
Geneeskundige Kring van Aalst 
Wettig erkende beroepsvereniging 

 
STATUTEN 

 
NAAM – DUUR – MAATSCHAPPELIJK DOEL 

 
Art. 1 

 
De beroepsvereniging draagt de benaming: “Geneeskundige Kring van Aalst”. 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Aalst (gerechtelijk 
arrondissement Dendermonde). Haar activiteit strekt zich uit over het Belgische grondgebied. 
De vereniging staat open voor alle artsen en apothekers-biologen die er zich toe verbinden de 
bepalingen van onderhavige statuten, de beslissingen van de bestuursraad en van de 
algemene vergadering na te leven, en, in het algemeen, de regelen van de collegialiteit te 
eerbiedigen. 
 

Art. 2 
 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden worden. 
 

Art. 3 
 

De vereniging heeft tot doel de wetenschappelijke vorming en de beroepsbelangen der leden 
te bevorderen. Dit doel wordt ondermeer bewerkstelligd door: 

• het organiseren van wetenschappelijke activiteiten, inzonderheid samenkomsten welke 
tot doel hebben de bij- en nascholing der leden te verzekeren. 

• het bevorderen van de verstandhouding onder de artsen en apothekers-biologen. 
• het verlenen van onderlinge bijstand en hulp ten einde bestaande moeilijkheden op te 

lossen of andere te voorkomen. 
• het streven naar belangenbehartiging van het geneeskundig korps zowel op materieel, 

cultureel, als wetenschappelijk gebied. 
• het voeren van elke actie welke strekt tot vrijwaring van het rechtmatig aanzien van 

het geneeskundig beroep. 
• het nemen van maatregelen nodig tot de ontplooiing en instandhouding van het 

geneeskundig beroep zonder dat zal worden aangeleund bij syndicale organisaties en 
waarbij aan elk individueel lid zijn vrijheid op syndicaal vlak wordt gereserveerd en 
gerespecteerd. 

 
LIDMAATSCHAP 

 
Art. 4 

 
Elkeen die wenst lid te worden van de vereniging moet daartoe een aanvraag richten aan de 
bestuursraad die erover beslist. Het lidmaatschap wordt effectief bij betaling van het lidgeld 
van het jaar waarvoor tot de vereniging wordt toegetreden. Pas na betaling hiervan zal het 
lid de hoedanigheid van effectief lid verkrijgen. 



Art. 5 
 

De leden betalen aan de vereniging een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag op voordracht 
van de bestuursraad door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Dit lidgeld is 
ondeelbaar en verschuldigd door de werkende leden welke op datum van de algemene 
vergadering lid zijn of toetreden in de loop van het werkjaar. 
Bij niet betaling een maand na datum van eisbaarheid zendt de penningmeester zonodig per 
aangetekend schrijven een aanmaning. Het werkend lid dat zijn jaarlijks lidgeld niet heeft 
gestort op het tijdstip waarop de algemene vergadering wordt samengeroepen, wordt als 
ontslagnemend beschouwd. 
 

Art. 6 
 

Een lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits schriftelijke melding ervan bij 
de voorzitter. 
 

Art. 7 
 

De bestuursraad kan de nodige maatregelen nemen tegen de leden die buiten de weigering 
van betaling zich niet gedragen naar de algemene regelen door deze statuten of door later te 
maken huishoudelijke reglementen voorgeschreven. Dit kan ook wanneer het betreffende lid 
zich niet gedraagt conform de waardigheid door het geneeskundig beroep voorgeschreven of 
aan een ander lid morele of materiële schade zou berokkenen. 
De maatregelen welke kunnen worden genomen door de bestuursraad na de betrokken 
persoon te hebben gehoord zijn naargelang de ernst van het vergrijp: verwittiging, berisping, 
schorsing, uitsluiting. 
De schorsing welke wordt uitgesproken door de bestuursraad kan ten hoogste uitwerking 
hebben voor een termijn van 6 maanden behoudens de beslissing van de algemene 
vergadering welke daartoe is samengeroepen binnen de twee maanden na de uitspraak van de 
schorsing, en welke een langere termijn voorgesteld door de bestuursraad bij geheime 
stemming kan bekrachtigen. 
De uitsluiting welke de bestuursraad uitspreekt, wordt automatisch omgevormd tot een 
tijdelijke schorsing in afwachting dat de algemene vergadering, samengeroepen binnen de 
twee maanden na de uitspraak, bij geheime stemming zal hebben beslist met tweederde van de 
stemmen over het haar door de bestuursraad gedane voorstel tot uitsluiting. De betrokkene 
moet worden verzocht en toegestaan zich te verdedigen in de algemene vergadering. 
 

Art. 8 
 

De boven genoemde sancties zullen door de bestuursraad worden genomen op voorstel van 
een der leden van de bestuursraad en nadat bij geheime stemming er zal over beslist zijn met 
vereisten van 2/3 der uitgebrachte stemmen. 
 

Art. 9 
 
De vereniging kan ereleden aannemen volgens de gewone aanvaardingsprocedure. 
Deze maken deel uit van de algemene vergadering. 
 



 ALGEMENE VERGADERING 
 

Art. 10 
 

De algemene vergadering wordt samengesteld uit al de werkende leden welke conform art. 4 
aan hun betalingsplicht hebben voldaan en ten tijde van deze algemene vergadering niet 
geschorst of uitgesloten zijn van het lidmaatschap en al de ereleden die voldoen aan de 
vereisten gesteld in art. 9. 
 

Art. 11 
 

De jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats in de tweede helft van januari of de eerste 
helft van februari. 
Deze algemene vergadering is gewijd aan het nazicht en de goedkeuring van de rekeningen 
die op 31 december van het vorig jaar zijn afgesloten. 
Tijdens deze vergadering, waarop alle leden moeten worden uitgenodigd, zal de bestuursraad 
verslag uitbrengen over de werkzaamheden der vereniging gedurende het voorbije jaar. 
Tevens zal de bestuursraad de jaarlijkse rekening van de ontvangsten en de uitgaven, alsook 
de rekeningen betreffende de verrichtingen, door de vereniging gedaan krachtens nrs. 1 tot 5 
van art. 2 van de wet van 31 maart 1898, ter goedkeuring voorleggen. Die rekeningen worden 
opgemaakt overeenkomstig het door de regering vastgelegde model. Zij moeten, door toedoen 
van de penningmeester, op de zetel van de vereniging ter inzage liggen voor nazicht door de 
leden, gedurende vijftien dagen die aan de algemene vergadering voorafgaat. De rekeningen 
worden slechts bekendgemaakt met toestemming van de algemene vergadering. De aldus 
goedgekeurde rekeningen worden, samen met de andere stukken vermeld in art. 8 van de wet 
van 31 maart 1898, door toedoen van de bestuursraad, naar de Federale Overheidsdienst 
voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gezonden voor 1 maart van elk jaar. 
Een buitengewone algemene vergadering kan worden samengeroepen wanneer minstens tien 
leden dit schriftelijk vragen aan de voorzitter of de secretaris van de vereniging met opgave 
van het voorwerp der gevraagde samenkomst. In voorkomend geval zal deze buitengewone 
algemene vergadering worden samengeroepen door de voorzitter of secretaris binnen de 
maand na ontvangst van het verzoek tot samenroeping. 
Om de vier jaar zal tijdens de algemene vergadering worden overgegaan tot de verkiezing 
van de bestuursraad. 
 

Art. 12 
 

De uitnodiging tot de algemene vergadering, zal tenminste 30 dagen voor de geplande datum 
worden verstuurd aan de leden en de agenda van deze vergadering vermelden. 
Bij de vierjaarlijkse algemene vergadering waarop tevens zal worden overgegaan tot de 
verkiezing van de bestuursraad, zal de uitnodiging naast de gebruikelijke agenda ook de 
vermelding bevatten dat tijdens de vergadering de bestuursverkiezingen zullen doorgaan 
alsook de voorwaarden waaronder de leden zich kandidaat kunnen stellen. De 
kandidaatstellingen zullen dienen te gebeuren uiterlijk 14 dagen voor de vergadering 
schriftelijk en aangetekend bij de secretaris op dat ogenblik in functie. 
De uittredende leden van de bestuursraad zijn herverkiesbaar. 
De secretaris zal van de kandidaturen kennis geven aan de leden uiterlijk 5 dagen voor de 
dag waarop de vergadering doorgaat. 



Art. 13 
 

Nadat door de algemene vergadering tot de verkiezing zal zijn overgegaan, zal op voordracht 
van de nieuw verkozen bestuursraad de algemene vergadering bij gewone meerderheid de 
voorzitter aanduiden bij handopsteking, tenzij een van de aanwezigen om een geheime 
stemming zou vragen. 
 

Art. 14 
 

De algemene vergadering neemt haar beslissingen met gewone meerderheid van uitgebrachte 
stemmen, hoe groot het aantal aanwezigen ook is, behoudens hetgeen is vermeld in art. 27. 
De stemming geschiedt bij handopsteking behoudens voor deze materies voorzien in art. 7, 
18. 
 

Art. 14bis 
 

Bij beslissing van de algemene vergadering kan de vereniging zich aansluiten bij een 
federatie van beroepsverenigingen, onder de voorwaarden bepaald in artikel 18 van de wet 
van 31 maart 1898. 
 

Art. 15 
 

De voorzitter heeft de leiding der vergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging in 
rechte. In geval van verhindering zal de voorzitter vertegenwoordigd worden door de eerste 
ondervoorzitter, bij diens verhindering door de tweede ondervoorzitter, of nog bij diens 
verhindering door het oudst aanwezige lid van de bestuursraad. 
 

BESTUUR 
 

Art. 16 
 

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursraad bestaande uit ten hoogste 8 (acht) 
leden. De functies in de bestuursraad zijn: de voorzitter, 2 ondervoorzitters, de secretaris, de 
penningmeester. 
De bestuursraad heeft de volheid van bevoegdheid. 
Behoudens hetgeen is gesteld in art. 13 verdeelt de bestuursraad de mandaten onder zich. 
Indien de voorzitter niet meer bij machte is zijn taak uit te oefenen zal tot de eerstvolgende 
algemene vergadering zijn taak worden waargenomen door in volgorde van geroepen zijn: de 
eerste ondervoorzitter, de tweede ondervoorzitter, de secretaris. 
Indien er minder dan de helft der verkozen leden van de bestuursraad overblijven zal de 
eerstkomende algemene vergadering voorzien in de verkiezing van het aantal leden van de 
bestuursraad welke sedert de laatste verkiezing is weggevallen. Deze nieuw gekozen leden 
van de bestuursraad zullen hun taak vervullen tot aan de eerstkomende algemene vergadering 
waarop de gewone bestuursverkiezingen voorzien zijn. 
 

Art. 17 
 

Bij de samenstelling van de bestuursraad zal de evenredigheid tussen de huisartsen en de 
artsen-specialisten gerespecteerd worden. Ook zal de evenredigheid tussen de ziekenhuizen in 
de regio gevrijwaard worden. 



Art. 18 
 

De leden van de bestuursraad zullen gekozen worden door de algemene vergadering uit de 
effectieve leden van de vereniging die van Belgische nationaliteit zijn of minstens hun 
wettelijke en werkelijke verblijfplaats in het Koninkrijk België hebben en een geldige 
kandidatuur hebben ingediend. 
De leden welke op deze vergadering niet aanwezig kunnen zijn, kunnen zich mits een 
schriftelijke volmacht door een ander lid laten vervangen. Elk lid kan slechts houder zijn van 
één volmacht. 
Nadat door de algemene vergadering bij geheime stemming zal zijn overgegaan tot de 
aanduiding van de kandidaten welke als lid van de bestuursraad in aanmerking worden 
genomen zullen de openstaande plaatsen in volgorde van de meest behaalde stemmen 
verdeeld worden tot volledige volzetting der vacante plaatsen, rekening houdend met de 
bepalingen van art.17. Bij gelijke stemming van een of meerdere kandidaten in samenloop 
voor de laatst te begeven plaatsen zal een tweede stemronde tussen de in samenloop komende 
kandidaten worden georganiseerd waarbij deze kandidaten welke de meeste stemmen behalen 
in deze stemronde in de volgorde van behaalde stemmen de resterende effectieve plaats(en) 
als lid van de bestuursraad zullen worden toegewezen tot het aantal van acht is bereikt. 
De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar. 
 

Art. 19 
 

De secretaris woont alle vergaderingen bij en maakt een verslag dat zal worden gebundeld en 
ingeplakt in een speciaal daartoe aangelegd register. Hij zal tevens de bewaarder zijn van het 
archief van de vereniging met inbegrip van onderhavige en vorige statuten. 
Hij zal tevens een register bijhouden waarin zowel voor de bestuursraad als voor de 
algemene vergadering een lijst zal worden aangelegd van de leden die in gelijk welke 
hoedanigheid tot de vereniging zijn toegetreden en welke vermelden ten overstaan van 
eenieder, naam, voornaam, nationaliteit, leeftijd, woonplaats, beroep en de kwalificatie van 
effectief of erelid. 

 
Art. 20 

 
De penningmeester beheert de inkomsten en uitgaven alsmede de roerende en onroerende 
goederen van de vereniging conform de voorschriften der gecoördineerde wetgeving op de 
beroepsverenigingen. 
Hij is verantwoordelijk voor de boekhouding en houdt daartoe de nodige registers bij. Elke 
uitgave dient te worden voorgelegd aan de bestuursraad, die er zijn goedkeuring dient aan te 
hechten. 
De penningmeester is inzonderheid belast met het innen van de bijdragen van de leden en zal 
jaarlijks op de algemene vergadering verslag uitbrengen over de bewerkingen van het vorige 
boekjaar dat samenloopt met een kalenderjaar. Op het einde van dit verslag zal de algemene 
vergadering in stemming bij gewone meerderheid de rekeningen goedkeuren wat tevens 
ontlasting voor de penningmeester zal inhouden en zal blijken uit de ondertekening voor 
ontlasting die door de voorzitter en de penningmeester zal aangebracht worden op de laatste 
bladzijde van het financiële jaarverslag. 
 



 Art. 21 
 

De ondervoorzitters helpen de voorzitter in het vervullen van zijn taken en vervangen hem in 
geval van verhindering. 
 

Art. 22 
 

De bestuursraad is gemachtigd in belangrijke aangelegenheden of telkens wanneer hij dit 
nodig oordeelt, uit of buiten de leden van de vereniging nodige advies en of hulporganen te 
raadplegen en samen te stellen. Ook voor de regeling van aangelegenheden welke niet tot het 
specifieke medische domein behoren kan beroep worden gedaan op alle deskundigen terzake. 
 

Art. 23 
 

De bestuursraad komt minimaal vier maal per jaar bijeen op samenroeping door de 
secretaris van de vereniging of telkenmale dit nodig wordt geacht hetzij door de voorzitter of 
de secretaris. 
Een buitengewone vergadering van de bestuursraad kan worden samengeroepen wanneer 
twee andere leden van de bestuursraad of tien gewone leden van de vereniging dit nodig 
achten en daartoe een schriftelijk en gemotiveerde aanvraag tot de voorzitter richten ten 
minste 14 dagen voor de in het verzoek tot samenroeping genoemde datum der vergadering. 
Minstens 7 dagen vooraf zullen de leden van de bestuursraad tot die vergadering worden 
uitgenodigd, met mededeling van de agenda der vergadering. 
Voor de gewone vergadering van de bestuursraad zal minstens 10 dagen vooraf een 
uitnodiging worden verstuurd door de secretaris aan de leden van de bestuursraad welke 
naast datum, plaats en uur tevens de agenda van de te houden vergadering van de 
bestuursraad bevat. 
De bestuursraad neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van 
stemmen beslist de stem van de voorzitter. 
 

Art. 24 
 

De bestuursraad welke conform de doelstellingen van onderhavige statuten zal dienen te 
handelen zal tevens als adviesraad kunnen optreden voor de leden van het geneeskundig 
korps welke zich daartoe ten allen tijde tot de bestuursraad mogen wenden. Onder meer zal 
de bestuursraad bemiddelen en tussenkomen, eventueel onderhandelen in alle mogelijke 
geschillen welke zouden bestaan of dreigen te ontstaan tussen de leden van het geneeskundig 
korps onderling of tussen een lid van het geneeskundig korps en een andere instantie. 
 

HET VERMOGEN 
 

Art. 25 
 

Het vermogen van de vereniging omvat alle roerende en onroerende goederen die zij onder 
bezwarende of kosteloze titel heeft verkregen en welke de wet haar toestaat te bezitten. Het 
maatschappelijk kapitaal zal worden gevormd door de lidgelden van de werkende leden, de 
giften en legaten van particulieren, de toelagen van overheidswege en andere voordelen die 
de vereniging wettelijk mag genieten. 
 



Art. 26 
 

Voor de vereffening van de maatschappelijke uitgaven mag de bestuursraad gebruik maken 
van een bank- of postrekening op naam van de vereniging. 
De niet gebruikte gelden mogen geplaatst worden bij een eersterangs financiële instelling of 
belegd in fondsen uitgegeven door openbare instellingen en besturen. 
Over de andere aanwending van de gelden beslist de algemene vergadering binnen de 
grenzen zoals bepaald door de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen. 
Conform voormelde wetgeving (art. 4, 6°) zal de vereniging geen aandelen of obligaties 
onderschrijven van handelsvennootschappen. 
 

STATUTENWIJZIGING – GESCHILLENBESLECHTING - ONTBINDING VAN DE 
VERENIGING 

 
Art. 27 

 
Overeenkomstig art. 4, 8°, 2de lid, van de wet 31 maart 1898 kan slechts tot ontbinding van de 
vereniging of tot wijziging van de statuten geldig worden overgegaan mits het akkoord van 
ten minste drie vierde leden van de vereniging op een een daartoe speciaal samengeroepen 
algemene vergadering bestaande uit ten minste de helft van het totale aantal stemgerechtigde 
leden. 
De leden welke op deze vergadering niet aanwezig kunnen zijn kunnen zich mits een 
schriftelijke volmacht door een ander lid laten vervangen. Elk lid kan slechts houder zijn van 
één volmacht. 
Indien deze algemene vergadering samengeroepen tot het beslissen omtrent de ontbinding van 
de vereniging of tot statutenwijziging niet voldoende in aantal is bij deze samenkomst, zal een 
nieuwe algemene vergadering worden samengeroepen met hetzelfde doel. Deze vergadering 
zal geldig beslissen over de voorgestelde bepalingen ongeacht het aantal aanwezigen. 
 

Art .28 
 

De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit benoemt de vereffenaars en bepaalt 
hun bevoegdheden. Het netto resterend vermogen van de vereniging zal bij liquidatie als volgt 
worden besteed: het bedrag van giften en legaten zoals ontvangen keert terug naar de 
beschikker, zijn erfgenamen of rechthebbenden voor zoverre er recht tot terugneming is 
bedongen in de akte van schenking en de vordering tot terugneming is ingesteld binnen het 
jaar dat volgt op de bekendmaking van de akte van ontbinding. 
Het overige actief derhalve na aftrek van aan vereniging gedane giften en legaten, zal door de 
algemene vergadering worden toegekend en aangewezen aan een soortgelijke of aanverwante 
vereniging. De aanwijzing heirvan kan maar uitwerking hebben voor zover aan de goederen 
gegeven bestemming door de Raad van State in overeenstemming wordt geacht met de wet dd. 
31 maart 1898 voornoemd. 
 



Art. 29 
 

De bestuursraad zoekt in gemeen overleg met de tegenpartij naar middelen om ieder geschil 
waarbij de vereniging betrokken is, door verzoening of door een beslissing van de 
scheidsrechters bij te leggen. 
Geschillen die in de vereniging ontstaan betreffende de toepassing van de statuten en 
reglementen op niet uitdrukkelijk bepaalde gevallen, worden altijd beslecht door 
scheidsrechters, uit de leden gekozen en door de betrokken partijen benoemd. Bij staking van 
stemmen worden de geschillen beslecht door een derde scheidsrechter, die door de beide 
andere of, als zij weigeren, door de voorzitter van de vereniging wordt benoemd. De 
beslissing van de scheidsrechters is definitief. 

 
Art. 30 

 
De bestuursraad stelt een reglement van inwendige orde op tot uitvoering van deze statuten. 
Alvorens te worden toegepast, moet het ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de Provinciale 
Raad van de Orde der Geneesheren en door de algemene vergadering zijn goedgekeurd. 
Dezelfde procedure wordt in acht genomen voor eventuele wijziging van dat reglement. 

 
Art. 31 

 
Onderhavige statuten alsook alle akten tot wijziging of tot vrijwillige ontbinding hebben 
slechts uitwerking nadat deze zijn neergelegd, bekrachtigd en bekendgemaakt overeenkomstig 
art. 1 van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 inhoudende de coördinatie van de wet van 
31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en de wet van 23 december 1946 houdende de 
instelling van de Raad van State. 
Eventuele wijzigingen aan onderhavige statuten dienen aan de Provinciale Raad van de Orde 
der Geneesheren worden voorgelegd, vooraleer de algemene vergadering erover beslist. 
Deze statuten treden in de plaats van de statuten van 23 augustus 1948 bekrachtigd door de 
Mijnraad van 8 februari 1946, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 februari 1946, 
gewijzigd door de beslissing van de Algemene Vergadering van 6 november 1973, 
bekrachtigd door de Raad van State, 4de Kamer, op 19 maart 1974 en aldus gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad op 30 maart 1974 onder nr. 66, gewijzigd door de beslissing van de 
Algemene Vergadering van 12 november 1986, bekrachtigd door de Raad van State, 4de 
Kamer, op 30 juni 1992 en aldus gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 juli 1992 onder 
nr. 103. 
 
Aldus aangenomen te Aalst op de Algemene Vergadering van 17 mei 2005 
 
 
 
 Joannes Van Overbeke    Philippe Schockaert 
 Voorzitter      Secretaris 
 
 

 
 


