
BEROEPSVERENIGING DER BELGISCHE CHIRURGEN 
Wettelijk erkende Beroepsvereniging 

 
STATUTEN 

 
 

HOOFDSTUK I 
 

Benaming, Zetel, Voorwerp 
 
Artikel één.- Er wordt onder de Belgische Chirurgen, comparanten en al degene, die later 
hiertoe kunnen toetreden, een beroepsvereniging opgericht, die de benaming aanneemt van 
“Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen - Union Professionnelle des Chirurgiens Belges”, 
onder het stelsel der wet van 31 maart 1898 (Staatsblad van 8 april 1898), gewijzigd door de 
wet van 3 oogst 1924, de Koninklijke Besluiten van 14 oogst 1933 en 29 januari 1935 en het 
Regentsbesluit van 23 oogst 1948, waarnaar verwezen wordt voor al hetgene door de huidige 
statuten niet geregeld is. 
 
De "Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen" heeft haar zetel te Brussel of in een der 
voorsteden. 
 
De officiële talen van de Vereniging zijn het Nederlands en het Frans. 
 
Art. 2.- De Vereniging heefl tot doel: 
 

A) De groepering van de dokters in de genees-, heel- en verloskunde, die uitsluitend de 
heelkunde beoefenen. 

B) De studie, de bescherming en de ontwikkeling der beroepsbelangen van haar leden. 
C) De handhaving van de solidariteit en van de beroepswaardigheid in de onderlinge 

betrekkingen van haar leden enerzijds en anderzijds met andere geneesheren, met de 
zieken, de verschillende collectiviteiten, de openbare machten, de medische en 
wetenschappelijke organismen. 

D) De vrijwaring der beroepsbelangen van haar leden ten overstaan van elk gezag. 
 
Deze voorafgaande opsomming is slechts een opgave en vertoont geenszins een beperkend 
karakter; al hetgeen de doelstelling van de Vereniging aangaat, vormt een punt in haar 
programma. 
 
 



HOOFDSTUK II 
 

Lidmaatschap, Toetredingen, Ontslagname, Uitsluitingen 
 
Art. 3.- De Vereniging bestaat uit effectieve leden. 
 
Zijn effectieve leden: de stichters van deze Vereniging en al degene, die later ais zodanig zullen 
toegelaten worden. De Belgische nationaliteit is vereist. 
 
Art. 4.- De kandidaat, ten titel van effectief lid, moet de volgende voorwaarden vervullen: 
 

1. Ingeschreven zijn op een lijst van de Orde der Geneesheren van het Koninkrijk. 
2. Geen enkele definitieve tuchtmaatregel opgelopen hebben van een Raad van de Orde 

der Geneesheren, welke ernstig wordt geacht door de Aanvaardingsjury waarover 
hierna sprake. 

3. Deel uitmaken van de organismen, aangeduid door de Vereniging en belast met de 
algemene beroepsverdediging van het medisch corps. Tevens aan hun actie deelnemen 
door een gemeenschappelijke bijdrage die door de Vereniging vastgesteld is. 

4. Per brief een aanvraag tot toetreding gericht hebben tot de Voorzitter van de 
Vereniging. waarin verklaard wordt dat kennisgenomen werd van de statuten, de 
verbintenis aangegaan deze te onderschrijven en afgezien wordt van elk beroep tegen 
de Vereniging of haar leden in het geval, dat de kandidatuur verworpen werd. Deze 
aanvraag moet medeondertekend worden door twee effectieve leden, andere dan de 
leden van de Aanvaardingsjury, die de bevoegdheid en de zedelijkheid van de kandidaat 
bevestigen. Zij moet de uitgebreidste inlichtingen verstrekken over het professionele 
en wetenschappelijke curriculum vitae van de kandidaat. 

5. Als specialist heelmeester erkend zijn door de aanvaardingsjury waarover verder 
sprake; de twee leden welke het peterschap op zich genomen hebben voor een 
kandidaat die door de aanvaardingsjury niet aangenomen werd, mogen nochtans aan 
het Hoofdbestuur vragen de zaak aan de Statutaire Algemene Vergadering voor te 
leggen na de beide leden gehoord te hebben zal de Algemene Vergadering, op hun 
aanvraag, bij geheime stemming uitspraak doen over de aanvaarding van de kandidaat. 

6. Wanneer het Hoofdbestuur oordeelt dat een kandidaat aan de in 1, 2, 3, 4 en 5 
hierboven voorziene voorwaarden voldoet, zal het dit per omzendbrief mededelen aan 
alle leden van de Vereniging; dertig dagen na het rondsturen van deze omzendbrief 
wordt de kandidaat .ambtshalve als effectief lid aangenomen, behalve indien tenminste 
drie effectieve leden, binnen deze termijn, schriftelijk het Hoofdbestuur vragen, zijn 
definitieve aanvaarding ter stemming aan de Algemene Vergadering voor te leggen;;in 
dergelijk geval brengt het Hoofdbestuur de kandidatuur op de agenda van de 
eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 
Art. 5.- De aanvaardingsjury bestaat uit zeven leden en twee plaatsvervangers voor vier jaar 
benoemd, bij geheime stemming, tijdens de Statutaire Algemene Vergadering op voorstel van 
het Hoofdbestuur. 
De hernieuwing van de Aanvaardingsjury geschiedt, voor de helft, om de twee jaar: de 
aftredende leden zijn herkiesbaar. De eerste hernieuwing zal plaats hebben bij de Statutaire 
Algemene Vergadering van februari 1957, met dien verstande dat de namen der uittredende 



leden door het lot zullen aangeduid worden op de Statutaire Algemene Vergadering van 
februari 1956. 
De Aanvaardingsjury dient te bestaan uit: professoren in de heelkunde. met een maximum vier, 
gekozen onder de Belgische Universiteiten en de Voorzitter van de Belgische Maatschappij voor 
Heelkunde, een voormalig Voorzitter of, bij gebrek hieraan, een lid van die Maatschappij, mits 
zij lid zijn van de Vereniging. De leden van het Hoofdbestuur der Vereniging, met uitzondering 
vanéén enkele, mogen geen deel uitmaken van deze Jury. 
De Aanvaardingsjury beslist alleen geldig indien de twee derden van de leden aanwezig zijn: zij 
beslist bij gewone meerderheid der stemmen: de stem van de Voorzitter is doorslaggevend bij 
staking van stemmen. Bij gebrek aan het wettelijk diploma van specialist-chirurg zal de Jury 
beslissen omtrent de aanvaarding van een kandidaat, als beoordelingsmaatstaf nemende: de 
ouderdom van het diploma (vijfjaren ten minste), het aantal jaren proeftijd (vier jaren als full-
time en zes jaren als half-time) in een heelkundige Dienst of bij een erkende meester, de faam. 
de wetenschappelijke arbeid, de deontologische kwaliteiten en het feit dat de kandidaat 
uitsluitend de heelkunde beoefent. Zij zal elke waarborg trachten te verkrijgen en alle nuttige 
inlichtingen inwinnen. 
Hij zal in acht nemen dat de benaming van chirurg evenzeer toepasselijk is zowel op degene, 
die gans de heelkunde beoefent als op degene die in 't bijzonder belang stelt in één tak ervan: 
neurochirurgie, heelkunde van de thorax, heelkunde van het spijsverteringsstelsel, heelkunde 
der vrouwenziekten, heelkunde der waterorganen, heelkunde der ledematen, of welk vak ook 
dat gewoonlijk onder de benaming van heelkunde begrepen wordt. 
De Jury dient zeer streng te zijn in de keuze van de kandidaten, daar haar gestrengheid de enige 
waarborg is voor de waarde harer leden. 
De eerste aanvaardingsjury zal door de comparanten benoemd worden voor een tijdsspanne, 
die eindigt met de eerste Statutaire Vergadering. 
 
Art. 6.- De effectieve leden gaan de verbintenis aan: 

1. De voorwaarden vermeld bij art. 4 te blijven vervullen en zich te onderwerpen aan de 
beslissingen van de Vereniging. 

2. Hun beroepsgeschillen met een of meerdere collega's, met de zieken, de collectiviteiten 
of de openbare machten, in verzoening of door een scheidsrechterlijke beslechting te 
regelen. 

3. De regels van de plichtenleer in het beroep na te leven. 
4. De jaarlijkse bijdragen te betalen. De bijdrage is volledig verschuldigd voor het lopende 

jaar, waarin de toetreding geschiedt. Ingeval van ontslag, schrapping of uitsluiting blijft 
de volledige bijdrage eveneens verschuldigd voor het lopende jaar, evenals de vervallen 
bijdragen, indien deze nog niet geregeld werd. 

 
Art. 7.- Men verliest de hoedanigheid van effectief lid: 

1. Door ontslag. Om geldig te zijn, dient het ontslag, per aangetekend schrijven, betekend 
te worden aan de Algemene Secretaris. Hij geeft hiervan kennis aan de Statutaire 
Algemene Vergadering. 

2. Door schrapping wegens niet-betaling gedurende twee achtereenvolgende jaren, nadat 
de schatbewaarder, per aangetekend schrijven, een laatste verwittiging verzonden 
heefi. Hij geeft hiervan kennis aan de Statutaire Algemene Vergadering. 

3. Door uitsluiting, voorgesteld door het Hoofdbestuur en beslist door een Algemene 
Vergadering, die in 't bijzonder te dien einde belegd werd en waarop ten minste de helft 



van de effectieve leden aanwezig zijn. Indien dit quorum niet bereikt is, zal een tweede 
vergadering belegd worden, die een uitspraak zal doen, welke ook het aantal effectieve 
leden weze. 

 
Na het betrokken lid, eventueel vergezeld van een adviseur, en desgevallend de aanklagers 
aanhoord te hebben, zal de Algemene Vergadering, bij geheime stemming en met een 
meerderheid van ten minste twee derden der stemmen, van de aanwezige effectieve leden, al 
dan niet over de uitsluiting een beslissing treffen. Elke uitsluiting wordt. onder gesloten omslag, 
met vermelding “persoonlijk” aan alle leden van de Vereniging medegedeeld. Tenzij de 
Algemene Vergadering er anders over beslist, worden alle tuchtmaatregelen in het proces-
verbaal ingeschreven. Dezelfde ruchtbaarheid mag in beide gevallen hieraan verleend worden, 
zonder dat de betrokkene, uit dien hoofde, een proces mag inspannen bij het gerecht tegen de 
Vereniging of tegen een of meerdere leden der Vereniging. 
 
Art. 8.- De vereniging mag ereleden en buitengewone leden aanduiden, waarvan het aantal het 
vierde van de effectieve leden niet mag overschrijden. De titel van erelid mag verleend worden 
aan elke persoon in erkenning van bewezen diensten. De titel van honorair lid mag worden 
toegekend aan de vroegere effectieve leden welke uit deze functie ontslag namen omwille van 
hun leeftijd of omwille van de beëindiging van hun beroepsbedrijvigheden. Beide titels worden 
toegekend op voorstel van het Hoofdbestuur, door de Statutaire Algemene Vergadering, die 
met de meerderheid van de aanwezige leden haar wil te kennen geen. De titels zijn uitsluitend 
eretitels en verlenen geen recht op het uitbrengen van een stem. 
 
 

HOOFDSTUK III 
 

Beheer 
 
Art. 9.- De Vereniging wordt beheerd door een Hoofdbestuur van acht leden, bij geheime 
stemming verkozen door de Statutaire Algemene Vergadering. 
Het Hoofdbestuur bestaat uit een voorzitter, drie ondervoorzitters, een algemene secretaris. 
een verslaggevend secretaris, een schatbewaarder en een adviseur. 
Bij ontstentenis van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste 
ondervoorzitter in dienst; bij gelijke anciënniteit, door de meest bejaarde. 
Het Hoofdbestuur mag ten titel van advies zich laten bijstaan door negen provinciale 
afgevaardigden, één per provincie en benoemd door de Statutaire Algemene Vergadering, 
onder dezelfde voorwaarden als het Hoofdbestuur. Elke provinciale afgevaardigde is ertoe 
gehouden minstens éénmaal per jaar de leden van zijn provincie in vergadering bijeen te 
roepen. Het Hoofdbestuur kan bovendien leden die minder dan 10 jaar beroepspraktijk hebben 
met consultatieve bevoegdheid in zijn schoot opnemen. Hun aantal mag echter niet meer dan 
ZES bedragen. 
Alle effectieve leden kunnen deel uitmaken van het Bestuur, benoemd worden tot provinciale 
afgevaardigde of tot raadgevend lid  
De verkiezingen worden aangekondigd in het begin van de maand december, die de Statutaire 
Algemene Vergadering voorafgaat. De kandidaturen dienen verzonden te worden naar het 
algemeen secretariaat voor 15 december. 
De lijst van de kandidaten wordt afgedrukt op de uitnodiging tot deze vergadering. 



De leden van het Hoofdbestuur worden benoemd voor vierjaar. Het Hoofdbestuur wordt om 
de twee jaar vernieuwd voorde helft. De volgorde van uittreding wordt door het lot beslist. De 
Voorzitter maakt echter deel uit van de eerste uittredende helfi, ende algemene secretaris van 
de tweede. De leden, die een volledig mandaat vervuld hebben of een mandaat volledig 
beëindigd, zijn herkiesbaar. 
Daar de verkiezing geschiedt volgens het aantal bekomen stemmen, zal bij gelijkheid van 
stemmen tussen twee of meerdere kandidaten, het langst aangesloten lid van de Vereniging 
aangeduid worden: indien hieromtrent nog gelijkheid bestaat, wordt het meest bejaarde lid 
aangeduid. 
In geval van een vacatuur, wordt de vervanging geregeld tijdens de eerste Statutaire Algemene 
Vergadering, daar de verkiezingen plaatsgrijpen volgens de hierboven aangeduide regels. De 
functie van de aldus verkozen leden eindigt tijdens het jaar, waarin de mandaten van de 
vervangen leden normaal zouden vervallen. 
 
Art. 10.- Het Hoofdbestuur wordt bekleed met de meest uitgebreide macht ten aanzien van 
bestuur en beheer van de Vereniging: verwerven en ontvangen, optreden voor het gerecht, 
enz., kortom alles wat de wet van 31 maart 1898 toelaat. Bij gelijkheid van stemmen, tijdens 
een stemming, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. 
 
Art. 11. - Het bestuur vergadert minstens één maal om de zes maanden. 
 
 

HOOFDSTUK IV 
 

Werking 
 
Art. 12.- De Vereniging mag alle overeenkomsten afsluiten, aankopen en commissie-
verhandelingen doen voor haar leden, binnen de perken en de voorwaarden vastgesteld in de 
wet van 31 maart 1898.De Vereniging wordt in rechtszaken vertegenwoordigd door een der 
Bestuursleden, te dien einde afgevaardigd. Om geldig te zijn, moet elk document ondertekend 
worden door de voorzitter of door de algemene secretaris en een lid van het Hoofdbestuur. 
 
Art. 13.- De bronnen van inkomsten zijn: 

1. Een jaarlijkse bijdrage, opgelegd aan de effectieve leden en waarvan het bedrag elk jaar 
vastgesteld wordt door de Statutaire Algemene Vergadering. 

2. Toelagen, legaten en diverse subsidiën. De uitgaven omvatten de onkosten wegens het 
beroepsverweer, de publicaties, de bureelonkosten, enz. 

 
Art. 14.- De rekeningen worden bijgehouden door de schatbewaarder en afgesloten op 31 
december van elk jaar. 
De rekeningen van het verlopen jaar moeten, ten zetel van de Vereniging door de 
Schatbewaarder voor nazicht ter beschikking gehouden worden van de leden, gedurende de 
vijftien dagen die de Statutaire Algemene Vergadering voorafgaan. Aan de vergadering wordt 
hierover een door de schatbewaarder opgesteld rapport ingediend. dat moet goedgekeurd 
worden. 
De goedgekeurde rekeningen dienen door bemiddeling van het Hoofdbestuur, in de door de 
wet vastgestelde vorm, aan het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg overgemaakt. 



 
Art. 14 bis.- De algemene vergadering beslist over het gebruik der inkomsten van de vereniging 
binnen de grenzen der wet van 31maart 1898. 
De niet gebruikte fondsen van de vereniging moeten op haren naam geplaatst worden 't zij in 
de Algemene Spaarkas onderwaarborg van de Staat, 't zij in het Postcheckambt. Zij zullen ook 
mogen toevertrouwd worden 't zij aan samenwerkende kredietmaatschappijen met 
gemeenschappelijke en onbeperkte verantwoordelijkheid der leden, 't zij aan een bank van 
eerste klasdoor het Bestuurscomité aan te duiden. 
De andere wijzen van plaatsingen mogen slechts toegelaten worden door een algemene 
vergadering bijzonder te dien eind bijeengeroepen en waarop ten minste de helft der 
stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn. De beslissing moet genomen worden door ten 
minste de meerderheid der drie vierden van de aanwezige leden. In geen geval mag de 
vereniging aandelen van handelsmaatschappijen aankopen. 
 
 

HOOFDSTUK V 
 

Vergaderingen 
 
Art. 15.- De Vereniging houdt ten minste éénmaal 's jaars, in de loop van het eerste kwartaal 
van het jaar, een Statutaire Algemene Vergadering. Deze vergadering gaat door te Brussel, ten 
zetel van de Vereniging of op elke andere plaats, aangeduid op de uitnodiging. Andere 
vergaderingen kunnen belegd worden op voorstel van het Bestuur of van twintig effectieve 
leden. De uitnodigingen worden door het Hoofdbestuur per post, aan de leden verzonden. 
 
Art. 16.- De vergaderingen zijn niet openbaar. Het Hoofdbestuur mag evenwel geneesheren of 
personaliteiten uitnodigen die belang stellen in de werkzaamheden van de Vereniging. 
 
Art. 17.- Rapporten kunnen bij de Vereniging ingediend worden. Het Bestuur zal eventueel de 
verslaggever aanduiden. De vergaderingen zijn gewijd aan de mededelingen van de leden en 
aan de eventuele bespreking van de rapporten. De opgave van de mededelingen worden 
verzonden aan het Algemeen Secretariaat, vóór 15 december. 
 
Art. 18.- De Voorzitter neemt de leiding van de vergaderingen waar. In geval van afwezigheid 
wordt hij vervangen door de oudste ondervoorzitter in dienst; bij gelijke anciënniteit, door de 
meest bejaarde of, bij ontstentenis van een ondervoorzitter, door de oudste der aanwezige 
Bestuursleden. De Vergadering kan slechts geldig een stemming uitbrengen omtrent de 
punten, die uitdrukkelijk op de dagorde ingeschreven werden. In geval van noodzaak of 
hoogdringendheid mag de vergadering echter voorlopige beslissingentreffen omtrent andere 
punten, die officieel op de dagorde van de volgende vergadering zullen gebracht worden. 
De effectieve leden beschikken elk over een stem; ze mogen zich laten vertegenwoordigen 
door een ander effectief lid, houder van een schriftelijke volmacht; geen enkel lid mag echter 
meer dan vier leden vertegenwoordigen. 
Behoudens uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorziene afwijkingen, beslist de Algemene 
Vergadering bij meerderheid der stemmen der aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden, 
bij gelijkheid van stemmen, wordt onmiddellijk opnieuw gestemd, bij nieuwe gelijkheid, wordt 
de beslissing uitgesteld. 



De volgens de regels getroffen beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor 
alle leden. 
De beraadslagingen van het Hoofdbestuur en van de Algemene Vergaderingen worden 
ingeschreven in twee registers op genummerde bladen en ondertekend door de Voorzitter en 
de algemene secretaris. 
 
 

HOOFDSTUK VI 
 

Wijzigingen der Statuten, Ontbinding, Geschillen 
 
Art. 19.- De ontbinding van de Vereniging, evenals elke wijziging aan haar statuten. kunnen 
slechts bij meerderheid van de drie vierden der stemmen der aanwezige of geldig 
vertegenwoordigde leden beslist worden in een speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene 
Vergadering, waarop ten minste de helft der effectieve leden moet aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, op straffe van nietigheid moeten de gebeurlijke volmachten eventueel 
de voorgestelde statuutwijzigingen vermelden, zoals hierboven in artikel 18gezegd werd is het 
aantal volmachten beperkt. 
 
Art. 20.- Indien op een Algemene Vereniging die bijeengeroepen werd om zich uit te spreken 
over de ontbinding van de: Vereniging of over wijzigingen aan de statuten. niet de helft der 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een nieuwe vergadering met hetzelfde doeleinde 
bijééngeroepen worden, welke dan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden, geldig zal beraadslagen. 
De wijzigingen aan de Statuten worden hetzij door het Hoofdbestuur, hetzij op schriftelijk 
verzoek van tenminste twintig effectieve leden, voorgesteld. 
De Algemene Vergadering welke de ontbinding van de Vereniging uitspreekt, regelt 
overeenkomstig de wet de besteding van het gebeurlijk overschot in de kas van de Vereniging; 
ze stelt drie vereffenaars aan, belast met de uitvoering van haar beslissingen. 
 
Art. 21.- De Vereniging verbindt zich in gemeenschappelijk overleg met elke eventuele 
tegenpartij, naar middelen te zoeken, om elk geschil dat de Vereniging aanbelangt en 
betrekking heeft op de uitoefening van het beroep, door verzoening of door scheidsrechterlijke 
beslechting te regelen. 
 
 

HOOFDSTUK VII 
 

Algemene bepalingen 
 
Art. 22.- Bij beslissing van de Statutaire Algemene Vergadering en met gewone meerderheid 
van stemmen, mag de Vereniging aansluiten bij elk Verbond van Geneeskundige 
Beroepsverenigingen, welke overeenkomstig art. 18 der wet van 31 maart 1898 opgericht zijn. 
 
Art. 23.- Elk geval, niet voorzien in de huidige statuten, behoort tot de bevoegdheid van de 
Algemene Vergadering. 


