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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de O 9 MAART 2016
DE GRIFFIER,
Griffie

Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Ondernemingsnr:
Benaming

0862.155.596

(voluit) :

Academia Ophthalmologica Belgica

(verkort) :

AOB

Rechtsvorm : VZW
Zetel : Kapucijnenvoer 33 - 3000 Leuven
Onderwerp akte : statutenwijziging + zetelverplaatsing
Op de Algemene vergadering van dinsdag 12 januari 2016 gehouden in het Brussels Meeting Centre Square, rue Mont des Arts werd het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt, vervolgens werden de statuten door
de vereiste 2/3de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigende stemmen gewijzigd. Gelijktijdig
hiermee werd de zetelverplaatsing van Kapucijnenvoer 33 te 3000 Leuven naar Nijverheidsstraat 24 te 1040
Brussel goedgekeurd. De goedgekeurde statuten vervangen integraal de voorgaande. Deze nieuwe statuten
zijn aangepast aan de vereisten die de vzw-wetgeving oplegt.
ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA vzw
AOB vzw
Nijverheidsstraat, 24
te 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: 0862.155.596

NIEUWE

STATUTEN

De algemene vergadering van AOB, 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: Academia Ophthalmologica Belgica
Haar afgekorte benaming is: AOB
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Nijverheidsstraat,
gerechtelijk arrondissement Brussel.

24 te 1040 Brussel en ressorteert onder het

ARTIKEL 3

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
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De vereniging heeft tot doel de Belgische oogheelkundige gemeenschap te vertegenwoordigen, met respect
van de autonomie en specificiteit van zijn leden. De doelstelling van AOB is drieledig: de wetenschappelijke,
educatieve aspecten en de beroepsverdediging van al zijn leden te promoten en te coördineren.
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt, behoren onder
meer:
Het op geregelde tijdstippen bijeenbrengen van de verschillende oogheelkundige verenigingen, het
organiseren van bijscholingen en congressen.
Daarnaast mag de vereniging alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan ook,
doch slechts op bijkomstige wijze, commerciële en winstgevende daden stellen binnen de grenzen van wat
wettelijk is toegelaten, enkel voor zover de opbrengst hiervan te allen tijd volledig besteed wordt aan het doel
waarvoor zij werd opgericht.
ARTIKEL4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL li: LEDEN

ARTIKELS
§1. De vereniging kan zowel effectieve als toegetreden leden tellen.
§2. De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun
gegevens worden vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. Hun
minimumaantal is bepaald op zeven.
§3. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

§4. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Zij worden
uitgenodigd voor de algemene vergadering en kunnen zonder stemrecht de algemene vergadering bijwonen.
ARTIKEL6
§1. Enkel verenigingen onder de vorm van een VZW of een beroepsvereniging kunnen effectief lid zijn. Dit
zijn ofwel:
-Belgische oogheelkundige verenigingen
-Belgische vereniging van oogartsen in opleiding
-Belgische verenigingen van paramedische beroepen in de oogheelkunde,
§2. Deze leden worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door twee natuurlijke personen, die
door hen gemandateerd worden.
De leden maken de namen van de door hen gemandateerde
vertegenwoordigers schriftelijk over aan de raad van bestuur.
§3. Een kandidaat-lid dient het verzoek om lid te worden schriftelijk te richten aan de raad van bestuur en
hierbij tevens schriftelijk zijn instemming met het doel van de vereniging te betuigen. De leden onderschrijven bij
hun toetreding de statuten en het reglement van inwendige orde.

ARTIKEL 7
§1. De in België praktiserende oogartsen aangesloten bij één van de leden van de vzw, zijn van rechtswege
toegetreden lid .
§2. Jaarlijks, en meer bepaald tegen eind februari, dienen alle effectieve leden een lijst door te geven aan
de raad van bestuur van de in België praktiserende oogartsen of paramedici die bij hen zijn aangesloten. Deze
lijsten worden bijgehouden ter zetel van de VZW.
De rechten en plichten van de toegetreden leden worden vermeld in het reglement van inwendige orde.
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ARTIKELS
De maximumbijdrage per jaar voor de effectieve leden wordt bepaald op 100 euro.
ARTIKEL 9
§1. Elk effectief lid of toegetreden lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet via een
aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

§2. Het lidmaatschap van een effectief lid eindigt van rechtswege wanneer dit lid niet langer aan de
voorwaarden van de statuten voldoet of bij ontbinding of stopzetting van de rechtspersoon die lid is. De
algemene vergadering neemt er akte van op mededeling door de raad van bestuur. ln dergelijk geval zal het
lidmaatschap van de toegetreden leden die lid zijn van het effectief lid eveneens van rechtswege eindigen.
§3. Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege door overlijden, door schorsing van
het lid door de Orde van Geneesheren, door het niet langer voldoen aan de voorwaarden van de statuten of aan
de voorwaarden van het reglement van inwendige orde. De raad van bestuur neemt er akte van op mededeling
door de voorzitter of de secretaris-generaal.

§4. Een besluit van de algemene vergadering conform artikel 35 van deze statuten is vereist voor de
uitsluiting van een effectief lid. De algemene vergadering kan te allen tijde een effectief lid uitsluiten.

ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers en leden waarvan het lidmaatschap eindigt
overeenkomstig wat bepaald is in artikel 9, 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 Ill: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste zes bestuurders en de
samenstelling moet steeds kleiner zijn dan deze van het aantal effectieve leden.
Elk lid, met uitzondering van de paramedische verenigingen, draagt één bestuurder voor. De bestuurders
worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
ARTIKEL 12
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar.
Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat van de
voorganger (opgevolgde partij).
ARTIKEL 13

§1. De raad van bestuur duidt de nieuwe president-elect en voorzitter aan en verdeelt onder de bestuurders
de functies van secretaris-generaal en penningmeester.
De functies van secretaris-generaal

en penningmeester worden voor vier jaar uitgeoefend.

De functie van voorzitter wordt voor twee jaar uitgeoefend, ongeacht wat verder wordt bepaald.
§2. De voorzitter van de raad van bestuur wordt zowel wat het optreden binnen de vereniging als het
optreden naar buiten uit betreft, beschouwd als de voorzitter van de vereniging als dusdanig.
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De voorzitter wordt verkozen volgens volgend mechanisme. De raad van bestuur verkiest voor één jaar een
'president elect'. Na één jaar neemt deze persoon de taak als voorzitter voor een periode van twee jaar over.
Na afloop van deze termijn van twee jaar, zal het mandaat als bestuurder nog één jaar worden uitgeoefend in
de hoedanigheid van 'past president' en dit op voorwaarde dat de termijn van vier jaar, conform artikel 12 van
de statuten nog niet is verstreken. Indien de 'president elect' wordt verkozen uit één van de bestuurders, zal het
effectief lid dat de bestuurder mandateerde, een nieuwe bestuurder aanduiden.
De 'past president' en de president elect zullen afwisselend fungeren als ondervoorzitter.
Indien de omstandigheden vereisen dat in de vervanging van de voorzitter moet worden voorzien en niet
aan de bepalingen van voorgaande alinea kan worden voldaan, wordt een voorzitter aangeduid onder de
bestuurders die minstens één jaar bestuurder zijn van de vereniging.

§3. Bij tussentijdse vervangingen van een functie, geldt de vervanging enkel voorde resterende duur van het
mandaat van de voorganger.
Herverkozen bestuurders die in hun vorige termijn de functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretarisgeneraal of penningmeester hebben uitgeoefend, kunnen door de raad van bestuur niet meer voor deze functie
verkozen worden, tenzij de functie niet voor een volledige termijn en dus binnen een vervangend mandaat werd
uitgeoefend.
ARTIKEL 14
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig
ontslag, door het verstrijken van het mandaat of door overlijden.
Bestuurders die in functie zijn op afvaardiging van een lid verliezen hun mandaat door intrekking van het
mandaat door de rechtspersoon door dewelke zij werden voorgedragen.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van
de algemene vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk 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. ln 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. De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in
zijn vervanging wordt voorzien.
ARTIKEL 15
§1. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging. 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 kan deze bevoegdheid delegeren aan de voorzitter en de secretarisgeneraal, samen optredend.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hij
vertegenwoordigt de vereniging door het optreden van de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging in en
buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van de voorzitter en de secretarisgeneraal.
Specifiek voor wat betreft de formaliteiten te verrichten bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij
het Belgisch Staatsblad is de voorzitter alleen optredend bevoegd, en bij gebreke aan deze de alleen
optredende secretaris-generaal.
§2. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

ARTIKEL 16
§1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de secretaris-generaal en dit
minstens driemaal per jaar. De raad dient tevens samen te komen telkens als twee bestuurders dit vragen.
De oproepingen tot de raad van bestuur moeten om geldig te zijn, ondertekend of verstuurd worden door de
voorzitter of door de secretaris-generaal. Alle bestuurders moeten worden opgeroepen per gewone of
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aangetekende brief of per e-mail ten minste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze
termijn afgeweken worden
§2. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig
is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen is
de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.
Elke bestuurder mag aan de raad van bestuur deelnemen via videoconferentie of een gelijkaardig
communicatiemiddel waardoor de bestuurders elkaar kunnen horen en zonder onderbreking met elkaar kunnen
communiceren. De raad van bestuur mag eveneens onder de vorm van een telefoonconferentie plaatsvinden.
De deelname aan een vergadering met dergelijke middelen komt overeen met de fysieke aanwezigheid tijdens
de vergadering.
Elke bestuurder kan eveneens per brief of e-mail aan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem
tijdens de vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Een lid kan evenwel slechts één
ander lid vertegenwoordigen bij volmacht.
Bij hoogdringendheid kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de
bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk
geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie.
§3. De bestuurders-vertegenwoordigers van verenigingen met meer dan 200 leden hebben drie stemmen.
De bestuurders-vertegenwoordigers van verenigingen met minstens 50 leden hebben twee stemmen. De
andere bestuurders hebben één stem. Het stemgewicht wordt jaarlijks geactualiseerd op datum van 28/02.
Deze actualisatie geschiedt door de raad van bestuur.

§4. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of
afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste
van de aanwezige bestuurders.
§5. De voorzitter van de werkgroep OB en de voorzitter van de werkgroep AMICO worden op de raad van
bestuur uitgenodigd. Zij hebben echter geen stemrecht.
§6. Bijstand van derden is mogelijk, mits voorafgaandelijke toestemming door de voorzitter. Indien deze
belet of afwezig is, wordt de toestemming verleend door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de
oudste van de aanwezige bestuurders. De derde is enkel toegelaten voor het agendapunt waarvoor hij is
uitgenodigd.
ARTIKEL 17
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de secretaris-generaal en die
ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de secretaris-generaal. Indien de secretaris-generaal afwezig is, dienen de notulen
alsook de uittreksels ondertekend te worden door de voorzitter.
Na elke vergadering wordt een kopie van de notulen in het Nederlands en het Frans aan de bestuurders
bezorgd.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt het reglement van inwendige orde uit dat hij nodig acht en nuttig oordeelt.
ARTIKEL 19
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit
meedelen aan de andere bestuurders vooraleer de Raad van Bestuur een besluit neemt.
De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de
beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
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ARTIKEL 20
De raad van bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan het
dagelijks bestuur, of aan één of meerdere van de bestuurders, of aan een ander persoon, al dan niet lid van de
vereniging, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de
algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige
bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen 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 raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die
hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent
door de raad van bestuur moet binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht
worden van de betrokkene.
De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of
gezamenlijk uit.

TITEL V: DAGELIJKS BESTUUR
ARTIKEL 21
De taken in verband met het dagelijks bestuur kunnen worden overgedragen aan een dagelijks bestuur,
bestaande uit meerdere personen welke al dan niet bestuurder zijn. Het dagelijks bestuur bestaat ten minste uit
de voorzitter van de raad van bestuur, de vicevoorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester.

ARTIKEL22
De dagelijks bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur. De benoeming gebeurt bij gewone
meerderheid, bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die
hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De dagelijks bestuurders worden benoemd voor een periode van 2 jaar.

ARTIKEL23
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang
van zaken van de VZW te verzekeren, alsook de handelingen die hetzij wegens hun gering belang, hetzij
wegens hun hoogdringendheid, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen bij gewone
meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Wat de externe vertegenwoordiging betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.
ARTIKEL24
De vergaderingen omtrent het dagelijks bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of door de
secretaris-generaal conform hetgeen bepaald werd voor de oproeping van de raad van bestuur.
Een dagelijks bestuurder mag aan de vergaderingen betreffende het dagelijks bestuur deelnemen via
videoconferentie of een gelijkaardig communicatiemiddel waardoor de dagelijks bestuurders elkaar kunnen
horen en zonder onderbreking met elkaar kunnen communiceren. De vergadering mag eveneens onder de
vorm van een telefoonconferentie plaatsvinden. De deelname aan een vergadering met dergelijke middelen
komt overeen met de fysieke aanwezigheid tijdens de vergadering.
De voorzitter van de werkgroep OB en de voorzitter van de werkgroep AMICO worden uitgenodigd op het
dagelijks bestuur.
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ARTIKEL25
Het mandaat van dagelijks bestuurder eindigt door afzetting door de raad van bestuur, door vrijwillig ontslag,
door het verstrijken van het mandaat of door overlijden.
De afzetting door de raad van bestuur wordt beslist bij meerderheid van stemmen, bij meerderheid van
stemmen van de aanwezige bestuurders die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven
kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
Een dagelijks bestuurder kan op elk moment ontslag nemen. Het ontslag dient schriftelijk bekendgemaakt te
worden aan de raad van bestuur. Het vrijwillig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de werking van de VZW in
gevaar wordt gebracht door het ontslag. ln dergelijk geval moet de dagelijks bestuurder zijn mandaat
aanhouden totdat de raad van bestuur, binnen een redelijke termijn, in een vervanger heeft voorzien.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 26
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, ieder vertegenwoordigd door twee
personen en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig is,
wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste van de
aanwezige bestuurders.
Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan
evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen bij volmacht. De volmacht moet schriftelijk (per brief of per email) gegeven worden.
Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
De toegetreden leden kunnen zonder stemrecht de algemene vergadering bijwonen.

ARTIKEL27
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 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.
ARTIKEL 28
De algemene vergadering komt samen na een beslissing van de raad van bestuur telkens als het doel van
de vereniging zulks vereist.
De uitvoeringsbevoegdheid om de algemene vergadering praktisch bijeen te roepen en te organiseren wordt
gedelegeerd aan een door het dagelijks bestuur aan te duiden persoon.
De algemene vergadering moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren
van de rekeningen van het afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om
zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders
ARTIKEL 29
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het
boekjaar.

MOD2.2

ARTIKEL 30
De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1 /5e 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. De raad van bestuur moet binnen 21 dagen na het verzoek overgaan
tot de uitnodiging voor de bijeenroeping van de algemene vergadering. De algemene vergadering zelf moet
uiterlijk de 40e dag na het verzoek georganiseerd worden.
ARTIKEL 31
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden
door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen
per brief of per e-mail tenminste veertien dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 32
De oproeping, 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 1/5de van de effectieve leden,
moet eveneens op de agenda worden vermeld. Deze voordracht moet door 1/5de van de leden ondertekend
zijn en tenminste zeven dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. De
agendapunten die door deze voordracht op de algemene vergadering worden gebracht, worden uiterlijk bij
aanvang van de algemene vergadering aan de agenda toegevoegd en aan de aanwezigen meegedeeld.
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld worden.
ARTIKEL 33
Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht
het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in
de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter en bij gebreke aan aanwezigheid
van de voorzitter de persoon die de algemene vergadering voorzit.
ARTIKEL 34
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is
vermeld en indien 2/3e 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 aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn, indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Tot wijziging van het doel van de vereniging, is een meerderheid van
4/528 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist.
ARTIKEL 35
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen
van het doel der vereniging vereist.
ARTIKEL 36
Een meerderheid van 2/3e der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Onthoudingen en
ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.
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 37
Van elke vergadering worden notulen gemaakt in het Nederlands en in het Frans, die ondertekend worden
door de secretaris-generaal. Indien de secretaris-generaal afwezig is, dienen de notulen ondertekend te worden
door de voorzitter.
De notulen dienen in een bijzonder register opgenomen te worden. Dit register kan op de zetel van de
vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig
ondertekend door de secretaris-generaal en bij afwezigheid door de voorzitter. De leden ontvangen binnen een
maand na iedere bijeenkomst een afschrift van de notulen van de vergadering in het Nederlands en in het Frans
via elektronische post.
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TITEL VI: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 38
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.
Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal ieder effectief lid, individueel, de
onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben.

TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 39
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e 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 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een :
tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen :
volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5e meerderheid wordt akkoord
gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
ln 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 :
gelijkaardige doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.

TITEL VIII: SLOTBEPALING
ARTIKEL40
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 wijzigingen toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van dinsdag 12 januari 2016,

Te Brussel,

ondertekenaars

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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1° Ondernemingsnummer: 0862.155.596
2° a) Huidige benaming
(voluit) : Academia Ophtalmologica Belgica
b) Nieuwe benaming
(voluit):
(afgekort) :
Evt. letterwoord :
3° Rechtsvorm

- Maak uw keuze -

Andere :

Straat:
Nr:

Nijverheidsstraat
24

Bus:

Postcode : 1040 Gemeente : Brussel
Land : Belgiê

Nr:

Bus:

Postcode:

Gemeente:
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Bijkomende gegevens

1 ° Datum oprichtingsakte:
2° Verstrijken van de duur

(enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) :

3° Bestuur,vertegenwoordiging en vereffening ( + wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)
(*)

Nummer(**)

Naam en voornaam

Hoedanigheid

Datum(***)

Hoedanigheid

Datum(***)

4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) : (****)
(*)

Nummer(**)

Naam en voornaam

5° Boekjaar (einddatum: DD I MM):
6° Datum vrijwillige ontbinding :
7° Datum sluiting vereffening :

Ondergetekende, Paul Jonckheere handelend als bestuurder, verklaart dat deze opgaaf
volledig en naar waarheid is opgemaakt.
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Gedaan te Brussel, op 8/2/2016
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(Handtekening)

