
 

GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN 
FEDCAF BELGIUM – O/N 0836.735.163 

 
Opgericht op 1 juni 2011 

Gewijzigd op 27 december 2016 en 30 april 2018 
 
 
 
TITEL 1 : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR  
 
Artikel 1  
 
Er wordt een vereniging zonder winstgevend doel opgericht onder de benaming : “Federatie 
van Cafes van België”, afgekort: “FEDCAF BELGIUM”. 
 
 
Artikel 2  
 
De zetel van de vereniging is gevestigd te 3090 Overijse – Puttestraat 35 en ressorteert 
onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. 
 
Hij kan slechts verplaatst worden door een beslissing van de algemene vergadering. De 
verplaatsing van de zetel zal dienen gepubliceerd te worden in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad. 
 
 
Artikel 3  
 
De vereniging heeft als doel het verdedigen van de belangen van de Belgische cafés en bij 
uitbreiding alle actoren in de HoReCa wereld. 
 

Om dit doel te bereiken kan de vereniging roerende of onroerende goederen verwerven, 
krijgen of beheren, subsidies aanvragen, giften ontvangen, beschikken over alle bijdragen, 
voorschotten, leningen en andere inkomsten, periodisch of niet, alsook het nemen, 
ondersteunen en coördineren van nuttige initiatieven via alle mogelijke wettelijke middelen, 
meer bepaald de vertegenwoordiging van haar leden in feite en in rechte, elke keer wanneer 
de belangen van de sector en/of haar leden dit wenselijk en/of noodzakelijk maken. De 
nuttige initiatieven kunnen door zowel de voorzitter als de afgevaardigd bestuurder 
autonoom genomen worden. 
 
Zij kan alle nodige of gewoon nuttige initiatieven en maatregelen treffen om publieke of 
private fondsen te verwerven. 
 
 
Artikel 4  
 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde 
ontbonden worden door de algemene vergadering. 
 
 
 
TITEL II : TOETREDING – ONTSLAG - UITSLUITING  



 

 
Artikel 5  
 
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen.  
 
De oprichters zijn de eerste effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is 
vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en 
waarvan een kopie wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij 
wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister 
worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging 
van de statuten.  
 
 
Artikel 6  
 
De vereniging heeft 5 soorten leden : effectieve leden, ondersteunende leden, actieve leden, 
toegetreden leden en ereleden.  
 
De stichtende leden zijn effectieve leden. Zij behouden hun statuut van effectief lid zolang zij 
zelf geen ontslag nemen per aangetekend schrijven. 
 
Als ondersteunend lid of actief lid kan tot de vereniging toetreden, elke actieve uitbater van 
een HoReCa zaak en elke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks een 
activiteit beoefent die verband houdt met de uitbating van een HoReCa-zaak. 
 
Als toegetreden lid kunnen enkel klanten van effectieve leden, ondersteunende leden of 
actieve leden worden toegelaten, en dit op voordracht van dit effectief lid of actief lid. 
 
Ereleden worden aangeduid door de raad van bestuur op basis van verdiensten ten voordele 
van de vereniging. 
 
De rechtspersonen laten zich door een naar behoren gevolmachtigde mandataris 
vertegenwoordigen.  
 
 
Artikel 7 
 
Het aannemen van een lid houdt van rechtswege in dat dit lid zijn instemming betuigt met de 
statuten en het eventuele huishoudelijk reglement. 
 
De leden verbinden zich ertoe de inlichtingen, waarvan zij kennis zullen hebben door hun 
lidmaatschap van de vereniging, niet vruchtbaar te maken. 
Deze verplichting blijft gedurende drie jaar, volgend op het verlies van het lidmaatschap, van 
kracht. 
 
 
Artikel 8 
 
De leden zijn ertoe gehouden een jaarlijkse ledenbijdrage te betalen waarvan het bedrag 
ieder jaar bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgelegd op voorstel van de raad 
van bestuur. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 1.500,00 € (duizend vijfhonderd euro) voor 
effectieve leden, 1.000,00 € (duizend euro) voor ondersteunende leden, 250,00 € 
(tweehonderdvijftig euro) voor actieve leden en 10,00 € (tien euro) voor toegetreden leden. 



 

De stichtende leden zijn levenslang vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse 
ledenbijdrage. 
 
De leden, die als bestuurder verkozen zijn, zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse 
ledenbijdrage, en dit zolang hun mandaat duurt. 
 
  
Artikel 9  
 
Het statuut van lidmaatschap eindigt in rechte wanneer het lid overlijdt. 
 
Het statuut van lidmaatschap eindigt eveneens wanneer een schriftelijke ontslagbrief gericht 
wordt aan de raad van bestuur, en dit minstens 30 dagen voor de jaarlijkse vervaldag of 
indien de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met tweederde van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
  
Wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd, elk lid dat in gebreke blijft zijn 
financiële verplichtingen te voldoen één maand na een ingebrekestelling per aangetekend 
schrijven. 
 
 
Artikel 10  
 
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen 
van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte 
bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. Evenmin hebben zij enig recht op het materieel of 
intellectueel patrimonium van de vereniging. 
 
 
TITEL III : DE ALGEMENE VERGADERING  
 
Artikel 11  
 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Enkel deze leden 
hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. 
 
Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Een 
geschreven volmacht is vereist. 
 
 
Artikel 12  
 
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 
- het wijzigen van de statuten,  
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,  
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, 
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,  
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 
- de benoeming en de uitsluiting van een effectief, ondersteunend, actief of toegetreden lid 

van de vereniging, 
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 
- vaststellen van het bedrag van de jaarlijkse bijdrages, 
- de bepaling van het aantal effectieve zetels waaruit de raad van bestuur is samengesteld, 



 

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 
 
 
Artikel 13  
 
De algemene vergadering kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
schatbewaarder en een secretaris.  
 
In geval van afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de 
ondervoorzitter. Indien deze eveneens afwezig is, wordt de algemene vergadering 
voorgezeten door het oudste aanwezige lid of het aanwezige lid met de langste 
ononderbroken ancienniteit.  
 
 
Artikel 14 
 
§1.    Er wordt minstens één algemene vergadering per jaar gehouden. 
§2. Er wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden telkens de 

omstandigheden dit vereisen en, in ieder geval, wanneer een vijfde van de effectieve 
leden van de vereniging hierom verzoekt door middel van een schriftelijke, ondertekende 
aanvraag, gericht aan de voorzitter. 

§3. De leden worden opgeroepen door middel van een gewone brief. De oproepingsbrief 
moet minstens acht dagen voor de vergadering bij de leden toekomen, de poststempel 
geldt als bewijs. 

§4. De oproepingsbrief bevat de agenda van de vergadering, die wordt vastgelegd door de 
raad van bestuur. 

§5. Eén twintigste van de leden heeft het recht punten te laten toevoegen aan de agenda. 
Deze vraag dient gericht te worden aan de voorzitter, minimaal 2 werkdagen voor de 
vergadering. 

 
 
Artikel 15 
 
§1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de 

aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behalve : 
a) voor het wijzigen van de statuten. 
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging uitdrukkelijk op 

de agenda is vermeld en indien twee derden van de effectieve leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee 
derden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist. 

b) voor het wijzigen van het doel van de vereniging en de ontbinding van de vereniging. 
De algemene vergadering kan betreffende deze materies slechts met een meerderheid van 

vier vijfden besluiten en indien twee derden van de effectieve leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de effectieve leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarop 
deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. 
De besluiten worden genomen met de meerderheden zoals voorzien in punt 1 en 2 van 
§1 van huidig artikel. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen 
volgend op de eerste vergadering worden gehouden.  

c) voor de vrijwillige ontbinding van de vereniging. 
De algemene vergadering kan de vrijwillige ontbinding slechts met een meerderheid van vier 

vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen besluiten. 
Indien geen twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is dan kan 

een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarop deze vergadering een geldig 
besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. De besluiten worden 



 

genomen met de meerderheden zoals voorzien in punt 1 en 2 van §1 van huidig artikel. 
Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste 
vergadering worden gehouden.  

d) voor de uitsluiting van een lid. 
De uitsluiting van een lid kan slechts besloten worden met tweederde der aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen 
 
§2. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda 

staan, behalve indien alle aanwezige leden zich akkoord verklaren om het punt, dat niet 
op de agenda voorkomt, te behandelen. 

 
 
Artikel 16 
 
Alle wijzigingen aangaande de statuten, benoemingen, ontslagen of afzetting van een 

bestuurder dienen binnen de maand gepubliceerd te worden in de bijlagen bij het belgisch 
Staatsblad. 

 
 
Artikel 17 
 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter 

en een bestuurder die opgenomen worden in een register dat op de zetel bewaard wordt. 
Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en derden worden ingezien. 

 
 
TITEL IV : DE RAAD VAN BESTUUR  
 
Artikel 18  
 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie en ten hoogste 
twaalf leden, benoemd  en afzetbaar door de algemene vergadering, gekozen uit de 
effectieve leden. In ieder geval mag het aantal bestuurders nooit hoger zijn dan het aantal 
leden van de algemene vergadering. 
 
 
Artikel 19  
 
De raad van bestuur houdt op de zetel van de vereniging een ledenregister bij. Dit register 
bevat de namen, voornamen en woonplaats van de leden. 
Daarenboven worden alle beslissingen aangaande toelating, ontslag of uitsluiting van leden 
door de raad van bestuur ingeschreven in dit register binnen de 8 dagen na kennisname van 
de beslissing. 
 
 
Artikel 20  
 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij eenvoudige 
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, voor een periode van twee 
jaar. 
 
De uiitredende bestuurders zijn opnieuw herkiesbaar.  
Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het 
mandaat. 
 



 

Artikel 21  
 
Bestuurders kunnen uitgesloten worden door de algemene vergadering met een 
meerderheid van twee derden. 
 
Het mandaat van een bestuurder eindigt in rechte wanneer dit lid overlijdt. 
 
Het mandaat van een bestuurder eindigt ook wanneer een schriftelijk ontslag aangeboden 
wordt aan de voorzitter van de raad van bestuur. 
 
 
Artikel 22  
 
De bestuurders kiezen, onder hun leden, een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 
 
 
Artikel 23  
 
De secretaris is belast met de opstelling van de processen-verbaal en met alle geschriften 
die betrekking hebben op de vereniging. 
 
 
Artikel 24  
 
De penningmeester is belast met de boekhouding, de ledenbijdragen en diverse 
ontvangsten. Hij geeft regelmatig, tijdens de vergadering van de raad van bestuur, een 
overzicht van de ontvangsten en uitgaven. 
 
 
Artikel 25  
 
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden aangaande de 
administratie en het beheer van de vereniging. Meer bepaald, en zonder dat deze 
opsomming limitatief is, is de raad van bestuur bevoegd voor : het afsluiten van akten en 
contracten; bankrekeningen openen en beheren; dadingen aangaan; bekomen, verkrijgen, 
verwisselen, verkopen en geven van alle roerende en onroerende goederen; hypotheken 
aangaan; leningen afsluiten; giften afsluiten; aanvaarden van alle giften, subsidies, 
transferten; afzien van rechten; de vereniging vertegenwoordiger bij juridische conflicten, 
zowel als eiser of verdediger, alsook alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de algemene 
vergadering voorbehouden zijn door de wet of onderhavige statuten. 
 
De raad van bestuur is gemachtigd om beschikkingshandelingen te stellen. 
 
 
Artikel 26  
 
De aktes die de vereniging binden, worden gezamenlijk ondertekend door de voorzitter en de 
bestuurder. Zij moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige 
machtiging. 
 
 
 
 
 



 

Artikel 27  
 
De bestuurders gaan, in uitvoering van hun functie, geen enkele persoonlijke verbintenis 
aan. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. 
 
De bestuurders kunnen een vergoeding ontvangen voor de uitvoering van hun mandaat. Het 
bedrag van deze vergoeding wordt jaarlijks beslist door de algemene vergadering, op 
voorstel van de raad van bestuur. 
 
 
Artikel 28  
 
De raad van bestuur kan een afgevaardigd-bestuurder benoemen, die met het dagelijks 
bestuur wordt belast.  
 
Onder dagelijks bestuur wordt verstaan : de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling. 
 
Hij kan de vereniging geldig vertegenwoordigen door te tekenen voor handelingen in verband 
met het dagelijks bestuur, waaronder, in het bijzonder, de financiële operaties met financiële 
instellingen. 
 
Hij is gemachtigd om de beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren, en meer in het 
bijzonder, een mandaat ad litem te verlenen aan een advokaat in juridische handelingen, 
zowel als eiser alsook als verweerder. 
 
De afgevaardigd-bestuurder gaat, in uitvoering van zijn functie voor de vereniging, geen 
enkele persoonlijke verbintenis aan. 
 
 
Artikel 29  
 
De raad van bestuur vergadert om de drie maand. De raad van bestuur wordt 
bijeengeroepen door de voorzitter, telkens de omstandigheden dit vereisen en telkens indien 
2 bestuurders dit aanvragen door middel van een schriftelijke vraag, gericht aan de 
voorzitter.  
De schriftelijke uitnodiging wordt minstens 8 dagen op voorhand verzonden. De vergadering 
wordt gehouden op datum, uur en plaats zoals aangegeven in de uitnodiging. 
 
De uitnodiging bevat eveneens de agenda, die wordt vastgesteld door de voorzitter. 
 
De vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda staan, behalve 
indien alle aanwezige leden zich akkoord verklaren om het punt, dat niet op de agenda 
voorkomt, te behandelen. 
 
 
Artikel 30  
 
De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de 
bestuurders aanwezig is. 
 
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen. Bij staking van stemmen is 
de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
De beslissingen van de raad van bestuur worden aan elke bestuurder medegedeeld. 
 



 

 
Artikel 31  
 
Een reglement van inwendige orde kan door de raad van bestuur voorgesteld worden aan de 
algemene vergadering. Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de raad van bestuur 
doorgevoerd worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuurders. 
 
 
TITEL V : JAARLIJKSE REKENINGEN EN BEGROTINGEN  
 
Artikel 32  
 
§1. Elk jaar, op datum van 31 december, wordt de rekening van het afgelopen jaar 
afgesloten door de raad van bestuur, na goedkeuring door twee rekeningtoezichters, hiertoe 
aangeduid. 
 
§2. In de maand die volgt, legt de raad van bestuur deze rekening van het voorbije jaar 
alsook van de begroting voor het volgende jaar, voor aan de algemene vergadering ter 
goedkeuring. 
 
§3. De vereniging voert een vereenvoudigde boekhouding betreffende de beschikbare 
financiële middelen in liquiditeiten en op rekeningen, en dit zolang ze niet voldoet aan de 
criteria zoals bepaald in artikel 17 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet 
van 2 mei 2002. 
 
§4. Binnen de dertig dagen na goedkeuring van de rekening door de algemene vergadering, 
wordt de jaarlijkse rekening, alsook de documenten zoals bepaald in artikel 17 § 6 van de 
wet van 27 juni 1921, door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België. 
 
 
Artikel 33  
 
De financiële middelen van de vereniging worden jaarlijks gevormd door: 

- de verplichte jaarlijkse ledenbijdrage; 
- bijdragen die van leden of anderen verlangd zouden kunnen worden als vergoeding 

voor geleverde of nog te leveren verrichtingen in uitvoering van het maatschappelijk 
doel; 

- diverse subsidies die haar toegekend worden. 
De financiële middelen van de vereniging mogen niet voor een ander doel dan dat van de 
vereniging gebruikt worden. 
 
 
TITEL VI : ONTBINDING EN VEREFFENING  
 
Artikel 34  
 
De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden van een lid, behoudens indien het 
aantal leden hierdoor minder dan drie zou bedragen. 
 
De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden door een beslissing van de algemene 
vergadering, conform de modaliteiten zoals voorzien in artikel 20 van de wet van 27 juni 
1921 of door een gerechtelijke beslissing. 
 



 

Ingeval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering een of meerdere 
vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden vaststellen en bepalen naar welk doel het netto 
actief vermogen zal worden overgedragen. 
 
 
Artikel 35  
 
In alle gevallen van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, wanneer ook, om welke reden ook, 
zal het netto actief vermogen toegewezen worden aan een gelijkaardige beweging, te 
beslissen door de algemene vergadering. 
 
 
TITEL VII : EINDBESCHIKKINGEN  
 
Artikel 36  
 
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 
juni 1921, op de organisatie van de verenigingen zonder winstgevend doel, gewijzigd door 
de Wet van 2 mei 2002, van toepassing. 


