Privat Security Association PSA
"Pivat Security Association "P.S.A.
Vereniging zonder winstoogmerk,
Opgericht op 9/12/2002 met zetel te Machelen
Statuten gepubliceerd in de Bijlagen tot bet B.S.
Op 4/4/2003 nr. 006199

HIJISHOUDELIJK REGLEMENT
goedgekeurd door de algemene vergadering van 9 december 2002

VOORAFGAANDELIJKE TITEL
Dit huishoudelijk reglement preciseert de sfeer en de werking van de VZW "Privat Security
Association", waarvan de statuten op 4/4/2003 onder het nummer 006199 in de Bij lagen tot het Belgüch
Staatsblad werden bekendgemaakt.
Het yak sommige artikeleri van de statuten aan en omschrijft ze. Indien bepalingen van huidig
reglement strijdig zouden zijn met de letter of de geest van de statuten van de vereniging dan worden ze voor
niet geschreven beschouwd. De strijdigheid en nietigheid van sommige bepalingen van dit regleinent tast de
geldigheid van de andere bepalingen niet aan.
iluidig huishoudelijk reglement is toepasselijk na publicatie van de statuten in het Belgiseh Staatsblad.
en kan slechts na goedkeuring van de algemene vergadering bij gewone meerderheid worden gewijzigd.
TITEL!. - ZETEL, GEBRUIK LOKALEN, SLEUTELS, TAALGEBRUIK.
Artikel 1.
De maatschappelijke zetel is statutair gevestigd te 1830 MACHELEN, Peutiesteenweg 115.
Artikel 2.
Van de lokalen op de maatschappelijke zetel worden enkel duplicaten van de sleutels ter beschikking
gesteld ann de voorzitter van de ram! van bestuur.
Deze persoon is aansprakelijk voor het gebeurlijk verlies of de diefstal van het sleutelduplicaat. Bij
verlies of diefstal dienen zij de secretaris van de vereniging onmiddellijk op de hoogte te brengen.
Artikel 3.
In de lokalen is het binnenbrengen van gelijk weLk voorwerp hetwelk door de Belgische wetgeving
bestraft worth, uitdrukkelijk verboden. Inbreuk op deze regel kan leiden tot het ontslag van het lid.
Als een gebruiker schade veroorzaakt, dient de dader ze onmiddellijk zelf of door toedoen van derden te
herstellen. Als dit onmogelijk is, zullen de kosten van de vervanging ann de betrokkene worden aangerekend.
Artikel 4.
De vereniging maakt geen onderscheid tussen leden die de verschillende landstalen spreken. Elk lid
gebruikt zijn cf haar eigen taal.
Dc uiinodigingen worden opgesteld in de twee landstalen Dc verslagen, notulen en andere
mededelingen worden opgesteld in de taal waarin ze worden meegedeeld aan de vereniging.
Artikel 5.
Pro memorie
TITEL II. - SOORTEN LEDEN
Artiket 6.
Tot de vereniging kan toetreden elke natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur aanvaard
wordt. Dc raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming van een lid of van een werkend lid.
Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren.
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Het kandidaat werkend lid dient te voldoen ann de volgende toetredingsvoorwaarden:
1.
2.
3.

Beschikken over ecu geldige vergunning voor de exp!oitatie van een interne bewakingsdierist.
Minimum drie jaar erkend zijn als inteme bewakingsdienst en tijdens deze periode geen schorsingen en!
of schrappingen hebben opge!open.
Dc interne bewakingsdienst moet dee! uitmaken van een bedrijf met cen minimum van 100
werknemers.

Alle leden ondersthrijven bij hun toetreding de statuten, in voorkomend geva! bet huishoudelijk
reglement.
Buiten hun omschrijving in de statuten dienen de werkende leden natuurlijke, meerdeijarige personen te
zijn. Hun aantal werkende leden wordt beperkt tot IS. Er worden geen specifieke voorwaarden voerzien met
betrekking tot de verhouding werkende - niet werkende leden.
Ruiten de leden die hun ontslag bij de mad van bestuur indienen, worden ook als ontsiagnemend
beschouwd de kden die meer dan due maanden achtcrstand hebben bij de betaling van bun bijdrage.
Artikel 7.
Dc mad van bestuur kan op door haar te bepa!en voorwaarden ook andere personen als steunende of
besehermeude leden tot de vereniging toe!aten en! of uitnodigen OP de rand van bestuur.
Steunend !id is de natuur!ijke of rechtspersoen die daartoe een aanvraag heeft ingediend bij de raad van
bestuur en overeenkomstig de voorwaarden verme!d in het artike! 6 van de statuten werd voorgedragen.
Beschermende leden zijn de personen die eenjaar!ijkse bijdrage beta!en nan de vereniging die hoger is
dan het dubbe! van de statutair vastgeste!de maximum !edenbijdrage die ge!dt voor de werkende !eden, met
andere woorden een bijdrage hoger dan 400 Euro, indien de bijdrage van de werkende !eden op 200 euro wordt
vastgesteid. Dit bedrag ligt uiteraard lager indien ook de bijdrage van di, werkende leden niinder dan 200 Euro
bedraagt.
Dc sleuncnde Jeden en beschemwnde leden bezitten niet de rechten van de werkende Jeden. Ze
verwerven bet statuut van niet-werkend !id en bezitten cite! een aanwezigheidsrecht op de a!gemene
vergadering en een inzagerecht in tie notulen.
TITEL HI. - TOETREDINGSPROCEDIJRE VOOR NIEUWE LEDEN.
Artikel 8.
Het kandidaat-lid, zowe! werkend a!s niet-werkend stuurt zijn schriftelijke kandidatuur, bij gewoon
schrijven naar de voorzitter van de rand van bestuur
Dc voorzitter van de rand van bestuur maakt de kandidaatste!!ing bekend OP de eerstkomende Algemene
vergadering, veer de werkende !eden en op de eerstkomende Rand van bestuur voor de niet werkende leden.
Dc A!gemene vergaderiug of in voorkomend geva! de Raad van bestuur neemt kennis van de
kandidatuur en gnat in eerste instantie na of de kandidaat vo!doet ann de wette!ijke en statutaire
toetredingsvoorwaarden. Dc bevoegde vergadering kan vragen dat de kandidaat zich komt voorstc!!en. In dat
geva! zal de kandidaat uitgenodigd worden op de vo!gende vergadering van bet orgaan,
Dc stemming over de kandidatuur gebeurt bij unanimiteit De stemming is niet geheim.
Dc motieven waarom een !id a! dan niet aanvaard is geworden moeten niet meegedee!d worden ann de
kandidaat. In de notu!en moet enkel verme!d worden dat de betrokken kandidaat al dan niet aanvaard is.
De voorzitter van de Rand van bestuur deelt de uits!ag van de stemming schriftelijk mee nan de
kandidaat. 13ij positieve uitslag wordt in die kennisgeving het lid uitgenodigd zijn lidgeld te betalen veer bet
lopende jaar.

TITEL IV. RECHTEN VAN LIE LEDEN.

1.
2.
3.
4

Artikel 9.
Dc werkende leden beschikken over de vo!gende dwingende rechten:
stemreeht op de a!gemene vergadering;
het recht em de algemene vergadering samen te roepen;
het recht om een voorstel op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen;
het recht om kennis te nemen van de geschreven stukken van de vereniging;
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5.
6.
7.
8.

het recht op vrij ontslag uit de vereniging;
bet recbt op een bijzondere procedure in geval van gedwongen ontslag uitsluiting uit de vereniging;
het recht op de goederen van de vereniging overeenkomstig bun bestemming en binnen de perken van de
statutaire bepalingen;
bet recht orn de ontbinding, nietigheid van een handeling van de V.Z.W. of van een beslissing van de
vereffenaars te vorderen, zonder van enig ander belang dan bet !idmaatschap te moeten doen b!ijken.
TITEL V. BIJDRAGE VAN DE WERKENDE LEDEN

Artikel 10.
Ret bedrag van de bijdrage van de werkende leden bestaat uit een eennialige bijdrage zoals vastgelegd
in de statuten.
I-let bedrag van de blidrage wordtjaarlijks vastgestetd door de algemene vergadering.
Artikel 11.
De basisbijdrage van de steunende [eden en besehermende leden zal bepaald worden overeenkomstig
artikel 7 van het huishoudelijk reglement.
De basisbijdrage is ondeelbaar. Dc mad van bestuur kan op door haar te bepalen voorwaarden een
veelvoud van de basisbijdrage vorderen aan een aanta! door hem te bepalen eategorieën van niet-werkende
!ederi.
Ret bedrag van de bijdrage dat de basisbijdrage in dat geval overstijgt is een verplichte aanbrengst
hetgeen betekent dat de vereniging tot teruggave verplicht is bij de ontbinding van de vereniging in tegenstelling
tot de basisbijdragen die steeds verworven zijn door de vereniging en niet tot teruggave verplichten.
TITEL VI. - BEWIJS VAN RET LIDMAATSCI-IAP
Artikel 12.
Ret bewijs van hut lidmaatschap tegenover de andere leden van de vereniging vo!staat. Dit bewijs kan
op eender welke marrier geleverd worden. Ret bewijs kan zelfs geleverd worden door middel van getuigen of
vermoedens.
Ret bewijs van betaling van het lidgeld gefdt op zich niet ais vo!doende bewijs van !idmaatschap. I-let
!idmaatschap van deze vereniging zal ook b!ijken nit het succesvol dooriopen van de toetredingsprocedure zoals
vermeld in art.8 van dit reglement.
T!TEL VII. - DEONTOLOGIE VAN DE LEDEN
Artikel 13
1-let werkend lid vethindt zich ertoe actief mee te werken aan de verwezenlijking van het
maatschappelijk doe! van de vereniging zoals omsehreven in artikel 3 van de statuten.
flu leden werken op vrijwillige en belangeloze basis. Wehswaar worden de werkehjke kosten vergoed
die voortvloeien uit de uitoefening van de acties voor rekening van de vereniging. De bijdrage wordt geacht
kostendekkend te zijn.
De leden zijn gebonden door de discretiep!icht
In de nitoefening van bun functie zullen de leden geenszins de aankoop van goederen of diensten
aanbevelen waarin zijzelf een belang hebben. Zij zullen geen commissieloon, noch honorarium aanvaarden van
de personen of ondememingen die zij hebben aanbevolen.
Dc leden zullen zich in bun geifragingen door deze principes laten teiden en ze verbinden er zich toe
geen daden te stellen die strijdig zijn met bet maatschappelijk doe! van de vereniging of de vereniging op ëën of
andere manier sehade toe te brengen.
Dc voorzitter van de Raad van ISestuur is gemachtigd om een !id voor een door hem te bepa!en termijn
uit te sluiten indien bet !id de deontologische rege!s niet heeft nage!eefd. Ret aldus gesanctioneerde !id is
gemaehtigd on zich op de eerstvolgende bijeenkomst van de mad van bestuur te verantwoorden voor zijn
gedrag.
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TITEL VIII. - DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.
Dc algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden van de V.LW. Steunende en
beschermende leden mogen de vergadering bijwonen zonder stemrecht.

-

Artiket 15.
Dc algemene vergadering heeft de volgende opdrachten:
Net wijzigen van tie statulen
Het benoemen en afzetten van de bestuurders van de vereniging;
lie vrijwillige ontbinding van tie vereniging;
Het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;

Artikel 16.
De vorm van de oproeping gebeurt sehriftclijk zoals omsehreven in artikel 15 §3 van de statuten. lie
oproeping gebeurt door de rand van bestuur en bij een gewoon gepersonaliseerde opmepingsbrief met de post
verzonden of per E-mail.
.41k leden moeten worden opgeroepen en dit minstens acht dagen voor de vergadering. Dc postdatum
of uitgangsdatum van de mail geldt als bewijs.

I.
2.
3.
4.
5.

Artikel 17.
lie oproepingsbrief moet nünstens bevatten:
lie aanduiding dat bet gaat om een algemene vergadering van de V.Z.W.
De benaming van de vereniging.
lie aanduiding van de plaats, datum en uur. Bij ontstentenis van deze gegevens zijn de leden in de
onmogelijkheid om ann de oproeping voor tie algemene vergadering gehoor te geven.
Dc agenda
In bijlage: het verslag van de vorige algemene vergadering.

Artikel 18.
1k algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de rand van bestuur. Bij
afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of bij verhindering
door het oudste aanwezige lid.
lie seeretaris van de rand van bestuur stelt bet verslag van tie algemene vergadering op. Net verslag van
de algemene vergadering is tie geschreven weergave van de beraadslagingen en stenmiingen op die vergadering.
Net dient ondertekend te zijn door minstens Iwee leden van tie rand van bestuur en wordt bewaard op het
secretariaat van de directieraad. Het bevat vier onderdelen:
1
1.
2.
3.
4.
5.

gegevens van de vergadering
de datum van de vergadering
bet aanvangs- en einduur van de vergadering
de locatie
de aanwezige leden
de afwezige [eden en de eventueel verontschuldigde leden.

2
I.
2.
3.

de Se bespreken onderwetpen
tie goedkeuring van bet verslag van vorige algemene vergadering.
lie andere agendapunten
lie eventuele open agendapunten varia

3 de beraadslaging
I. Chronologisehe bespreking van de agendapunten met bondige vermelding van eventuele pm's en contra's en
van de eventuele uitslag van tie stemming. Ook de stemverhouding moet vernield wordea
2. lie vergadering kan aiieen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij nIle aanwezige
leden van de vergadering ermee instemmen dat het niet-geagendeerde onderwerp toch behandeld wordt.
4 de evenlue/e vasistel/ing van datum, p/oats en uur van de volgende algemene vergadering.
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TITEL IX. - DE RAAD VAN BESTUIJR
Artiket 19.
Do ledon van de mad van bestuur warden overeenkomstig artikol IS van de statuten bonoemd door do
werkendo loden voor eon herniouwbare termijn van vijfjaar.
Bij gebrek ann tijdige vornieuwing van do rand van bestuur, zijn de bestuordera in fimctio verplicht orn
hun mandaat verder uit to oefenen tot in hun vervanging is voorzien. Doze overgangsmaatregel is evenwel goon
stilzwijgende hemieuwing van bet bestuursmandaat voor eon niouwe termijn van vijfjaar.
Valt eon bestuursmandaat open tijdens hot lopende mandaat ontslag, overlijden, dan zal de bestuurder
die door de algomene vergadering bonoomd wordt tor vervanging hot mandaat van zijn voorgangor vol eindigen.
Als een werkend lid van do rand van bestuur driemaal na elkaar en zondor afdoende roden afwezig is op
de raadsvergaderingon, wordt hij automatisch verondersteld ontslagneniond to zijn.
leder werkend lid kandidaat voor eon verkiezing in do rand van bestuur is verplicht eon programma voor
to stellon dat zijn bedoolingcn, prioriteiton en niotivoring inhoudt. flat moet goschieden ann do hand van een
getypt document van ten minsto vijf regels.
Artikel 20.
De aanduiding van de flinctios van voorzittor, ondorvoorzitter, secretaris en ponningmeostor dient als
volgt to geschieden:
I. Er wordt door de voornittor van de mad van bestuur cen agondapunt in do oproepingsbriof voor de mad van
bestuur opgenomen dat luidt als volgt: "beraadslaging over het vorkiezon van de voorzitter, ondorvoorzitter,
secrotaris on! of penningniooster in de schoot van do raad van bostuur -eventuele bonoomingsvoorwaardon
ovontuolo oponstelling van do vacatures".
2. Op do daaropvolgondo rand van bostuur wordt heshst om do niot-statutair vorplichto flinctios al dan niot in
to vullon. Ook do oventuelo benoomingsvoorwaardon on taakomschrijvingon wordon opgegevon.
3. Ms nib kandidaturon binnongokomon zijn worth in do oproepingsbrief voor do daaropvobgonde rand van
hestuur als agendapunt opgonomon: "onderzoek van do kandidaturen - aanduiding van dejün cries
4. Er wordt op do mad van bestuur gestomd met eon gewone meerderhoid van do aanwozige stommon, tenzij do
rand van bestuur op do voorgaande rand van bestuur eon grotere meerdorheid vooropgosteld had.

-

-

-

-

-

1.
2.

Artikel 21.
Do taakvordoling onder do flincties binnen do rand van bestuur is als volgt:
de voorzitter roopt do vergaderingen van do rand van bestuur on do Algomone vorgadoringen bij elkaar, stolt
do agenda op on !oidt do bespivicingon;
de ondervoorzittor vervangt de voorzittor wanneer doze vorhindord is;
de socretaris bewaart do notulon van do vorgadoring in do archioven on verstrelct afschriften ann do loden op
bun vorzoek;
do penningmoster voert do bookhouding on stolt de jaarlijkso rekoningon op.
Artikel 22.
Do mad van bostuur heoft als taakomschrijving:
het waken over de nabeving van de doelstoliingon en hot totalo boloid van de voreniging;
do goedkouring van do projocton on do stemming over do toegokondo middolen;
de ondertekoning van do projecten van nile contracten van gelijk wcbke anni ongeacht of ze do veroniging
goheel of gedooltelijk binden;
instaan voor hot bostuur en do controlo van do rekoningon, inning van de bijdragon. enz.;
de controlo van de activitoiton, hot opstellen van hot document nodig voor hot indionon van projocten en nan
hot eind van bet jaar do nodigo evaluatio doen, en hot opstoflen van hot vorslag over do bijeonkomst van do
coordinatoren van do projecton.
Artikel 23.
Om goldig to kunnon beslissen moot do mad van bostuur voldoen ann drio cumulatiovo voorwaarden:
do loden van do rand van bestuur mooten allomaal uitgenodigd wordon om ann do besluitvorrning doe! to
nernon;
do loden van do mad van bostuur moeton de kans krijgon om hun standpunt met betrokking tot dote nomen
boslissingon meo te doben ann do andore bestuurdors;
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3.

de leden van de mad van bestuur macten allen de kans krijgen am Ic stemmen over de te nemen
beslissingen;

De oproeping gebeurt door de voorzitter van de rand van bestuur per gewone gepersonaliseerde
opmepingsbriefaan huis gepost of per E-mail. Dc vergadering wordt gehouden op dag, uur en plants aangeduid
in de oproepingsbrief.
Aile leden macten warden opgemepen en dii minstens aeht dagen veer de vergadering. Dc pestdatum
of uitgangsdatum van de mail geldt als bewijs.
Artikcl 24.
Dc opmepingsbrief meet minstens bevatten:
1. Plaats, datum en tijdstip van de vergadering.
2. Dc agendapunten waarover de mad van bestuur zal macten herandslagen.
3. In bijiage: het verslag van de vorige algemene vergadering en van de vergadering van de rand van bestuur.
Dc agenda wordt vastgesteld doer de voorzitter van de Raad van bestuur. Dc vergadering kan alleen
beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en deze er
unaniem mee instemmen dat over het niet-geagendeerde onderwerp tech beraadslaagd en gestemd mag worden
door de rand van bestuur.
Artikel 25.
Indien de voorzitter van de rand van bestuur dat opporttiun acht kan de mad van bestuur een voorstel
goedkeuren door de ondertekening voor akkoord van een rondschrijven dat het voorstel bevat gesteund door aile
leden van de rand van bestuur.
In dat geval dient de raad van bestuur niet samengeroepen te worden om geldig Ic beraadslagen. 1-let
rondschrijven bevat de volgende verrneldingen:
1
vermelding dat lid gaat em een voorstel van beslissing van de mad van bestuur;
2°
vernelding dat enkel de ondertekening van bet voorstef doer aile leden van de rand van bestuur de
goedkeuring van het voorstel tot gevolg heefi.
vermelding dat bet voorstel niet gearnendeerd knit worden en dater geen voorbehoud kan gemaakt
3°
worden door de leden.
4°
vennelding dat alle leden van de mad van bestuur bet stuk ondertekend terug moeten zenden met
daarbij de eigenhandig geschreven woorden "gelezen en goedgekeurd".
50
verrnelding dat bet ondertekende mndsehrijven binnen tien dagen teruggestuurd moet worden naar de
maatschappelijke zetel.
Artikel 26.
Dc mad van bestuur weSt voorgezeten door haar voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter weSt de
rand voorgezeten doer de ondervoorzitter of bij verhindering door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 27.
Dc voorzitter of de meerderheid van de leden mogen iedere persoon opmepen die knit bijdmgen tot
verduidelijking van een agendapunt. Die deskundigen zijn evenzeer als de leden gehouden tot het naleven van de
discretieplicht over de beraadslagingen en de sternmingen. Dc aldus uitgenodigde deskundigen nemen niet deel
ann de stemmingen.

Artikel 2S.
De secretaris van de rand stelt het verslag op. 1-let versiag van de rand van bestuur dient ondertekend te
zijn door de voorzitter of bij verhindering door de ondervoorzitter en werdi bewaard op bet secretariaat van de
directieraad. Ret verslag wordt op eenvoudig verzoek van de leden van de mad van bestuur aan hen meegedeeld
doer de secretaris. FEet verslag bevat vier onderdelen:
I. de gegevens van de vergadering
de datum van de vergadering
bet aanvangs- en einduur van de vergadering
de locatie
de aanwezige leden
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de afwezige leden en de eventucel verontschuldigde leden
2. de te bespreken onderwerpen
de goedkeuring van bet versing van vorige mad van bestuur
de andere agendapunten
de eventuele agendapunten varia
3. de beraadslaging
Chronologische bespreking van de agendapanten met bondige vermelding van eventuele pm's en
conira's en van de eventuele uitslag van de stemming. Ook de stemverhouding moet vermeld
worden.
4. de eventuele vaststelling van datum, plaats en uur van de volgende raad van bestuur.

De mad van bestuur vergadert slechts als ten minste twee derde van de bestuurders aanwezig of
gevolmachtigd is. De beslissingen worden genomen bij unanimiteit van de aanwezige leden.
Dc beslissingen van de Rand van bestuur worden overgemaakt nan eWe bestuurder. 1k goedgekeurde
notulen worden opgenomen in een daartoe bcstemd register. Afschriften of uittreksels worden geldig
ondertekend door de voorzitter.
TITEL X. - DIVERSE BEI'ALINGEN
Artikel 29.
Dc Raad van bestuur kan beslissen vernekeringen a! te sluiten indien nodig.
Artikel 30.
Indien de vereniging ontbonden worth, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen te
bestemmen ten voordele van een goed dod.
Artiket 31.
Dit huishoudelijk regiement Jigt ter inzage van alle leden.
Dc tekst van huidig regiement werd goedgekeurd door de rand van bestuur op 9/12/2002 en is van
kracht vanaf deze datum.
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