HOOFDSTUK 1: Benaming, zetel en doel der vereniging.
Artikel 1:
Er wordt een beroepsvereniging gesticht onder de naam Koninklijke Aarschotste
Marktkoopliedenbond. Zij heeft haar zetel te Aarschot. Haar omschrijving strekt zich uit over de
province Vlaams-Brabant en aan grenzende provinciën, West-Vlaanderen en Luxenmburg.
Artikel2:
Het doel van de vereniging is de studie, de verdediging en de uitbreiding van de beroepsbelangen van
haar leden. Om dit doel te bereiken zal ze zich bezighouden met het verdedigen van de materiële en
morele belangen van de ambulante handel. De vereniging zal haar leden kosteloos helpen bij
raadplegingen.
HOOFDSTUK 2: Soorten leden / Voorwaarden tot lidmaatschap.
Artikel 3:
De vereniging bestaat uit werkende en ereleden.
Artikel 4:
Om lid te worden moet men:
1. 21 jaar oud zijn, of tenminste 18 jaar oud, ontvoogd en gemachtigd om handel te drijven.
2. De grondverordening der vereniging bijtreden.
3. Voorgesteld worden en aangenomen door de bestuursraad.
4. Jaarlijks de lidmaatschapsbijdrage betalen.
Artikel 5:
De werkende leden moeten in de omschrijving der vereniging het beroep uitoefenen van
markthandelaar of leurder op de openbare weg.
Artikel 6:
De werkende leden verbinden zich ertoe:
1. Jaarlijks lidgeld te betalen, door de algemene jaarlijkse vergadering vast te stellen.
2. De algemen verplichte vergaderingen bij te wonen, tenzij een ernstige reden zulks belet.
3. Zich naar de verordeningen van de vereniging te gedragen.
Bijzondere bijdragen kunnen door de algemen vergadering vastgesteld worden voor zeker klassen van
leden of voor bijzondere diensten in verband met de werkzaamheden van de vereniging.
Minderjarigen wonend onder hetzelfde dak als aangesloten meerderjarigen, mogen vrijgesteld worden
van lidgeld. Deze vrijstelling wordt bepaald door de bestuursraad.
Artikel 7:
Ereleden zijn deze personen die, door hun raadgevingen of daden tot de vooruitgang van de
vereniging bijdragen. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bepaald is op 2,50
Euro. Zij worden aanvaard zonder voorwaarden van bedrijf of woonst. Zij hebben het recht de
algemene vergaderingen bij te wonen, maar zijn niet stemgerechtigd. Het aantal ereleden mag niet
meer dan een vierde bedragen van het aantal werkende leden.
Artikel 8:
Ieder lig heeft ten allen tijde het recht de vereniging te verlaten. Het ontslag moet schriftelijk aan de
voorzitter worden gestuurd. Indien het lidgeld sedert tenminste 1 (één) jaar niet is betaald, wordt het
lid automatisch beschouwd als ontslagen.
Artikel 9:
De leden mogen ontslagen worden:
1. Wanneer zij de statuten en bijzondere verordeningen niet naleven.
2. In geval van bekende wangedrag.
3. Wanneer hun handelswijze van aard is de belangen der vereniging te schenden.
Het ontslag moet uitgesproken worden door twee derde meerderheid van de Bestuursraad. De
belanghebbende moet uitgenodigd en toegelaten worden zich te verdedigen. De ontslagnemende,

ontslagen of uitgesloten leden verliezen alle recht op voordelen van de vereniging. Zij mogen niet in
naam van de vereniging handelen of optreden.
HOOFDSTUK 3:
Bestuur van de vereniging / Benoeming en bevoegdheden van de bestuursleden /
Beheer der goederen / Belegging der gelden / Wijze van regeling van de rekeningen /
Algemene vergadering.
Atikel 10:
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur samengesteld uit tenminste VIER en ten hoogste
VIJFTIEN leden. Ze worden gekozen voor VIER jaar uit de meerderjarige leden door de de algemene
vergadering die daarvoor speciaal wordt ingericht. De stemming is geheim, de verkiezing gebeurt bij
volstrekte meerdeheid. Bij een gelijk aantal stemmen wordt het oudste lid gekozen. De gekozen
bestuursleden duiden in hun midden een voorzitter aan, drie ondervoorzitters, een secretaris, een
hulp-secretaris, een schatbewaarder en commissarissen. Ten minste drie vierden van de
bestuursleden dienen werkende leden te zijn. Kandidaat-bestuurleden moeten minsten 2 jaar lid zijn
van de vereniging en mogen geen bestuursfuncties uitoefenen in een andere gelijkaardige
beroepsvereniging.
Artikel 11:
De Bestuursraad wordt elke twee jaar bij de helft vernieuwd. De eerste uittredende reeks zal door
lottrekking worden bepaald en zal de kleinste helft bevatten indien het aantal bestuursleden oneven
is. De overleden, ontslagnemende of uitgesloten bestuursleden worden bij de eerstvolgende algemene
vergadering vervangen. Het alsdus verkozen lid zal de bestuurstermijn van het vervangen lid
voltrekken.
Artikel 12:
Het Bestuur kan slechts beraadslagen indien ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is,
tenzij spoedeisende zaken moeten afgehandeld worden en dit op de dagorde is vermeld. Indien voor
dezelfde dagorde het Bestuur een tweede maal wordt bijeengeroepen, mogen deze zaken moeten
afgehandeld worden ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. Beslissingen worden genomen bij
volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Artikel 13:
Een bestuurslid dat driemaal achtereen zonder reden en zonder verwittigen afwezig is, mag door de
andere bestuursleden ontslagen worden.
Artikel 14:
De bestuursleden zijn onbezoldigd, tenzij door de jaarlijkse algemene vergadering besloten wordt een
vergoeding uit te keren aan één of meerdere bestuursleden.
Artikel 15:
Het Bestuur is belast met al de bestuurlijke zaken die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
worden toegeschreven; het Bestuur neemt alle maatregelen ter uitvoering van de beslissingen van de
algemene vergadering; het Bestuur bestudeert al de middelen van aard om de doelstellingen van de
vereniging te bewerkstellingen.
Artikel 16:
De voorzitter bewaakt en verzekert de uitvoering van de statuten en bijzondere verordeningen. Hij
houdt de tucht in de vergaderingen. Hij neemt alle maatregelen tot uitvoering van de beslissingen van
het Bestuur. Hij tekent met de secretaris alle akten, besluiten en beraadslagingen en
vertegenwoordigt de vereniging in al haar betrekkingen met de openbare overheden en derde
personen. Hij mag zich laten afvaardigen bij Marktcommissies en zusterverenigingen door één of
meerdere commissarissen, leden van het Bestuur, en door het Bestuur aangeduid als dusdanig. Tenzij
de algemene vergadering anders beslist, ondersteunt hij voor het gerecht de belangen van de

vereniging, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij. Hij roept de Bestuursvergaderingen en de
algemene vergadering bijeen.
Artikel 17:
De ondervoorzitters helpen de voorzitter in het besturen van de vergadering. Zij kunnen de voorzitter
vervangen indien hij tijdelijk zijn bevoegdheden aan hen overdraagt.
Artikel 18:
De secretaris doet al het schrijfwerk van de vereniging. Hij stelt de verslagen op van de
bestuursvergaderingen en van de algemene vergaderingen. Hij houdt de ledenlijst bij en bewaart de
Statuten.
Artikel 19:
De schatbewaarder is de beheerder van de roerende en onroerende goederen van de vereniging. Hij
maakt een kasverslag en een inventaris van de goederen. Hij is verantwoordelijk voor de in kas zijnde
gelden van de vereniging en voor de titels die hem zijn toevertrouwd. Hij verricht de betalingen op
bevelen getekend door de voorzitter of de door dat doel gevolmachtigde bestuursleden. Hij int de
bijdragen of andere sommen aan de vereniging verschuldigd en geeft er kwijtschrift van. Hij doet alle
plaatsingen, verplaatsingen en terughalingen van gelden op bevelen getekend door de voorzitter of de
door dat doel gevolmachtigde bestuursleden. Deze bevelen duiden het bedrag aan.
Artikel 20:
Het bezit van de vereniging bestaat uit al de roerende en onroerende goederen die de wet haar
toelaat te bezitten. Het maatschappelijk fonds wordt gestijfd door de lidgelden van de werkende
leden, de giften en legaten van bijzonderheden, toelagen van openbare besturen en alle andere
voordelen waarvan de vereniging wettelijk mag genieten.
Artikel 21:
Het dagelijks bestuur beslist over de aanwending der fondsen en legt dit voor aan de algemene
vergadering. De niet gebruikte fondsen zullen worden geplaatst op een bankrekening, door het
Bestuur uit te kiezen. De vereniging mag geen aandelen van handelsmaatschappijen aankopen.
Artikel 22:
De leden verenigen zich in algemene vergadering ten minste één maal per jaar, op tijdstip door het
Bestuur vast te stellen. De voorzitter mag de algemene vergadering bijeenroepen telkens als hij dit
nodig acht. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen als ten minste een derde van de
werkende leden dit schriftelijk aanvraagt en het voorwerp aanduiden dat zij verlangen te bespreken.
De algemene vergadering is belast met het kiezen van de Bestuursleden, het aannemen van
bijzondere besluiten, het wijzigen van de statuten, de ontbinding van de vereniging, het nazien van de
rekeningen en in het algemeen het bespreken van al wat de vereniging aanbelangt. De beslissingen
van de algemene vergadering zijn bindend voor alle leden. Op de algemene vergadering hebben de
meerderjarige werkende leden en de Bestuursleden recht op één stem. Behalve de gevallen voorzien
in artikels 21 en 24 van de statuten, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met
de volstrekte meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Artikel 23:
Een algemene vergadering bepaalde in de maand januari, is toegewijd aan het opmaken en nazien
van de rekeningen van het vorig jaar, eindigend op 31 december. Op deze statutaire vergadering
dienen al de werkende leden aanwezig te zijn. Het Bestuur geeft verslag van de werkzaamheden van
het vorig jaar en biedt de jaarlijkse rekening der inkomsten en uitgaven ter goedkeuring aan. Deze
rekeningen zijn opgemaakt volgens het model door het Staatsbestuur vastgesteld en moeten, door de
zorgen van de schatbewaarder, ter inzage van al de leden zijn in de periode van vijftien dagen
voorafgaand aan de algemene statutaire vergadering. De goedkeuring van deze rekeningen worden
met andere stukken vermeld in artikel 8 van de wet van 31 maart 1822 voor einde februari door het
Bestuur gezonden naar de Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg.

HOOFDSTUK 4: Wijziging der statuten / Ontbinden van de vereniging.
Artikel 24:
De veranderingen in de statuten of de ontbinding van de vereniging kunnen slechts geldig beslist
worden bij meerderheid van tenminste drie vierde van de aanwezig zijnde leden. Hiervoor dient een
speciaal algemene vergadering te worden ingericht, waarop tenminste de helft der stemgerechtigde
leden aanwezig is. De besluiten in verband met wijziging der statuten of vrijwillige ontbinding van de
vereniging zijn maar van kracht na neerlegging, bekrachtiging en bekendmaking, overeenkomstig
artikel 1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 waarbij de wet van 31 maart 1898 van
de beroepsverenigingen in overeenstemming wordt gebracht met de wet van 23 December 1946
houdende instelling van een Raad van State.
De algemene vergadering die de ontbinding uitspreekt stelt de vereffenaars en hun machten aan.
Na betaling der schulden wordt het bezit van de vereniging verdeeld als volgt:
Het bedrag der giften en legaten keert terug naar de schenker of naar zijn erfgenamen of
rechthebbenden, voor zover het recht tot terugname werd bepaald in de akte waarbij de gift werd
gedaan en indien een rechtsgeding ingespannen wordt ter terugvordering binnen het jaar na de
afkondiging van de ontbinding.
Het zuiver actief, desnoods na aftrek van giften en legaten, wordt overgemaakt aan een gelijkaardige
beroepsvereniging. Deze overmaking is slechts van kracht indien de bestemming aan de goederen
gegeven door de Raad van State bevonden wordt overeen te komen met de wet.
HOOFDSTUK 5: Scheidsgerecht / Beoordeling der betwistingen.
Artikel 25:
Het Bestuur zal in algemeen overleg met de tegenpartij de middelen zoeken om, hetzij bij verzoening,
hetzij bij scheidsgerecht, elk geschil te beslechten dat de vereniging aangaat.
Artikel 26:
De betwistingen die in de schoot van de vereniging ontstaan in verband met de statuten en
verordeningen op niet uitdrukkelijk voorzien gevallen, worden altijd beoordeeld door twee
scheidsrechters onder de werkende leden of de ereleden gekozen door de belanghebbende partijen.
Bij staken der stemmen wordt de beslissing genomen door een derde scheidsrechter, te benoemen
door de twee andere. Bij weigering van deze laatste neemt de voorzitter diens plaats in.
HOOFDSTUK 6: Aansluiting van de vereniging bij een verbond van beroepsverenigingen.
Artikel 27:
Bij beslissing van de algemene vergadering zal de vereniging zich mogen aansluiten bij een verbond
van beroepsverenigingen, overeenkomstig artikel 18 van de wet van 31 Maart 1898.
HOOFDSTUK 7: Huishoudelijke verordening.
Artikel 28:
Het Bestuur is gelast een huishoudelijk reglement op te stellen tot uitvoering van de tegenwoordige
statuten. Alvorens dit reglement toe te passen, zal het door de algemene vergadering worden
goedgekeurd. Dezelfde verordeningen zullen moeten in acht worden genomen bij veranderingen in dit
reglement.
Aldus gedaan te Aarschot in algemene vergadering van 19 januari 1999.

