Belgische Vereniging voor Klinische Chemie vzw
BVKC vzw
Egmontstraat 5
1050 Brussel
Ondernemingsnummer : 0408.598.048

NIEUWE STATUTEN - NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering van 18/10/2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake
aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door
onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam:
Koninklijke Belgische Vereniging voor Laboratoriumgeneeskunde, afgekort: KBVL.
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Egmontstraat 5, 1050 Brussel en ressorteert onder het gerechtelijk
arrondissement Brussel.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals
vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.
ARTIKEL 3
Het doel van de vzw is:
-

Het vertegenwoordigen en bevorderen van de wetenschappelijke en klinische belangen van de
laboratoriumgeneeskunde in België, met inbegrip van alle medische activiteiten in de RIZIV / INAMI
nomenclatuur van de klinische biologie (laboratoriumgeneeskunde).
Het bevorderen en verbeteren van de kennis, richtlijnen, technische en medische innovaties,
standaardisatie, kwaliteit, patiëntveiligheid, opleiding en training in de laboratorium-geneeskunde.
In het algemeen het bevorderen en verbeteren van klinische biologie(laboratoriumgeneeskunde), evenals
gespecialiseerde domeinen van de biochemie, hematologie, microbiologie en aanverwante nieuwe
disciplines.
Het beroep vertegenwoordigen als unieke wetenschappelijke referentie- en expert-groep ten aanzien van
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV/ISP), de klinische laboratoria, de medischdiagnostische en farmaceutische industrie en verenigingen van huisartsen en artsen-specialisten.
Optreden als vertegenwoordiger van de Belgische klinische biologie (laboratoriumgeneeskunde) in de
Internationale en Europese Verenigingen voor Laboratoriumgeneeskunde.
Het diplomeren en registreren van professionelen in het EC4 Register of European Specialists in Laboratory
Medicine.
Het aantrekkelijk maken en houden van het beroep klinische biologie (laboratoriumgeneeskunde) voor
studenten en kandidaat-specialisten; het stimuleren van opleiding, wetenschappelijk onderzoek en innovatie
in de laboratoriumgeneeskunde.
Het aanbieden en verspreiden van state-of-the-art kennis via wetenschappelijke conferenties en educatieve
initiatieven, website, sociale media en internetfora, abonnementen op wetenschappelijke vaktijdschriften.
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-

Officiële publicatie van wetenschappelijke communicaties en praktijkrichtlijnen in het tijdschrift Acta Clinica
Belgica.
Samenwerkingsverbanden aangaan en opzetten met (inter)nationale verenigingen en werkgroepen voor het
stimuleren en onderhouden van interdisciplinaire contacten en netwerken.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die deze doelstellingen kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook,
doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan
het doel waarvoor zij werd opgericht.
ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.
TITEL II: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 5
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens vijf leden die effectief lid moeten zijn van de
vereniging.
De raad van bestuur bestaat altijd uit een President (voorzitter), een President-Elect (toekomstig voorzitter), een
Past-President (ex-voorzitter), een Secretaris en een Schatbewaarder), aangevuld met de Directeurs van de Divisies
van de vereniging. Minimum 2/3 van de leden van de raad van bestuur, inclusief de President, zijn wettelijk erkende
klinisch biologen (specialisten in laboratoriumgeneeskunde).
Een afgevaardigde van het tijdschrift Acta Clinica Belgica en de vereniging van in vitro medisch-diagnostische
industrie kunnen steeds worden uitgenodigd. Deze personen hebben een louter adviserende functie.
De samenstelling van de raad van bestuur is evenwichtig en representatief voor alle Divisies.
ARTIKEL 6
De President-Elect wordt door de algemene vergadering uit de Directeurs van de Divisies gekozen voor een periode
van drie jaar. Na verloop van deze periode neemt deze persoon de taak van President over voor een periode van
drie jaar. Na afloop van dit mandaat blijft hij/zij in de raad van Bestuur als past-president, opnieuw voor een termijn
van drie jaar. Na afloop van hun mandaat kan de ontslagnemende Past-President zich niet meer kandidaat stellen
voor herverkiezing als President-Elect.
De Secretaris en de Schatbewaarder worden benoemd voor een periode van zes jaar, doch zijn opnieuw
herkiesbaar.
De Directeurs worden benoemd voor een periode van drie jaar. De Directeurs kunnen worden herbenoemd voor één
hernieuwbare periode van drie jaar, mits herverkiezing in hun Divisie.
Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat. Enkel erkende
klinisch biologen (specialisten in laboratoriumgeneeskunde) zijn verkiesbaar als President-Elect.
ARTIKEL 7
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
ARTIKEL 8
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door
het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene
vergadering.
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Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk of per e-mail bekendmaken aan de raad van bestuur.
Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum
is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen,
welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal
stellen.
ARTIKEL 9
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd
voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig (of
vertegenwoordigd) is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van de President of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Enkel Directeurs
kunnen zich laten vertegenwoordigen op de raad van bestuur, meer bepaald door de Vice-Directeur.
ARTIKEL 10
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de President of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de President, of bij afwezigheid door de PastPresident, of bij afwezigheid door de President-Elect.
ARTIKEL 11
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de President en die ingeschreven
worden in een daartoe bestemd register.
ARTIKEL 12
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. De raad van
bestuur moet toezien op de goede verstandhouding tussen de Divisies en hun tevens stimuleren tot het nemen van
wetenschappelijke en educatieve initiatieven.
De raad van bestuur organiseert de administratieve en logistieke ondersteuning voor de initiatieven en activiteiten
van de Divisies.
ARTIKEL 13
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vereniging
in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de President, die alleen kan handelen, of door twee
bestuurders, die gezamenlijk moeten handelen.
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of
van enige machtiging.
De ambtsbeëindiging van de President kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de algemene vergadering.
ARTIKEL 14
De raad van bestuur richt Divisies van de vereniging op, bestaande uit een Divisiebestuur, die in het bijzonder zijn
belast met de verwezenlijking van een deel van de doelstellingen van de vereniging.
De specifieke belangen en doelstellingen van de specialisten biochemie, hematologie en microbiologie en de
kandidaat-specialisten worden vertegenwoordigd en bestuurd in hun respectievelijke Divisies. De raad van bestuur is
bevoegd bijkomende Divisies op te richten, Divisies op te heffen of deze te reorganiseren.
Een Divisiebestuur bestaat uit een Directeur, Vice-Directeur en tenminste drie Divisiebestuurders. Zij worden allen
voorgedragen door de effectieve leden die aansluiten bij deze Divisie (zie artikel 16). Leden die bij meerdere Divisies
zijn aangesloten, kunnen enkel stemmen in hun primaire Divisie.
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Kandidaat-divisiebestuurders moeten dit voor hun eerste mandaat schriftelijk of via e-mail bekendmaken aan de
desbetreffende Divisie met bijgevoegd curriculum vitae en motivatie. Kandidaat-divisiebestuurders zijn voor hun
eerste mandaat slechts verkiesbaar na preselectie door de Divisie op basis van hun wetenschappelijke en
professionele verdiensten en engagementen.
De verkiezing van het volledige Divisiebestuur gebeurt om de drie jaar. De voorgedragen personen verdelen onder
elkaar de functies van Directeur en Vice-Directeur.
De verkozen Directeur wordt voorgedragen aan de algemene vergadering als bestuurder van de vzw en benoemd
voor de duur zoals bepaald in artikel 6.
ARTIKEL 14bis
Bij overname van een andere vereniging, die zal ontbinden, worden de bestuurders van die vereniging automatisch
benoemd als divisiebestuurder in de vzw mits schriftelijk gedocumenteerde keuze van hun Divisie, zonder de nood
tot wachttijd voor verkiezing. De voorzitter van de toetredende vereniging wordt benoemd als Divisiedirecteur en
wordt dan ook lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan in overleg met de toetredende vereniging beslissen om een nieuwe Divisie op te richten,
indien de activiteit en specialiteit van die vereniging sterk verschillen van die van één van de bestaande Divisies, en
indien een voldoende aantal bestuurders (vijf) en leden kunnen toetreden tot de nieuwe Divisie.
ARTIKEL 15
Divisies mogen allerlei initiatieven nemen, zoals fundraising, het schrijven van publicaties en medische
praktijkrichtlijnen, meetings en symposia organiseren, samenwerken met andere verenigingen, internationale banden
smeden en onderhouden met andere verenigingen, werkgroepen installeren, multidisciplinaire samenwerkingen
opzetten met andere Divisies, …
Een werkgroep kan bestuursleden-experten aantrekken uit meerdere Divisies met aanverwante subspecialiteit.
Divisies moeten verantwoording afleggen voor hun activiteiten en projecten ten opzichte van de raad van bestuur, die
als eindverantwoordelijke richtlijnen kan opleggen voor elke Divisie. Internationale banden moeten steeds
goedgekeurd worden door de raad van bestuur.
Informatie en praktijkrichtlijnen geproduceerd door de Divisies en hun werkgroepen worden toegankelijk gemaakt via
de algemene website van de vereniging.
De verdere interne werking van de Divisies kan worden uitgewerkt in een Divisiereglement.
TITEL III: L E D E N
ARTIKEL 16
De vereniging omvat effectieve leden, die ingedeeld worden in Divisies.
Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, elke natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als dusdanig
wordt aanvaard en erkend specialist klinische biologie (laboratoriumgeneeskunde) of kandidaat-specialist met een
erkend stageplan klinische biologie is of Master in een aanverwante discipline. Het verzoek om toelating van een
kandidaat-lid moet schriftelijk of via e-mail worden ingediend bij de raad van bestuur. Met de term 'lid' in deze
statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
Kandidaat-leden dienen in hun kandidatuur hun wens kenbaar te maken om aan te sluiten bij één of meerdere
Divisies. Indien een kandidaat-lid wenst aan te sluiten bij meerdere Divisies, dan moet een onderscheid gemaakt
worden tussen een primaire Divisie en (een) secundaire Divisie(s).
ARTIKEL 17
Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet tenminste twaalf bedragen. De volheid van het lidmaatschap,
met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve
leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.
De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.
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ARTIKEL 18
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden,
beschermleden, geassocieerde leden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden niet
beschouwd als effectieve leden. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in het huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 19
De maximum ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door de algemene vergadering en bedraagt maximum 1.000
EUR. Er kan een extra bijdrage gevraagd worden voor wetenschappelijke tijdschriften.
Het lidgeld kan variabel zijn, bijvoorbeeld lager voor kandidaat-specialisten, hoger voor wie tot twee of meer Divisies
behoort.
ARTIKEL 19bis
Bij overname van een andere vereniging van specialisten in laboratoriumgeneeskunde of aanverwante discipline, die
zal ontbinden, worden de effectieve leden van die vereniging automatisch effectief en onmiddellijk stemgerechtigd lid
van de vzw mits schriftelijk gedocumenteerde keuze van aansluiting bij (een) Divisie(s), zonder de nood tot betaling
van de ledenbijdrage van dat jaar.
ARTIKEL 20
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewoon schrijven of e-mail aan de Secretaris
ter kennis worden gebracht.
ARTIKEL 20bis
Leden die hun bijdrage voor twee opeenvolgende jaren niet betalen worden automatisch uitgesloten en kunnen
slechts opnieuw aansluiten mits betaling van achterstallige lidgelden van tenminste twee jaar bovenop de actuele
ledenbijdrage.
De leden worden jaarlijks door de raad van bestuur aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te
betalen. Het lid dat twee opeenvolgende jaren niet betaalt binnen dertig dagen na afloop van de bepaalde termijn,
wordt geacht ontslagnemend te zijn.
ARTIKEL 20tris
De vereniging kan een ethische code opstellen. De leden zijn verplicht deze te volgen en kunnen uitgesloten worden
als ze die schenden.
ARTIKEL 21
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en
kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 22
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de President, of bij
afwezigheid door de Past-President, of bij afwezigheid door de President-Elect.
ARTIKEL 23
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan
evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. Effectieve leden die lid zijn van een andere
vereniging krijgen onmiddellijk stemrecht bij overname van die vereniging.
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ARTIKEL 24
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen,
- beslissingen over de grote lijnen van haar wetenschappelijke bedrijvigheid.
ARTIKEL 25
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel van de
vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
ARTIKEL 26
De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
ARTIKEL 27
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de
effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten zijn vermeld.
ARTIKEL 28
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de President, of
twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of e-mail tenminste vijftien
werkdagen voor de vergadering.
ARTIKEL 29
De oproepingsbrief of e-mail, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt
vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve
leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden
ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn.
ARTIKEL 30
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de President of diegene die op dat
ogenblik de vergadering voorzit.
ARTIKEL 31: statutenwijziging
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld
en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een
geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15
kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een
meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene
vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen
worden besloten.
ARTIKEL 32
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het
doel der vereniging vereist.
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ARTIKEL 33
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit
punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen
voorzien.
ARTIKEL 34
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de President en opgenomen worden in
een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden
ingezien.
TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 35
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend
boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen
zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 36
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering
vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te
ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of
meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze
doelstelling.
ARTIKEL 37
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2
mei 2002 en latere wetswijzigingen toepasselijk.
Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 18/10/2014
Te Brussel,

Langlois Michel
President
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