
 
 

STATUTEN 
 

Tussen 

Dr. Elfride De Baere, wonende te B-9950 Waarschoot, Kouterweg 5; 

Dr. Eric Legius, wonende te B-3020 Herent, Engelenbosweg 7; 

Dr. Bruce Poppe, wonende te B-9000 Gent, Jozef Kluyskensstraat 25 bus 29; 

Dr. Maryse Bonduelle, wonende te B-9255 Buggenhout, Roodbos 25; 

Dr. Geert Mortier, wonende te B-9881 Bellem, Ommegangstraat 40; 

Dr. Guillaume Smits, wonende te B-1180 Brussel, Paul Stroobantlaan 123; 

Dr. Karin Dahan, wonende te L-1244 Luxembourg, Rue Boch, 120; 

Dr. Vincent Bours, wonende te B-4000 Liège, Rue Saint Laurent 313; 

Dr. Yves Sznajer, wonende te B-1640 Sint-Genesius-Rode, Astridlaan, 77; 

Dr. Koen Devriendt, wonende te B-3220 Holsbeek, Kerkstraatje 7; 

Dr. Isabelle Maystadt, wonende te B-6032 Mont-sur-Marchienne, Rue Alphonse Heureux 24, 

 

allen van Belgische nationaliteit en titularis van het wettelijk artsendiploma en van de erkenning 

van arts-specialist in de klinische genetica, wordt overeengekomen wat volgt: 

 

 

I. Naam – zetel – doel 
 

Artikel 1 

Een “Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Klinische Genetica” – “Union 

Professionnelle Belge des Médecins Specialistes en Génétique Clinique” wordt opgericht. Zij is 

onderworpen aan de wet van 31.03.1898. Haar zetel is gevestigd op de Kroonlaan 20 te 1050 

Brussel. Haar activiteit strekt zich uit over het ganse nationale territorium. 

 

Artikel 2 

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

de professionele belangen van haar leden, met name door het handhaven van de solidariteit 

en de professionele waardigheid in de betrekkingen van de leden onder elkaar, met de andere 

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

met de overheden op alle beleidsniveaus. Ze neemt deel aan de organisatie van de opleiding 

en van de permanente vorming binnen het vakgebied klinische genetica. 

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

klinische genetica aanbelangen. Ze draagt bij tot een oplossing van door leden aangebrachte 

problemen die samenhangen met de voorwaarden waaronder het beroep wordt uitgeoefend. 



De vereniging kan optreden in rechte, zij het als verweerder, zij het 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 de 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. 

Met het oog op het bereiken van haar doel legt de vereniging onder meer contacten met 

andere professionele en wetenschappelijke verenigingen. 

 

 

II. Samenstelling – toelating – ontslag – uitsluiting 
 

Artikel 3 

De vereniging bestaat uit effectieve leden en ereleden. 

De vereniging bestaat uit minstens 8 effectieve leden. Het aantal ereleden wordt beperkt tot 

een vierde van het aantal effectieve leden. 

Ereleden worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van 

Bestuur. Zij mogen de vergaderingen bijwonen maar beschikken slechts over een raadgevende 

stem. Ereleden worden vrijgesteld van het betalen van enige bijdrage. 

De effectieve leden bestaan uit artsen-specialisten die de klinische genetica uitoefenen, te 

weten de artsen-specialisten in de klinische genetica. 

 

Artikel 4 

De effectieve leden moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

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

der Artsen en gemachtigd zijn de geneeskunde uit te oefenen. 

2. erkend zijn of in het kader van een erkend stageplan in opleiding zijn als arts-specialist 

in de klinische genetica  

3. effectief de klinische genetica als beroepsactiviteit uitoefenen of uitgeoefend hebben. 

 

Artikel 5 

Elke kandidatuur wordt schriftelijk gericht aan de Raad van Bestuur dat de ontvankelijkheid van 

de kandidatuur zal beoordelen. 

De eerstvolgende Algemene Vergadering spreekt zich uit over hun aanvaarding. Weigeringen 

moeten niet verantwoord te worden. De arts-specialist wiens lidmaatschap wordt geweigerd, 

moet per aangetekend verwittigd worden van de beslissing van de Algemene Vergadering.  

Een kandidaat-lid mag na een jaar opnieuw een kandidatuur indienen. 

 

Artikel 6 

Slechts na betaling van het lidgeld voor het lopende jaar treedt het lidmaatschap in werking. 

 



Artikel 7 

Een lid kan zich op elk ogenblik terugtrekken uit de vereniging door daartoe een schrijven al 

dan niet elektronisch te richten aan de Raad van Bestuur. 

 

Artikel 8 

Het verlies van de noodzakelijke voorwaarde om lid te worden, brengt van rechtswege het 

verlies van lidmaatschap met zich. 

Het niet betalen van twee opeenvolgende lidgelden brengt van rechtswege de uitsluiting met 

zich mee. Deze treedt in voege één maand nadat een brief al dan niet elektronisch, daartoe 

verstuurd door de Raad van Bestuur, zonder gevolg bleef. 

 

Artikel 9 

De Algemene Vergadering kan beslissen over de uitsluiting van een lid. 

Leden kunnen uitgesloten worden uit de vereniging: 

1. in geval van het niet respecteren van statuten of reglementen 

1. in geval van uitgesproken wangedrag 

2. wanneer ze de belangen van de vereniging of 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 van het VBS. 

 

De uitsluiting van een lid wordt expliciet als agendapunt vermeld op de dagorde van de 

algemene vergadering bijeengeroepen om over deze uitsluiting uit te spreken. De arts-

specialist tegen wie een dossier ter uitsluiting wordt behandeld, moet per aangetekend brief 

uitgenodigd worden om deel te nemen aan de vergadering. Hij kan vragen om in persoon 

zonder enige andere bijstand gehoord te worden door de algemene vergadering.  

 

 

III. Algemene Vergadering 
 

Artikel 10 

De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging. Ereleden kunnen 

deelnemen zonder stemrecht. 

De Algemene Vergadering komt bijeen op uitnodiging van de Raad van Bestuur. In de 

uitnodiging worden de plaats, de dag en het uur van de vergadering meegedeeld. 

De Raad van Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer dit opportuun 

wordt geacht. De Raad van Bestuur is er bovendien toe gehouden dit te doen op schriftelijke 

vraag van tenminste 1/5 van de effectieve leden in orde met de betaling van hun lidgeld. De 

Algemene Vergadering komt statutair voor 30 juni van elk kalenderjaar. De uitnodiging daartoe 

wordt per gewone brief of onder elektronische vorm minstens 15 dagen voor de vergadering 

verstuurd. De vergadering zal niet geldig kunnen stemmen over punten die niet op de agenda 

staan vermeld. 



Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht. Elkeen beschikt over één stem. Een effectief lid 

kan zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, effectief lid. Een effectief lid kan geen 

drager zijn van meer dan één volmacht. 

De beslissingen worden genomen met absolute meerderheid van stemmen behoudens de 

uitzonderingen uitdrukkelijk voorzien in onderhavige statuten of de wet van 31.03.1898. 

De uitsluiting van een lid vereist een 2/3 meerderheid der stemmen. 

De Algemene Vergadering is bevoegd om de leden van de Raad van Bestuur te verkiezen, 

bijzondere reglementen of een statutenwijziging goed te keuren, tot de ontbinding van de 

vereniging te besluiten, de rekeningen na te zien en goed te keuren. Ze is in het algemeen 

bevoegd alle onderwerpen met betrekking tot de vereniging die op een reguliere wijze werden 

voorgelegd, te bespreken. 

Een beslissing van de Algemene Vergadering bindt alle leden. 

 

Artikel 11 

De Statutaire Algemene Vergadering die plaats vindt voor 30 juni van elk kalenderjaar is onder 

meer gewijd aan het nazicht en de goedkeuring van de rekeningen die op 31 december van het 

vorige jaar zijn afgesloten. Aan die vergadering brengt de Raad van Bestuur verslag uit over alle 

werkzaamheden van het afgelopen jaar en legt hij de jaarlijkse rekening der ontvangsten en 

uitgaven. Die rekeningen worden opgemaakt overeenkomstig het wettelijk vastgelegde model. 

Zij moeten, door toedoen van de schatbewaarder, op de zetel van de vereniging ter inzage 

liggen voor nazicht van de leden gedurende vijftien dagen die aan de algemene vergadering 

voorafgaan. De rekeningen worden slechts bekendgemaakt met toestemming van de 

Algemene Vergadering. 

 

Artikel 12 

Zij verkiest indien nodig de leden van de Raad van Bestuur en bepaalt voor het volgende 

boekjaar het lidgeld voor de effectieve leden. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 

december van elk kalenderjaar. 

 

 

IV. De Raad van Bestuur 
 

Artikel 13 

Het bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan de Raad van Bestuur. Dit wordt 

verkozen bij absolute meerderheid door de Algemene Vergadering en bestaat uit minstens 8 

effectieve leden. De Raad van Bestuur is bij voorkeur paritair samengesteld.  

Ereleden zijn niet verkiesbaar. 

De Raad van Bestuur verkiest in zijn midden een voorzitter, minstens één ondervoorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. De duurtijd van de mandaten loopt vier jaar. 

Ontslagnemende leden zijn steeds herkiesbaar. 

De Raad van Bestuur is alle twee jaar voor de helft herkiesbaar. De eerste reeks leden die 

moeten herkozen worden, worden door het lot aangeduid. Het mandaat van de al zo 

aangeduide leden zal dus uitzonderlijk slechts twee jaar duren. 

 



Artikel 14 

De Raad van Bestuur deelt aan de leden minstens 30 dagen voor de datum van de Algemene 

Vergadering de openstaande en ten einde lopende mandaten mee. Tegelijkertijd richt zij een 

oproep tot kandidaturen. 

Kandidaturen voor openstaande of mandaten eindetermijn dienen schriftelijk te worden 

ingediend op het secretariaat van de vereniging ten minste 15 dagen voor de Algemene 

Statutaire Vergadering. 

 

Artikel 15 

In geval een mandaat open komt door overlijden, ontslag of uitsluiting van een lid van de Raad 

van Bestuur, wordt voorzien in zijn vervanging op de eerstkomende Statutaire Algemene 

Vergadering. De vervanger beëindigt het mandaat van diegene die hij vervangt. 

 

Artikel 16 

De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als het dit zinvol acht. Dit gebeurt op uitnodiging van 

de voorzitter of bij gebreke daaraan van de ondervoorzitter of secretaris. De Raad van Bestuur 

mag alle moderne middelen van communicatie gebruiken voor zijn vergaderingen. 

De Raad van Bestuur moet bij elkaar geroepen worden wanneer tenminste twee leden van de 

Raad van Bestuur dit schriftelijk vragen. Om rechtsgeldig te kunnen beslissen moeten minstens 

vier leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een lid van de Raad van 

Bestuur kan hoogstens één ander lid vertegenwoordigen. 

Nochtans kan de Raad van Bestuur rechtsgeldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden na een nieuwe bijeenroeping met dezelfde agenda. De Raad van 

Bestuur beslist met absolute meerderheid van stemmen. In geval van staking der stemmen is 

de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. 

De stemming is niet geheim, tenzij één lid van de Raad van Bestuur of de voorzitter hierom 

vraagt, of wanneer de stemming één persoon betreft. 

Om een probleem van bijzondere aard toe te lichten kunnen andere leden of niet-leden van de 

vereniging met het oog op advies uitgenodigd worden op de vergadering. 

De Raad van Bestuur draagt de meest uitgebreide bevoegdheden voor de beleidsvoering en 

het beheer van de vereniging en kan alle rechten en bevoegdheden uitoefenen die de wet of 

de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden aan de Algemene Vergadering. 

Wanneer een lid van de Raad van Bestuur gedurende drie opeenvolgende vergaderingen 

zonder bericht afwezig is, kan de Raad van Bestuur de vraag tot vervanging voorleggen aan de 

Algemene Vergadering. 

 

Artikel 17 

De voorzitter waakt over, en verzekert de uitvoering van de statuten en het algemeen 

reglement. Hij/zij leidt de vergaderingen en maakt alle nodige stappen voor de uitvoering van 

de beslissingen van de Raad van Bestuur. Samen met de secretaris tekent hij/zij alle akten, 

besluiten of verslagen en vertegenwoordigt de vereniging in al haar contacten met publieke 

gezagsdragers en derden. 



Behoudens in de gevallen dat de Algemene Vergadering daartoe een andere persoon heeft 

aangesteld voert hij/zij elke beslissing genomen door de Raad van Bestuur uit om op te treden 

in rechte, zij het als eiser, zij het als verweerder. 

De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in zijn/haar taak. Hij/zij vervangt indien nodig de 

voorzitter die hem/haar tijdelijk zijn bevoegdheden kan overdragen.  

De secretaris wordt belast met de verslaglegging van de vereniging. Hij/zij stelt de verslagen op 

van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering. Hij/zij houdt de lijst bij van de leden 

van de vereniging overeenkomstig de wet van 31.03.1898, en legt aan de Raad van Bestuur de 

aanvragen tot toetreding voor. Hij/zij is de archiefbewaarder voor de vereniging. 

Ten opzichte van derden is de vereniging slechts gebonden door de gezamenlijke handtekening 

van voorzitter en secretaris. Deze kunnen nochtans steeds hun volmacht uitdrukkelijk 

toekennen aan een ander lid van de Raad van Bestuur. 

De penningmeester is de bewaarder van de goederen van de vereniging waarvan hij/zij de 

inventaris opstelt en bewaart. Hij/zij is verantwoordelijk voor de financiële tegoeden van de 

vereniging en de waardepapieren die hem zijn toevertrouwd. 

Hij/zij schrijft in de boekhouding de ontvangst in van de lidgelden, en andere bedragen aan de 

vereniging verschuldigd of door haar te innen, en levert hiervoor een ontvangstbewijs af. 

De leden van de Raad van Bestuur vervullen hun mandaat gratis. 

 

 

V. Beheer van de goederen – verantwoording over de rekeningen 
 

Artikel 18 

Alle roerende en onroerende goederen, tegen betaling of gratis verworven en die de wet haar 

toelaat te bezitten vormen de bezittingen van de vereniging. Het verenigingskapitaal bestaat 

uit de lidgelden, de giften en legaten van particulieren, subsidies toegekend door autoriteiten 

en alle andere voordelen waarvan de vereniging op wettelijke wijze kan genieten. 

 

Artikel 19 

De Algemene Vergadering beslist over de aanwending van de bezittingen en de 

vermogensbronnen van de vereniging binnen de grenzen opgelegd door de wet van 

31.03.1898. 

De fondsen van de vereniging die niet worden aangewend, worden op een bankrekening 

gestort op naam van de vereniging vertegenwoordigd door de penningmeester die de 

handtekeningbevoegdheid heeft. 

 

 

VI. Statutenwijziging – ontbinding 
 

Artikel 20 

Tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging kan slecht rechtsgeldig besloten worden 

bij een 4/5 meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden tijdens 



een Algemene Vergadering die daartoe speciaal wordt bijeengeroepen en waarop tenminste 

2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Wanneer op een Algemene Vergadering bijeengeroepen voor een ontbinding van de vereniging 

of een statutenwijziging niet tenminste 2/3 van de effectieve leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, dan kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda, 

rechtsgeldig beslissen welk ook het aantal effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

De akten met betrekking tot een statutenwijziging of een vrijwillige ontbinding van de 

vereniging, treden slechts in voege nadat zij werden neergelegd, en gepubliceerd zoals wettelijk 

bepaald. 

De vergadering bijeengeroepen om de ontbinding van de vereniging uit te spreken, duidt 

overeenkomstig de wet vereffenaars aan en omschrijft hun taak. 

Het actief van de vereniging zal toegekend worden aan een gelijkaardig of aanverwant initiatief 

aangeduid door de Algemene Vergadering. 

Deze toewijzing zal slechts in werking treden wanneer de bestemming van het actief 

overeenkomstig de wet beoordeeld zal zijn door de Raad van State. 

 

 

VII. Varia 
 

Artikel 21 

De Franse en de Nederlandse taal worden binnen de vereniging gelijkwaardig aangewend, 

zowel op de Algemene Vergadering als binnen de Raad van Bestuur. 

 

Artikel 22 

De vereniging verbindt er zich toe in onderlinge overeenstemming met de tegenpartij de 

middelen te zoeken om hetzij door verzoening, hetzij door arbitrage, elk geschil op te heffen 

dat de vereniging aanbelangt en de arbeidsomstandigheden van haar leden betreft. 

Over twistpunten die zich kunnen voordoen in de schoot van de vereniging met betrekking tot 

de toepassing van de statuten en de reglementen, zal scheidsrechterlijk worden geoordeeld 

door effectieve leden aangeduid door de betrokken partijen. Bij staking van stemmen wordt 

beslist door een derde aangeduid door de eerste arbiters of, zo deze weigeren, door de 

voorzitter van de vereniging. De scheidsrechterlijke beslissing geldt als beslissing in laatste 

instantie. 

 

Artikel 23 

De vereniging sluit aan bij de Federatie zoals beoogd door het artikel 18 van de wet van 

31.03.1898, genaamd “Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-specialisten” 

(VBS statuten – B.S. 15.07.1954 – Wijz. 27.04.1958, 03.07.1965, 

23.03.1979 en 22.12.1984 en 15.12.2014). 

 

Artikel 24 

De Raad van Bestuur kan een reglement van interne orde uitwerken. Dit treedt slechts in 

werking na goedkeuring door de Algemene Vergadering. Voorafgaand zal daartoe een ruime 



bespreking worden gevoerd. De beslissing wordt genomen met een absolute meerderheid. 

Dezelfde procedure wordt gevolgd voor eventuele wijzingen van dit reglement. 


