19 maart 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Statuten - Artikel 11. Interne functionele structuur
De geassocieerde, aangesloten en toegetreden leden kunnen ingedeeld worden in permanente of
tijdelijke bedrijfsgroepen volgens activiteit, assortimentstype, handelsvorm, verkoopmethode,
gepresteerde diensten of nog, volgens elk ander door het Directiecomité te definiëren criterium.
Het huishoudelijk reglement omschrijft de werking van deze bedrijfsgroepen binnen de vereniging.
Deze bedrijfsgroepen kunnen rechtspersoonlijkheid bezitten. In dat geval mogen hun statuten geen
enkele onverenigbaarheid vertonen met deze van de vereniging. Die statuten, alsook elke wijziging ervan,
moeten worden onderworpen aan de goedkeuring van het Directiecomité.
De bedrijfsgroepen die de rechtspersoonlijkheid bezitten kunnen slechts geassocieerde, aangesloten of
toegetreden leden van de vereniging als lid toelaten.
Huishoudelijk reglement: artikel 11 van de statuten – Werking van de bedrijfsgroepen en de
werkcommissies
Op eigen initiatief of op verzoek van een voldoende aantal leden richt het Directiecomité permanente of
tijdelijke bedrijfsgroepen op rekening houdend met de criteria die in artikel 11 van de statuten zijn
vastgelegd of andere criteria die het zelf bepaalt. Het Directiecomité richt ook de werkcommissies op die
het nuttig acht om het maatschappelijk doel van de Federatie te verwezenlijken.
De geassocieerde, aangesloten en toegetreden leden worden geïnformeerd over de installatie van die
groepen en commissies en kunnen er deel van uitmaken op eenvoudig verzoek, waarbij een
vertegenwoordiger moet worden aangesteld die zich ertoe verbindt om actief deel te nemen aan de
werkzaamheden van de gekozen groep of commissie.
De bedrijfsgroepen en commissies worden geleid door een voorzitter en door een lid van het
permanente orgaan van de Federatie. De voorzitter moet een effectieve, dagelijkse functie uitoefenen in
het lidbedrijf dat hij vertegenwoordigt.
Het mandaat van voorzitter van een bedrijfsgroep zonder rechtspersoonlijkheid en dat van voorzitter
van een werkcommissie geldt voor een periode van drie jaar. Die mandaten kunnen één keer worden
hernieuwd.
Op gemotiveerd verzoek kan het Directiecomité een bedrijfsgroep een specifiek budget toewijzen ter
financiering van zijn activiteiten.
Statuten - Artikel 12. Toetreding (van leden)
Om als geassocieerd of aangesloten lid opgenomen of wederopgenomen te worden moeten zowel de
natuurlijke als rechtspersonen :

behoren tot de handelssector zoals omschreven in artikel 4;

zich schriftelijk bij de vereniging kandidaat stellen;

de instemming verkrijgen van de Raad van bestuur die bij gewone meerderheid,
overeenkomstig de beschikkingen van het huishoudelijk reglement, in hoogste instantie en
discretionair beslist, zonder zijn beslissing ten aanzien van de kandidaat te moeten
verantwoorden.
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De Raad van bestuur kan toegetreden leden toelaten. Hij beslist discretionair en zonder enige verdere
motivatie of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid.
Huishoudelijk reglement: artikel 12 van de statuten – Aanvaarding van leden
Opdat de Raad van bestuur met kennis van zaken een beslissing zou kunnen nemen, moet de akte van
kandidaatstelling van een geassocieerd of aangesloten lid vergezeld zijn van een toetredingsaanvraag en
een ad-hocinlichtingenfiche.
Bij het onderzoeken van de kandidatuur van een onderneming verbonden met of met banden van
participatie - in de zin van het kb van 8 oktober 1976 - in andere ondernemingen uit de distributiesector
zoals omschreven in artikel 4 van de statuten, kan de Raad van bestuur zich slechts gunstig uitspreken
indien hij voldoende waarborgen krijgt met betrekking tot de aansluiting van het geheel van deze
ondernemingen.
Statuten - Artikel 13. Verbintenis
De hoedanigheid van geassocieerd of aangesloten lid van de vereniging impliceert de volle instemming
met de statuten, het huishoudelijk reglement en alle krachtens de statuten en het huishoudelijk
reglement genomen beslissingen, alsmede de verbintenis alle daarin vervatte verplichtingen na te komen.
Huishoudelijk reglement: artikel 13 van de statuten – Verplichtingen van de leden
Boven op de verplichtingen die in artikel 13 van de statuten zijn opgenomen, verbinden de leden zich
ertoe deel te nemen aan de diverse enquêtes die de Federatie in het kader van haar opdracht
organiseert, te weten:


de jaarlijkse enquête om de gegevens van de lidbedrijven en hun werknemers in de
databank van de Federatie bij te werken;



iedere andere enquête waartoe de Raad van bestuur, het Directiecomité of de leden van
een commissie of een bedrijfsgroep (sector) beslissen wanneer ze daar vrijwillig mee
instemmen.

De individuele of individualiseerbare informatie die de leden verstrekken blijven volledig vertrouwelijk
ten aanzien van elke andere onderneming, vereniging of eender welk organisme. Alle medewerkers van
de Federatie zijn strikt gebonden aan het beroepsgeheim. De Federatie zal in het kader van haar
opdracht alleen geglobaliseerde gegevens verspreiden.
Statuten - Artikel 20. Bijdrage
De leden moeten de door de Raad van bestuur vastgestelde jaarlijkse bijdrage betalen.
Het globale bedrag van de bijdrage van een geassocieerd lid mag niet hoger liggen dan één duizendste
van zijn jaarlijks omzetcijfer. Voor een aangesloten lid dient te worden beschouwd de globale jaaromzet
van de ondernemingen die er deel van uitmaken.
De leden dienen alle inlichtingen nodig voor de berekening van hun bijdrage te verschaffen aan de
vereniging. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
Het huishoudelijk reglement omschrijft de bijdrageregeling.
Huishoudelijk reglement: artikel 20 van de statuten - Bijdrageregeling
1. Geassocieerde leden
Conform artikel 20 van de statuten stelt de Raad van bestuur het bijdragebarema voor de geassocieerde
leden vast. Dit barema steunt op drie objectieve criteria:
-

Personeelsbestand

Hiervoor dient in aanmerking te worden genomen, het aantal personeelsleden dat op 30 september
van het voorgaand jaar aan de Rijksdienst voor de sociale zekerheid werd aangegeven.
Personeelsleden die deeltijds werken, vertegenwoordigen daarbij een halve eenheid.
-

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van de onderneming is gelijk aan het verschil tussen de totale omzet (code
70 van de jaarrekeningen) en het bedrag van de aankopen van de goederen en grondstoffen (code
60 van de jaarrekeningen).
Bij deze berekening moeten ook de niet onder de codenummers 60 en 70 geboekte
prijsverminderingen, kortingen en ristorno’s in rekening worden gebracht.

-

Evolutie van het aantal gefranchiseerde of partnerverkooppunten
Wat betreft ondernemingen die gebruikmaken van franchising of een formule van commercieel
partnership moet rekening worden gehouden met de evolutie van jaar tot jaar van het aantal
gefranchiseerde of partnerverkooppunten.

De Raad van bestuur bepaalt ieder jaar het verschuldigde bedrag per tewerkgesteld personeelslid, per
miljoen toegevoegde waarde evenals per gefranchiseerd of partnerverkooppunt.
De Raad van bestuur stelt bovendien de minimumbijdrage vast.
Teneinde de aansluiting van groepen van verbonden ondernemingen of ondernemingen met banden van
participatie in de zin van het kb van 8 oktober 1976 te bevorderen wordt een specifieke regeling
ingesteld.
2. Aangesloten en toegevoegde leden
De Raad van bestuur bepaalt de bijdrage van aangesloten en toegetreden leden op forfaitaire wijze.
Statuten – Artikel 35. Raad van bestuur: samenstelling
…
Het mandaat van de bestuurders is onvergoed en heeft een duurtijd van drie jaar. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar.
Huishoudelijk reglement: artikel 35 van de statuten – Raad van bestuur
Met het oog op de vernieuwing van de mandaten, zijnde om de drie jaar, doet het benoemings- en
remuneratiecomité aan de Raad voorstellen om zijn leden voor minstens 1/5 te vernieuwen.
Met uitzondering van voormalige federale en gewestelijke voorzitters, mag een bestuurder niet meer
dan vier opeenvolgende mandaten (van drie jaar) vervullen.
Iedere bestuurder verbindt zich ertoe ten minste op 50% van de vergaderingen van de Raad van bestuur
aanwezig te zijn om actief aan de werkzaamheden van de Raad te kunnen deelnemen.
Vertegenwoordigt niet langer het geassocieerd of aangesloten lid waaraan hij op het ogenblik van zijn
benoeming verbonden was - en wordt dus ontslagnemend geacht - de bestuurder die geen effectieve
functie meer uitoefent in het gewoon en/of dagelijks beheer van de onderneming of de groepering die
hij vertegenwoordigt.
Mandaten die de Federatie verleent aan afgevaardigden van ondernemingen
Mandaten die de Federatie verleent aan afgevaardigden van lidbedrijven om haar te vertegenwoordigen
in instellingen of organen waar ze zitting moet hebben, worden uitgeoefend voor een termijn die gelijk is
aan de duur van de mandaten die moet worden gerespecteerd in de betrokken instellingen of organen.
Als geen precieze duur is bepaald, geldt het mandaat voor een periode van drie jaar. In beide gevallen
kan het mandaat één keer worden hernieuwd.
___________________

