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FRESH TRADE BELGIUM 

Huishoudelijk reglement 
 

 
1. Samenstelling Beheerraad:  
 
Conform art.12 van de statuten van de erkende beroepsfederatie Fresh Trade Belgium 
wordt de federatie bestuurd door een beheerraad bestaande uit maximum 12 bestuursleden 
in pare cyclus waaronder de voorzitter.  
Conform art.14 beslist de beheerraad met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.  
 
Volgens art.12 van de statuten vormen voorzitter, ondervoorzitters, penningmeester en 
secretaris samen het dagelijks bestuur.  
 
2. Bevoegdheden Dagelijks bestuur:  
 
Artikel 12 stelt dat het dagelijks bestuur zorgt voor de uitvoering van de besluiten 
genomen door de Algemene Vergadering en door de beheerraad. Het bereidt eveneens de 
dagorde van de beheerraad voor. 
 
Conform artikel 12 van de statuten worden alle rechtsgedingen namens de Federatie 
gevoerd door het dagelijks bestuur. 
 
Voorzitter en penningmeester beschikken over de maatschappelijke handtekening.  
 
Het handtekeningrecht voor de betaling van de rekeningen wordt toegekend aan de 
penningmeester, de voorzitter en de ondervoorzitters.  
 
Voor de betaling van bedragen boven de 1.000 Euro is de handtekening van een tweede 
lid van het dagelijks bestuur noodzakelijk. 
 
De boekhouding van de e.b. Fresh Trade Belgium wordt bijgehouden op de burelen van 
het secretariaat.  

 
3. Werking Beheerraad:  

 
Leden van de beheerraad worden geacht te voldoen aan een aanwezigheidspercentage van 
80% op de vergaderingen om hun statuut als beheerder te kunnen behouden.  

 
Wanneer het mandaat van een beheerder wordt stop gezet tijdens zijn verkozen termijn 
kan de beheerraad ervoor opteren ad interim een nieuwe beheerder aan te stellen.  

 
Zoals aangegeven in art.13 gebeurt de vervanging van een overleden, afgezet of 
ontslaggevend beheerder bij de volgende Algemene Vergadering. De benoeming van 
beheerders is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering.  
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Een beheerder wordt steeds gemandateerd door een bedrijf dat lid is van Fresh Trade 
Belgium.  
 
 
Hoewel ook telersverenigingen kunnen worden gekwalificeerd als commissionairs (cf. 
advies advocatenkantoor Linklaters De Bandt) en als dusdanig in aanmerking komen voor 
lidmaatschap bij een handelsfederatie hebben zij - volgens VO 1182/2007 en VO 
1580/2007 aangaande de Gemeenschappelijke Marktordening Fruit en Groenten – 
anderzijds een dusdanige specifieke werking dat telersverenigingen of hun 
dochterondernemingen tot nader order niet in aanmerking komen voor een mandaat van 
bestuurder binnen Fresh Trade Belgium.  

 
 

4. Lidmaatschap en dienstverlening :  
 

Art.7 van de statuten stelt dat een bedrijf lid kan worden van Fresh Trade Belgium indien 
het 1) als natuurlijke persoon of als vennootschap met rechtspersoonlijkheid in België is 
gevestigd en er doorgaans het beroep van handelaar in AGF uitoefent of een activiteit die 
aanverwant is bij de groothandel in AGF, 2) te goeder naam en faam bekend is, 3) een 
jaarlijkse bijdrage betaalt waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene Vergadering 
wordt vastgesteld.  

 
a. Facturatie lidgelden :  

 
Via voorliggend huishoudelijk reglement krijgen volgende praktische bepalingen ingang 
vanaf 2014:  
 

•  1ste week van januari: het secretariaat verzendt de lidmaatschapsfacturen voor het 
nieuw gestarte werkjaar (= kalenderjaar).  

•  Eind januari: 1ste rappel wordt verstuurd voor openstaande lidgelden. Aan de 
betrokken bedrijven wordt gemeld dat indien de betaling niet ontvangen is op 1 maart 
in dat geval alle voordelen van lidmaatschap worden opgeschort en de communicatie/ 
informatie vanuit het secretariaat wordt stop gezet. Dit betekent geenszins dat de 
lidmaatschapsbijdrage wordt kwijt gescholden.  

•  Half februari: 2de herinnering en melding dat de inning van het lidgeld zal worden 
opgevorderd via deurwaarder. 

 
b. Ontslag als lid:  

 
Conform art. 28 van de statuten kan ieder lid zich uit de beroepsfederatie terug trekken en 
zijn ontslag indienen. Het ontslagnemend lid blijft gehouden aan de betaling van vervallen 
bijdragen en van de bijdrage van het lopende jaar én het daarop volgende jaar indien de 
opzeg niet is gebeurd ten laatste op 31 mei van het lopende jaar.  
 
Omgekeerd, volgens art.29, heeft de beheerraad ook het recht om leden uit te sluiten of te 
schorsen in geval van faillissement of in geval van gebleken tekortkoming op het stuk van 
eerlijkheid in handelszaken en bij handelingen te kwader trouw die de solidariteit onder de 
leden van de beroepsorganisatie kunnen schaden. 
Het betrokken lid kan door de Raad van Beheer gevraagd worden zich te verantwoorden. 
In geval van communicatie in naam van de federatie zonder dat dit voorafgaandelijk werd 
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kort gesloten en waarbij de boodschap tegenstrijdig is met de visie en doelstellingen van 
de federatie, kan een publieke rechtzetting worden gevraagd. Eventuele kosten verbonden 
aan de rechtzetting zijn ten laste van het lid dat de foutieve communicatie verspreidde.  

 
 

c. Dienstverlening door Fresh Trade Belgium aan bedrijven, los van lidmaatschap:  
 

In het kader van de export naar 3de landen neemt de federatie op sectoraal vlak een aantal 
engagementen tegenover het FAVV.  

 
Voor export naar Rusland, Japan – en in de nabije toekomst wellicht ook voor andere 3de 
landen - moeten operatoren gecertificeerd zijn voor Autocontrole. Tevens zijn zij verplicht 
een monitoring uit te voeren in functie van de wetgeving in het land van bestemming.  

 
Fresh Trade Belgium beheert de lijst van operatoren die aan deze voorwaarden voldoen. 
Operatoren maken regelmatig analyseresultaten over aan de federatie die deze in 
kwartaalrapporten giet voor het FAVV.  

 
Volgens FAVV moeten ook niet leden de mogelijkheid krijgen om op de lijst te worden 
geplaatst en deel te nemen aan de monitoring. Het staat Fresh Trade Belgium vrij een 
vergoeding aan te rekenen voor deze dienstverlening. Het bestuur heeft de tarieven voor 
deze dienstverlening als volgt vast gelegd:  

 
• € 900 voor opname op de lijst en rapportering van een 5-tal analyseresultaten;  
• € 1.800 voor opname op de lijst en rapportering tussen de 5 en 10 

analyseresultaten;  
• Indien meer dan 10 analyserapporten op jaarbasis wordt per analyserapport een 

supplementaire bijdrage gerekend van € 180 per analyserapport.  
 

Informatie over wijzigingen of updates betreffende maatregelen en procedures voor 
deze specifieke markten zit inbegrepen in de bijdrage.  

 
De bijdragen in het kader van deze dienstverlening worden jaarlijks geëvalueerd door 
de raad van beheer en kunnen worden bijgestuurd. De tarieven worden 
gecommuniceerd op aanvraag.   

 
Bij leden zit deze dienstverlening inbegrepen in het lidgeld.  
 
Zowel leden als niet leden ondertekenen een engagementsverklaring: zij 
onderschrijven de geldende sectorale procedures en engageren zich tot het regelmatig 
overmaken van analyseresultaten aan het secretariaat. Deelnemende bedrijven 
verlenen Fresh Trade Belgium ook een mandaat om analyseresultaten te 
dubbelchecken met het uitvoerende labo.  

 
De leden worden geacht akkoord te gaan met en zich te schikken naar het huishoudelijk 
reglement van Fresh Trade Belgium. Het onderhavig reglement is van toepassing voor ieder 
lid, zonder uitzondering.  
Eventuele wijzigingen van dit reglement worden besproken en goedgekeurd binnen de raad 
van bestuur bij meerderheid van stemmen. 
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Afwijkingen op dit huishoudelijk reglement worden steeds binnen de raad van bestuur beslist 
met een meerderheid van stemmen.  
 
Dit huishoudelijk reglement werd voorgelegd en goedgekeurd door de raad van bestuur van 
de e.b. Fresh Trade Belgium op dinsdag 29 april 2014 te Berlare.  
 
Deze versie vervangt alle vorige versies.  
 
Gelezen en goedgekeurd door:  
 
 
Frank Van Colenberghe       
Voorzitter  
 
Ervé Jooken  
Ondervoorzitter export 
 
Rudi Heerman 
Ondervoorzitter import/ groothandel binnenland  
 
John Van Laethem 
Secretaris Penningmeester  
 
Guy De Meyer 
Bestuurder 
 
Gunther De Boelpaep 
Bestuurder  
 
Dirk Biltereyst  
Bestuurder  
 
Patrick Maes 
Bestuurder   
 
Jurgen De Witte 
Bestuurder  
 
Eric Provoost 
Bestuurder (ad interim)  
 
 
 
 


