
STANDREGELEN  

BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VAN ARTSEN-

SPECIALISTEN IN MEDISCHE BIOPATHOLOGIE  
 

 

 

I. Benaming, zetel, doelstelling 

 

1. Op 1 maart 1950 werd de beroepsvereniging opgericht tussen artsen-specialisten in de 

medische biologie of een van haar deeldomeinen onder de benaming 

“Beroepsvereniging der Belgische Geneesheren Specialisten in de Medische Biologie”. 

De benaming van de beroepsvereniging werd in 1995 gewijzigd in “Belgische 

Beroepsvereniging der Geneesheren Specialisten in Medische Biopathologie” (Belgisch 

Staatsblad 30.09.1995). De naam van de beroepsvereniging wordt gewijzigd in 

“Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in Medische Biopathologie”. De 

beroepsvereniging is onderworpen aan de wet van 31 maart 1898 waarnaar verwezen 

wordt voor alles wat niet uitdrukkelijk is geregeld in de statuten.  

Haar zetel is gevestigd in de Kroonlaan 20 te 1050 Brussel.  

 

2. De vereniging heeft tot doel de studie, de verdediging, de bevordering en de behartiging 

van de beroepsbelangen van haar leden onder elkaar, met de andere artsen, met de 

patiënten, met de actoren in de gezondheidszorg, met de artsenorganisaties, met de 

openbare en met de politieke instanties.  

Ze neemt deel aan de organisatie van de opleiding en van de permanente vorming.  

 

De vereniging bestudeert en anticipeert op kwesties die de professionele aspecten van 

de klinische biologie aanbelangen. Ze draagt bij tot een oplossing van door leden 

aangebrachte problemen die samenhangen met de voorwaarden waaronder het beroep 

kan worden uitgeoefend. 

De vereniging kan in rechte optreden hetzij als verweerder, hetzij als eiser, voor de 

verdediging van de individuele rechten van de leden aangesloten bij de vereniging, 

zonder beperking van de rechten van deze laatsten om zelf rechtstreeks op te treden, 

actie te ondernemen of onverwijld tussen te komen of zich bij een vordering te voegen.  

 

De vereniging vertegenwoordigt haar leden ten aanzien van alle instanties betrokken bij 

de opleiding, de verdediging van de beroepstitel, de voorwaarden van praktijkvoering 

evenals bij de voorzieningen waar het specialisme wordt uitgeoefend. 

 

II. Samenstelling, opneming, ontslag, uitsluiting 
 

3. De vereniging bestaat uit werkende leden en uit ereleden; deze laatsten worden door de 

algemene vergadering op voorstel van het bestuurscomité benoemd; hun aantal mag 

nochtans niet hoger zijn dan een vierde van de werkelijke leden; zij mogen de 

vergaderingen bijwonen, maar hebben er enkel een raadgevende stem. 

 

4. De werkende leden moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

a. titularis zijn van een wettelijk artsendiploma, ingeschreven zijn op de lijst van 

de Orde van geneesheren en gemachtigd zijn om de geneeskunde uit te oefenen. 

b. erkend zijn of in het kader van een goedgekeurd stageplan in opleiding zijn als 

arts-specialist in de klinische biologie 



 

5. Elke kandidatuur wordt schriftelijk, per gewone post of elektronisch gericht aan het 

bestuurscomité, dat de ontvankelijkheid van de kandidatuur zal beoordelen en dat zich 

bij de eerstvolgende vergadering uitspreekt over de aanvaarding. De beslissing wordt 

genomen met een meerderheid van 2/3de van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. 

Het bestuurscomité dient zijn beslissing niet te staven.  

 

6. Slechts na het betalen van het lidgeld van het lopende jaar wordt het lidmaatschap van 

de aanvaarde kandidaat effectief.  

 

7. Ieder ontslag van een lid dient schriftelijk, bij gewone of elektronische post, gericht te 

worden aan het bestuurscomité, maar ontslaat niet van het betalen van de bijdrage voor 

het lopende dienstjaar.  

 

8. Het niet betalen van twee vervallen bijdragen brengt de uitsluiting mee een maand na 

het zenden van een zonder gevolg blijvend schrijven van de schatbewaarder.  

 

9. De algemene vergadering kan beslissen over de uitsluiting van een lid. 

 

Leden kunnen uitgesloten worden uit de vereniging: 

- in geval van het niet respecteren van de statuten of de interne reglementen, 

- in geval van uitgesproken wangedrag, 

- wanneer ze de belangen van de vereniging of van het VBS schade toebrengen door 

hun gedrag of lidmaatschap bij een vereniging waarvan de principes en/of 

doelstellingen niet verenigbaar zijn met deze van de vereniging of het VBS.  

 

De algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de uitsluiting van een lid kan 

het lid en diegenen die daarom verzoeken horen indien zij dit wensen. Het 

desbetreffende lid wordt per aangetekend schrijven uitgenodigd om deel te nemen aan 

de algemene vergadering indien hij dit wenst. De beslissing tot uitsluiting dient niet 

gestaafd te worden. De stemming over de uitsluiting van een lid is geheim. De beslissing 

wordt genomen met een meerderheid van 2/3de van de aanwezige en vertegenwoordigde 

leden. 

 

10. In geval van heel ernstige redenen kan het bestuurscomité een lid schorsen tot aan de 

beslissing van de algemene vergadering die geroepen is om uitspraak te doen over zijn 

uitsluiting.  

 

III. Algemene vergadering 

 

11. De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van de vereniging. De 

ereleden kunnen zonder stemrecht deelnemen aan de algemene vergadering. Zij komt 

bijeen op uitnodiging van het bestuurscomité op de in de oproeping aangeduide plaats 

en tijdstip.  

 

Het bestuurscomité kan bovendien buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen 

wanneer het zulks opportuun oordeelt. Het bestuurscomité is verplicht een 

buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op uitdrukkelijk schriftelijk 

verzoek van minstens 1/5de van de werkende leden in regel met de betaling van hun 

lidgeld. In dit geval dient deze buitengewone algemene vergadering te worden 



bijeengeroepen binnen de 30 kalenderdagen nadat een dergelijk verzoek werd gericht 

tot het bestuurscomité van de vereniging.  

 

De oproepingen worden minstens 15 dagen voor de vastgestelde datum verstuurd; zij 

bevatten een agenda buiten dewelke de vergadering niet geldig kan beslissen behoudens 

hoogdringendheid of noodzakelijkheid, in welk geval de getroffen beslissingen moeten 

onderworpen worden aan de bekrachtiging van een nieuwe vergadering die te dien einde 

dadelijk wordt samengeroepen.  

 

De uitnodigingen kunnen zowel per gewone als per elektronische post verstuurd 

worden.  

 

12. De statutaire algemene vergadering keurt jaarlijks de rekeningen van de schatbewaarder 

goed. Deze is gehouden de rekeningen, afgesloten op 31 december van het verlopen 

dienstjaar, minstens 15 dagen voor de vergadering, op de zetel van de vereniging ter 

beschikking van de leden te houden. 

 

De algemene vergadering verkiest, indien nodig, de leden van het bestuurscomité en 

bepaalt voor het volgende boekjaar het lidgeld voor de werkende leden. 

 

Een stemgerechtigd lid kan houder zijn van maximaal 5 volmachten. 

 

13. Het maatschappelijk dienstjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december van 

elk jaar. 

 

IV. Bestuurscomité 

 

14. Het bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan een bestuurscomité, bestaande 

uit acht werkende leden, namelijk een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, 

een schatbewaarder en vier raadsleden verkozen voor vier jaar en voor de helft om de 

twee jaar vernieuwbaar. 

Het bestuurscomité streeft naar taalpariteit binnen zijn schoot.  

 

15. De kandidaturen dienen schriftelijk meegedeeld te worden aan het bestuurscomité 

minstens 30 dagen voor de statutaire algemene vergadering.  

 

Het bestuurscomité deelt die kandidaturen mee aan de leden samen met de bijeenroeping 

van de algemene vergadering. 

 

Er wordt achtereenvolgens en bij geheime stemming gestemd over de aanstelling van 

de voorzitter of van de ondervoorzitter, van de secretaris of van de schatbewaarder en 

van twee raadsleden, De kandidaat die het grootste aantal stemmen verwerft voor elk 

van die functies is benoemd. 

 

Een lid kan zich voor verschillende functies kandidaat stellen. De uittredende leden zijn 

niet onmiddellijk herkiesbaar in dezelfde functie met uitzondering van de secretaris en 

de schatbewaarder. 

 

16. In geval van vacatuur door overlijden, ontslag of uitsluiting van een lid van het 

bestuurscomité, wordt er in zijn vervanging enkel voorzien op de volgende statutaire 



algemene vergadering en wel zo dat het nieuwe lid het mandaat vervult van degene die 

hij vervangt. 

 

Mocht nochtans het bestuurscomité op minder dan vijf leden vallen, dan dient dadelijk 

een algemene vergadering bijeengeroepen te worden om het bestuurscomité aan te 

vullen.  

 

17. Het bestuurscomité komt zo dikwijls samen als het zulks nuttig acht op bijeenroeping 

door de voorzitter of bij zijn ontstentenis door de ondervoorzitter of de secretaris; het 

beslist bij meerderheid van stemmen, de stem van wie voorzit geeft gebeurlijk de 

doorslag. 

 

Het wordt bekleed met de meest uitgebreide machten voor het bestuur en het beheer van 

de vereniging en kan alle rechten of machten uitoefenen welke de wet of de statuten niet 

uitdrukkelijk aan de vergadering voorbehouden; het kan namelijk alle roerende of 

onroerende goederen verkopen of verwerven en voor het gerecht optreden zonder 

voorafgaandelijke machtiging door de vergadering. 

 

Ten overstaan van derden is de vereniging enkel gebonden door de handtekening van 

de voorzitter en de secretaris samen; deze kunnen nochtans hun handtekening 

uitdrukkelijk overdragen, elk aan een ander lid van het bestuurscomité.  

 

18. Het bestuurscomité zorgt voor het innen van de bijdrage en neemt gebeurlijk de aan de 

vereniging toegekende fondsen, legaten en subsidies in ontvangst. De schatbewaarder 

en de secretaris maken jaarlijks een rekening en een verslag op dat ze aan de vergadering 

voorleggen, en sturen aan de overheden de bij de wet bepaalde bescheiden. 

 

Geldelijke fondsen worden, behoudens door de vergadering voorgeschreven gebruik, 

uitsluitend overgebracht op een bankrekening geopend op naam van de vereniging 

waarvoor de schatbewaarder net als de secretaris individueel de handtekening bezitten.  

 

19. Het bestuurscomité kan een reglement voor inwendige orde uitwerken, dat nochtans 

enkel toepasselijk zal zijn na· bekrachtiging door een algemene vergadering waarvan 

het in extenso op de agenda zal gebracht worden.  

 

V. Wijzigingen aan de statuten - Ontbinding 

 

20. Tot wijziging aan de statuten of ontbinding van de vereniging kan enkel geldig besloten 

worden bij meerderheid van 3/4de van de stemmen van de aanwezige en 

vertegenwoordigde leden, op een algemene vergadering bijzonder tot dit doel 

bijeengeroepen, waarop minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. 

Indien dit quotum niet bereikt wordt, wordt een tweede algemene vergadering 

bijeengeroepen, die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en 

vertegenwoordigde leden. De beslissing tot wijziging van de statuten wordt genomen 

met een meerderheid van ¾ van de stemmen van de aanwezig of vertegenwoordigde 

leden.  

 

De Vergadering, die gebeurlijk de ontbinding van de vereniging zal uitspreken, zal, 

overeenkomstig de wet, het gebruik bepalen van het maatschappelijk bezit en zal drie 

vereffenaars benoemen met de liquidatie belast.  



 

VI. Allerlei 

 

21. De Nederlandse en de Franse taal worden door de vereniging op gelijke voet gebruikt, 

zowel op de algemene vergadering als in het bestuurscomité. 

 

22. De vereniging gaat de verbintenis aan in gemeen overleg met de tegenpartij, de 

middelen op te sporen tot het beslechten, hetzij door verzoening, hetzij door 

scheidsrechterlijke uitspraak van ieder geschil dat de vereniging zou aangaan en dat zou 

slaan op de werkvoorwaarden. 

 


