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GECOÖRDINEERDE STATUTEN 
 
Nummer van de vereniging : 61992003 
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 20/09/2006, 5/12/2008,  21/6/2011 
 
TITEL I. -- Benaming, zetel, doel, duur 
 
Art. 1. Tussen de ondergetekenden wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder 
de benaming " Private Security Association " (PSA). 
De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven 
en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming " PSA " te gebruiken. 
 
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk 
arrondissement Halle-Vilvoorde. 
Ten titel van inlichting en zonder hieraan enig statutair karakter te verlenen geldt als volledig 
adres, Peutiesteenweg 115, 1830 Machelen. De raad van bestuur is bevoegd om het adres van de 
maatschappelijke zetel te wijzigen binnen de grenzen van hetzelfde gerechtelijk arrondissement. 
{de algemene vergadering van 12 juni 2006 heeft beslist de maatschappelijke zetel te vestigen op 
het adres Olympiadenlaan 20 (IPB - interne postbus 400), 1140 Evere}. 
 
Art. 3. De vereniging heeft tot doel een discussieforum op te richten aangaande de problematiek 
van de interne bewakingsdiensten uit een zo groot mogelijk aantal bedrijfssectoren en de 
problematiek van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoer, met als doel de kwaliteit van 
de dienstverlening van de interne bewakingsdiensten en de veiligheidsdiensten te verhogen en te 
optimaliseren en secundair de representativiteit van de interne bewakingsdiensten en de 
veiligheidsdiensten te verhogen naar de Federale overheid toe. 
Om het doel omschreven in het vorige lid te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben en/of dit doel kunnen 
bevorderen. 
Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in 
overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt 
wordt om dit doel te bereiken. 
Tot het doel van de vereniging behoort eveneens het rationeel beheer en de instandhouding van 
de onroerende goederen die eigendom zijn van de vereniging, in overeenstemming met het 
hogere doel waarvoor de vereniging is opgericht. 
 
Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
Zij wordt opgericht door : 
De heer VANDERKIMPEN, afdelingschef N52, NMBS-B-Security, Rijksweg 163, 9681 Maarkedal. 
De heer GEUDENS Gilbert, riskmanager CARREFOUR, Rodenbachlaan 3, 2980 Zoersel. 
De heer DE JONGE Jean-Pierre, chef van de dienst Veiligheid-Toezicht NBB, Terlindenstraat 38, 
1740 Ternat. 
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De heer STEEN Patrick, Facility Manager, Vrije Universiteit Brussel, Steense Dijk 376, 8400 
Oostende. 
De heer VAN HERCK Danny, diensthoofd Centrale en logistieke diensten K.U. Leuven, Rigessel 146, 
3111 Wezemaal. 
De heer VERSTRAETEN Geert, departementshoofd Algemene Diensten - Umicore Precious Metals, 
Vilain XIII laan 63, 9150 Bazel-Kruibeke. 
Mevr. VAN DER MUEREN Sabina, veiligheidschef NMBS, Sint-Romboutsweg 3, 1820 
Steenokkerzeel. 
 
TITEL II. -- Lidmaatschap 
 
Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt. De vereniging heeft werkende en toegetreden leden. 
Tot de vereniging kan toetreden elke natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur 
aanvaard wordt. De raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming van een 
werkend lid of van een toegetreden lid. De raad van bestuur dient haar toelating of weigering niet 
te motiveren. 
Een werkend lid dient te voldoen aan de volgende criteria : 
- deel uitmaken van een interne bewakingsdienst  of een veiligheidsdienst die vergund is voor 

bewakingsactiviteiten, 
- de interne bewakingsdienst of veiligheidsdienst moet minimum 1 jaar vergund zijn en mag 

tijdens deze periode geen schorsingen en/of schrappingen door de overheid hebben 
opgelopen. 

- de interne bewakingsdienst of veiligheidsdienst moet deel uitmaken van een onderneming 
met een minimum van 50 personen in dienst, 

- na aanvaarding als werkend lid, regelmatig de werkvergaderingen van de vereniging bijwonen 
of er vertegenwoordigd zijn. 

De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten en het huishoudelijk reglement. Hierop 
wordt een uitzondering gemaakt voor de leden die toetreden voor de datum van publicatie van 
de statuten in het Belgisch Staatsblad, die het huishoudelijk reglement onderschrijven na 
publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad. De leden zullen zich in hun gedragingen door 
deze principes laten leiden en ze verbinden er zich toe geen daden te stellen die tegenstrijdig zijn 
met het maatschappelijk doel van de vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe te 
brengen. 
 
Art. 6. De raad van bestuur kan op door hem te bepalen voorwaarden steunende leden of 
beschermende leden tot de vereniging toelaten en/of uitnodigen op de raad van bestuur. 
Deze personen bezitten echter niet de rechten van leden. Zij hebben geen stemrecht en geen 
inzagerecht in de notulen. 
 
Art. 7. De basisbijdrage van alle leden wordt bepaald door de raad van bestuur. Zij bedraagt 
minimaal 150 EUR, maximaal EUR 500. Deze bijdrage geldt voor het lidmaatschap van een jaar. 
 
Art. 8. Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid en bij 
verlies van de hoedanigheid. 
Het lidmaatschap eindigt eveneens indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de voorzitter van 
de raad van bestuur, vrijwillig ontslag of, indien de algemene vergadering beslist een lid uit te 
sluiten met een meerderheid van twee derden der stemmen, bij de uitsluiting. 
 
Art. 9. De uittredende, ontslagnemende of uitgesloten leden, alsook hun erfgenamen of de 
erfgenamen van de overleden leden verzaken aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het 
maatschappelijk bezit van de vereniging. Ze kunnen evenmin de eventueel door hen zelf of door 
hun rechtsvoorganger uitgekeerde bedragen terugvorderen. 
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TITEL III. -- Stichtingsvergadering 
 
Art. 10. geschrapt 
 
TITEL IV. -- Algemene vergadering 
 
Art. 11. De algemene vergadering bestaat uit de leden. De werkende leden beschikken in de 
vergadering over één stem. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene 
vergadering. 
 
Art. 12. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd 
1.  voor het wijzigen van de statuten, 
2. voor het benoemen en afzetten van de bestuurders van de vereniging, 
3.  in voorkomend geval, voor het benoemen en afzetten van de commissarissen en bepalen van 

hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend, 
4.  voor de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, 
5. voor het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, 
6.  voor de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 
7.  voor het uitsluiten van een lid, 
8.  voor het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk, 
9.  in alle gevallen waarin de statuten zulks vereisen. 
 
Art. 13. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. 
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de algemene vergadering voorgezeten door de 
ondervoorzitter. Is ook de ondervoorzitter verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten 
door de oudste van de aanwezige leden. 
 
Art. 14.  
par. 1. Elk jaar wordt minstens één algemene vergadering gehouden op de dag en uur te bepalen 
door de raad van bestuur (ten laatste binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het 
boekjaar) 
par. 2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de 
omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom verzoeken. 
In dit laatste geval dient de raad van bestuur binnen de maand gevolg te geven aan het 
verzoekschrift. 
par. 3. De leden worden door middel van een gewoon schrijven of via e-mail opgeroepen voor de 
algemene vergadering door de raad van bestuur. De oproepingsbrief dient de leden tenminste 
acht dagen vóór de vergadering te bereiken. De postdatum of de datum van verzending van de 
mail geldt als bewijs. 
par. 4. De algemene vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de 
oproepingsbrief. 
par. 5. De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de 
voorzitter, maar alle werkende leden hebben het recht bijkomende punten op de agenda te 
plaatsen. 
De toegetreden leden richten hun grieven schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur 
die oordeelt of het punt op de agenda zal opgenomen worden. Indien de grieven niet 
weerhouden worden zal een gemotiveerd schrijven gericht worden aan het toegetreden lid.  
 
Art. 15.  
par. 1. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij twee derden van de 
stemmen van de aanwezige leden. Over de wijziging van de statuten kan evenwel slechts 
beraadslaagd worden indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de uitnodiging werd 
toegelicht, dit onverminderd de vigerende wetgeving. 
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par. 2. geschrapt 
par. 3. Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen bij volmacht. Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend. 
 
Art. 16. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register, aanwezig in 
de zetel van de vereniging, en worden ondertekend door de voorzitter. Elk lid ontvangt binnen de 
maand een afschrift van de notulen. 
De toegetreden leden beschikken over een inzagerecht in de notulen. 
 
TITEL V. -- Bestuur 
 
Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vijf 
bestuurders. De bestuurders dienen werkend lid te zijn van de vereniging. 
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn 
van vijf jaar. 
Uitgesloten, ontslagnemende of overleden leden van de raad van bestuur worden vervangen door 
een nieuwe bestuurder, benoemd door de algemene vergadering. De nieuwe bestuurder wordt 
benoemd voor de resterende tijd van het vrijgekomen mandaat.  
Aan de bestuurders en leden kan geen vergoeding uitgekeerd worden. 
 
Art. 18. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging, verbindt de vereniging en 
vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. 
De raad is bevoegd om alle daden van beheer te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door 
de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden niet overdragen, noch aan zijn leden, noch aan 
derden. 
De raad van bestuur is tevens bevoegd om daden van beschikking te stellen die een tegenwaarde 
in geld van EUR 1 000 niet overschrijden. 
De raad van bestuur treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al 
of niet aanwenden van rechtsmiddelen. De voorzitter, of bij afwezigheid de ondervoorzitter, is 
bevoegd tot het verstrekken van het mandaat ad litem aan een advocaat in uitvoering van de 
beslissing van de raad van bestuur om in gerechtelijke acties als eiser of verweerder op te treden. 
 
Art. 19. De raad kan onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een 
penningmeester benoemen. 
Het voorzitterschap van de raad mag door dezelfde persoon slechts gedurende maximaal vijf 
opeenvolgende jaren worden waargenomen tenzij de raad met unanimiteit zou beslissen om zijn 
mandaat te verlengen met een opvolgende nieuwe termijn van vijf jaar. Dezelfde meerderheid is 
vereist voor de daaropvolgende termijnen van vijf jaar door dezelfde persoon. De specifieke 
functies van de raad van bestuur worden omschreven in het huishoudelijk reglement. 
 
Art. 20. De raad van bestuur kan één of meerdere personen aanduiden die met het dagelijks 
bestuur worden belast. 
Onder dagelijks bestuur wordt onder meer begrepen de lopende zaken en de dagelijkse 
briefwisseling. 
 
TITEL VI. -- Begroting en rekening  
 
Art. 21.  
par 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
par 2 Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven 
over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar 
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en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar onderworpen aan de 
goedkeuring van de algemene vergadering.  
 
TITEL VII. -- Ontbinding en vereffening 
 
Art. 22. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover 
het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging 
over de wettelijke regularisatietermijn. 
De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering 
overeenkomstig de vigerende wetgeving, door een gerechtelijk beslissing of door intrede van de 
ontbindende voorwaarde. 
 
Art. 23. Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke 
daarvan door de rechtbank, een, of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de 
wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld. 
 
Art. 24. Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, gerechtelijk of door intrede van de 
voorwaarde, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen te bestemmen ten voordele 
van een goed doel. 
 
TITEL VIII. -- Slotbepalingen 
 
Art. 25. Zijn niet alle werkende leden op de stichtingsvergadering, hetzij op de 
ontbindingsvergadering, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Op deze 
tweede vergadering kan rechtsgeldig beslist worden, welk het getal der aanwezige leden ook zij. 
In dat geval dient de beslissing echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd te worden. 
 
Art. 26. Onverminderd het bepaalde in de artikels 4,4° en 20 van de wet van 27 juni 1921 met 
betrekking tot de bevoegdheid van de algemene vergadering om de vereniging te ontbinden zijn 
de bepalingen van de artikels van deze statuten niet voor afschaffing, noch voor enige vorm van 
wijziging vatbaar. 
Het wijzigingsverbod geldt evenwel onverminderd het recht de statuten aan te vullen indien deze 
de in het vorige lid vermelde artikels naar inhoud en draagwijdte niet aantasten. 
 
Art. 27. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27 juni 1921, 
gewijzigd bij wet van 2 mei 2002, en deze gebruiken in zake verenigingen van overeenkomstige 
toepassing. 
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--Benoemingen 
 
Onmiddellijk na de oprichting van de vereniging zonder winstoogmerk " Private Security 
Association ", met zetel te 1830 Machelen, Peutiesteenweg 115, zijn de stichters in buitengewone 
algemene vergadering bijeengekomen en hebben in uitvoering van de artikels 18 tot en met 21 
van de statuten van voormelde vereniging voor de eerste maal als leden van de raad van bestuur 
aangesteld en dewelke hun mandaat hebben aanvaard : 
1. De heer DE JONGE Jean-Pierre, Terlindenstraat 38, 1740 Ternat. 
2. Mevr. VAN DER MUEREN Sabine, Sint-Romboutsweg 3, 1820 Steenokkerzeel. 
3. De heer GEUDENS Gilbert, Rodenbachlaan 3, 2980 Zoersel. 
4. De heer STEEN Patrick, Steense Dijk 376, 8400 Oostende. 
5. De heer VANDERKIMPEN Hendrik, Rijksweg 163, 9681 Maarkedal. 
6. De heer VAN HERCK Dany, Rigessel 146, 3111 Wezemaal. 
7. De heer VERSTRAETEN Geert, Vilain XIII laan 63, 9150 Bazel-Kruibeke. 
Dewelke zijn functie aanvaardt. 
 
{De buitengewone algemene vergadering benoemt op 12 juni 2008, de volgende personen als 
leden van de Raad van Bestuur: 
Gilbert Geudens, voorzitter 
Hendrik Vanderkimpen, ondervoorzitter 
Jessy Honéé, penningmeester 
Peter Provenier, secretaris 
Patrick Steen, bestuurder 
Freddy Pardon, bestuurder.} 
 
{De buitengewone algemene vergadering benoemt op 1 april 2011 Marc Deneyer tot lid van de 
raad van bestuur. Marc Deneyer voleindigt het mandaat van Jessy Honée, die ontslag heeft 
genomen en die van de algemene vergadering kwijting krijgt voor haar bestuursdaden. De raad 
van bestuur benoemt Marc Deneyer tot penningmeester. Marc Deneyer aanvaardt dit mandaat. } 
 


