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Artikel 1 
De "Federation of Belgian Industrial Energy Consumers", afgekort: "Febeliec", is een vereniging 
zonder winstoogmerk in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (wet van 
23/3/2019), voor onbepaalde duur opgericht. 
 
De maatschappelijke zetel bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijke gewest. 
 
Artikel 2 
De vereniging stelt zich tot doel haar leden bij te staan in hun streven naar competitieve prijzen voor 
energie, in het bijzonder elektriciteit en aardgas, in België, en te ijveren voor bevoorradingszekerheid 
in energie van het land. 
Het voorwerp van de vereniging betreft alle activiteiten die kunnen bijdragen tot het bereiken van 
het doel, waaronder het uitwerken en verspreiden van standpunten, het organiseren van 
discussiegroepen en informatiesessies, het informeren van de leden over relevante evoluties inzake 
energie en klimaat. De vereniging mag belang hebben in alle zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks 
tot dit doel bijdragen. 
 
Artikel 3 
Febeliec telt minimum twee leden. 
Febeliec kan zowel effectieve als aangesloten leden toelaten.  
Als effectieve leden worden toegelaten tot de vereniging: 
 
1. ondernemingen grootverbruikers van elektriciteit en/of aardgas, uitgezonderd ondernemingen 
waarvan de belangrijkste bedrijvigheid bestaat in de productie van elektriciteit met het oog op de 
voortverkoop aan derden en/of in de distributie en/of levering van elektriciteit en/of aardgas aan 
derden; 
2. verenigingen of federaties die ondernemingen, bedoeld onder punt 1, groeperen; 
 
Als aangesloten leden kunnen worden toegelaten tot de vereniging fysieke personen die zich 
verdienstelijk hebben gemaakt in het nastreven van de doelstellingen van de vereniging. 
 
Iedere aanvraag tot toetreding als lid dient gericht tot de voorzitter van de vereniging, hetzij 
mondeling hetzij schriftelijk via e-mail of brief. Het bestuursorgaan beslist soeverein en definitief, op 
basis van objectieve gronden. Door toe te treden verbinden de leden zich tot het eerbiedigen van de 
statuten. 
 
Artikel 4 
Elk lid kan zijn ontslag indienen bij het bestuursorgaan. Dit dient schriftelijk te gebeuren hetzij via e-
mail hetzij via brief gericht aan de voorzitter. 
 
Het uittredend of uitgesloten lid dient steeds de bijdrage van het lopend dienstjaar te vereffenen.  
 
Een lid kan uit de vereniging worden gesloten door een beslissing van de algemene vergadering. De 
uitsluiting van een lid mag slechts doorgevoerd worden indien de agenda van de algemene 
vergadering, gevoegd bij de oproeping, de voorgestelde uitsluiting vermeldt. 
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Om een lid te kunnen uitsluiten moeten in de algemene vergadering minimum twee derde van de 
andere stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de uitsluiting moet worden 
goedgekeurd door twee derde van die aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. 
 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan tot uitsluiting 
beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, indien de uitsluiting wordt 
goedgekeurd door twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. De 
uitsluiting van een lid mag slechts doorgevoerd worden indien de agenda van de algemene 
vergadering, gevoegd bij de oproeping, de voorgestelde uitsluiting vermeldt. 
 
De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden 
gehouden. 

 
Artikel 5 
De organen van de vereniging zijn: 

➢ de algemene vergadering; 
➢ het bestuursorgaan; 
➢ het dagelijks bestuur. 

 
Artikel 6 
De algemene vergadering is samengesteld uit één vertegenwoordiger per lid. 
De effectieve leden hebben elk recht op één stem. 
De aangesloten leden hebben geen stemrecht.  
Het voorzitterschap van de algemene vergadering wordt waargenomen door de voorzitter van het 
bestuursorgaan, of bij ontstentenis een ondervoorzitter. 

 
Artikel 7 
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor: 
1) de statutenwijziging; 
2) de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval 

een bezoldiging wordt toegekend; 
3) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging; 
4) de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen 

van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 
5) de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting; 
6) de ontbinding van de vereniging; 
7) de uitsluiting van een lid; 
8) de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 
9) het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid; 
10) alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen. 
 
Behoudens andersluidende bepaling in de wet of de statuten, worden de beslissingen van de 
algemene vergadering genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemgerechtigde leden.  

 
Een wijziging van de statuten mag slechts doorgevoerd worden indien de agenda van de algemene 
vergadering, gevoegd bij de oproeping, de voorgestelde statutenwijziging nauwkeurig aanduidt. 
Voor een statutenwijziging moeten in de algemene vergadering minimum twee derde van de 
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de wijziging moet worden 
goedgekeurd door twee derde van die aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. 
 



Wanneer de beslissing tot wijziging van de statuten evenwel betrekking heeft op het doel of het 
voorwerp van de vereniging of wanneer de beslissing tot doel heeft de vereniging te ontbinden, kan 
ze enkel worden aangenomen als ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden op de 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en men een meerderheid van vier vijfde van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden heeft.  
 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan geldig 
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de vereiste meerderheden, ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.  
De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden 
gehouden. 
 
De beslissingen van de algemene vergadering worden vermeld in een proces-verbaal dat aan alle 
leden per e-mail of per brief wordt gezonden binnen een periode van één maand vanaf de 
desbetreffende vergadering. 
 
Artikel 8 
De algemene vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar bijeengeroepen door het 
bestuursorgaan. Alle leden, bestuurders en desgevallend commissarissen worden ten minste vijftien 
dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. 
 
Bovendien wordt zij zo vaak als nodig bijeengeroepen en, onder andere, indien één vijfde van de 
leden erom verzoekt mits opgave van de agendapunten aan de voorzitter van het bestuursorgaan. 
 
Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda 
gebracht. 
 
Afwijkingen van de agenda van de algemene vergadering zijn enkel mogelijk indien alle leden 
aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met de afwijking. 
 
De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Het 
lid vult hiertoe een ondertekend volmachtformulier in dat zijn naam, de naam van het lid aan wie 
volmacht wordt verleend en de datum van de betreffende algemene vergadering vermeldt. Ieder lid 
mag slechts drager zijn van één volmacht. 
 
De algemene vergadering keurt elk jaar de jaarrekening en de gewone begroting goed die de kosten 
dekt inzake de vervulling van de officiële en dagelijkse taken verbonden met het leven van de 
vereniging. Zij verleent elk jaar kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor het afgelopen 
jaar. 
  
Indien de wet het vereist, kan de algemene vergadering bij meerderheid van de stemgerechtigde 
leden één of meerdere commissarissen aanstellen belast met de controle op de juistheid van de 
rekeningen van de vereniging. De algemene vergadering benoemt de commissarissen onder de 
leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.  
 
Hun mandaat beloopt drie jaar en is verlengbaar.  
 
Artikel 9 
De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het bestuursorgaan. De algemene 
vergadering benoemt de bestuurders bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemgerechtigde leden. 
 



Het mandaat van een bestuurder eindigt ofwel na een periode van 3 jaar, indien het niet verlengd 
wordt, ofwel op verzoek van de bestuurder zelf gericht aan de voorzitter, ofwel na de uittreding van 
het lid door wie de bestuurder was voorgedragen, ofwel indien de bestuurder geen mandaat meer 
heeft om het lid dat hem/haar heeft voorgedragen te vertegenwoordigen, ofwel na beslissing van de 
algemene vergadering bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde 
leden.  
 
Het mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend. De algemene vergadering kan hierover anders 
beslissen. In dit geval bepaalt zij de desbetreffende vergoeding.  
 
Het bestuursorgaan is een collegiaal orgaan en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die 
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van 
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.  
 
Op voorstel van het dagelijks bestuur moet het bestuursorgaan ieder jaar de jaarrekening en de 
begroting(en) voor het komende jaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorleggen. 
 
Het bestuursorgaan voert de begroting van het lopende jaar uit. 
 
De handelingen die de vereniging ten opzichte van derden verbinden, worden ondertekend door 
twee leden van het bestuursorgaan, zonder dat zij tegenover derden verantwoording over hun 
machten moeten geven. 
 
De rechtsvorderingen waarin de vereniging hetzij eiseres hetzij verweerster is, worden door de 
voorzitter behartigd of, bij zijn ontstentenis door twee leden van het bestuursorgaan. 
 
Artikel 10 
Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters.  
 
De duur van hun mandaat is drie jaar. Het mandaat is verlengbaar. Het mandaat van de voorzitter of 
een ondervoorzitter eindigt wanneer  hij/zij erom verzoekt of wanneer zijn/haar mandaat als 
bestuurder eindigt. 
 
De voorzitter en ondervoorzitters, desgevallend bijgestaan door het dagelijks bestuur, vormen het 
Comité van Voorzitter en Ondervoorzitters.  
 
Artikel 11 
Het bestuursorgaan kan, bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, het 
dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat 
dagelijks bestuur aangaat, aan één of meer personen opdragen, die alleen, gezamenlijk of als college 
optreden.  
 
Hun mandaat beloopt maximum drie jaar en is verlengbaar.  
 
Het mandaat eindigt ofwel na een periode van 3 jaar, indien het niet verlengd wordt, ofwel op 
verzoek van de betrokken persoon/personen zelf gericht aan de voorzitter, ofwel na beslissing van 
het bestuursorgaan bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.  
 
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de 
behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel 
om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de 
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
 



Artikel 12 
Het bestuursorgaan komt zo dikwijls bijeen als nodig is, en onder meer wanneer één vijfde van de 
leden hierom verzoekt, na oproep van de voorzitter of van één van de ondervoorzitters. 
 
De oproepingsbrief vermeldt de agenda. 
 
Het bestuursorgaan beslist met tweederdemeerderheid der stemmen. Om geldig te kunnen 
beraadslagen dienen minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.  
 
Een bestuurder kan zich op de vergadering van het bestuursorgaan laten vervangen door een andere 
bestuurder. Hij vult hiertoe een ondertekend volmachtformulier in dat zijn naam, de naam van de 
bestuurder aan wie hij volmacht verleent en de datum van de betreffende vergadering van het 
bestuursorgaan vermeldt. Iedere aanwezige persoon mag slechts drager zijn van één volmacht. 
 
Artikel 13 
Het bestuursorgaan kan onder zijn eigen verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden delegeren. 
 
Het heeft ook de mogelijkheid alle commissies en werkgroepen op te richten volgens de behoeften 
en de aard van de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Het bestuursorgaan bepaalt hun samenstelling, hun mandaat, hun levensduur en eventueel hun 
budget. 
 
Artikel 14 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

 
- alle subsidies en ontvangsten voortkomend uit de activiteit van de vereniging; 
- bijdragen van de leden, te bepalen op basis van een regeling goedgekeurd door de algemene 

vergadering, ten belope van maximum twee honderd vijftigduizend euro per jaar per lid. 
 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 
 
Artikel 15 
De ontbinding van de vereniging kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering, in 
overeenstemming met artikel 7, alinea 5. 
 
De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheid. 
 
Zij beslist met tweederdemeerderheid omtrent de bestemming die aan de nettoactiva van het 
patrimonium moet worden gegeven. 
 
Deze bestemming moet in het voordeel zijn van een instelling met een sociaal en onbaatzuchtig doel 
dat gelijkaardig is aan of aanvullend op dat van de vereniging. 
 
Artikel 16 
De algemene vergadering is bevoegd inzake interpretatie van de onderhavige statuten alsook inzake 
ieder daarmee samenhangend geschil tussen de leden. 
 
Artikel 17 
Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal worden geregeld volgens de 
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (wet van 23/3/2019) 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk. 


