
TITEL I
Naam, zetel, doel, duur

Art. 1
De beroepsvereniging draagt de naam :
‘Chambre belge des Experts en Œuvres d’Art’
‘Belgische Kamer der Deskundigen in Kunstwerken’.

Alle akten en stukken van de vereniging moet de naam, voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘Union
professionnelle’ of ‘Beroepsvereniging’ vermelden.

Art. 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Brussel, Ernest Allardstraat 32 (Belley huis). Hij kan conform 
artikel 37 van onderhavige stauten door de Algemene Vergadering naar een ander adres overgeplaatst 
worden.

De administratieve zetel van de vereniging kan naar elk ander adres, dat de Raad van Beheer geschikt 
acht, worden verplaatst.

Art. 3
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan steeds ontbonden worden.

TITEL II
Voorwerpen van de vereniging

Art. 4
De Belgische Kamer van Deskundigen in kunstwerken heeft tot doel de studie, de bescherming en de 
ontwikkeling van de professionele belangen van zijn leden, zowel op moraal als op materiaal vlak.

Ze kan hiertoe :
1. de integriteit van het beroep van de deskundige in kunstwerken verdedigen, door zowel de 

deskundigheid als de eerlijkheid van haar leden te controleren ;
2. de principes die aan de basis van het beroep liggen, bestuderen, promoten en handhaven ;
3. alle maatregelen treffen om te voorkomen dat gebruik gemaakt wordt van de titel van deskundige in 

kunstwerken of elke gelijkaardige titel, wanneer er niet afdoende waarborgen voor deskundigheid en 
eerlijkheid gegeven zijn ;

4. elke openbare of privé-persoon die de leden of de Kamer zelf advies vraagt betreffende het beroep, 
raad geven en zijn belangen verdedigen ;

5. alle technische of wetenschappelijke middelen die de beroepsactiviteit van haar leden kan 
vergemakkelijken of doen evolueren, bestuderen, in het werk stelen en verdelen ;

6. de geschillen die door haar leden of door derden voorgelegd worden, beslechten ;
7. alle gerechtelijke of buitengerechtelijke handelingen uitvoeren die ze nuttig acht voor de 

verwezenlijking van haar doel ;
8. alle congressen, tentoonstellingen en conferenties en alle publikaties die ze nuttig acht voor de 

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, organiseren en verzorgen.

De Kamer zal haar doel verwezenlijken via alle directe en indirecte middelen waarover ze beschikt en dit, 
buiten alle politieke, linguïstische of filosofische beschouwingen.



TITEL III
Specialisering van de leden

Art. 5
De leden van de Kamer zijn per specialiteit gegroepeerd. Elk lid van de Kamer verbindt zich ertoe geen 
andere takken te beoefenen, dan deze waarin hij gespecialiseerd is. Waneer men hem verzoekt een 
expertise te doen in een tak waarin hij niet gespecialiseerd is, moet hij zich laten bijstaan door één of 
meerdere leden van de Kamer, de terzake bevoegd zijn. Wanneer evenwel de mening van een lid van de 
Kamer gevraagd wordt voor de expertise van ondergeschikte kunstwerken met weinig waarde van een 
andere specialiteit dan de zijne, en dit lid, zich in alle eerlijkheid, in staat acht een mening betreffende het 
voorwerp te geven, dan mag hij dit op eigen verantwoordelijkheid doen.

Art. 6
Elk lid van de Kamer mag maximum vier van opgesomde taken beoefenen :

1. Afrikaanse, Oceanische, Eskimo- en Precolombiaanse kunsten
2. Klassieke Oudheid (Egypte, Griekenland,Rome en de beschavingen van het Middellandse Zee-gebied)
3. Middeleeuwen (van het jaar 453 tot de Renaissance)
4. Aziatische kunsten (van de hoge tijden tot de XIXde eeuw). Behalve keramieken
5. Keramieken van het Verre Oosten en van Zuid-Oost-Azië
6. Europees keramiek, porselein en aardewerk
7. Edelsmeedkunst
8. Juwelen, edele en halfedele stenen
9. Boeken, autografen en manuscripten
10. Siesmeedkunst, koperwerk, messing en tin
11. Oude bronzen beeldjes
12. Meubelen, beeldhouwwerken, kunstwerken en meubilering uit de Renaissance en de XVIIde eeuw
13. Meubelen, beeldhouwwerken, kunstwerken en meubilering uit de XVIIIde eeuw
14. Meubelen, kunstwerken en meubilering uit de XIXde eeuw
15. Houtsnede en gravure
16. Oude schilderijen en tekeningen
17. Moderne schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken
18. Klokkenmakerij, automaten, wetenschappelijke voorwerpen en maquetten
19. Glasblazerij en brandschilderkunst
20. Tapijtwerk en kunststoffen
21. Tapijten uit Europa, het Oosten en het Verre Oosten
22. Numismatiek
23. Oude wapens
24. Oude muziekinstrumenten
25. Kant
26. Kunstnijverheid in de Xxste eeuw
27. Zeldzame wijnen en wijnen voor verzamelingen
28. Verzamelwagens

Deze opsomming is louter verklarend. De Algemene Vergadering machtigt de Raad van Beheer om 
aanvullende taken te creëren.

De Raad van Beheer zal de bijgewerkte lijst van taken die de Vereniging uitoefent, jaarlijks aan de 
Algemene Vergadering voorleggen.
Deze wordt aanvaard bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.



TITEL IV
Ledencategorieën – Toetreding en uittreding

Art. 7
De Vereniging is samengesteld uit werkende leden ; enkel de werkende leden worden beschouwd als 
leden in de zin van de wet van 31 maart 1898.
Daarnaast kan de Vereniging ereleden tellen.
Dezen worden gekozen onder de imminente persoonlijkheden van de wereld van de Kunsten en Letteren 
en kunnen door de Vereniging erkend worden op basis van hun specifieke bekwaanheid binnen een 
domein dat betrekking heeft op het doel van de Vereniging. Het aantal ereleden mag niet hoger zijn dan 
één vierde van het aantal werkende leden.
Het aantal werkende leden is onbeperkt. Hun minimum aantal werd vastgelegd op zeven.
De werkende leden moeten Belg zijn door geboorte of naturalisatie.
Buitenlanders kunnen uitzonderlijk toegelaten worden als leden van de Vereniging, maar hun aantal mag 
nooit hoger zijn dan twee-vijfden van de aangeslotenen. Van deze buitenlandse leden, mogen enkel deze 
die een verblijfplaats in België mogen kiezen en er effectief verblijven, deelnemen aan het beheer van de 
Vereniging.
Wanneer de omstandigheden het vereisen, kunnen de ereleden opgeroepen worden voor de algemene 
vergaderingen en de vergaderingen van de raad van beheer : ze hebben dan een raadgevende stem.

Art. 8
Wie als werkend lid tot de Vereniging wil toetreden, moet een schriftelijk verzoek richten aan de Raad 
van Beheer die de kandidatuur aanvaardt binnen de termijn die ze nuttig acht, zonder dat deze evenwel 
langer dan zes maanden mag zijn en haar beslissing in geen geval met redenen moet omkleden.

De Raad van Beheer mag de kandidaat enkel toelaten indien hij voorgedragen wordt door twee leden die 
borg staan vor zijn betrouwbaarheid en indien hij bovendien aan één van volgende drie voorwaarden 
voldoet :

1. Licentiaat in de Kunstgeschiedenis en de Archeologie zijn, of in het bezit zijn van een gelijkaardig of 
verwant diploma, afgeleverd door een door de Staat erkende instelling voor hoger onderwijs, en voor 
de Raad van Beheer met minstens 65% van de punten slagen in de volledige expertise (oorsprong, 
bestemming, authenticiteit, waarde) van een bepaald aantal voorwerpen van de gekozen specialiteit 
die genoemde Raad  van Beheer hem zal aanduiden.

2. Hetzij, met minstens 65% van de punten voor elke proef, slagen in een examen voor 
beroepsbekwaanheid voor de Raad van Beheer. Deze omvat volgende proeven :
a) algemene kennis van de kunstgeschiedenis en de stijlen ;
b) grondige kennis van de theorie van de gekozen specialiteit ;
c) volledige expertise (oorsprong, bestemming, authenticiteit, waarde) van een bepaald aantal 

voorwerpen van de gekozen specialiteit die genoemde Raad van Beheer hem zal aanduiden.
3. De Raad van Beheer kan de kandidaat vrijstellen van het afleggen van een examen, wanneer zijn 

reputatie en zijn deskundigheid in de takken waarvoor hij zijn erkenning vraagt, reeds bewezen 
werden.

De Raad van Beheer kan evenwel geen kandidaten toelaten :
1. die het beroep van kunstdeskundige in kunstwerken niet sedert minstens 10 jaar, hetzij als 

hoofdberoep, hetzij als bijberoep uitoefenen ;
2. die jonger zijn dan dertig jaar.

De kandidaat werkend lid loopt een stage van drie jaar vanaf het ogenblik waarop de Raad van beheer zijn
kandidatuur aanvaardt. Tijdens deze stage verbindt hij zich ertoe op verzoek van de Raad van Beheer alle 
nuttige informatie betreffende zijn beroepsactiviteit en zijn relaties met leden van de Vereniging, te 



verstrekken. De Raad van Beheer kan de kandidatuur tijdens de stage weigeren en moet de kandidaat 
hiervoor geen reden geven.

De Raad zal op elke Algemene Vergadering de lijst van de stagelopende leden meedelen.

Na het vervullen van de stage van drie jaar, zal de kandidatuur van de aangesloten leden die aan hoger 
vermelde voorwaarden voldoen, door de Raad van Beheer aan de eerstvolgende Algemene Vergadering 
onderworpen worden welke alleen bevoegd zal zijn om uitspraak te doen, in laatste instantie, over deze 
kandidatuur en dit zonder opgave van redenen, bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en 
vertegenwoordigde leden.

Elk nieuw werkend lid moet het ledenregister ondertekenen.

Deze handtekening bewijst zijn aanvaarding zonder voorbehoud van de statuten en het intern reglement 
van de Vereniging.

De vorige beschikkingen zijn niet van toepassing op de ereleden die, zonder opgave van redenen, gekozen
en erkend worden door de Raad van Beheer.

Art. 9
De stichters van de Vereniging die het beroep van deskundige in kunstwerken uitoefenen, hetzij in 
hoofdberoep, hetzij in bijberoep, zijn van rechtswege werkende leden van de Vereniging.
Enkel de werkende leden mogen tijdens de periode van aansluiting bij de Vereniging, de titel van 
Deskundige in kunstwerken, officieel erkend door de Belgische Kamer van deskundigen in Kunstwerken 
dragen.

Art. 10
De erkenning van een deskundige in kunstwerken en zijn toetreding tot de Vereniging brengt voor deze 
laatste geen verantwoordelijkheid mee inzake de fouten die deze eerste maakt bij het uitoefenen van zijn 
beroep.

Art. 11
Bij elke aansluiting bij de Vereniging moet de bijdrage voor het lopende jaar betaald worden. Het bedrag 
van de jaarlijkse bijdrage voor de werkende leden wordt bepaald door de Algemene Vergadering en is 
betaalbaar op 1 oktober van elk jaar. De jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 20.000 fr. De leden die
in de loop van het genootschapsjaar aanvaard worden, moeten, moeten de bijdrage voor het lopende jaar 
volledig betalen.
De Algemene Vergadering bepaalt jaarlijks, beslissend bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden het bedrag van de bijdrage binnen hoger vermelde grenzen.

Art. 12
De Algemene Vergadering bepaalt jaarlijks, beslissend bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden het toetredingsrecht. Dit toetredingsrecht mag niet hoger zijn dan 30.000 fr.

Art. 13
Het werkend lid dat meer dan zes maanden achterstaat met de betaling van zijn bijdrage voor het lopende 
jaar, wordt door de Raad van Beheer ingebreke gesteld voor het nakomen van zijn verplichtingen. Deze 
ingebrekestelling moet per aangetekend schrijven gebeuren. Na twee verwittingen wordt het lid 
ontslagnemend beschouwd en van de ledenlijst geschrapt. De vervallen bijdrage moet betaald worden.



Art. 14
Elk lid kan zich steeds uit de Vereniging terugtrekken. In dat geval kan ze hem enkel de vervallen bijdrage
en de lopende bijdrage vragen.
De ontslagen moeten schriftelijk naar de Raad van Beheer gestuurd worden.

Art. 15
De uitsluiting van een lid kan alleen op de Algemene Vergadering van de Vereniging worden 
uitgesproken. Deze beslist bij geheime stemming en met twee-derde meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen, en nadat ze het lid dat odnerwerp vormt van deze maatregel, gehoord of 
opgeroepen heeft om uitleg te verstrekken. Het gehoorde of aldus opgeroepen lid kan voor zijn eigen 
verdediging zorgen of zich laten bijstaan. Indien de extreme maatregel van uitsluiting niet gerechtvaardigd
is, kan de vergadering, afhankelijk van het geval, disciplinaire maatregelen treffen (berisping of 
schorsing).De algemene vergadering beschikt over alle bevoegdheden ter beoordeling van de noodzaak 
om hoger vermelde maatregelen te treffen, wanneer het lid de belangen van de Kamer benadeeld heeft 
door de overtreding van de statuten, reglementen en beslissingen van deze laatste, of wanneer hij deze of 
bepaalde van haar leden in diskrediet gebracht heeft, of om welke andere reden.

Art. 16
Het osntlagnemend lid, geschrapt of uitgesloten, of de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden 
lid, hebben geen recht op maatschappelijk kapitaal en kunnen de terugbetaling van de betaalde bijdragen 
of van andere geleverde prestaties niet eisen.

TITEL V
Administratie – Beheer

Art. 17
De vereniging wordt beheerd door een Raad van beheer van acht beheerders, samengesteld uit een 
voorzitter, een vice-voorzitter, een secertaris-generaal, een schatkistbewaarder en vier beheerders. Ze 
worden onder de werkende leden verkozen door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van
de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en bij geheime stemming en dit, voor een periode van veir 
jaar. Bij gelijke stemmen wordt het oudste lid verkozen. De helft van de raad van beheer wordt 
tweejaarlijks vernieuwd.
De eerste uittredende personen zijn de vice-voorzittern de secretaris-generaal en de twee jongste 
beheerders.
De uittredende leden zijn herkiesbaar. De voorzitter kan evenwel slechts voor twee opeenvolgende 
termijnen verkozen worden.

Art. 18
De verleende mandaten kunnen steeds herroepen worden door de algemene vergadering. De eerstvolgende
algemene vergadering voorziet de vervanging van overleden of ontslagnemende leden van de raad van 
beheer. De aldus benoemde beheerders bekleden deze functie slechts tijdens de periode waarvoor hun 
voorgangers aangesteld waren.

Art. 19
De beheerders hebben geen persoonlijke verantwoordelijkheid betreffende de verbintenissen van de 
Vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van het mandaat dat ze gekregen 
hebben.

Art. 20
De Raad van Beheer kiest uit zijn leden een voorzitter en vice-voorzitter. De voorzitter duidt op zijn beurt 
twee beheerders aan die de functies van secretaris-generaal en schatkistbewaarder zullen uitoefenen.



Art. 21
De Raad van Beheer vergadert telkens wanneer het maatschappelijk belang dit vereist, na oproeping van 
de voorzitter, de vice-voorzitter of twee beheerders. De vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en
de plaats die in de oproeping vermeld zijn en wordt voorgezeten door de voorzitter, of in zijn 
aanwezigheid door de vice-voorzitter, of in zijn afwezigheid van deze laatste, door een beheerder die door 
zijn collega’s aangeduid wordt.

Art. 22
De leden van de Raad van Beheer kunnen zich op vergaderingen laten vertegenwoordigen door een 
mandataris, op voorwaarde dat deze een beheerder is.
De raad kan enkel geldig vergaderen en beslissen wanneer tenminste de helft van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen bij absolute meerderheid van de stemmen. Bij staking van 
stemmen heeft de persoon die de vergadering voorzit, de beslissende stem.
De raad kan wanneer hij het nuttig acht, derden toelaten om de vergaderingen bij te wonen. Ze hebben dan
enkel een raadgevende stem.
Het mandaat van de beheerder is gratis.

Art. 23
De deliberaties van de raad van beheer worden opgetekend in processen-verbaal, die ondertekend worden 
door de meerderheid van de leden die anwezig zijn bij de delibraties en de stemming.

Art. 24
De Raad van Beheer heeft de meest uitgebreide volmachten om alle daden van administratie en 
beschikking in het belang van de Vereniging te stellen, en dit binnen de grenzen die de wet van 31 maart 
1898 uitstippelt. Hij is vooral bevoegd om op eigne gezag te beslissen welke operaties het onderwerp van 
de Vereniging vormen. Hij kan, onder andere, geld en waarden aanvaarden ; overeenkomsten en 
contracten afsluiten ; huren en verhuren of onderverhuren, zelfs voor meer dan negen jaar ; alle roerende 
en onroerende goederen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel verwerven,
overdragen of uitwisselen ; na het verkrijgen van de toestemming van de door de wet voorziene instanties,
schenkingen of legaten aanvaarden ; alle waarborgen en panden, alle hypotheken, met beding van 
dadelijke uitwinning geven en aanvaarden ; afzien van reële rechten, voorrechten en ontbindende 
bedingen ; opheffing verlenen – voor of na betaling – van bevoorrechte of hypothecaire inschrijving, 
overschrijving, beslaglegging, verzet en andere belemeringen ; vrijstellen van ambtshalve inschrijvingen ; 
behandelen en pleiten in hoedanigheid van eiser of verweerder ; transigeren en scheidsrechterlijke 
beslissingen inroepen. Deze opsomming is opsommend en niet beperkend. De Raad van Beheer benoemt 
en herroept eveneens – behoudens delegatie van deze bevoegdheid – agenten en werknemers van de 
Vereniging, bepaalt hun bevoegdheden, stelt hun salaris en emolumenten vast, evenals de brogsommen 
indien het geval zich voordoet.

Art. 25
Conform artikel 9 van de wet van 31 maart 1898 bezit de secretaris-generaal van de raad van beheer de 
ledenlijst van de Vereniging.

Art. 26
De schatkistbewaarder is depositaris van de roerende goederen van de Vereniging, waarvan hij de 
inventaris opstelt en bewaart.
Hij is verantwoordelijk voor de kasvoorraad van de Vereniging en van de titels die hem toevertrouwd 
worden.
Hij betaalt bij mandaat ondertekend door de voorzitter of het hiervoor aangestelde lid van de raad. Hij 
beheert de ontvangst van bijdragen en anere bedragen die aan de Vereniging verschuldigd zijn of die door 



haar invorderbaar zij, en geeft hiervoor kwijtingen. Hij voert alle plaatsingen, verplaatsingen of 
opvragingen van fondsen uit op basis van de door de voorzitter of zijn plaatsvervanger ondertekende 
bevelen, die de te verplaatsen, plaatsen of op te vragen sommen vermelden.

Art. 27
De Raad van Beheer kan het dagelijks beheer van de Vereniging, samen met gebruk van de handtekening 
voor dit beheer, aan één of meerdere afgevaardigd-beheerders, waarvan hij de bevoegdheden zal bepalen, 
overdragen. Hij kan ook speciale volmachten verlenen aan de mandatrissen van zij keuze.

Art. 28
De gerechtelijke acties, als eiser of verweerder, worden door de raad va beheer gevolgd in naam van de 
Vereniging. Op verzoek of ter benaarstiging van zijn voorzitter of een mandataris aan deze afgevaardigde, 
ze beslecht door een derde arbiter, die door de twee anderen, of indien ze weigeren, door de voorzitter.

Art. 29
Alle akten die de Vereniging binden, alle bevoegdheden en volmachten, elke afzetting van agenten of 
werknemers van de Vereniging, moeten, bij gebrek aan lastgeving die bij buitengewone beslissing van de 
Raad van Beheer gegeven werd, ondertekend worden door twee van de directeurs die hiervoor 
aangewezen werden door de Raad van Beheer. De directeurs die gebruik maken van de aldus verleende 
handtekening, moeten een voorafgaand besluit van de raad niet rechtvaardigen ten opzichte van derden.

TITEL VI
Algemene Vergadering

Art. 30
De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van de Kamer. De ereleden kunnen, als daar 
reden toe is, opgeroepen worden voor de algemene vergaderingen ; ze hebben er een raadgevende stem.

Art. 31
De algemene vergadering is de opperste gezaghebber van de Kamer. Vallen onder haar exclusieve 
bevoegdheid :
1. statutenwijziging ;
2. benoeming en afzetting van directeurs ;
3. goedkeuring van begrotingen en rekeningen ;
4. aanvaarding en uitsluiting van werkende leden ;
5. vrijwilige ontbinding van de Vereniging ;
6. alle beslissingen, die de bevoegdheden die wettelijk of statutair voorbehouden zijn aan de Raad van 

Beheer overschrijden.

De algemene vergadering beslist over het gebruik van het vermogen en de middelen van de Vereniging, 
binnen de grenzen die de wet van 31 maart 1898 uitgestippeld heeft. Het kapitaal van de Vereniging, dat 
de financiële behoeften voor het dagelijks beheer overschrijdt, moet in haar naam bij het 
Postchequekantoor, of de Algemene Spaar-en Lijfrentekas geplaatst worden, onder staatswaarborg. Het 
kan ook toevertrouwd woren aan kredietcoöperatieven met hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid 
van de leden. De andere beleggingswijzen kunnen enkel toegelaten worden op een algemene vergadering 
die speciaal hiervoor belegd werd en minstens de helft van de stemgerechtigde leden verenigt. De 
beslissing wordt genomen met drie-vierde meerderheid van de aanwezige leden. De Vereniging kan nooit 
aandelen of obligaties in handelsvennootschappen verwerven.



Art. 32
De algemene vergadering beschikt ook over bevoegdheden die speciaal voor haar zijn voorbehouden door 
artikelen 2, 6, 11, 12, 39, 44 en 45 van onderhavige statuten.

Art. 33
Er moet minstens één algemene vergadering per jaar gehouden worden, in de loop van de tweede helft van
de maand februari. Telkens wanneer het maatschappelijk belang dit vereist, wordt een buitengewone 
algemene vergadering belegd. Dit is onder andere verplicht op verzoek van minstens één vijfde van de 
leden. Elke vergadering vindt plaats op de dag, het uur en de plaats die in de oproeping vermeld worden. 
Alle werkende leden moeten opgeroepen worden.

Art. 34
De oproepingen worden uitgevoerd door de Raad van Beheer, bij gewone schriftelijke mededeling aan elk
werkend lid en indien nodig, aan elk erelid, minstens acht dagen voor de vergadering, ondertekend door de
voorzitter, een afgevaardigd-beheerder of twee beheerders in naam van Raad van Beheer. Ze bevatten de 
agenda : de vergadering kan enkel beraadslagen over de punten die in de agenda vermeld zijn.

Art. 35
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Beheer, of in zijn afwezigheid, 
door de vice-voorzitter of een beheerder die door zijn collega’s aangeduid wordt.
Deze zit de vergadering voor en duidt de secretaris aan.

Art. 36
Elk werkend lid heeft het recht de vergadering actief bij te wonen, hetzij in persoon, hetzij via een 
mandataris van zijn keuze, die zelf werkend lid moet zijn.
Alle werkende leden hebben gelijk stemrecht : ieder heeft één stem.

Geen enkel werkend lid kan evenwel over meer dan drie stemmen beschikken, inclusief de zijne, ongeacht
het aantal volmachten dat hij bezit.

Art. 37
De algemene vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden en de beslissingen worden bij absolute meerderheid der stemmen genomen : bij staking van 
stemmen heeft de persoon die de vergadering voorzit, de beslissende stem. In afwijking op de voorgaande 
alinea, zijn de beslissingen van de algemene vergaderingen inzake statutenwijziging, plaatsing van het 
kapitaal, zoals voorzien in de vijfde alinea van artikel 31 of vrijwillige ontbinding van de Vereniging, 
slechts geldig wanneer ze genomen zijn met ten minste drie-vierde meerderheid van de aanwezige 
werkende leden, op een algemene vergadering die speciaal hiervoor belegd werd en ten minste de helft 
van de stemgerechtigde leden telt.

TITEL VII
Vermogen en rekeningen

Art. 38
Het vermogen van de Vereniging omvat alle roerende en onroerende goederen, die ze tegen vergoeding of 
gratis verworven heeft en die ze wettelijk mag bezitten. Het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door
de bijdragen van de werkende leden, de inschrijvingen van de ereleden, de geldboetes, de giften en legaten
van particulieren, de subsidies van openbare administratie en andere winsten waarop de Vereniging 
wettelijk recht heeft.



Art. 39
De algemene vergadering kan haar boevoegdheden voor de contrôle van de rekeningen overdragen aan 
een gekwalificeerde persoon, al dan niet lid van de Vereniging, die belast zal zijn met het onderzoeken 
van de boekingen en bevoegd is om alle onderzoeken te verrichten die nodig zijn om zijn taak e vervullen.
Zijn mandaat wordt vergoed. De controleur zal minstens veertien dagen voor de datum waarop de 
jaarlijkse algemene vergadering belegd wordt, de voorzitter van de Raad van Beheer een verslag 
overhandigen van de operaties van het jaar, alsook van de winst- en verliesrekening van de Vereniging.

Art. 40
De jaarlijkse algemene vergadering die vastgelegd is in de tweede heelft van de maand februari, moet 
zorgen voor de verantwoording en de contrôle van de op 31 december afgesloten rekeningen, zoals deze 
werden voorgelegd door de controleur. Op deze vergadering, waarvoor alle werkende leden zijn 
opgeroepen, stelt de Raad van Beheer een verslag voor van alle operaties van het afgelopen jaar en legt de 
jaarlijkse winst- en verliesrekening, de begroting en de rekening van de operaties die de Vereniging 
uitgevoerd heeft krachtens paragraaf 1 tot 5 van artikel 2 van de wet van 31 maart 1898 voor ter 
goedkeuring. Deze rekeningen worden ogpesteld conform de door de regering opgelegde modellen. De 
schatkistbewaarder moet ze veertien dagen voor de hoger vermelde algemene vergadering ter inzage van 
de leden op de zetel van de Vereniging leggen. De aldus goedgekeurde rekeningen worden, samen met de 
andere stukken die in artikel 8 van de wet van 31 maart 1898 vermeld worden, door de Raad van beheer 
voor 1 maart van elk jaar naar het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid verzonden.

TITEL VIII
Ontbinding en liquidatie van de Vereniging – Bekrachtiging van de akten

Art. 41
De algemene vergadering die de ontbinding uitspreekt, benoemt de liquidateuren en bepaalt hun 
bevoegdheden.
Na betaling van de schulden, wordt het vermogen van de Vereniging als volgt verdeeld :
Het bedrag van de schenkingen en legaten gaat terug naar de beschikker of zijn erfgenamen of zijn 
rechthebbenden, voor zover het recht van terugneming vermeld werd inde schenkingsakte en dat de actie 
ingesteld wordt in het jaar volgend op de bekendmaking van de ontbinding. Het netto actief wordt, na 
eventuele aftrek van de bedragen van de schenkingen en legaten aan de Vereniging, toegekend aan een 
gelijkaardig of verwant werk (erkende beroepsvereniging) die de algemene vergadering aanduidt. Deze 
aanduiding is enkel geldig indien de bestemming van de goederen bij staatsbesluit conform de wet 
verklaard wordt.

Art. 42
De akten houdende de statutenwijziging of de vrijwillige ontbinding van de Vereniging, hebben pas effect 
nadat ze gedeponeerd, bekrachtigd en gepubliceerd werden conform artikel 1 van het Regentenbesluit van 
23 augustus 1948 dat de wet van 31 maart 1898 betreffende de beroepsverenigingen in overeenstemming 
brengt met de wet van 31 december 1946 houdende de creatie van de Raad van State.

TITEL IX
Arbitrage – beoordeling van de betwistingen

Art. 43
De Raad van Beheer zal in onderlinge overeenstemming met de belanghebbenden manieren zoeken om 
elk geschil dat binnen de Vereniging zou ontstaan, hetzij via verzoening, hetzij via arbitrage te beslechten.
De geschillen die binnen de Vereniging ontstaan en die de toepassing van de statuten en de reglementen in
niet uitdrukkelijk voorziene gevallen als onderwerp hebben, worden steeds beoordeeld door arbiters die 
onder de werkende leden of ereleden gekozen en aangeduid worden door de belanghebbende partijen.



Bij verdeling, worden ze beslecht door een derde arbiter, die door de twee andren, of indien ze weigeren, 
door de voorzitter van de Vereniging aangeduid wordt.

TITEL X
Toetreding van de Vereniging tot een Federatie van gelijkaardige beroepsverenigingen

Art. 44
Op beslissing van de algemene vergadering kan de Vereniging toetreden tot een federatie van 
beroepsverenigingen, onder de voorwaarden die art. 18 van de wet van 31 maart 1898 vastlegt.

TITEL XI
Intern reglement

Art. 45
De Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken beschikt over een huishoudelijk reglement dat 
werd geodgekeurd door de Algemene Vergadering van 28 februari 1994. De eventuele wijzigingen die aan
dit reglement worden aangebracht, moeten aan de algemene vergadering worden voorgelegd.

Art. 46
De Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken heeft een Deontologische Code opgesteld, 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 27 februari 1995, die in algemene bewoordingen de 
plichten van de Deskundige in Kunstwerken vastlegt en bindend is voor alle leden van de Kamer.

* * *

Wijzigingen doorgevoerd aan de originele statuten, goedgekeurd op de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 24 mei 1991, 24 april 1994 en 31 mei 1995, in de Kamer van Koophandel, 
Louizalaan 500 te 1050 Brussel.

Statuten aanvaard tijdens Algemene Vergadering van 14 november 1963 welke plaats vond op de 
maatschappelijke zetel gelegen te ‘Boulevard de Waterloo, 54’.
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