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I.

Algemene bepalingen

Naam – rechtsvorm - zetel - doel - duur
Art. 1
De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als
naam: « Ethias ». De vennotschap is een vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het
spaarwezen.

Art. 2
1. De zetel is gevestigd te Luik, rue des Croisiers, 24
2. De raad van bestuur kan, mits naleving van de taalwetgeving ter zake, de zetel verplaatsen in heel België.

Art. 3
De vennootschap heeft tot doel alle verzekerings-, medeverzekerings- en herverzekeringsactiviteiten behorende tot
de activiteitengroepen « Leven » en « Niet-Leven » (met inbegrip van de arbeidsongevallen bedoeld door de wet van
10 april 1971 en/of de wet van 3 juli 1967).
Teneinde het aldus omschreven maatschappelijk doel te verwezenlijken mag de vennootschap in het algemeen
alle activiteiten uitoefenen en alle verrichtingen uitvoeren die er rechtstreeks uit voortvloeien. Zij mag met name,
rechtstreeks of via derden:

•
•
•
•

haar reserves beleggen door onder andere roerende en onroerende verrichtingen te doen,
lenen met hypothecaire waarborgen,
sommige risico's bij andere ondernemingen plaatsen,
zich via inbreng, fusie, inschrijving, deelneming of op een andere wijze, in België of in het buitenland, in alle
vennootschappen met een gelijkaardig doel inmengen.

Art. 4
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal - Aandelen
Art. 5
1. Het kapitaal is vastgesteld op een miljard euro (1.000.000.000,00€).
2. Het wordt vertegenwoordigd door twintig miljoen (20.000.000) aan elkaar gelijke aandelen zonder nominale
waarde, alle volledig volgestort.
3. De nog in geld uit te voeren stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen, moeten alle te samen plaats
vinden op de tijdstippen en de wijze die de raad van bestuur zal bepalen. Elke storting door een aandeelhouder
wordt aangerekend op al zijn nog niet volledig volgestorte aandelen in gelijke mate. Zolang de behoorlijk
opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan
de aandelen waarop de stortingen niet zijn geschied, geschorst. De raad van bestuur kan de aandeelhouders
machtigen hun aandelen vervroegd af te betalen; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke die
vervroegde betalingen mogen plaats vinden.

Art. 6
De aandelen zijn op naam.
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II.

Organisatie van de vennootschap

Art. 7
De organen van de vennootschap zijn:
a) de raad van bestuur;
b) het directiecomité;
c) de algemene vergadering van aandeelhouders.

A.

Raad van bestuur
Samenstelling  
Art. 8.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld bestaande uit maximum veertien (14)
bestuurders, waaronder begrepen zijn de zes (6) leden van het directiecomité aangeduid overeenkomstig artikel 17
van huidige statuten
Voor zover wettelijk vereist, zal de Raad van Bestuur minstens één (1) onafhankelijke bestuurder tellen in de zin van
artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van
boekhouding en audit.

Duur der functies
Art. 9
1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes jaar.
2. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
3. De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Voorzitterschap
Art. 10
1. De raad van bestuur kiest uit de bestuurders die geen lid zijn van het directiecomité, een voorzitter. De
voorzitter zal geen beslissende stem hebben in geval van gelijkheid van stemmen.
2. Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder
die daartoe wordt aangeduid door zijn collega’s op de vergadering; deze bestuurder mag geen lid zijn van het
directiecomité.

Bezoldiging
Art. 11.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Bijeenroepingen
Art. 12.
1. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap dit vereist.
2. De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter, door twee bestuurders of door de bestuurder die
voorzitter is van het directiecomité.
3. Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf (5) dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de
vergadering.
4. De uitnodigingen worden verzonden per brief, per fax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
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Beslissingen
Art. 13.
1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen, wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
2. Een bestuurder die belet is, kan per brief, per fax of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
3. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
4. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
5. De volgende beslissingen moeten genomen worden door alle bestuurders min één (1):
•

elke verandering van de maatschappelijke zetel van de vennootschap;

•

elke verandering of elke vervanging van de benaming of handelsnaam “Ethias”;

•

elke verandering van de plaats van uitoefening van een significant deel van de activiteiten van Ethias.

Notulen
Art. 14
1. De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die worden gebundeld in een register
dat daartoe in de zetel van de vennootschap wordt gehouden.
2. Deze notulen worden, na goedkeuring, ondertekend door twee (2) aanwezige leden van de raad van bestuur.
3. Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee (2) bestuurders.

Bevoegdheden
Art. 15
1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is en die waarvoor volgens deze statuten alleen het directiecomité bevoegd is.
2

De raad van bestuur heeft onder meer de volgende bevoegdheden zonder afbreuk te doen aan de beslissingen
die de raad van bestuur zich voor zou nemen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering van de
vennootschap voor te leggen:
a) het algemeen beleid van de vennootschap bepalen;
b) het beleid inzake belegging van de bezittingen van de vennootschap bepalen;
c) alle handelingen die op grond van bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zijn voorbehouden
aan de raad van bestuur;
d) de leden van het directiecomité benoemen en afzetten en hun bezoldiging bepalen;
e) het toezicht uitoefenen op het directiecomité;
f ) onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 19.3. van de statuten gerechtelijke handelingen stellen
hetzij als eiser hetzij als verweerder.

3. Het algemeen beleid van de vennootschap omvat onder meer:
a) de definitie van de strategische krachtlijnen voor de vennootschap;
b) de goedkeuring van projecten en begrotingen;
c) belangrijke structuurhervormingen;
d) de definitie van de relaties tussen de vennootschap en haar aandeelhouders.
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4. De raad van bestuur beschikt over een ruim onderzoeksrecht ter zake van zijn taak van toezicht op het
directiecomité dat met het oog daarop periodiek aan de raad van bestuur rapport dient uit te brengen over de
uitvoering en/of de resultaten van zijn taken.
5. De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
op, waaronder onder meer een benoemings- en remuneratiecomité en/of een auditcomité. Hij omschrijft hun
samenstelling en hun opdrachten.

Externe vertegenwoordiging
Art. 16
1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 20 van de statuten en onverminderd de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur die collegiaal optreedt, zal de vennootschap
tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders samen handelend.
2. De raad van bestuur, handelend binnen de perken van zijn bevoegdheden en machten, kan aan lasthebbers
van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval
van overdreven volmacht.

B.

Directiecomité
Samenstelling
Art. 17.
1. De raad van bestuur richt in zijn midden een directiecomité bestaande uit zes (6) leden op. Het directiecomité
is samengesteld uit drie (3) leden hebbende het Nederlands als moedertaal en uit drie (3) leden hebbende het
Frans als moedertaal. Zij vormen samen een college.
De voorzitter van het directiecomité zal het Frans als moedertaal hebben indien de voorzitter van de raad
van bestuur het Nederlands als moedertaal heeft en, omgekeerd, de voorzitter van het directiecomité zal het
Nederlands als moedertaal hebben indien de voorzitter van de raad van bestuur het Frans als moedertaal heeft.
2. De raad van bestuur benoemt de voorzitter en de ondervoorzitter van het directiecomité in diens midden.
3. De vier (4) overige leden van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur van de
vennootschap op gezamenlijk voorstel van de voorzitter en de ondervoorzitter van het directiecomité.

Werking en besluitvorming
Art. 18
1. De raad van bestuur regelt de werking van en de besluitvorming in het directiecomité voor zover de statuten
hieromtrent niets bepalen.
2. De beslissingen van het directiecomité worden opgetekend in notulen die worden gebundeld in een register dat
daartoe in de zetel van de vennootschap wordt gehouden.
3. Deze notulen worden, na goedkeuring, ondertekend door twee (2) op de vergadering aanwezige leden van het
directiecomité, onder wie de voorzitter van het directiecomité zo hij aanwezig is.
4. Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door twee (2) leden van het directiecomité.
5. Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort,
stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het directiecomité beraadslaagt. Zijn verklaring alsook de
rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van
het directiecomité dat de beslissing moet nemen. Het betrokken lid moet tevens de commissarissen hiervan op
de hoogte brengen. Het lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen over deze beslissing of operatie, noch
deelnemen aan de stemming.
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Met het oog op de publicatie in het jaarverslag, omschrijft het directiecomité in haar notulen de aard van
het in de vorige alinea bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermelden.
Een afschrift van de notulen wordt tijdens de volgende vergadering aan de raad van bestuur overgemaakt. In het
verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.
Het in artikel 143 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de commissarissen moet
een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de
besluiten van het directiecomité, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste alinea bestaat
van dit punt 5.
6. De ieder jaar na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering verleende kwijting aan
de bestuurders houdt impliciet een kwijting in betreffende de gebeurlijke opdrachten die de bestuurders
uitvoerden als lid van het directiecomité. Deze kwijting is onderworpen aan dezelfde wettelijke bepalingen
inzake aansprakelijkheid en verjaring als deze die de kwijting aan bestuurders regelen.

Bevoegdheden
Art. 19
1. De effectieve leiding en het dagelijks bestuur van de verzekeringsonderneming valt onder de uitsluitende
bevoegdheid van het directiecomité dat optreedt in het kader van het door de raad van bestuur uitgestippelde
algemeen beleid.
2. Daartoe verleent de raad van bestuur, op grond van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en
krachtens deze statuten, aan het directiecomité de bevoegdheid om beslissingen te nemen en de vennootschap
te vertegenwoordigen in haar relaties met het personeel, de cliënteel, de verzekeringsondernemingen in België
en in het buitenland, de economische en sociale milieus en de overheid.
3. Het directiecomité is meer bepaald bevoegd om:
a) de tarieven en de algemene en bijzondere verzekeringsvoorwaarden vast te stellen;
b) de aandelen en de risico’s te bepalen die dienen te worden afgestaan in herverzekering en daartoe de
nodige contacten af te sluiten;
c) de technische reserves te berekenen en boekhoudkundig te verrekenen;
d) te bepalen of het door de solvabiliteitsmarge bereikte peil de uitbreiding van het werkingsveld van de
vennootschap mogelijk maakt, indien dergelijke uitbreiding voorgesteld wordt door de raad van bestuur;
e) de schadegevallen te beheren;
f ) in het kader van alle handelingen die vallen onder de bevoegdheid van het directiecomité, waaronder
onder meer het beheer van de verzekeringscontracten en van de schadegevallen, gerechtelijke handelingen
te stellen hetzij als eiser hetzij als verweerder, tot een vergelijk te komen, afstand van rechtsvordering te
doen en compromissen te sluiten;
g) iedere taak te vervullen die kadert binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap;
h) bijkantoren en andere centra van werkzaamheden op te richten en de uitbatingszetels en de kantoren te
leiden;
i)

onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 15.2. van de statuten, de personeelsleden van de
vennootschap aan te werven, te ontslaan en te bevorderen, en hun bezoldiging te bepalen;

j)

in het kader van het door de raad van bestuur vastgelegde beleggingsbeleid roerende goederen te
verwerven en te verkopen, ze in onderpand of als waarborg te geven;

k) onroerende goederen en zakelijke rechten te verwerven en te verkopen, te huren en te verhuren,
hypothecaire inschrijvingen te nemen en te geven en er handlichting van te verlenen, inschrijvingen te doen,
met of zonder betaling af te zien van voorrechten en prescriptierechten;
l)

de beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur uit te voeren;

m) iedere taak of opdracht te vervullen die hem toegekend wordt middels bijzondere overdracht door de raad
van bestuur.
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Externe vertegenwoordiging
Art. 20
1. Binnen de perken van zijn bevoegdheden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het dagelijks bestuur, is
het directiecomité exclusief bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
2. Het directiecomité zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigen en verbinden door twee (2)
leden van het directiecomité samen handelend.
3. Het directiecomité, handelend binnen de perken van zijn bevoegdheden en machten, kan aan lasthebbers
van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval
van misbruik van de volmacht.

C.

Controleorgaan
Commissarissen
Art. 21
1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek
van Vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen
aan één of meer door de Nationale Bank van België erkende commissarissen aangesteld overeenkomstig de ter
zake geldende regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen en de wetgeving betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen.
2. Wanneer er meerdere commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college.

Auditcomité
Art. 22
1. De raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité op zonder afbreuk te doen aan de andere
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, onder meer, belast met de monitoring van het financiële verslaggevingsproces,
met de monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van
de onderneming, met de monitoring van de interne audit en haar activiteiten; met de monitoring van de
wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (inclusief opvolging van de vragen
en aanbevelingen geformuleerd door de erkende commissaris), en de beoordeling en monitoring van de
onafhankelijkheid van de erkende commissaris, waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende
diensten aan de gecontroleerde entiteit.
2. Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, bepaalt de raad van bestuur de
samenstelling en de taken van het auditcomité. Voor zover vereist door de wet, is ten minste één lid van
het auditcomité een onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter, en beschikt over de nodige
deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. De duur van het mandaat van de leden overtreft niet
de duur van hun mandaat als bestuurder. Het kan hernieuwd worden op hetzelfde ogenblik als dit laatste.
3. Het comité benoemt zijn voorzitter.
4. Om geldig te beraadslagen, dient tenminste de helft van de leden van het auditcomité aanwezig te zijn. Een
lid kan zich niet laten vertegenwoordigen. De adviezen en aanbevelingen worden beslist met meerderheid. De
voorzitter van het comité heeft geen beslissende stem.
5. Het comité rapporteert regelmatig aan de raad van bestuur over de uitoefening van haar opdrachten, tenminste
bij het opstellen door deze van de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en van de semestriële
periodieke staten, respectievelijk door de vennootschap overgemaakt bij het einde van het boekjaar en bij het
einde van het eerste maatschappelijk semester.
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D.

Algemene vergadering van aandeelhouders
Samenstelling
Art. 23
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Gewone algemene vergadering
Art. 24
1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de woensdag van de week
waarin de twintigste mei valt om vijftien uur dertig; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
2. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping.

Stemrecht en besluitvorming
Art. 25
1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Stemmen gebeurt mondeling tenzij de vergadering bij gewone meerderheid beslist tot een geheime stemming.
3. De algemene vergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht
het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij voor die gevallen waaromtrent
bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven zijn door het Wetboek van
Vennootschappen.

Deelneming aan de algemene vergadering
Art. 26
1. Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, en voor zover de raad van bestuur het vereist in de
oproepingen, dient elke aandeelhouder op naam schriftelijk aan de raad van bestuur zijn intentie om aan de
vergadering deel te nemen tenminste drie werkdagen op voorhand kenbaar maken.
2. De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met de steun van de vennootschap
kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen, maar enkel met raadgevende stem en voor zover zij
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
3. Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

Verloop van de algemene vergadering
Art. 27
1. De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur
of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, door de persoon die daartoe op de vergadering wordt aangeduid.
2. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest,
indien gewenst, twee (2) stemopnemers. Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de
raad van bestuur het bureau.
3. Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling ervan.
4. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter van de vergadering en in
overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.
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Notulen
Art. 28
1. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die erom verzoeken.
2. Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door twee(2) bestuurders.
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III.

Financiële bepalingen

Boekjaar
Art. 29
Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Winstverdeling
Art. 30
1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
2. Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de
bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen en van haar verplichtingen met betrekking
tot het aanleggen van een solvabiliteitsmarge en dekkingswaarden verplicht door de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
3. De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren
overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
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IV.

Vereffening

Benoeming vereffenaars
Art. 31
1. Bij ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen
van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal
bepalen.
2. Voor zover bij hun benoeming niet anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten als
voorzien in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wijziging van de statuten
Art. 32
De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening.

Verdeling liquidatiesaldo
Art. 33
1. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
2. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang
de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die
in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.

14

