'"
";;

KONINKRIJK BELGIE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

DIRECTORAAT-GENERAAL WETGEVING,
FUNDAMENTELE RECHTEN
EN VRIJHEDEN

7/EGLS/14.871/S
3e Sectie

ALBERT 11,Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, inzonderheid
artikel 46, ingevoegd bij de wet van 2 mei 2002 ;

de
op

Gelet op het verzoekschrift van 27 december 2004 waarbij de Heer R. VAN GOETHEM,
handelend als raadsman van de internationale vereniging «International Dental Ethics
and Law Society», in het Nederlands «Internationale Vereniging van Recht en Ethiek in de
Tandheelkunde», afgekort «IDEALS», te 3000 Leuven, voor die internationale vereniging,
rechtspersoonlijkheid aanvraagt;

Gelet op de statuten van genoemde vereniging;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1.- Aan de internationale vereniging «International Dental Ethics and Law

,,:

-2Society», in het Nederlands «Internationale Vereniging van Recht en Ethiek in de
Tandheelkunde», afgekort «IDEALS», waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven,
Faculteit Geneeskunde, Departement tandheelkunde, stomatologie en maxillo-faciale
heelkunde, Kapucijnenvoer, 7, wordt rechtspersoonlijkheid verleend.

Art. 2. De bij dit besluit gevoegde
goedgekeurd.

statuten

van voornoemde

vereniging

Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2005

(g.) ALBERT

Van Koningswege:
De Minister van Justitie,

(g.)

Laurette ONKELINX.

Voor eensluidende uitgifte:
De Attaché,

~

Karin WASTIAU

worden

.'

INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
"International Dental Ethics and Law Society",
in het Nederlands "Internationale Vereniging van Recht en Ethiek in de
Tandheelkunde" ,
afgekort "IDEALS"
STATUTEN

TITEL I. BENAMING, ZETEL

Artikel!.
Een internationale vereniging zonder winstoogmerk met wetenschappelijk doel wordt opgericht onder de benaming "International Dental Ethics and Law Society". De officiële afkorting is "IDEALS". De Nederlandse
benaming is "Internationale Vereniging van Recht en Ethiek in de Tandheelkunde". Deze vereniging is onderworpen aan de bepalingen van titel III van de Belgische wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Artikel 2.
2.1De zetel van de vereniging is gevestigd te 3000 Leuven, Kapucijnenvoer 7, Faculteit Geneeskunde, Departement tandheelkunde, stomatologie en maxillo-faciale heelkunde. De zetel kan bij eenvoudige
beslissing van de raad van beheer verplaatst worden binnen België. De beslissing tot zetelverplaatsing van de raad van beheer dient binnen de maand na de beslissing gepubliceerd te worden in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
2.2.De raad van beheer is eveneens bevoegd om bij eenvoudige beslissing bijkantoren, afdelingen of vertegenwoordigingen op te richten, zowel in België als in het buitenland.

TITEL 11.DOEL VAN DE VERENIGING

Artikel 3.
3.1.De vereniging is een onafhankelijke en niet-politieke ledenvereniging zonder winstoogmerk.
3.2.De vereniging werd opgericht met als algemene doelstelling de internationale dialoog over de waarden
die de mondgezondheidszorg aanbelangen, te bevorderen. Die dialoog is multi-disciplinair en omvat
de deelgebieden tandheelkunde en andere wetenschappen die zich met de mondgezondheid inlaten,
enerzijds, de ethiek en het recht, anderzijds, alsook aanverwante gebieden zoals de filosofie, de
menswetenschappen en sociale wetenschappen.
3.3.Meer in het bijzonder heeft de vereniging tot doel:
a. uitwisselen van ideeën, ervaringen en kennis op het gebied van tandheelkundige ethiek, tandheelkundig recht en aanverwante disciplines;
b. verbeteren van het begrip en het onderkennen van waarden, patiëntenrechten en professionele
plichten, die de uitoefening van de tandheelkunde en de mondgezondheid aanbelangen;
c. verbeteren van het niveau van het academisch onderwijs in de hiervoor genoemde disciplines;
d. promoten van onderzoek en '41dere onderwijsactiviteiten, inbegrepen het opvoeren van de beschikbare middelen in de hierbo~n genoemde disciplines;
e. promoten van het publiek beleid dat opkomt voor patiëntenrechten, research en het professioneel
karakter van de disciplines die zich bezig houden met de mondgezondheidszorg.
3.4.De vereniging streeft ernaar om de hoger genoemde doelstellingen te verwezenlijken door verschillende
aangepaste activiteiten. Die activiteiten omvatten, onder meer, conferenties, vergaderingen, publicaties, contacten met andere organisaties en promotionele activiteiten waar nodig.
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3.5.De vereniging kan tevens steun verlenen aan de leden bij de uitoefening van hun activiteiten, onder
meer door het oprichten van gemeenschappelijke studieorganen, administratieve en hulpdiensten, het
inrichten en uitrusten van lokalen, enz.
3.6.De vereniging kan alle activiteiten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen. De vereniging is eveneens bevoegd om in ondergeschikte orde commerciële handelingen te verrichten die bijdragen tot de realisatie van haar doelstellingen, voor zover
gebeurlijke opbrengsten rechtstreeks en exclusief worden aangewend voor de verwezenlijking van
het maatschappelijk doel van de vereniging en in verband staan met het belangeloos hoofddoel van de
veremgmg.

TITEL

111. LEDEN

VAN DE VERENIGING

Artikel 4.
4.1.De vereniging heeft twee categorieën van leden, individuele leden zijnde fysieke personen, en institutionele leden.
4.2.Institutioneellidmaatschap staat open voor rechtspersonen die door hun lidmaatschap blijk willen geven
van de belangstelling in de doelstelling van de vereniging en die haar hun steun willen betuigen.
4.3.Individueellidmaatschap staat open voor iedere geïnteresseerde of betrokkene bij de doelstellingen van
de vereniging.

Artikel 5.
5.1.Eenieder die lid wenst te worden van de vereniging zal hiertoe een aanvraag indienen bij de raad van bestuur. Over de aanvaarding als individueel of institutioneel lid wordt beslist door de raad van bestuur.
Elke kandidaat waarvan de aanvraag tot toetreding door de raad van bestuur verworpen werd, kan tegen deze beslissing beroep aantekenen, dat behandeld wordt door de algemene vergadering.
5.2.De leden zijn een jaarlijkse bijdrage verschuldigd waarvan het bedrag, op voorstel van de raad van bestuur, bepaald wordt door de algemene vergadering. Dit bedrag mag echter niet hoger zijn dan
€ 5.000 (of het equivalent in US dollars).

Artikel 6.
Elk lid van de vereniging kan te allen tijde ontslag nemen door dit schriftelijk te betekenen aan de voorzitter.
Het ontslag wordt slechts effectief bij het einde van het boekjaar tijdens de loop waarvan het betekend werd.

Artikel 7.
7.1.0p voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering tot uitsluiting van een lid besluiten
mits een meerderheid van 2/3 der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
7.2.Een lid kan slechts uitgesloten worden na vooraf geïnformeerd te zijn over de redenen waarop deze uitsluiting gegrond is en na gelegenheid te hebben gehad zich te verdedigen.

Artikel 8.
Uittredende of uitgesloten leden evenals hun rechtsopvolgers (ingeval van overlijden), kunnen geen rechten
laten gelden op het vermogen van de vereniging.
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TITEL IV. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9.
9.1.De algemene vergadering heeft de ruimste bevoegdheden met het oog op de verwezenlijking van het doel
van de vereniging.
9.2.Tot de uitsluitende bevoegdheden van de algemene vergadering behoren de volgende aangelegenheden:
goedkeuring van begroting en rekeningen;
verkiezen en ontslaan van de leden van de raad van bestuur en de leden van de Financiële
Toezichtscommissie;
wijziging van de statuten;
ontbinden van de vereniging;
beroepsinstantie tegen beslissingen van de raad van bestuur, zoals voorzien door de statuten;
alle andere aangelegenheden die conform de statuten niet toebehoren tot de bevoegdheid van de
raad van bestuur.

ArtikellO.
10.1.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle individuele en institutionele leden van de verenigmg.

10.2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer.

Artikel 11.
11.1.

leder individueel en institutioneel lid heeft een actieve stem van gelijke waarde.

11.2.

Individuele leden kmmen stemmen door aanwezig te zijn of schriftelijk. Stemmen bij volmacht wordt
niet toegestaan aan individuele leden.

11.3.

Institutionele leden kmmen stemmen via een enkele afgevaardigde of schriftelijk. Zij kmmen niet
stemmen bij volmacht, ook niet bij volmacht aan een ander institutioneel lid.

11.4.

Schriftelijke stemmen zijn geldig indien de aangewende officiële formulieren of elektronische formulieren, correct ingevuld en ondertekend door het lid dat niet kan aanwezig zijn op de algemene vergadering, aankomen voor de samenkomst van de vergadering. Het schriftelijk stemmen zal enkel aanvaard worden in uitzonderlijke gevallen van hoogdringendheid en maatschappelijk belang. Bovendien is het schriftelijk stemmen slechts mogelijk indien de leden voorafgaandelijk volledig worden
ingelicht over de te nemen beslissing opdat ze zouden stemmen met volledige kennis van zaken. Ingeval er uitsluitend schriftelijk wordt gestemd, dient de genomen beslissing achteraf bekrachtigd te
worden op de eerstvolgende daadwerkelijke algemene vergadering.

11.5. Behalve voor de afzetting van leden van de raad van bestuur, amendementen aan deze statuten of de
ontbinding van de vereniging, zullen alle beslissingen en verkiezingen op de algemene vergadering
vastgelegd worden bij eenvoudige meerderheid van de kiezende leden, die aanwezig zijn of schriftelijk stemmen. De gewone algemene vergadering kan slechts doorgaan indien minimaal 25% van de
leden aanwezig is.
11.6.

In geval van een staking van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikell2.
12.1.

De algemene vergadering zal in beginsel tweejaarlijks bijeenkomen, samenlopend met het tweejaarlijks congres georganiseerd door de vereniging, om alle relevante zaken af te handelen.

12.2.

In de jaren dat er geen tweejaarlijks congres is of wanneer een bijeenkomst van de algemene vergadering niet kan plaatsvinden, zal in plaats daarvan een vergadering van de raad van bestuur plaatsvinden. Deze vergadering zal echter enkel en alleen deze zaken behandelen die, overeenkomstig de statuten, tot haar bevoegdheid behoren. Tijdens een jaar waarin er geen algemene vergadering plaats-
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vindt, zal een voorlopige goedkeuring van de jaarlijkse rekening en het fmancieel overzicht gebeuren door de raad van beheer. Deze goedkeuring dient achteraf te worden bekrachtigd door de algemene vergadering op haar eerstvolgende bijeenkomst.
12.3. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen samengeroepen worden indien minimaal 2/3 van de
leden van de raad van bestuur of 25% van de leden dit vraagt. Deze vergaderingen kunnen slechts
doorgaan indien minimaal 25% van de leden aanwezig is, met inbegrip van een meerderheid van de
leden van de raad van bestuur of indien minstens 40% van de leden aanwezig is.
12.4.

Iedere algemene vergadering zal met datum en plaats, bij beslissing van de raad van bestuur, aan ieder lid kenbaar gemaakt worden tenminste drie maanden op voorhand bij gewone of elektronische
post.

12.5.

De agenda van de bijeenkomst, die de te behandelen zaken, de te overwegen voorstellen, en de verkiesbare functies bevat, zal vastgesteld worden door de raad van bestuur en minimaal een maand voor
de vergadering aan ieder lid kenbaar worden gemaakt bij gewone of elektronische post. Rapporten
van de raad van bestuur, fmanciële overzichten en alle andere voor de agenda relevante informatie zal
worden ingesloten, alsmede verkiezingsformulieren indien nodig.

Artikel 13.
13.1.

De volgende zaken zullen op een gewone algemene vergadering aan bod komen:
a. overzicht en goedkeuring van alle rapporten van de raad van bestuur, inbegrepen rekeningen en financieel overzicht;
b. ratificering of anderzijds, indien nodig, van de beslissingen genomen door de raad van bestuur,
aanbevelingen inbegrepen met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage, alsook de plaats en de datum
van latere tweejaarlijkse congressen;
c. verkiezing van de leden van de raad van bestuur, de Financiële Toezichtcommissie en de leden van
andere organen, als vastgesteld bij de statuten.

13.2.

Alle leden hebben het recht om zaken of voorstellen voor de agenda te melden aan de raad van bestuur ten laatste twee maand voor de vergadering. De raad van bestuur beslist over de opname van
deze zaken. Gelijkende inbrengen kunnen samengevoegd tot een enkele zaak op de agenda geplaatst
worden.

13.3.

Indien een bijdrage voor opneming of bijkomend agendapunt gesteund wordt door minimaal 5% van
de leden en de bijdrage met handtekeningen niet later dan 2 weken voor de geplande vergadering
toekomt, dan moeten deze agendapunten en voorstellen door de raad van bestuur op de agenda geplaatst worden.

13.4.

Alle leden hebben het recht om aanwezig te zijn en het woord te voeren op de algemene vergadering.

13.5.

In het geval dat een of meer speciale kwesties dringend moeten beslist worden door de algemene vergadering, kan de raad van bestuur beslissen om een schriftelijke of elektronische stemming van de algemene vergadering te organiseren. De schriftelijke stemming dient te gebeuren overeenkomstig de
modaliteiten, vermeld in artikel 11.

TITEL V. DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 14.

. -

14.1.

De raad van bestuur van de vereniging zal in beginsel bestaan uit een oneven aantal leden en tenminste vijf:
a. de voorzitter;
b. de opvolgende voorzitter, die tevens optreedt als ondervoorzitter;
c. de secretaris;
d. de adjunct secretaris, die tevens als adjunct penningmeester zal optreden;
e. de penningmeester.

14.2.

De raad van bestuur zal een maximum aantal van vijftien leden hebben, bij voorkeur elf.

14.3.
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Wie lid van de raad van bestuur wil worden moet:
a. individueel lid zijn van de vereniging; institutionele leden kunnen niet verkozen worden om te zetelen in de raad van bestuur;
b. lid zijn van de vereniging gedurende op zijn minst twee opeenvolgende jaren;
c. blijk geven van de wil en de bekwaamheid om effectief de taken, die vervat liggen in de raad van
bestuur, op zich te nemen, vooral de vijf functies opgesomd in 14.1.;
d. toegang hebben tot e-mail en internet.

14.4.

De voorwaarde van het twee jaar lidmaatschap geldt niet voor de stichtende leden van de vereniging,
noch voor de kandidaten voor bestuursfuncties op de eerste algemene vergadering.

14.5.

Kandidaten voor bestuursfuncties zullen aan de algemene vergadering worden voorgesteld door de
raad van bestuur.

14.6.

Nominaties en zelfnominaties moeten bij de raad van bestuur toekomen ten laatste twee maanden
voor de algemene vergadering. De raad van bestuur beslist om de genomineerde voor te dragen als
kandidaat op de algemene vergadering.

14.7.

Indien een nominatie of zelfnominatie gesteund wordt door minstens 10% van de leden van de vereniging en deze nominatie vergezeld van de nodige handtekeningen van leden twee maanden voor de
dag van de geplande vergadering arriveert, dan zal de kandidaat automatisch voorgedragen worden.

14.8.

Alle leden van de raad van bestuur worden verkozen op de algemene vergadering tijdens het tweejaarlijks congres, behalve de voorzitter. De functie van voorzitter wordt automatisch overgenomen
door de opvolgende voorzitter wanneer de bestuurstermijn van de eerste vervalt.

14.9.

Alle leden van de raad van bestuur zullen dienen in gespreide termijnen. De bestuurstermijn is vier
jaar voor ieder lid van de raad van bestuur tenzij anders bepaald in deze statuten.

14.10. Behalve voor de voorzitter en de opvolgende voorzitter, wiens termijnen beperkt zijn tot vier jaar elk,
kan ieder lid van de raad van bestuur herkozen worden voor een tweede termijn van vier jaar.
14.11. Na gedurende een termijn van acht jaar opeenvolgend lid van de raad van bestuur te zijn geweest,
kunnen leden niet herkozen worden voor de raad van bestuur, tenzij na een afwezigheid van twee of
meer jaar uit de raad van bestuur.
14.12. Die acht jaar beperking geldt niet voor het lid van de raad van bestuur die na die acht jaar lidmaatschap van de raad van bestuur, verkozen wordt tot opvolgende voorzitter. Na verloop van zijn vierjarige termijn als opvolgende voorzitter, en vervolgens als voorzitter, kan hij niet meer herkozen worden in de raad van bestuur dan na een afwezigheid van twee of meer jaar uit de raad van bestuur.
14.13. Die acht jaar termijn geldt niet voor de leden van de raad van bestuur die de functie van secretaris of
penningmeester bekleden. Leden van de raad van bestuur die nog geen van deze beide functies bekleden, maar wiens laatste termijn onder deze statuten is verlopen, kunnen niet verkozen worden voor
deze functies dan na een afwezigheid uit de raad van bestuur van twee of meer jaar.
14.14. Na de stichting van de vereniging, zullen de eerste bestuursfuncties waargenomen worden door de
stichtende Leden van de vereniging. De stichtende leden van de raad van bestuur kiezen de stichtende
voorzitter, stichtende secretaris, stichtend adjunct secretaris en de stichtende penningmeester. De eerste opvolgende voorzitter zal verkozen worden gedurende de eerste algemene vergadering van de
nieuw opgerichte vereniging.
14.15. De termijn van stichtend voorzitter verloopt vier jaar na de eerste algemene vergadering. De stichtende voorzitter kan na verloop van zijn termijn herkozen worden door de algemene vergadering als
lid van de raad van bestuur, maar niet voor opvolgende voorzitter. Na die tweede termijn in de raad
van bestuur kan de stichtende voorzitter niet herkozen worden in een bestuursfunctie, behalve na een
afwezigheid uit de raad van bestuur van twee of meer jaar of wanneer de stichtende voorzitter op dat
ogenblik de functie van secretaris of penningmeester zou bekleden.
14.16. De eerste termijn van de stichtende secretaris verloopt vier jaar na de eerste algemene vergadering.
14.17. De eerste termijn van de stichtende adjunct secretaris en de stichtende penningmeester verloopt twee
jaar na de eerste algemene vergadering.
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14.18. Om gespreide termijnen te bekomen, zal de helft van alle andere leden van de raad van bestuur verkozen worden op de eerste algemene vergadering voor een termijn van twee jaar, de andere helft voor
een termijn van vier jaar.
14.19. Indien een lid van de raad van bestuur herkozen wordt door de algemene vergadering na een termijn
van twee jaar of minder, dan zal de acht jaar beperking berekend worden vanaf het moment van deze
herverkiezing.
14.20. Tenzij anders bepaald, zullen de algemene regels voor de termijnen in de raad van bestuur, zoals
voorzien bij deze statuten, in dezelfde mate toegepast worden op leden van de raad van bestuur, verkozen tijdens de eerste algemene vergadering, als voor de stichtende leden van de raad van bestuur.
14.21. Indien leden van de raad van bestuur hun termijn niet kunnen vervolledigen, zal de functie niet opgevuld worden dan bij de eerstvolgende algemene vergadering.
14.22. Indien de voorzitter zijn termijn niet kan vyrvolledigen, dan zal de opvolgende voorzitter onmiddellijk zijn plaats innemen en als voorzitter fungeren totdat de vier jaren termijn van de opvolgend voorzitter is verstreken.
14.23. Indien de opvolgende voorzitter zijn termijn niet kan vervolledigen, kan de raad van bestuur de secretaris, de adjunct secretaris of de penningmeester aanduiden als plaatsvervangend ondervoorzitter tot
de eerstvolgende algemene vergadering. De voorzitter blijft in functie tot de vierjarige termijn van de
nieuwe opvolgende voorzitter verstreken is.
14.24. Indien de secretaris of de penningmeester hun termijn niet kunnen vervolledigen, dan zal de adjunct
secretaris de secretaris of de penningmeester opvolgen en zal hij in die functie zijn termijn vervolledigen.
14.25. Indien de adjunct secretaris zijn termijn niet kan vervolledigen, dan zal de raad van bestuur een lid
van de raad van bestuur aanduiden om de functie van adjunct secretaris op te nemen tot het verstrijken van zijn termijn.
14.26. In uitzonderlijke omstandigheden, kan de raad van bestuur schriftelijke verkiezingen inrichten om
nieuwe leden van de raad van bestuur door de leden van de vereniging te verkiezen. De schriftelijke
verkiezing van nieuwe beheerders door de algemene vergadering dient te gebeuren onder de voorwaarden, vermeld in artikel 11.
14.27. De functie van bestuurder zal ophouden door sterfgeval, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, afzetting of verstrijking van de termijn van het mandaat.
14.28. Bestuurders kunnen afgezet worden door de algemene vergadering die hierover beslist met een meerderheid van twee derden der aanwezige leden.

Artikel 15.

15.1.

De raad van bestuur zal:
a. Lidmaatschapskwesties beslissen zoals beschreven in de statuten;
b. De algemene vergadering voorbereiden;
c. De beslissingen van de algemene vergadering uitvoeren en rapport uitbrengen aan de algemene
vergadering;
d. De eindverantwoordelijkheid hebben voor de initiatie en de coördinatie van al de activiteiten van
de vereniging.

15.2.

De raad van bestuur zal tenminste tweemaal per jaar bijeengeroepen worden. Vergaderingen via videoconferenties of elektronische middelen zijn volwaardig. Ingeval de vergadering volledig via
schriftelijk of elektronische middelen gebeurt, moet voldaan zijn aan de voorwaarden betreffende het
schriftelijk stemmen, zoals vermeld in artikel 11. De oproeping wordt verzonden per brief, fax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel.

15.3.

Wanneer het vereist of gewenst is, zullen alle zaken, die vallen binnen de bevoegdheden van de raad
van bestuur, beslist worden bij eenvoudige meerderheid van alle aanwezige leden van de raad van bestuur of bij telefonische of elektronische stemming.
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15.4.

Van zodra minstens 50% van de leden van de raad van bestuur stemmen is de beslissing geldig.

15.5.

In het geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

15.6.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke
en buitengerechtelijke handeling. De raad is bevoegd om alle daden van beheer en beschikking te
stellen die uitdrukkelijk door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van de rechtsmiddelen.

Artikel 16. De voorzitter en de opvolgende voorzitter
16.1.

De voorzitter en de vertegenwoordiger van de voorzitter zal algemeen toezicht houden op de organisatie en de wetenschappelijke inhoud van de internationale congressen en andere meetings ingericht
in naam van of gesteund door de vereniging.

16.2.

De voorzitter zal iedere vergadering van de algemene vergadering en de raad van bestuur voorzitten.
In zijn afwezigheid zal die functie waargenomen worden door de opvolgend voorzitter of de secretaris of de penningmeester.

16.3.

De voorzitter zal de vereniging vertegenwoordigen in alle formele mededelingen, overeenkomsten,
contracten en associaties van de vereniging, behalve indien die taak toegewezen is aan een ander lid
van de raad van bestuur of lid bij deze statuten.

16.4.

De raad van bestuur treedt namens de vereniging op als eiser en verweerder in rechtsgedingen en
wordt daarbij vertegenwoordigd door zijn voorzitter of door een hiertoe door de raad van bestuur
aangeduide bestuurder.

Artikel 17. De secretaris en de adjunct secretaris
17.1.

De secretaris zal al de zakenvergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergaderingen
voorbereiden, coördineren en vervolledigen.

17.2. De secretaris zal de notulen van de zakenvergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering opstellen en deze beschikbaar stellen aan de leden en een archief aanleggen.
17.3. De secretaris zal verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie en een elektronische database bijhouden van al de leden.
17.4.

De secretaris zal het eerste contactpunt van de vereniging zijn en antwoorden op al de inkomende
briefwisseling.

17.5.

De secretaris zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van al de activiteiten van de vereniging,
vooral de internationale congressen, de webpage, bulletin en tijdschrift, en alle andere activiteiten georganiseerd in naam van of gesteund door de vereniging.

17.6.

De secretaris zal een jaarlijks rapport opstellen betreffende het lidmaatschap en de activiteiten van de
vereniging voor goedkeuring en beoordeling door de raad van bestuur. Een gelijkaardig tweejaarlijks
rapport zal voorgelegd worden voor beoordeling en goedkeuring aan de algemene vergadering. Bij
goedkeuring zal de secretaris deze rapporten meedelen aan de leden.

17.7. De adjunct secretaris zal de secretaris helpen bij het vervullen van deze functie zoals bepaald in deze
statuten.
17.8.

In afwezigheid van de secretaris zal de adjunct secretaris de secretaris vervangen in alle officiële
functies.

17.9.

Op verzoek van de penningmeester, zal de adjunct secretaris de penningmeester bijspringen in de vervulling van zijn functie. Hij zal de penningmeester vervangen in diens afwezigheid in alle officiële
functies.
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17.10. De secretaris voorziet in een afzonderlijk register voor de raad van bestuur en voor de algemene
vergadering waarin de beslissingen genotuleerd worden en die ter beschikking van de leden worden
gehouden op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

Artikel 18. De penningmeester
18.1. De penningmeester zal al de gelden, bezittingen, giften en activa van de vereniging beheren.
18.2. De penningmeester zal verantwoordelijk zijn voor het innen van de jaarlijkse bijdrage van de individuele en institutionele leden.
18.3.

De penningmeester zal giften en schenkingen aan de vereniging verwelkomen en actief bemiddelen
bij het verkrijgen ervan.

18.4.

De penningmeester zal in een rekeningenboek al de verkregen en uitgegeven activa, goederen en de
gelden boeken.

18.5.

De penningmeester zal een jaarlijks financieel rapport en een balans opmaken voor goedkeuring door
de raad van bestuur, en een tweejaarlijks rapport en balans voor goedkeuring door de algemene vergadering.

18.6.

De penningmeester zal toegang en uitleg verschaffen over alle rekeningen, boekhouding en andere financiële documenten aan de Financiële Toezichtcommissie, die tweejaarlijks een audit zal doen van
de financiële situatie van de vereniging. De Financiële Toezichtscommissie, bestaande uit minimaal
twee leden, die geen lid zijn van de raad van bestuur, zal voor een termijn van twee jaar verkozen
worden door de algemene vergadering.

TITEL VI. BEGROTING EN REKENINGEN

Artikel 19.
19.1.

Het boekjaar van de vereniging start op 1januari en eindigt op 31 december.

19.2. De vereniging zal geen winst nastreven. Ieder overschot in de boekhouding zal opnieuw in de vereniging geïnvesteerd worden.
19.3. De inkomsten van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen, giften, toelagen, legaten, contributies van leden en de verkoop van publicaties van de vereniging.
19.4.

De algemene vergadering beslist over de aanpassing van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

19.5.

De raad van bestuur dient de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering.

19.6.

De jaarrekening dient, overeenkomstig artikel 51 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, overgemaakt te worden aan de Federale Overheidsdienst Justitie.

TITEL VII. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

De Raad van bestuur stelt dat indien dit nuttig wordt geacht, een reglement van inwendige orde op, waarin de
toepassingsmodaliteiten van onderhavige statuten worden bepaald.
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TITEL VIII. AMENDEMENTEN

VAN DE ST A TUTEN

Artikel 20.
20.1.

Onvenninderd de toepassing van de artikelen 50, §3, 55 en 56 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen, dient elk voorstel tot wijziging aan de statuten of de ontbinding van de vereniging uitgaande van de raad van bestuur of van tenminste van 2/3 van de leden van de vereniging.

20.2.

De raad van bestuur zal tenminste drie maanden op voorhand de datum van de algemene vergadering
ter kennis brengen waarop over een dergelijk voorstel zal beraadslaagd worden.

20.3.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien 2/3 van de stemgerechtigde leden
van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

20.4.

Een beslissing is slechts geldig indien zij een meerderheid van 2/3 der stemmen bereikt.

20.5.

Indien de eerste algemene vergadering het quorum van 2/3 der leden niet bereikt, zal een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, volgens dezelfde modaliteiten als de eerste. Deze tweede algemene vergadering zal een definitieve beslissing nemen in verband met het voorstel, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

20.6.

Wijzigingen aan de statuten zullen slechts van kracht worden na goedkeuring door de bevoegde
overheid overeenkomstig artikel 50, §3 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, en na
publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 51, §3 van voornoemde
de wet.

20.7.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van ontbinding en vereffening van de vereniging. Het netto actief van de vereniging zal worden overgemaakt aan een private rechtspersoon zonder winstoogmerk met een gelijkaardig doel als dat van de ontbonden vereniging.

TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 21.

Voor alle aangelegenheden die niet geregeld zijn in deze statuten, aanvaardt de vereniging uitdrukkelijk als
statutaire regels de dwingende en aanvullende bepalingen van titel III van de wet van 27 juni 1921

...

T

10
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk
en de stichtingen.

Artikel 22.
De officiële taal van de vereniging naar Belgisch recht is het Nederlands. De werktaal van de vereniging is het Engels.

Artikel 23.
23.1.

De financiële verantwoordelijkheid van de leden van de vereniging is conform de Belgische wetgeving beperkt tot de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

23.2.

Het lidmaatschap neemt automatisch een einde op het einde van het kalendetjaar in hetwelk de fmanciële verplichtingen van het lidmaatschap niet vervuld werden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2005
Nr.7/EGLSI14.871/S

De Minister van Justitie,

(g.) Laurette ONKELINX.
Voor eensluidende uitgifte:
De Attaché,

~

Karin W ASTIAU

