
VBS - GBS 
Statuten van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten 

Belgisch Staatsblad - 15 juli 1954 

(Wijzigingen 27.04.58, 03.07.65, 23.03.79, 22.12.84 en 15.12.14) 

 

I. Benaming - Samenstelling - Zetel - Voorwerp 

Artikel 1. Het "Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten", afgekort VBS, in 

het Frans "Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes", afgekort GBS, 

een federatie van beroepsverenigingen, werd opgericht onder toepassing van de wet van 31 maart 

1898 op de beroepsverenigingen. Voor de gefederaliseerde materies worden de leden van het Verbond 

respectievelijk vertegenwoordigd door de “Artsenvereniging van Vlaamse Specialisten”, afgekort AVS, 

en de “Association des Médecins Spécialistes Francophones” afgekort AMSFr. 

 

De zetel van het Verbond is gelegen aan de Kroonlaan 20 te 1050 Brussel, maar kan, bij eenvoudige 

beslissing van het bestuurscomité, die aan de leden wordt meegedeeld, op een ander adres in de 

Brusselse agglomeratie worden gevestigd. 

 

Artikel 2. Het Verbond bestaat uit alle wettelijk erkende Belgische beroepsverenigingen van artsen-

specialisten die deelgenomen hebben aan de stichting ervan en door dat feit uitdrukkelijk ingestemd 

hebben met zijn statuten. 

 

Het Verbond staat bovendien open voor iedere andere beroepsvereniging van artsen die een wettelijk 

erkende beroepstitel vertegenwoordigt overeenkomstig het KB van 25 november 1991 of een 

bijzondere beroepsbekwaamheid die kan verworven worden vanuit meerdere beroepstitels die een 

aanvraag tot lidmaatschap heeft ingediend en die door de algemene vergadering als lid wordt 

aanvaard. Er kan echter maar één beroepsvereniging per beroepstitel of bijzondere 

beroepsbekwaamheid worden aanvaard. Indien een beroepstitel of een bijzondere 

beroepsbekwaamheid die vanuit meerdere basisdisciplines kan worden verkregen binnen het verbond 

niet vertegenwoordigd is door een nationale beroepsvereniging, kan een uitsluitend Nederlandstalige 

of Franstalige beroepsvereniging haar aanvraag tot lidmaatschap indienen.  

 

De beroepsvereniging die een bijzondere beroepsbekwaamheid vertegenwoordigt die slechts vanuit 

één beroepstitel kan worden verkregen, kan slechts als geassocieerd lid toetreden tot het verbond. De 

geassocieerde leden kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en het bestuurscomité, maar 

hebben er slechts een raadgevende stem. Hun stemrecht wordt uitgeoefend via het lidmaatschap van 

de arts bij de vereniging van zijn basisdiscipline. Er bestaat voor het overige geen onderscheid tussen 

de rechten en plichten van de leden. 

 

Artikel 3. Op federaal vlak en op het vlak van de gefedereerde entiteiten hebben het Verbond en zijn 

afdelingen tot voorwerp: 

 

a. de individuele en collectieve beroepsverdediging van verenigingen lid van het Verbond en hun 
individuele leden zowel op moreel als op professioneel vlak te behartigen, te vertegenwoordi-
gen en te verdedigen; 



b. de coördinatie en harmonisatie tussen de verschillende aangesloten leden en hun individuele 
leden te bevorderen net als tussen deze en de andere artsen of verschillende geneeskundige 
gemeenschappen; 

c. de beroepsverenigingen lid van het Verbond en hun leden te vertegenwoordigen bij alle ge-
beurlijke onderhandelingen in verband met hun morele en professionele belangen; 

d. op een actieve manier deel te nemen aan de opleiding zowel op professioneel als op weten-
schappelijk vlak, niet alleen voor het verwerven van hun beroepstitel, maar ook in het kader 
van de voortgezette opleiding; 

e. informatie te verstrekken aan de patiënten, de artsen, de politieke overheden en de media; 
f. het verlenen van steun aan de beroepsverenigingen door administratieve bijstand, juridisch 

advies, advies inzake management of gezondheidseconomie en advies inzake het algemeen 
beleid van de organisatie van de gezondheidszorg; 

g. het verlenen van bijstand aan de leden door juridische, economische, medische of financiële 
expertise; 

h. in samenwerking met andere artsenorganisaties, de wetenschappelijke verenigingen, de uni-
versiteiten en de overheden de geneeskundige praktijk te bevorderen; 

i. de belangen van de artsen op Europees vlak te verdedigen en een kwalitatief hoogstaande 
opleiding en voortgezette opleiding in de Europese Unie na te streven; 

j. in het algemeen, zich bezig te houden met alles wat de leden aanbelangt, gebeurlijk met inbe-
grip van het oprichten en besturen ook buiten het Verbond van om het even welke instelling 
voor onderlinge hulp en beroepssamenwerking.  

 

II. Toetreding - Ontslag - Uitsluiting 

Artikel 4. Iedere wettelijk erkende beroepsvereniging van artsen kan het lidmaatschap van het Verbond 

aanvragen, hetgeen haar instemming zonder voorbehoud met de statuten, inwendige reglementen en 

beslissingen van het Verbond impliceert. 

De door de bevoegde vertegenwoordigers ondertekende aanvraag tot lidmaatschap dient schriftelijk 

gericht te worden tot het bestuurscomité van het Verbond. De aanvraag wordt ter gelegenheid van de 

eerstvolgende vergadering na de ontvangst ervan op de agenda van het bestuurscomité geplaatst. Het 

bestuurscomité kan vragen dat een afgevaardigde van de vereniging de aanvraag tot lidmaatschap 

toelicht.  

 

Artikel 5. Als het bestuurscomité de aanvraag tot lidmaatschap positief beoordeelt, wordt deze op de 

agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van het Verbond geplaatst. Daar wordt over de 

aanvraag beslist, eventueel nadat een afgevaardigde van de vereniging, op haar verzoek, de aanvraag 

voor de vergadering heeft toegelicht. 

De algemene vergadering kan nochtans besluiten de stemming over de aanvaarding te verdagen tot 

een latere vergadering zonder die beslissing te moeten rechtvaardigen. 

 

Artikel 6. De door de algemene vergadering als lid opgenomen vereniging zal onmiddellijk na de 

beslissing tot aanvaarding haar kandidaten voor lidmaatschap van het bestuurscomité, zoals 

beschreven onder artikel 18, schriftelijk meedelen. Het lidmaatschap wordt slechts effectief na het 

betalen van de statutaire bijdrage voor het lopende jaar. 

 

Artikel 7. ledere aangesloten vereniging kan uit het Verbond ontslag nemen door het zenden van een 

aangetekende brief aan het bestuurscomité die ondertekend is door de perso(o)n(en) die bevoegd 

is/zijn om haar te vertegenwoordigen en vergezeld van een eensluidend uittreksel uit het verslag van 

de vergadering die tot die ontslagneming besloten heeft; in dat geval blijft de bijdrage voor het lopende 

jaar nochtans verschuldigd en blijven de vervallen bijdragen eisbaar. 



 

Artikel 8. Iedere verbonden vereniging kan om een van de volgende redenen uit het Verbond 

uitgesloten worden: 

1° niet betalen van de bijdrage gedurende twee jaar 

2° overtreden van de letter of de geest van de statuten, de inwendige reglementen of de 

beslissingen van het Verbond 

Tot een dergelijke uitsluiting kan echter alleen worden besloten op voorstel van het bestuurscomité. 

De algemene vergadering beslist met een meerderheid van 2/3de van de stemmen van de aanwezige 

of vertegenwoordigde leden. Op straffe van nietigheid van die beslissing dient de belanghebbende 

vereniging ten minste drie maanden voor de algemene vergadering bij aangetekend schrijven 

uitgaande van het bestuurscomité te worden uitgenodigd in verband met de intentie om de uitsluiting 

voor te stellen. 

De afgevaardigden van de belanghebbende vereniging kunnen hun opmerkingen uiten zowel bij het 

bestuurscomité als bij de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan beslissen de stemming 

over de uitsluiting te verdagen tot een latere vergadering, zonder die beslissing op een andere wijze te 

moeten rechtvaardigen. 

In geval van uitsluiting blijft de bijdrage voor het lopende jaar invorderbaar. 

De beslissing tot uitsluiting dient niet gemotiveerd te worden. 

De beroepsvereniging die haar ontslag heeft ingediend of die door de Algemene Vergadering uit het 

Verbond werd uitgesloten kan op generlei manier aanspraak maken de maatschappelijke bezittingen 

van het Verbond. 

 

III. Algemene Vergadering 

Artikel 9. De algemene vergadering van het Verbond bestaat uit een Nederlandstalige en een 

Franstalige vertegenwoordiger van elke aangesloten Vereniging, welke beiden de vergadering mogen 

bijwonen, het woord voeren en hun stem uitbrengen. Indien een van beide vertegenwoordigers van 

een vereniging niet aanwezig kan zijn, kan deze voor federale aangelegenheden volmacht geven aan 

de vertegenwoordiger van de andere taalrol van dezelfde beroepsvereniging. 

 

Artikel 10. Voor de verkiezing van de Nederlandstalige en Franstalige leden van het bestuurscomité 

hebben respectievelijk alleen de Nederlandstalige en Franstalige vertegenwoordigers stemrecht. 

Volmacht kan gegeven worden aan een andere vertegenwoordiger van een andere beroepsvereniging 

van dezelfde taalgroep. Het aantal volmachten in dat geval is beperkt tot twee per stemgerechtigd lid 

 

De Nederlandstalige en Franstalige vertegenwoordigers in de Algemene vergadering worden 

aangeduid door de verenigingen die ze vertegenwoordigen. Deze voordracht wordt meegedeeld aan 

de voorzitter of aan de persoon daartoe aangeduid in de oproepingsbrief van de algemene vergadering 

per gewoon of elektronisch schrijven getekend door de perso(o)n(en) die bevoegd is/zijn om de 

vereniging te binden. 

Bij gebrek aan een vooraf bepaalde tijdslimiet wordt iedere aanstelling van een Nederlandstalig of 

Franstalig vertegenwoordiger van een aangesloten vereniging geacht te gelden tot zijn vervanging 

wordt meegedeeld. 

 

Artikel 11. Iedere vereniging heeft ten minste één stem; telt zij van 101 tot 200 betalende leden met 

een volledige bijdrage, dan heeft zij twee stemmen; telt zij van 201 tot 300 betalende leden met een 



volledige bijdrage, heeft zij er drie, enzovoort. Het aantal stemmen wordt bepaald in functie van het 

aantal effectief betaalde volledige ledenbijdragen voor het voorbije boekjaar. 

 

Artikel 12. Indien de Nederlandstalige of Franstalige vertegenwoordiger van een aangesloten 

vereniging lid wordt van het bestuurscomité, houdt hij ambtshalve op de vereniging te 

vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering. 

 

Artikel 13. Het Verbond houdt minstens één algemene vergadering per jaar in januari of in februari, op 

een in de oproepingsbrieven aan te duiden locatie. 

Het bestuurscomité kan daarenboven buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens 
het zulks gepast acht; het dient zulks te doen wanneer de vertegenwoordigers van ten minste drie 
aangesloten verenigingen in orde met de betaling van hun lidgeld het schriftelijk per aangetekend 
schrijven aanvragen aan de voorzitter van het Verbond. Deze buitengewone algemene vergadering 
moet bijeengeroepen worden binnen de 3 maanden na ontvangst van deze schriftelijke aanvraag.  

De oproepingen tot de algemene vergadering dienen door het bestuurscomité per gewone of 
elektronische brief ten minste vijftien dagen voor de gestelde datum te worden verzonden, zowel voor 
de statutaire algemene vergadering als voor de buitengewone algemene vergaderingen. Zij bevatten 
een agenda buiten dewelke de algemene vergadering niet rechtsgeldig kan beslissen. 

De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het bestuurscomité, of, bij ontstentenis, door 

de oudste van de Ondervoorzitters. 

Het bestuurscomité brengt verslag uit en doet voorstellen, maar zijn leden nemen niet aan de 

stemming deel. 

 

Artikel 14. De statutaire algemene vergadering keurt jaarlijks de rekeningen van de penningmeester 
goed. Deze dient ze, afgesloten op 31 december van het verlopen dienstjaar, ten minste 15 dagen voor 
de algemene vergadering op de zetel van het Verbond ter beschikking te stellen van iedere 
vertegenwoordiger van een aangesloten vereniging die er de wens toe uit. Zij stelt eveneens elk jaar 
de bijdrage voor het lopende jaar vast, die zal berekend worden in verhouding tot het aantal leden van 
elke Vereniging. 
 
 
Artikel 15. De vergadering kan, op voorstel van het bestuurscomité of van minstens drie aangesloten 
verenigingen, inwendige reglementen uitvaardigen die alle leden van het Verbond verplichten. Deze 
inwendige reglementen dienen met een meerderheid van 2/3de van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden worden aangenomen. 
 
Artikel 16. Op voorstel van het bestuurscomité of van een lid van de vergadering oordeelt deze of een 
geheime stemming wenselijk is betreffende specifieke agendapunten door de vergadering aan te 
duiden 
 
Artikel 17. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 

 

IV. Bestuurscomité 

Artikel 18. Het bestuur van het Verbond wordt toevertrouwd aan een door de algemene vergadering 
verkozen bestuurscomité, dat bestaat uit: 

- een voorzitter, een secretaris-generaal en een penningmeester. 



- een Nederlandstalig en een Franstalig lid per aangesloten vereniging. Deze leden worden 

verkozen door de algemene vergadering op lijsten met twee Nederlandstalige kandidaten en 

twee Franstalige kandidaten meegedeeld in volgorde van voorkeur. De Nederlandstalige en de 

Franstalige vertegenwoordiger met de meeste stemmen worden verkozen. 

- De Nederlandstalige leden van het bestuurscomité treden voor de gefedereerde 

aangelegenheden naar buiten onder de naam “Artsenvereniging van Vlaamse Specialisten”. 

- De Franstalige leden van het bestuurscomité treden voor de gefedereerde aangelegenheden 

naar buiten onder de naam “Association  de Médecins Spécialistes Francophones”.  

 

De voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester worden verkozen onder de kandidaten die 

voor elk van die functies door de aangesloten Verenigingen worden voorgedragen. De kandidaturen 

worden ingediend per aangetekende brief door de aangesloten verenigingen aan het bestuurscomité, 

minstens één maand voor de statutaire algemene vergadering die in die benoemingen moet voorzien. 

De kandidaturen voor de Nederlandstalige en Franstalige leden van het bestuurscomité worden bij 

gewone of elektronische brief, ondertekend door de daartoe gerechtigde vertegenwoordigers van de 

beroepsverenigingen, meegedeeld aan de voorzitter of de persoon aangeduid in de 

bijeenroepingsbrief van de algemene vergadering. 

 

Stemrecht binnen het bestuurscomité wat betreft: 

 

- de federale aangelegenheden: het Nederlandstalige en het Franstalige lid hebben een 

gelijkwaardig stemrecht. Bij afwezigheid van een lid kan volmacht gegeven worden aan het 

andere lid van de vereniging. 

- de gefedereerde aangelegenheden: de leden hebben uitsluitend stemrecht voor de 

aangelegenheden die betrekking hebben op hun taalgemeenschap. Bij afwezigheid kan een lid 

volmacht geven aan een lid van dezelfde taalgemeenschap van een andere vereniging. Het 

aantal volmachten in dat geval is beperkt tot twee per stemgerechtigd lid. 

 

Wat de federale materies betreft, worden de beslissingen binnen het bestuurscomité rechtsgeldig 

genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Wat de 

gefedereerde materies betreft, worden de beslissingen rechtsgeldig genomen bij gewone meerderheid 

van de aanwezige en vertegenwoordigde leden binnen de betrokken taalrol. 

 

Het bestuurscomité kan bepaalde bevoegdheden aan één of meerdere van zijn leden overdragen. 

 

Artikel 19. De namen voor de functies van voorzitter, secretaris-generaal en penningmeester worden, 

met vermelding van de beroepsverenigingen die ze hebben voorgedragen, nominatief meegedeeld in 

de oproepingsbrieven van de algemene vergadering, die, naargelang het geval, stemt voor de 

hernieuwing van de functies van voorzitter en van de helft van de Nederlandstalige en Franstalige leden 

van het bestuurscomité, of voor de hernieuwing van de functies van secretaris-generaal en 

penningmeester en de helft der Nederlandstalige en Franstalige leden. 

In geval van overlijden, ontslagname of afzetting van een lid van het bestuurscomité, wordt pas op de 

eerstvolgende statutaire algemene vergadering in zijn vervanging voorzien. Het nieuwe lid dat op die 

manier is verkozen beëindigt het mandaat van diegene die hij vervangt. In het geval echter dat het 

aantal leden van het bestuurscomité tot minder dan 15 is herleid, roept het bestuurscomité 

onmiddellijk een algemene vergadering samen om nieuwe leden te kiezen, die het mandaat van 

diegenen die ze vervangen dienen te beëindigen. 



Gedurende de periode die verloopt tussen het ogenblik van het vacant komen van de plaats en de 

datum van de vergadering die de plaatsvervanger van het lid benoemt, neemt het lid van de andere 

taalrol de functie van het lid in de schoot van het bestuurscomité waar. 

In geval van overlijden, ontslagname of afzetting van de voorzitter, de secretaris-generaal of de 

penningmeester, wordt slechts in diens vervanging voorzien bij de eerstvolgende statutaire algemene 

vergadering, waarbij de nieuw verkozene het mandaat voleindigt van diegene die hij vervangt. 

Tijdens de periode die verloopt tussen het ogenblik van het vacant komen van de plaats en de 

algemene vergadering die in deze vervanging voorziet, wordt het ambt van voorzitter, van secretaris-

generaal of van penningmeester, naar gelang het geval, als volgt waargenomen: de ondervoorzitter die 

de hoogste anciënniteit heeft in deze functie of, in geval van gelijke anciënniteit, de oudste, neemt de 

functies van de voorzitter waar; de adjunct-secretaris die de hoogste anciënniteit heeft in deze functie 

of, in geval van gelijke anciënniteit, de oudste neemt de functies van de secretaris-generaal waar, en 

de secretaris-generaal neemt de functie van penningmeester waar. 

 

Artikel 20 De voorzitter, de secretaris-generaal, de penningmeester, alsmede de Nederlandstalige en 

Franstalige leden van het bestuurscomité worden verkozen voor 4 jaar. Hun mandaat begint en eindigt 

met de statutaire algemene vergadering. Zij zijn herkiesbaar en om de twee jaar worden de mandaten 

voor de helft hernieuwd: de mandaten van de secretaris-generaal en van de penningmeester beginnen 

en eindigen tezelfdertijd.  

 

Artikel 21 Het bestuurscomité komt zo vaak samen als het zulks nodig acht op bijeenroeping van zijn 
voorzitter of, bij zijn ontstentenis, van een van de ondervoorzitters of van de secretaris-generaal. Het 
beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van 
stemmen geeft de stem van degene die voorzit de doorslag. Het bestuurscomité wordt bekleed met de 
meest uitgebreide bevoegdheden voor het besturen en beheren van het Verbond en kan alle rechten 
of machten welke de wet niet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering uitoefenen; het 
kan namelijk alle roerende en onroerende goederen verkopen en verwerven en in rechte optreden 
zonder voorafgaandelijke machtiging door de vergadering. 

Ten overstaan van derden is het Verbond nochtans enkel gebonden door de gezamenlijke handtekening 

van de voorzitter en de secretaris-generaal, die echter hun handtekening kunnen afstaan aan enig 

ander lid van het bestuurscomité. 

 

Artikel 22. Het bestuurscomité waakt over het innen van de bijdragen en aanvaardt gebeurlijk de 

fondsen, legaten en subsidies die aan het Verbond worden toegekend. 

De penningmeester en de secretaris-generaal maken jaarlijks de rekeningen en een verslag op, leggen 

ze voor aan de algemene vergadering en sturen aan de overheden de door de wet vereiste 

documenten. 

De contante fondsen worden, behoudens door de vergadering voorgeschreven gebruik, uitsluitend 

gedeponeerd op een bankrekening die geopend is op naam van het Verbond en waarvoor de 

penningmeester, evenals de secretaris-generaal, individueel de handtekening bezitten. 

De vergaderingen van het bestuurscomité kunnen bijgewoond worden door de voorzitters en 

secretarissen van de aangesloten verenigingen. Zij kunnen er het woord voeren. Zij hebben evenwel 

geen stemrecht, tenzij zij eveneens het stemgerechtigde lid zijn van de aangesloten beroepsvereniging 

in het bestuurscomité.  

 



Het uitvoerend bestuur 

 

Artikel 23. In de schoot van het bestuurscomité van het Verbond wordt een uitvoerend bestuur ingesteld 

belast met het dagelijks beheer en bestuur van het Verbond. 

 

Het uitvoerend bestuur bestaat uit: 

 

- de voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester 

- 2 ondervoorzitters, onder wie 1 Nederlandstalige en 1 Franstalige 

- 2 adjunct-ondervoorzitters, onder wie 1 Nederlandstalige en 1 Franstalige 

- 2 adjunct-secretarissen, onder wie 1 Nederlandstalige adjunct-secretaris en 1 Franstalige 

adjunct-secretaris 

- 2 raadgevers, onder wie 1 Nederlandstalige en 1 Franstalige 

 

De Nederlandstalige en Franstalige ondervoorzitter treden op als woordvoerders van respectievelijk de 

AVS of de AMSFr. Als de ondervoorzitter verhinderd is, kan hij zich laten vervangen door de adjunct-

ondervoorzitter.  

 

Telkens als de samenstelling van het bestuurscomité gewijzigd wordt door de verkiezing  van nieuwe 

leden benoemen de respectievelijke Nederlandstalige en Franstalige leden van het bestuurscomité op 

de eerstvolgende vergadering: 1 Nederlandstalige ondervoorzitter en 1 Franstalige ondervoorzitter, 1 

Nederlandstalige adjunct-ondervoorzitter en 1 Franstalige adjunct-ondervoorzitter, 1 Nederlandstalige 

adjunct-secretaris en 1 Franstalige adjunct-secretaris, en 1 Nederlandstalige raadgever en 1 Franstalige 

raadgever  

 

Het uitvoerend bestuur komt minstens samen vóór elke vergadering van het bestuurscomité of op 

verzoek van twee van zijn leden of van een beroepsvereniging en telkens als het nodig wordt geacht, op 

convocatie door de voorzitter of de secretaris-generaal of, bij gebreke, door één van de ondervoorzitters. 

Het uitvoerend bestuur bereidt de dossiers voor met het oog op de vergaderingen van het 

bestuurscomité, verzekert de opvolging van de beslissingen van het bestuurscomité en treft de 

beslissingen die nodig zijn wegens hoogdringendheid. De bij hoogdringendheid genomen beslissingen 

moeten nadien bekrachtigd worden door het bestuurscomité. 

Zijn beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige leden. In geval van staking van 

stemmen is de stem van diegene die voorzit doorslaggevend. 

Het uitvoerend bestuur brengt verslag uit over zijn werkzaamheden op de eerstvolgende vergadering van 

het bestuurscomité. 

 

Het uitvoerend bestuur kan iedereen die het nodig acht uitnodigen om deel te nemen aan de 

vergaderingen en er het woord te voeren. De uitgenodigde heeft er evenwel geen stemrecht.  

 

 

V. Statutenwijziging - Ontbinding 

 

Artikel 24. Geen beslissing tot statutenwijziging of ontbinding van het Verbond mag worden getroffen 

tenzij op voorstel van het bestuurscomité. De beslissing tot ontbinding of tot wijziging van de statuten 



wordt genomen op een speciaal daartoe bijeengeroepen algemene vergadering waarop ten minste de 

helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. De beslissing wordt genomen bij meerderheid van ten 

minste drie vierde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Elk lid beschikt over één stem. De 

leden die belet zijn de vergadering bij te wonen kunnen zich door een ander lid, houder van een 

volmacht, laten vertegenwoordigen. Zij die van dat recht gebruik maken, komen in aanmerking voor 

de berekening van het vereiste quorum van aanwezigheden. Men kan geen houder zijn van meer dan 

2 volmachten. 

Indien een algemene vergadering, bijeengeroepen om de ontbinding van het Verbond uit te spreken 

of om zijn statuten te wijzigen, rechtstreeks of bij volmacht niet de helft van de leden 

vertegenwoordigt, kan een nieuwe met hetzelfde doel bijeengeroepen vergadering geldig 

beraadslagen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is. Deze nieuwe vergadering 

kan ten vroegste 30 dagen na de eerste daartoe bijeengeroepen vergadering plaatsvinden.  

 

Artikel 25. De algemene vergadering die gebeurlijk de ontbinding van het Verbond zal vaststellen, zal, 

overeenkomstig de wet, de aanwending van het maatschappelijk bezit bepalen en zal 3 vereffenaars 

benoemen die gelast worden met het vereffenen van het Verbond. 

 

 

VI. Allerlei 

 

Artikel 26. Het Nederlands en het Frans worden door het Verbond zowel op de Algemene vergadering, 

de vergaderingen van het bestuurscomité en het uitvoerend bestuur, en in de communicatie tussen 

die organen en de aangesloten Verenigingen op gelijke voet gebruikt. 

 

 

 

ARTSENVERENIGING VAN VLAAMSE SPECIALISTEN (AVS) 

 

Werkingsreglement , goedgekeurd op de algemene vergadering van 07.02.2015 

 

Artikel 1: Benaming 

Binnen het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) wordt een 
Artsenvereniging van Vlaamse Specialisten (AVS) opgericht. 
 
Artikel 2: Samenstelling 

De vereniging is samengesteld uit alle Nederlandstalige leden van de beroepsverenigingen aangesloten 
bij het VBS. De artsen worden beschouwd als Nederlandstalig als ze zijn ingeschreven bij een van de 
Nederlandstalige provinciale raden van de Orde van Artsen, namelijk de provinciale raad van 
Antwerpen, van Limburg, van Oost- of van West-Vlaanderen of van Brabant Nederlandstalig. 

Artikel 3: Zetel 

De zetel van de AVS bevindt zich op de maatschappelijke zetel van het VBS, momenteel gevestigd aan 
de Kroonlaan 20 in 1050 Brussel.  



 
Artikel 4: Doel 

De AVS heeft als doel: 

a. de individuele en collectieve beroepsverdediging van de Nederlandstalige artsen die lid zijn van 
de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen zowel op moreel als op professioneel vlak te 
behartigen, hen te vertegenwoordigen en hen te verdedigen; 

b. de coördinatie en harmonie te bevorderen tussen de artsen die aangesloten zijn bij de be-
roepsverenigingen van het VBS, evenals tussen de beroepsverenigingen van het VBS voor wat 
hun medische praktijk betreft in de Vlaamse Gemeenschap; 

c. de beroepsverenigingen lid van het VBS en hun Nederlandstalige leden te vertegenwoordigen 
bij alle gebeurlijke onderhandelingen in verband met hun morele en professionele belangen; 

d. op een actieve manier deel te nemen aan de opleiding op professioneel en wetenschappelijk 
vlak in het kader van het verwerven van de beroepstitel van arts-specialist en in het kader van 
de voortgezette opleiding; 

e. informatie te verstrekken aan de patiënten, de artsen, de bevoegde politieke overheden en de 
media;  

f. het verlenen van steun aan de beroepsverenigingen door administratieve bijstand, juridisch 
advies, advies inzake management of gezondheidseconomie en advies inzake het algemeen 
beleid van de organisatie van de gezondheidszorg in de Vlaamse Gemeenschap; 

g. het verlenen van steun aan individuele artsen-specialisten door juridische, economische, me-
dische of financiële expertise; 

h. in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen, de universiteiten en de bevoegde 
overheden de geneeskundige praktijk te bevorderen; 

i. de belangen van de Belgische Nederlandstalige artsen-specialisten op Europees vlak te verde-
digen en een kwalitatief hoogstaande basisopleiding en voortgezette opleiding voor de artsen-
specialisten in de Europese Unie na te streven; 

j. in het algemeen, zich bezig te houden met alles wat de leden uit de Vlaamse Gemeenschap 
aanbelangt, gebeurlijk met inbegrip van het oprichten en besturen ook buiten haar schoot van 
om het even welke instelling voor onderlinge hulp en beroepssamenwerking.  

 
Artikel 5: Toetreding – Ontslag – Uitsluiting 
 

1. Iedere Nederlandstalige arts die lid is van een beroepsvereniging die aangesloten is bij het VBS 
en in orde met de betaling van zijn bijdrage is lid van de AVS. 

2. Een lid dat ontslag neemt bij het VBS of uitgesloten wordt van het VBS wordt beschouwd als 
ontslagnemend of uitgesloten bij de AVS. Het VBS brengt het bureau van de AVS hiervan op de 
hoogte. 

 
Artikel 6: Algemene Vergadering 
 
6.1. De AVS organiseert gelijktijdig met de jaarlijkse algemene vergadering van het VBS eveneens een 
algemene vergadering. 
De Nederlandstalige afgevaardigde die door zijn beroepsvereniging wordt aangewezen om met 
stemrecht te zetelen in de algemene vergadering van het VBS vertegenwoordigt tevens zijn 
beroepsvereniging op de algemene vergadering van de AVS. 
 
6.2. De Nederlandstalige afgevaardigden van de beroepsvereniging die in de algemene vergadering 
zetelen zijn aangewezen door de beroepsvereniging die ze vertegenwoordigen. Deze aanstelling wordt 
meegedeeld aan de voorzitters van het VBS en de AVS of aan de persoon die door hen is aangewezen 



in de bijeenroeping van de algemene vergadering per gewone of elektronische brief, ondertekend door 
de perso(o)n(en) die gemachtigd zijn om de beroepsvereniging te binden. 

6.3. Iedere vereniging heeft ten minste één stem; telt zij van 101 tot 200 Nederlandstalige betalende 
leden met een volledige bijdrage, dan heeft zij twee stemmen; telt zij van 201 tot 300 Nederlandstalige 
betalende leden met een volledige bijdrage, heeft zij er drie, enzovoort. 

6.4. Indien de Nederlandstalige vertegenwoordiger van een aangesloten vereniging lid wordt van het 
bestuurscomité van het VBS, houdt hij ambtshalve op de vereniging te vertegenwoordigen tijdens de 
algemene vergadering. 

6.5. Het bureau van de AVS kan daarenboven buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen 
telkens het zulks gepast acht 

6.6. De oproepingen tot de algemene vergadering dienen door het bureau van de AVS per gewone of 
elektronische brief ten minste vijftien dagen voor de gestelde datum te worden verzonden, zowel voor 
de statutaire algemene vergadering als voor de buitengewone algemene vergaderingen. Zij bevatten 
een agenda buiten dewelke de algemene vergadering niet rechtsgeldig kan beslissen. 
 
Artikel 7: het Bureau 
 
7.1. Het bestuur van de AVS wordt toevertrouwd aan een Bureau dat is samengesteld uit 4 leden, 
namelijk een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een raadgever. 
  
7.2. De voorzitter van de AVS is de Nederlandstalige ondervoorzitter van het VBS. De ondervoorzitter 
van de AVS is de Nederlandstalige adjunct-ondervoorzitter van het VBS. De raadgever van de AVS is de 
Nederlandstalige raadgever van het VBS. De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
raadgever van de AVS worden vervuld door de personen die daartoe bij meerderheid van stemmen zijn 
aangewezen door de Nederlandstalige leden van het bestuurscomité van het VBS. 
 
7.3. Het Bureau komt zo vaak samen als het zulks nodig acht op bijeenroeping van zijn voorzitter of, bij 
zijn ontstentenis, van zijn secretaris. 
 
7.4 Het Bureau kan iedereen die het nodig acht permanent of ad-hoc uitnodigen in het kader van de 
werking van de AVS.  
 
7.5. De voorzitter en de secretaris van de AVS brengen elk jaar op de algemene vergadering van het 
VBS verslag uit van de activiteiten van het voorbije jaar. Ze geven ook een overzicht van het gebruik van 
de werkingsmiddelen ter beschikking gesteld door het VBS. 
 
7.6. In geval van overlijden, ontslagname of afzetting van een lid van het Bureau wordt pas op de 
eerstvolgende statutaire algemene vergadering van het VBS in zijn vervanging voorzien. Het nieuwe lid 
dat op die manier is verkozen beëindigt het mandaat van diegene die hij vervangt. Als de functie van 
voorzitter of secretaris vacant komt, wordt ze ad interim waargenomen door het oudste verkozen lid. 

7.7. De mandaten duren vier jaar en vallen samen met de mandaten in het bestuurscomité van het 
VBS. De verkozen leden zijn herkiesbaar.  

7. 8. Het Bureau is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden voor het besturen en beheren 
van de AVS.  


