
 
 

 
Uitvoerend Comité van de Beroepsverenigingen van Audiciens, afgekort: ”U.C.B.A.” 

 
Identificatienummer: 1907/89 
 

STATUTEN 
 
 
Hoofdstuk 1: Naam, zetel, duur, doel 
 
 
Benaming 
Artikel 1 
Par.1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Uitvoerend Comité van de 
Beroepsverenigingen van Audiciens, afgekort: “U.C.B.A.”. 
Par.2. De vereniging heeft het recht in alle facturen, akten, aankondigingen, uitgaven en 
andere stukken uitgaande van de vzw ook de afkorting U.C.B.A. te gebruiken. 
 
Zetel 
Artikel 2 
De maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd in 1702 Groot-Bijgaarden, Stationsstraat 
22. 
 
Duur 
Artikel 3 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
 
Doel 
Artikel 4 
De vereniging heeft tot doel: 
Par.1. De Belgische beroepsverenigingen van de erkende audiciens te groeperen. 
Par.2. Bij haar audiciens de gevoelens van collegialiteit te bevorderen, de onderlinge morele 
steun te ontwikkelen ( hun kennis uit te wisselen ten einde hun algemene 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren, de elementen op te zoeken die gunstige wijzigingen 
kunnen brengen in hun gemeenschappelijke toestand; afzonderlijk of samen alle stappen te 
doen en alle maatregelen te treffen die zij nodig acht voor de beroepsbelangen van haar 
leden en voor haar organisatie van haar verenigingen die lid zijn en voor haar algemene 
organisatie). 
Zij kan alle juridische handelingen stellen welke nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking 
van genoemd maatschappelijk doel. Zo kan zij haar medewerking verlenen aan en zich 
interesseren voor elke activiteit die gelijkaardig is aan haar doel. 
 
 
 



 
 

 
 
Hoofdstuk II: Leden 
 
Samenstelling  
Artikel 5 
De U.C.B.A. bestaat uit erkende beroepsverenigingen (rechtspersonen), waarvan de leden 
zich bezighouden met de aanpassing van apparaten ter correctie van het gehoor. 
 
Lidmaatschap 
Artikel 6 
De aanvraag van een vereniging dient schriftelijk gericht te worden aan de raad van bestuur 
van de U.C.B.A.; zij moet ondertekend zijn door de personen die de rechtspersoon op geldige 
wijze vertegenwoordigen. 
De toetredingsaanvraag impliceert van rechtswege de aanvaarding van de statuten en van 
de reglementen die eruit voortvloeien. 
De raad van bestuur beslist over de toetredingen die aanvaard worden wanneer ze drie 
vierde van de stemmen van de verenigingen die lid zijn, behalen. Het weigeren van een 
toetreding dient niet gemotiveerd te worden. 
 
Lidmaatschapsgeld 
Artikel 7 
Elk jaar wordt het bedrag van het lidmaatschapgeld vastgesteld door de algemene 
vergadering die de begroting goedkeurt binnen de hierna bepaalde perken. 
Niemand is verbonden boven het bedrag van zijn lidmaatschapgeld. 
De bijdrage van elke aangesloten vereniging zal evenredig zijn met haar aantal stemmen. Het 
bedrag hiervan mag niet meer dan 2.500 € per vereniging zijn. 
 
 
Uittreding uit de vzw 
Artikel 8 
Het staat elke vereniging die lid is, vrij uit de vereniging te treden door zijn ontslag in te 
dienen bij de raad van bestuur, bij aangetekende brief, ten laatste zes maanden voor afloop 
van het genootschapjaar. De uittredende vereniging moet al haar verplichtingen nakomen 
tot op het einde van het genootschapjaar. 
 
Uitsluiting uit de vzw 
Artikel 9 
De uitsluiting van een vereniging die lid is, kan slechts door de algemene vergadering en met 
meerderheid van twee derde der stemmen worden uitgesproken. 
Elke vereniging die lid is, bedreigd met uitsluiting, zal per aangetekende brief worden 
opgeroepen tot een algemene vergadering om er uitleg te geven. 



 
 

Genoemde vergadering zal uitspraak doen, zelfs wanneer betrokkene de oproeping niet 
beantwoordde. De uitsluiting kan echter slechts met twee derde der stemmen van alle 
verenigingen die lid zijn, worden uitgesproken. 
 
Hoofdstuk III: Algemene vergadering 
 
Samenstelling en stemmen 
Artikel 10 
De algemene vergadering bestaat uit maximum vier afgevaardigden per beroepsvereniging, 
de voorzitter en de secretaris inbegrepen. 
Voor de aanvang van de algemene vergadering leggen de verenigingen de lijst van hun 
afgevaardigden voor. 
Iedere vereniging beschikt over zoveel stemmen als ze erkende audiciens telt. Wanneer een 
audicien deel uitmaakt van meerdere verenigingen, wordt zijn stem proportioneel 
opgesplitst. 
Ieder jaar, voor 1 mei, moeten de beroepsverenigingen aan de raad van bestuur het aantal 
van hun leden doen toekomen die hun lidgeld hebben betaald, met vermelding van hun 
naam, voornaam en erkenningnummer RIZIV.  
Deze lijst zal vergezeld zijn van een kopie van de laatste officiële balans van hun 
beroepsvereniging. 
 
Bijeenkomsten 
Artikel 11 
Een gewone algemene vergadering van alle werkende leden heeft elk jaar plaats in de loop 
van de maand mei. 
De agenda moet bevatten: 

1. Het verslag van de raad van bestuur met vermelding van de verdeling van de 
stemmen. 

2. Goedkeuring van de rekeningen van het afgesloten boekjaar en van de begroting 
voor het komende boekjaar. 

3. Vaststelling van het bedrag van het lidmaatschapgeld voor het jaar dat aanvangt. 
4. De verkiezingen voor de raad van bestuur. 
5. De aanstelling van een commissaris om de rekeningen na te zien. 

 
Bovendien wordt een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen telkens als de 
raad van bestuur het nodig acht of wanneer daartoe een gemotiveerd verzoek, houdende de 
agenda, aan de raad van bestuur wordt gericht per aangetekende brief, ondertekend door 
ten minste één vierde van de verenigingen die lid zijn. 
 
Oproepingen 
Artikel 12 
De oproepingen tot de algemene vergadering worden namens de raad van bestuur verricht 
door de voorzitter of door de secretaris. 



 
 

Zij bevatten de dagorde en moeten ten minste acht dagen op voorhand per brief of per mail 
gebeuren, behalve bij spoedgevallen vastgesteld door de raad van bestuur. 
 
Bevoegdheden 
Artikel 13 
De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden binnen de perken van 
deze statuten en van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. 
Zij is alleen bevoegd voor elke beslissing die de toekomst van het beroep of de uitoefening 
ervan betreft of voor één van de verenigingen die lid en aangesloten is. 
Zij kan slechts beraadslagen over de onderwerpen vermeld in de dagorde zoals hij in de 
oproeping is weergegeven. 
Elk voorstel nopens een onderwerp, dat onder de bevoegdheid valt van de algemene 
vergadering, moet op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst en vermeld 
worden in de oproepingsbrief of mail tot deze laatste. 
Voor de wijzigingen aan te brengen in deze statuten en voor de ontbinding van de vereniging 
dient echter voldaan te worden aan de bijzondere voorwaarden van artikel 16. 
 
Bijeenkomst van de algemene vergadering 
Artikel 14 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of, bij 
diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of het oudste lid. 
Deze wijst een secretaris aan bij afwezigheid van de vaste secretaris. 
De aanwezige leden van de raad van bestuur vervolledigen het bureau van de vergadering. 
De vergadering is over het algemeen geldig samengesteld, welk ook het getal aanwezige 
leden weze, en haar beslissingen worden genomen bij tweederde meerderheid der 
aanwezige stemmen, behalve in de gevallen waar de statuten of de wet het anders voorzien. 
De beslissingen van de algemene vergadering worden in de notulen opgetekend; deze 
notulen worden opgemaakt door de secretaris en ondertekend door de voorzitter van de 
vergadering, de secretaris evenals door de leden van de vergadering die hierom verzoeken. 
Zij zullen op de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelezen. 
De afschriften of uittreksels bij de rechtbanken of elders over te leggen, worden 
ondertekend door de voorzitter of door twee leden van de raad van bestuur. 
 
 
Statutenwijziging 
Artikel 15 
Alleen de algemene vergadering kan wijzigingen aanbrengen aan de statuten. 
Zij kan over deze wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beslissen wanneer het 
voorwerp hiervan werd vermeld in de oproepingsbrief of mail en zo twee derde der leden 
op de vergadering aanwezig zijn. 
Tot geen wijziging kan worden besloten tenzij met een meerderheid van twee derde der 
stemmen. 



 
 

Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op één der doeleinden waarvoor de 
vereniging werd opgericht, is zij slechts geldig wanneer zij door ter vergadering aanwezige 
leden eenparig wordt goedgekeurd. 
Zijn twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet 
vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze kan dan 
beraadslagen, welk het getal aanwezige leden ook zij. 
 
Hoofdstuk IV: Raad van Bestuur 
 
Samenstelling 
Artikel 16 
De vereniging wordt beheerd en vertegenwoordigd door de raad van bestuur, bestaande uit 
twee leden per vereniging, verkozen door de algemene vergadering. 
Deze raad kiest uit zijn midden een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een 
penningmeester. 
De leden van de raad van bestuur worden verkozen voor een periode van vier jaar en zijn 
herkiesbaar. 
 
Beraadslaging 
Artikel 17 
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van twee derde 
van de stemmen uitgebracht door de aanwezige beheerders. 
De raad van bestuur beraadslaagt indien twee derde van de verenigingen die lid zijn, 
vertegenwoordigd zijn. 
Ieder jaar, in de maand mei, bepaalt de raad van bestuur het aantal stemmen toegekend aan 
iedere beroepsvereniging in functie van artikel 10. 
 
Bevoegdheden 
Artikel 18 
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het 
beheer van de vereniging. Zonder dat deze opsomming limitatief is, kan hij alle akten en 
overeenkomsten opmaken en verlijden, alle roerende en onroerende goederen verwerven, 
ruilen en vervreemden, hypothekeren, lenen, huurovereenkomsten van welke duur ook 
sluiten, alle giften, legaten, subsidies en transfers aanvaarden, alle rechten verzaken, alle 
bevoegdheden verlenen aan mandatarissen van zijn keuze die al dan niet lid zijn, de 
vereniging in rechte vertegenwoordigen als eiser en als verweerder. 
Hij kan ook het personeel van de vereniging benoemen en ontslaan, alle sommen en 
waarden innen en ontvangen, alle geconsigneerde sommen en waarden afhalen, rekeningen 
openen bij de banken of bij het Bestuur der posterijen, op deze rekeningen alle verrichtingen 
doen en zo onder meer het afhalen van fondsen per cheque, giro- of overschrijvingsorder of 
per enig ander betalingsmandaat, banksafes huren, alle door de vereniging verschuldigde 
sommen betalen, bij de post, de douane, de spoorwegmaatschappij, de brieven, 
telegrammen, colli’s, aangetekende, al dan niet verzekerde zendingen afhalen; alle 



 
 

postwissels evenals postmandaten of –kwitanties verzilveren. Vallen niet onder zijn 
bevoegdheid, de akten voorzien bij wet of bij huidige statuten van de algemene vergadering. 
 
Dagelijkse delegatie 
Artikel 19 
De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijkse bestuur van de 
vereniging overdragen aan één zijner leden of aan een derde, die al dan niet lid is. 
 
Vertegenwoordiging 
Artikel 20 
De akten die de vereniging verbinden, behalve die voor het dagelijkse bestuur, moeten, 
behoudens bijzondere delegatie van de raad, ondertekend worden door de voorzitter en 
door twee beheerders. 
De akten met betrekking tot het dagelijkse bestuur worden ondertekend door de persoon 
die met dat bestuur is belast. 
 
 
Aansprakelijkheid 
Artikel 21 
De beheerders gaan, omwille van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting aan en 
zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat, dat overigens kosteloos 
wordt uitgeoefend. 
 
Hoofdstuk V: Commissaris 
 
Benoeming, opdracht 
Artikel 22 
Ieder jaar wordt op de gewone algemene vergadering een commissaris benoemd die al dan 
niet lid is en die tot taak zal hebben toe te zien op alle verrichtingen van de vereniging en ze 
te controleren. 
Hiertoe zal hij zonder verplaatsing kennis kunnen nemen van alle documenten (registers, 
notulen, briefwisseling) en alle geschriften in het algemeen van de vereniging. De 
commissaris moet aan de algemene vergadering het resultaat van zijn opdracht voorleggen, 
samen met de voorstellen die hij gepast acht. 
De commissaris kan steeds door de algemene vergadering worden afgezet. Zijn/haar 
mandaat is kosteloos. 
 
 
Hoofdstuk VI: Begrotingen en rekeningen 
 
Genootschapjaar 
Artikel 23 
Het genootschapjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december. 



 
 

Elk jaar, op 31 december, worden de boeken gesloten en maakt de raad van bestuur de 
rekening van het afgelopen boekjaar op en stelt de begroting voor het komende boekjaar 
op. 
Deze documenten worden vervolgens onderzocht door een commissaris die daartoe door de 
algemene vergadering werd verkozen. 
Veertien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering worden deze stukken, 
zonder verplaatsing, ter beschikking gesteld van de leden op het secretariaat van de 
vereniging. 
De goedkeuring der rekeningen door de algemene vergadering geldt als decharge voor de 
raad van bestuur. 
 
Hoofdstuk VII: Ontbinding, vereffening, toekenning van rechtsmacht 
 
Ontbinding 
Artikel 24 
De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden op beslissing van de algemene 
vergadering, die handelt onder dezelfde voorwaarden vereist voor de wijzigingen der 
statuten. 
In geval van vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering één of meerdere 
vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheden bepalen. 
Het maatschappelijke bezit, na aanzuivering der schulden en lasten, zal de bestemming 
krijgen welke de algemene vergadering eraan geven zal. 
 
 
Rechtsmacht 
Artikel 25 
Voor alle betwistingen wordt er aan de bevoegde rechtbanken van Brussel rechtsmacht 
toegekend. 
 
 
Toepasselijke wet 
Artikel 26 
Al wat niet uitdrukkelijk door deze statuten is voorzien, wordt geregeld door de wet over de 
verenigingen zonder winstoogmerk van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 
2002. 


