sen) te benoemen en te ontslaan en zijn (hun) loon te bepalen voor een
tijdsduur van zijn (hun) mandaat
toestaan van een kwijting aan de bestuurders en commissaris (sen)
jaarlijks de budgetten en de rekeningen goed te keuren
het jaarlijks lidgeld te bepalen
het uitsluiten van een lid
het ontbinden van de vereniging
alle andere bevoegdheden uit te oefenen die voortvloeien uit de wet of de statuten.

Artikel 14
De commissaris(sen) wordt (worden) benoemd voor 3 jaar en kan (kunnen) herbenoemd
worden. Hij (zij) wordt (worden) belast met de controle op de jaarrekeningen en met de
voorstelling van een verslag aan de Algemene Vergadering.
Artikel 15
De Raad van Bestuur roept de leden bijeen in Algemene Vergaderingen. De dagorde is
samengevoegd aan de bijeenroeping. De bijeenroepingen geschieden per brief of door
overhandiging van een bericht aan de betrokkene zelf, tenminste acht dagen voor de
vergadering. De Voorzitter zit de vergadering voor. Bij afwezigheid van de Voorzitter kiest de
Raad van Bestuur een plaatsvervanger.
Artikel 16
De jaarlijkse Algemene Vergadering zal worden gehouden binnen de vier maanden na het
afsluiten van het boekjaar dat op 1 januari begint en op 31 december eindigt, op een datum
vastgelegd door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad legt aan deze Algemene
Vergadering ter goedkeuring ten minste het volgende voor: de rekeningen van het voorbije
boekjaar, tezamen met het verslag van de commissaris(sen) belast met de controle en het
bedrag voorgesteld als jaarlijkse bijdrage van de leden.
Artikel 17
De Algemene Vergadering moet door de Voorzitter worden samengeroepen wanneer tenminste
één vijfden van de leden hierom verzoeken.
Artikel 18
Elk voorstel, ondertekend door een aantal leden gelijk aan één twintigste van het aantal leden
vermeldt op de laatste ledenlijst, moet op de dagorde van de Vergadering geplaatst worden.
Artikel 19
Er zal geen rekening worden gehouden met de aanvragen van de leden die gebruik wensen te
maken van één der mogelijkheden voorzien in de artikelen 17 en 18, indien zij niet ten minste
acht dagen op voorhand aan de Voorzitter een geschreven nota hebben laten geworden waarin
zij op een concrete en precieze manier het doel uiteenzetten van de vergadering, die zij willen
doen samenroepen of van het voorstel dat op de dagorde moet worden geplaatst.
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Artikel 20
Er kan geen beslissing buiten de dagorde worden genomen.
De Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen, behalve wanneer de wet afwijkingen voorziet.
Elk lid beschikt over 1 stem.
Artikel 21
In geval van staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter of van de Bestuurder die hem
vervangt, doorslaggevend.
Wanneer een resolutie van de Algemene Vergadering aanvaard wordt zonder dat minstens de
helft van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd wordt, heeft de Raad van Bestuur de
mogelijkheid de beslissing te verdagen tot een volgende vergadering, speciaal bijeengeroepen
binnen de drie maanden.
De beslissing zal dan definitief zijn, wat op dat ogenblik ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden is, onder voorbehoud van de beschikkingen van de wet.
Artikel 22
De Leden mogen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door andere
leden. Elk lid mag maximum negen volmachten hebben. Deze zijn niet overdraagbaar.
Artikel 23
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bijgehouden in een register van de
handelingen in de vorm van processen-verbaal, ondertekend door de Voorzitter. Dat register
wordt bewaard op de Maatschappelijke Zetel, waar alle leden er inzage kunnen van nemen. De
Voorzitter zal eventueel deze beslissingen schriftelijk ter kennis brengen van derde
geïnteresseerden.
De uittreksels van de beslissingen van de Algemene Vergadering worden door de Voorzitter of
door twee Bestuurders getekend.
Artikel 24
De beslissingen tot wijziging van de Statuten, van de deontologische code, en tot ontbinding
van de Vereniging, kunnen slechts genomen worden door een Buitengewone Algemene
Vergadering die beslist bij twee derden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden. Een Buitengewone Algemene Vergadering kan slechts beslissen wanneer een quorum
van twee derden van de leden bereikt wordt bij een eerste oproeping: indien aan deze
voorwaarde niet voldaan wordt, kan een tweede Algemene Vergadering samengeroepen
worden die rechtsgeldig zal kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Elk voorstel tot beslissing waarvoor een Buitengewone Algemene Vergadering vereist is, moet
ten minste 10 dagen voor de vergadering aan de leden bezorgd worden.
De bijeenroeping van een Buitengewone Algemene Vergadering gebeurt volgens de
modaliteiten voorzien in artikel 15.
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Hoofdstuk IV:
De Raad van Bestuur

Artikel 25
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad samengesteld uit minstens 3 bestuurders,
benoemd en afzetbaar door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders mag niet hoger
zijn dan 15.
Bij openvallen van het mandaat van één of meer bestuurders blijft of blijven de overige(n) een
Raad van Bestuur vormen, met dezelfde bevoegdheden als een voltallige Raad. De Raad van
Bestuur kan voorzien van een vervanging van bestuurders waarvan hun mandaat vacant wordt,
onder voorbehoud van de bekrachtiging van de volgende algemene vergadering. De vervanger
voleindigt het mandaat van zijn voorganger.
Indien het aantal van de bestuurders onder drie valt, moet de Algemene Vergadering in
spoedzitting bijeenkomen ten einde in de vervanging te voorzien.
Het aantal bestuurders dat tot dezelfde onderneming behoort mag niet meer bedragen dan één
vierde van het totaal aantal bestuurders.
Artikel 26
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, met uitzondering van het mandaat van de bestuurder
die de functie als Secretaris-generaal uitoefent.
De looptijd van het bestuursmandaat wordt vastgesteld op drie jaar.
De uittredende bestuurders mogen om een hernieuwing van hun mandaat verzoeken op
voorwaarde dat ze tijdens hun mandaat aan minstens tweederde van de vergaderingen van de
Raad van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen hebben deelgenomen. De Raad van
Bestuur stelt de regels op met betrekking tot de interne werking.
De Raad van Bestuur kan in zijn schoot een commissie oprichten die bevoegd is voor de
benoemingen. De Raad van Bestuur bepaalt de taken en bevoegdheden die daaraan
verbonden zijn.
Artikel 27
De Raad van Bestuur kan in zijn Intern Reglement de stemmingsprocedure vastleggen die zal
toegepast worden op de Algemene Vergadering ter verkiezing van de leden van de Raad van
Bestuur.
Artikel 28
De Raad van Bestuur duidt in kring bij meerderheid van stemmen, een voorzitter aan. De
functie van de voorzitter kan maximaal drie periodes van 3 opeenvolgende jaren worden
uitgeoefend.
De Voorzitter ziet toe op de verspreiding van de informatie onder de leden van de Raad van
Bestuur en tussen de Raad van Bestuur.
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De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een maximum van twee ondervoorzitters aan, één
van elke taalrol, alsook een schatbewaarder. De Raad van Bestuur kan een Secretaris-generaal
benoemen.
Artikel 29
Wanneer de Voorzitter verhinderd is, worden zijn ambt en bevoegdheden uitgeoefend door de
oudste ondervoorzitter, tenzij een andere bestuurder hiervoor werd aangeduid door de
Voorzitter of door de Raad van Bestuur.
Artikel 30
Wanneer de Secretaris-generaal verhinderd is, worden zijn ambt en bevoegdheden uitgeoefend
door de bestuurder aangeduid door de Voorzitter of door de Raad van Bestuur.
Artikel 31
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met meerderheid van de door de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uitgebrachte stemmen. In geval van
vertegenwoordiging, zal het aantal volmachten, voor elke bestuurder, niet meer dan twee
mogen overschrijden.
Er kan alleen volmacht gegeven worden aan een ander lid van de Raad van Bestuur.
De bestuurders die zich bij de stemming onthouden, worden geacht niet aanwezig te zijn voor
het berekenen van de meerderheid.
In geval van staking van de stemmen is deze van de Voorzitter of van de bestuurder die hem
vervangt, doorslaggevend.
De uittreksels van de beslissingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de
Voorzitter.
Artikel 32
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide machten wat betreft de administratie en het
beheer van de Vereniging.
Artikel 33
De akten die de Vereniging binden, andere dan deze van dagelijks beheer, worden
ondertekend, behalve in geval van machtiging door de Raad – hetzij door de Voorzitter, hetzij
door twee bestuurders die zich voor de bevoegdheden hiertoe door de Raad van Bestuur
gegeven, niet hoeven te verantwoorden tegenover derden.
Artikel 34
De gedingen, zowel deze als eiser, als deze als verweerder, worden gevoerd op initiatief van de
Voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt.
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Artikel 35
Het dagelijks bestuur kan aan een Uitvoerend Comité gedelegeerd worden alsmede die
materies waarvoor in de statuten "de Raad van Bestuur" vermeld staat.
Dit Uitvoerend Comité wordt voorgezeten door de Voorzitter en telt ten minste de Secretarisgeneraal en de Penningmeester onder zijn leden.
Minstens de helft van de leden van het Uitvoerend Comité zijn lid van de Raad van Bestuur.
De taken van het dagelijks beheer van de Vereniging worden onder de leden van het
Uitvoerend Comité verdeeld.
Voor de beslissingen te nemen door het Uitvoerend Comité gelden dezelfde regels als deze
geldig voor de Raad van Bestuur. Het Uitvoerend Comité kan regels uitvaardigen met
betrekking tot de interne werking, onder meer inzake de aanwezigheid van zijn leden.
De samenstelling van het Uitvoerend Comité moet goedgekeurd worden door de Raad van
Bestuur.
Artikel 36
De Raad van Bestuur richt een Commissie Deontologie op die zal waken over de correcte
toepassing van de deontologische code van de Vereniging door haar leden.
De Commissie Deontologie zal bestaan uit minstens drie personen. Eén lid van de Raad van
Bestuur maakt deel uit van deze Commissie. Hij zal er tevens de voorzitter van zijn. De functie
van Voorzitter van de Commissie Deontologie kan maximaal 3 periodes van 3 opeenvolgende
jaren wordt uitgeoefend door hetzelfde lid van de Raad van Bestuur.
De Commissie Deontologie zal werkingsregels opstellen die zullen goedgekeurd moeten
worden door de Raad van Bestuur. Deze zullen voorzien in een opsomming van sancties die
door de Commissie voorgesteld zullen kunnen worden aan de Raad van Bestuur of zijn
gevolmachtigde. De sanctie van uitsluiting van een lid zal door de Algemene Vergadering
moeten bevestigd worden.
Artikel 37
De Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité kunnen een Intern Reglement opstellen.
Het mag niet in strijd zijn met de statuten. Het Intern Reglement alsook elke wijziging ervan zal
aan de leden van de Vereniging bekendgemaakt worden.
Artikel 38
De Raad van Bestuur kan eretitels toestaan aan gewezen leden, bestuurders, ondervoorzitters
en voorzitters van de Vereniging. Zij kunnen worden toegekend aan personen die een
uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de werking van de Vereniging.
Deze personen hoeven geen lidgeld te betalen. Het staat hen vrij aan de Algemene
Vergadering deel te nemen, maar zij hebben geen stemrecht.
Artikel 39
De Raad van Bestuur kan aan de Vereniging erkende Wetenschappelijke Correspondenten
toevoegen. Zij die geen lid zijn van de vereniging, mogen deelnemen aan al de activiteiten van
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de Vereniging, met uitzondering van de ontmoetingen met de bedrijfsleiders. Zij hebben geen
stemrecht op de Algemene Vergadering, noch kunnen zij een mandaat binnen de Vereniging
uitoefenen. Zij mogen door de Raad van Bestuur uitgenodigd worden op de Algemene
Vergadering, maar enkel ter consultatie. De Wetenschappelijke Correspondenten betalen geen
lidgeld.

Hoofdstuk V:
De Werkingsmiddelen van de Vereniging
Artikel 40
De hulpbronnen van de Vereniging bestaan onder meer uit:
• de lidgelden betaald door de leden;
• de bijdragen van de leden van het Beschermcomité:
De Vereniging kan een beroep doen op een Beschermcomité dat door zijn morele en materiële
steun bijdraagt tot de ontwikkeling van de Vereniging. De leden van het Beschermcomité
mogen rechtspersonen en natuurlijke personen zijn. Zij zijn geen lid van de Vereniging, zij
mogen alleen voor consultatie worden toegelaten tot de Algemene Vergadering;
• de
opbrengsten
uit
manifestaties,
studies,
documentatie,
publicaties,
opleidingsprogramma's;
• de opbrengsten uit de activa van de Vereniging.

Hoofdstuk VI:
Overige Bepalingen
Artikel 41
In geval van ontbinding van de Vereniging, zal de Buitengewone Algemene Vergadering die
voor deze beslissing werd samengeroepen, het netto-actief van de Vereniging een bestemming
geven waardoor zoveel mogelijk aan de Vereniging wordt tegemoet gekomen.
Artikel 42
Onderhavige statuten werden in het Nederlands en in het Frans opgemaakt; beide teksten
hebben dezelfde rechtskracht.
Artikel 43
Geen enkel lid van de Vereniging onder welke hoedanigheid hij er deel van uitmaakt, is
persoonlijk verantwoordelijk voor de verbintenissen door de Vereniging aangegaan.
ABAF – Association Belge des Analystes Financiers
BVFA – Belgische Vereniging van Financiele Analisten
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