STATUTEN
Titel 1 : NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
Artikel 1 – Naam
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: “Unie van Belgische Adverteerders”, in het Frans
“Union Belge des Annonceurs” (afgekort in beide talen: UBA).
De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en
andere stukken uitgaande van de vereniging zowel de afgekorte als de volledige benaming
afzonderlijk en/of gezamenlijk te gebruiken. Alle officiële stukken uitgaande van de vereniging dragen
deze benaming, voorafgegaan door de woorden ‘vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting
“V.Z.W.” en gevolgd door het adres van de vereniging.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 Box08, gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Brussel.
Artikel 3 – Doel
De vereniging heeft tot doel adverteerders in België te helpen het rendement van hun communicatieinvesteringen te maximaliseren door de effectiviteit, de efficiëntie en de duurzaamheid van
communicatie te stimuleren in een open en transparante communicatieomgeving.
Voor het bereiken van haar doel zal zij alle goederen en rechten, zowel roerende als onroerende,
materiële als immateriële, patrimoniale als extrapatrimoniale goederen mogen verwerven, bezitten en
beheren, zowel in vruchtgebruik als in eigendom of in eender welke vorm. Zij zal eveneens alle
schenkingen en legaten mogen ontvangen, gelden verzamelen, fondsen samenstellen, artistieke,
culturele en pedagogische manifestaties houden of juridische acties inrichten. Deze opsomming is
louter exemplatief, niet beperkend.
De vereniging is bevoegd om in ondergeschikte orde, zowel in België als in het buitenland, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen te stellen voor zover deze in
overeenstemming zijn met het doel omschreven als hierboven en voor zover de winst gebruikt wordt
om dit doel te bereiken.
Tot het doel van de vereniging behoort eveneens het rationeel bestuur en de instandhouding van de
onroerende goederen die eigendom zijn van de vereniging, in overeenstemming met het hiervoor
beschreven doel waarvoor de vereniging is opgericht. De vereniging beoogt niet zichzelf of haar leden
een vermogensvoordeel te verschaffen.
De vereniging kan, zowel in België als in het buitenland, winstgevende activiteiten uitoefenen op
voorwaarde dat het gaat om nevenactiviteiten verricht naast de niet-winstgevende hoofdactiviteit en
dat het voordeel dat uit deze nevenactiviteiten voortvloeit, uitsluitend wordt aangewend voor de
verwezenlijking van het belangeloze doel van de vereniging.
Verder kan de vereniging, zowel in België als in het buitenland, samenwerkingsakkoorden afsluiten
met alle natuurlijke personen, instellingen, overheden, afgeleide organisaties en rechtspersonen,
bestaande of nog op te richten - voor zover het doel ervan gelijkaardig is of hetzij direct hetzij indirect
aanverwant is aan het hare of bijdraagt tot de verwezenlijking ervan of de verwezenlijking ervan
vergemakkelijkt.
Artikel 4 – Duur
De vereniging werd opgericht op 7 september 1949 voor onbepaalde tijd en kan ten allen tijde
ontbonden worden door de algemene vergadering.
Titel 2 : LEDEN – TOETREDING – BIJDRAGEN – UITTREDING
Artikel 5 – Werkelijke leden
De werkelijke leden van de vereniging zijn rechtspersonen met een actief communicatiebeleid in
België. Rechtspersonen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het verkopen van mediaruimte, alsook
reclamebureaus, mediabureaus en mediaregies kunnen geen lid worden van de vereniging. Ook
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rechtspersonen die hoofdzakelijk diensten leveren aan communicatie- en marketingafdelingen bij
adverteerders, kunnen geen werkelijk lid worden van de vereniging. Behoudens wanneer deze anders
worden aangeduid, wordt in de statuten onder “leden” telkens “werkelijke leden” verstaan.
Artikel 6 – Toetreding tot de vereniging van de werkelijke leden
Het aantal leden moet minstens zes bedragen. Op de zetel van de vereniging wordt een register van
de leden gehouden met vermelding van hun naam, rechtsvorm, vaste vertegenwoordiger ten aanzien
van de vereniging en adres. In het register wordt eveneens de datum van toetreding of uittreding
wegens ontslag, uitsluiting of faillissement of ontbinding van de leden vermeld. Het is de vereniging
toegelaten het register onder elektronische vorm te bewaren.
De leden genieten alle maatschappelijke rechten en nemen in die hoedanigheid deel aan de algemene
vergadering van de vereniging. Zij bezitten één stem op de algemene vergadering.
De minimale voorwaarde waaraan een lid moet voldoen om werkelijk lid te kunnen zijn bestaat erin dat
zij rechtspersonen dienen te zijn en een actief communicatiebeleid dienen te voeren in België. De
formaliteiten van toelating kunnen verder worden uitgewerkt in het kader van een huishoudelijk
reglement.
De Chief Executive Officer (CEO) beslist geheim en autonoom over elk verzoek tot opneming, hem
toegezonden middels een gestandaardiseerd lidmaatschapsformulier UBA, binnen de 30 dagen na
toezending. Hij dient zijn toelating of weigering niet te motiveren. Een kandidaat-lid kan tegen de
beslissing van de Chief Executive Officer, waarbij hem het lidmaatschap wordt geweigerd, binnen de
15 dagen beroep instellen bij de Raad van Bestuur middels een aangetekend schrijven, waarvan de
poststempel geldt als datum van indiening van het beroep. De Raad van Bestuur beslist autonoom,
zonder dat zij haar beslissing dient te motiveren, over het beroep, binnen de maand na het indienen
ervan. Het aantal leden kan onbeperkt vermeerderd worden bij beslissing genomen door de Chief
Executive Officer.
De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten en, in voorkomend geval, het huishoudelijk
reglement. De leden zullen zich in hun gedragingen door deze principes laten leiden en ze verbinden er
zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de vereniging of de
vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen.
Leden worden ter algemene vergadering vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, zijnde
de natuurlijke persoon die zij op hun toetredingsformulier vermelden. Deze vertegenwoordiging kan
worden overgedragen op een ander natuurlijke persoon, mits kennisgeving aan de Chief Executive
Officer.
Artikel 7 – Financiële bijdrage van de werkelijke leden
De leden zijn verplicht een jaarlijkse individuele bijdrage te betalen. Daartoe wordt door de algemene
vergadering een barema van lidgelden met opgave van het maximumbedrag opgesteld, dat jaarlijks
aangepast wordt aan de gezondheidsindex. Een wijziging aan de barema’s zelf (dus niet de jaarlijkse
indexering) zal goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van
Bestuur.
De bijdragen zijn jaarlijks betaalbaar op 31 maart van elk jaar. Bij gebreke van tijdige betaling zal van
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een nalatigheidsinterest op de bijdragen verschuldigd
zijn aan de interestvoet van 8%. Leden die in gebreke blijven hun opeisbare lidmaatschapsgelden te
betalen, zijn van rechtswege vervallen van hun lidmaatschapsrechten ter algemene vergadering,
zolang de lidmaatschapsgelden niet volledig zijn aangezuiverd.
De bijdragen zijn niet deelbaar en zullen integraal verschuldigd zijn door de leden, dewelke op 1 januari
van het jaar waarop zij betrekking hebben, lid waren van de vereniging. Een uitzondering geldt voor de
leden die toetreden gedurende het jaar. Toetredende leden zijn slechts lidmaatschapsbijdragen
verschuldigd voor het jaar waarin zij toetreden, pro rata temporis, doch zijn er tevens toe gebonden de
lidmaatschapsbijdragen te betalen voor het volledige kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin
het toetrad.
Artikel 8 – Einde van het lidmaatschap van de werkelijke leden
Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij ontbinding of faling, of indien het lid niet
meer voldoet aan de lidmaatschapsvoorwaarden, zoals omschreven in artikel 5 van de statuten, dan
wel haar activiteiten binnen het Belgisch grondgebied staakt.
Het lidmaatschap eindigt eveneens indien vrijwillig ontslag wordt ingediend bij de Chief Executive
Officer, hetzij schriftelijk hetzij via e-mail. Het vrijwillig ontslag gegeven na 30 juni van een
Statuten UBA - goedgekeurd door de uitzonderlijke Algemene Vergadering van 23 november 2017 - Pagina
2/7

kalenderjaar zal evenwel slechts effect ressorteren op 31 december van het kalenderjaar. In dat geval
zal het betrokken lid de lidmaatschapsgelden voor het daarop volgend kalenderjaar verschuldigd zijn.
Het lidmaatschap eindigt ook indien de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met een
meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, na het betrokken lid
te hebben gehoord of althans de gelegenheid te hebben gegeven zijn standpunt uiteen te zetten. De
algemene vergadering dient haar beslissing niet te motiveren. De uitsluiting treedt onmiddellijk in en
wordt aan de betrokkene per aangetekend schrijven ter kennis gebracht.
De uittredende, ontslagnemende, ontslagen of uitgesloten leden, alsook hun rechtsverkrijgenden,
verzaken aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het maatschappelijk bezit van de vereniging. Ze
kunnen evenmin de eventueel door hen zelf of door hun rechtsvoorganger betaalde bijdragen,
geleverde prestaties, aanbrengsten of dergelijke meer, terugvorderen, behoudens andersluidende
bepaling in de statuten. In geen geval kan een uitgetreden of uitgesloten lid inzage, mededeling of
afschrift van rekeningen, verzegeling van goederen van de vereniging of het opmaken van een
inventaris verlangen.
Artikel 9 – Toegetreden leden
Benevens de werkelijke leden kan de vereniging bijzondere lidmaatschapsrechten toekennen aan
fysische personen of rechtspersonen die de vereniging wil betrekken in haar werking, met name
vertegenwoordigers van gewezen werkelijke leden. Deze toegetreden leden mogen evenwel geen
mediaruimte verkopen, noch actief zijn voor rekening van reclamebureaus, mediabureaus en
mediaregies, in welke hoedanigheid dan ook. De toegetreden leden hebben het recht de vergaderingen
van de Raad van Bestuur bij te wonen, doch enkel met raadgevende stem. Zij hebben geen recht tot
deelname aan de algemene vergadering, noch recht tot voordracht van kandidaten voor de Raad van
Bestuur. Zij hebben evenwel, zoals werkelijke leden, recht tot inzage van (1) het register van de leden,
(2) alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering en de Raad van Bestuur, (3) alle
boekhoudkundige stukken van de vereniging.
Naast deze rechten en verplichtingen van de toegetreden leden, kunnen de uitwerking en toepassing
van deze rechten en verplichtingen verder worden uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.
Titel 3 : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10 – Samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en komt minstens éénmaal per jaar samen. De
leden worden vertegenwoordigd ter algemene vergadering door hun vaste vertegenwoordiger, zoals
bepaald in artikel 6.
Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid voorzien van een
schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan drie volmachten dragen.
De algemene vergadering wordt geacht regelmatig te zijn samengesteld ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens
afwezigheid door de vice-voorzitter met de hoogste ononderbroken lidmaatschapsanciënniteit, en bij
diens afwezigheid door het aanwezige lid met de hoogste ononderbroken lidmaatschapsanciënniteit.
Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor:
- De wijziging van de statuten
- De benoeming en de afzetting van de bestuurders
- De benoeming en de afzetting van de rekeningcontroleurs
- De goedkeuring van de rekeningen en de begroting
- De kwijting aan de bestuurders
- De vrijwillige ontbinding van de vereniging
- De uitsluiting van leden
- De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
- het bepalen van de bezoldiging van de rekeningcontroleurs ingeval deze wordt toegekend;
- De goedkeuring van een huishoudelijk reglement met betrekking tot de uitwerking van punten die
binnen de haar wettelijk voorbehouden bevoegdheden liggen.
- alle andere gevallen waarin de statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen;
De leden beschikken in de vergadering over één stem. In geval van staking van stemmen of
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gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 11 – Bijeenroeping
De algemene vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen.
De jaarlijkse algemene vergadering voor het goedkeuren van de rekeningen, de begroting en het beleid
van de bestuurders vindt plaats uiterlijk in de loop van de maand april.
Bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden telkens de Raad van Bestuur dit nuttig
oordeelt, of wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de leden
daarom verzoekt. In dit laatste geval dient de Raad van Bestuur binnen de maand gevolg te geven aan
het verzoekschrift.
De leden worden door middel van een schrijven of per e-mail opgeroepen voor de algemene
vergadering. De oproepingsbrief dient de leden tenminste tien dagen voor de vergadering te bereiken.
De algemene vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats aangeduid in de
oproepingsbrief. De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. Deze wordt vastgesteld door de de Raad
van Bestuur, maar een lid heeft het recht bijkomende punten op de agenda te plaatsen door middel
van een schrijven, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, gericht aan de voorzitter
van de Raad van Bestuur. Geldigheidshalve moet de oproepingsbrief ondertekend zijn door de
voorzitter of twee bestuurders of één vijfde van de leden.
In geval dat een statutenwijziging wordt geagendeerd, zullen de voorgenomen wijzigingen integraal
worden toegevoegd bij de oproepingsbrief.
Artikel 12 – Beraadslaging - Meerderheid
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behoudens indien de Wet van 2 mei 2002 in een
strengere of anders dwingende regeling zou voorzien.
De Voorzitter van de algemene vergadering duidt onder de aanwezige leden een Secretaris en twee
Stemopnemers aan.
De algemene vergadering kan over een statutenwijziging pas dan geldig beraadslagen wanneer het
voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief én wanneer twee derden van de
stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Tot wijziging kan pas worden besloten dan met een
twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Tot wijziging van het doel kan slechts worden besloten dan met een vier vijfde meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Indien twee derde van de stemmen niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering,
kan een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden die, gehouden ten minste 16 dagen na
de eerste algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, een
geldig besluit kan nemen bij twee derde meerderheid, tenzij in het geval het doel gewijzigd werd en
een vier vijfde meerderheid vereist is.
De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken conform het bepaalde in artikel 6.
Iedere statutenwijziging moet zo snel mogelijk worden neergelegd ter griffie waarna deze laatste de
bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zal verrichten binnen de dertig dagen na
neerlegging. Dit geldt ook voor elke benoeming, en elk ontslag van een bestuurder.
De uittreksels van de notulen worden opgesteld in het Nederlands of het Frans en worden
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden bewaard op de zetel van de
vereniging, waar zij ter inzage van de leden ter beschikking worden gesteld.
Titel 4 – RAAD VAN BESTUUR
Artikel 13 – Samenstelling
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste 5 (vijf) en ten
hoogste 35 (vijfendertig) bestuurders, dewelke allen lid van de vereniging zijn, en benoemd worden
door de algemene vergadering. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal
leden van de vereniging.
Enkel de Chief Executive Officer (CEO) kan als niet-lid benoemd worden tot bestuurder door de
algemene vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. De CEO kan belast worden met de
voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vereniging.
Wanneer de kandidaat bestuurder een rechtspersoon is, wordt de uitoefening van het mandaat
uitdrukkelijk gebonden aan de persoon vermeld in hierboven beschreven lijst van de huidige leden of
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op het toetredingsformulier als zijnde gevolmachtigd om de onderneming te vertegenwoordigen,
waarbij de in artikel 6 vermelde overdracht van volmacht niet van toepassing is.
De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een Voorzitter, twee vice-voorzitters (een
Nederlandstalige en een Franstalige), een Secretaris en een Penningmeester, voor een termijn van drie
jaar, waarbij de duur van deze functies gebonden is aan de duur van hun bestuurdersmandaat. De
voorzitter is slechts éénmaal herverkiesbaar, tenzij er geen andere kandidaten zouden zijn. De andere
mandaten zijn slechts 2 maal herverkiesbaar, tenzij er geen andere kandidaten zouden zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De algemene vergadering kan ten allen tijde, bij gewone meerderheid van aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen een einde stellen aan het mandaat van de bestuurders. Zij dient haar
beslissing niet met redenen te omkleden noch te rechtvaardigen.
Een bestuurder kan steeds vrijwillig ontslag nemen, voor zover aan de vereniging een redelijke termijn
wordt gegeven teneinde in zijn of haar vervanging te voorzien. Een dergelijk vrijwillig ontslag dient per
aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van de Raad van Bestuur.
Het mandaat van een bestuurder neemt van rechtswege een einde bij het verlies van zijn
lidmaatschap.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
Bestuurders kunnen zich ter Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door een ander bestuurder
middels volmacht, met dien verstande dat ieder bestuurder slechts twee volmachten kan dragen ter
Raad van Bestuur.
Artikel 14 – Bevoegdheid van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging. De Raad van Bestuur heeft de algemene bevoegdheid,
met uitzondering van deze bevoegdheden die de wet uitdrukkelijk toekent aan de algemene
vergadering, en voor zover deze handelingen kaderen binnen de gedetailleerde jaarlijkse begroting
zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur kan evenwel onder geen beding beslissingen nemen of daden stellen die ingaan
tegen, of onverzoenbaar zijn met de gedetailleerde jaarlijkse begroting die door de Algemene
Vergadering werd goedgekeurd.
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan ten aanzien van derden
betreffende de verbintenissen van de vereniging.
De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement aannemen in zaken die tot zijn bevoegdheid
behoren.
Artikel 15 – Werking – Bijeenroeping
De Raad van Bestuur vergadert minstens drie maal per jaar en telkens wanneer zulks is vereist in het
belang van de vereniging. De bestuursvergaderingen vinden plaats in België.
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of de CEO, op hun vraag.
De oproepingsbrief wordt ten minste vijf (5) kalenderdagenkalenderdagen voor de vergadering
schriftelijk aan alle bestuurders met de post en/of per e-mail verzonden. De vergadering wordt
gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgelegd door de Voorzitter of de
CEO. Op vraag van een bestuurder kunnen tot twee (2) kalenderdagen voor het begin van de
vergadering, punten worden opgenomen op de agenda. In dergelijk geval, zal de Voorzitter onmiddellijk
na ontvangst van de nieuwe agendapunten, alle bestuurders met de post en/of per e-mail op de
hoogte brengen van de nieuwe punten die aan de agenda werden toegevoegd. De Raad van Bestuur
kan alleen beraadslagen en beslissen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle
bestuurders aanwezig zijn en deze er unaniem mee instemmen dat over het niet geagendeerde
onderwerp toch beraadslaagd en gestemd mag worden.
De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter en, bij diens ontstentenis, belet of
afwezigheid, door een van beide vice-voorzitters. Bij ontstentenis, belet of afwezigheid van zowel de
Voorzitter als beide vice-voorzitters, duiden de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders een
Voorzitter aan.
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De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. De
Raad van Bestuur beraadslaagt en beslist als een college op de hierboven omschreven wijze. In geval
van gelijkheid van stemmen zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.
De notulen van de Raad van Bestuur worden opgesteld of in het Nederlands of in het Frans.
Alle leden kunnen alle notulen en beslissingen van de Raad van Bestuur raadplegen op de zetel van de
vereniging.
Ten aanzien van derden wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de CEO alleen
handelend, of door de voorzitter en een tweede lid van het directiecomité gezamenlijk handelend.
Artikel 16 – Directiecomité – Chief Executive Officer (CEO)
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging overdragen aan een directiecomité
bestaande uit de CEO, de Voorzitter, beide vice-voorzitters, de Secretaris en de Penningmeester.
De benoeming en het ontslag van de leden van het Directiecomité en/of CEO wordt door de Raad van
Bestuur beslist. Het directiecomité vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur. Het directiecomité is een collegiaal orgaan. Elke beslissing wordt
genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen zal de stem
van de Voorzitter doorslaggevend zijn
De Raad van Bestuur oefent toezicht uit op het directiecomité, dat verantwoording verschuldigd is aan
de Raad van Bestuur. Ten aanzien van derden wordt de vereniging in en buiten rechte binnen het
dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de CEO alleen handelend, of door de voorzitter en een
tweede lid van het directiecomité gezamenlijk handelend.
De Raad van Bestuur kan beroep doen op adviseurs aan wie zij toegang kan verlenen tot alle
vergaderingen van het directiecomité. Adviseurs hebben evenwel enkel raadgevende stem.
Artikel 17 – Remuneratiecomité
Het remuneratiecomité beraadt zich jaarlijks over de remuneratie-voorwaarden van al de aangestelden
van de vereniging en geeft hiertoe bindende aanbevelingen aan het directiecomité. Het remuneratiecomité bestaat uit de CEO, de Voorzitter, een ander lid van het directiecomité en een adviseur met
gedegen professionele deskundigheid op het gebied van ‘human ressources’. De twee laatsten worden
aangeduid door de CEO en de Voorzitter. Het remuneratiecomité vormt een college, waarbij elk lid één
stem heeft met uitzondering van de adviseur die enkel een raadgevende stem heeft.
Titel 5 - BEGROTINGEN EN REKENINGEN
Artikel 18 – Opmaak – Goedkeuring – Neerlegging
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Ieder jaar, ter gelegenheid van de
jaarvergadering, legt de Raad van Bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de
begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na de
goedkeuring ervan door de algemene vergadering, worden de jaarrekeningen neergelegd bij de
Balanscentrale van de Nationale Bank van België indien de wettelijke voorwaarden voor dergelijke
neerlegging vervuld zijn.
Artikel 19 – Controle – Comité van Intern Toezicht
De controle van de rekeningen van de vereniging wordt toevertrouwd aan een Comité van Intern
toezicht, samengesteld uit minimaal twee en maximaal drie rekeningcontroleurs, wier mandaat gratis
is.
Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare termijn van één jaar.
De kandidaten rekeningcontroleurs moeten enerzijds leden van de vereniging zijn, of indien het lid een
rechtspersoon is, deel uitmaken van zijn personeel, en anderzijds over de nodige deskundigheid
beschikken om hun taak tot een goed einde te brengen.
De rekeningcontroleurs hebben recht van toezicht op de inkomsten en uitgaven van de vereniging.
Daartoe mogen zij, op de zetel van de vereniging, kennis nemen van de boekhouding, briefwisseling,
processen-verbaal en in het algemeen van al de geschriften van de vereniging.
Zij mogen alleen collegiaal handelen. De deliberaties en beslissingen van het Comité van Intern
Toezicht worden vermeld in het jaarlijks verslag dat het Comité voorlegt aan de Algemene
Vergadering.
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Titel 6 - ONTBINDING – VEREFFENING -SLOTBEPALINGEN
Artikel 20 – Ontbinding
De vereniging wordt niet ontbonden door het uittreden van leden, voor zover het aantal leden
daardoor niet daalt beneden drie. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een
regularisatietermijn van drie maanden.
De vereniging kan enkel ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering genomen
in overeenstemming met de in artikel 12 van deze statuten vermelde meerderheden, of door een
rechterlijke beslissing.
In geval van vrijwillige ontbinding, benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars, en
bepaalt hun bevoegdheid, evenals de wijze van vereffening.
Artikel 21 – Vereffening
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de passiva, overgedragen aan een
vereniging, en bij ontstentenis ervan aan een stichting of instelling, met een gelijkaardig doel.
Zijn er verscheidene zodanige verenigingen, dan doet de algemene vergadering, op voorstel van de
Raad van Bestuur, een keuze.
Zijn er geen dergelijke verenigingen, stichtingen of instellingen, dan worden het netto-actief
overgedragen aan de vereniging, stichting of instelling, waarvan het doel het hierboven omschreven
doel het meest benadert.
Artikel 22 – Geheimhouding – Uitbreiding
De uitwisseling tussen leden van inlichtingen of gegevens met betrekking tot de vereniging en haar
activiteiten, zal beschouwd worden als vertrouwelijk, ongeacht of die uitwisseling mondeling of op
enige andere wijze geschiedt. Van deze inlichtingen moet met grote omzichtigheid gebruik worden
gemaakt. Hij die de inlichtingen ontvangt, mag deze slechts rechtstreeks of onrechtstreeks publiceren
of meedelen aan derden, mits de uitdrukkelijke toestemming van de leden die de inlichtingen verstrekt
hebben.
Artikel 23 – Mededingingsrecht
UBA vertegenwoordigt de belangen van adverteerders en is een forum voor rechtmatige contacten
tussen de verschillende partijen van de reclame-industrie. De vereniging zal onder geen enkel beding
worden gebruikt om mededingings-beperkend gedrag in de hand te werken en zal niet betrokken
worden in discussies of activiteiten die strijdig zijn met de mededingingsrecht en de eerlijke
handelspraktijken. De vereniging zal niet deelnemen, noch in eigen naam noch in naam van haar leden,
aan discussies of activiteiten die strijdig zijn met deze wetgeving.
Als voorwaarde tot lidmaatschap, erkennen de leden van de vereniging dat hun lidmaatschap aan de
vereniging onderworpen is aan de regels van de wet op het mededingingsrecht en gaan akkoord om
deze volledig en strikt na te leven.
De leden zijn ertoe gebonden om de vereniging niet direct of indirect te gebruiken:
a. Om akkoorden of overeenkomsten met één of meer van hun concurrenten te bereiken of
proberen te bereiken;
b. Om geheime of beschermde informatie over welke andere onderneming ook, buiten elke
bonafide activiteit om, te verkrijgen of proberen te verkrijgen, of uit te wisselen of proberen
uit te wisselen;
c. Om anti-concurrentieel of collusief gedrag van welke aard ook te bevorderen, of om andere
activiteiten uit te oefenen die de regels van het antitrust- en mededingingsrecht, de
reglementering, de directieven of wetten van een Staat zouden kunnen overtreden, of om op
een andere manier een volledige en eerlijke concurrentie te benadelen.
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