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AKTE COÖRDINATIE STATUTEN

18 oktober 2019

De algemene vergadering van ……………………….. heeft in haar bijeenkomst besloten om het adres
van de maatschappelijke zetel te wijzigen en aldus de statuten te wijzigen. De nieuwe gecoördineerde
tekst van de statuten wordt hierdoor als volgt:

1. Benaming, zetel, doel, duur
Artikel 1
De Vereniging wordt opgericht onder de naam: Belgian Society for Microbiology.
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van de Vrije Universiteit te Brussel, Research
Group of Microbiology: Pleinlaan 2, 1050 Brussel, gerechtelijk arrondissement Brussel.
Artikel 3
De Vereniging beoogt:
1) in België de ontwikkeling van de microbiologie, in haar ruimste betekenis, te bevorderen.
(2) de wetenschappelijke interacties tussen Belgische microbiologen onderling en van Belgische
microbiologen met buitenlandse collega’s te bevorderen.
(3) jaarlijks een Microbiologie Symposium te organiseren.
(4) wetenschappelijke bijeenkomsten met microbiologie als thema te organiseren en te steunen.
Artikel 4
De Vereniging distancieert zich van alle wetenschappelijke navorsingen die het gebruik van
microbiologisch materiaal voor oorlogsvoering en dus voor de vernietiging van personen of volkeren
beogen.
Artikel 5
De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan alleen ontbonden worden door de
Algemene Vergadering. Bij ontbinding van de Vereniging zal de helft van de bezittingen worden
geschonken aan de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
(publiekrechteljke rechtspersoon) en de helft aan de Académie Royale des Sciences, des lettres et des
beaux-arts de Belgique (publiekrechtelijke rechtspersoon). Deze schenkingen zullen worden gebruikt
voor de uitreiking van een of meerdere prijzen in het domein van de Microbiologie. De voorwaarden
voor het toekennen van die prijs zullen door de twee academiën in samenspraak worden bepaald.

Artikel 6
Elke persoon of rechtspersoon die belangstelling heeft voor de werking en de wetenschappelijke
activiteiten van de Vereniging kan lid worden van de Belgian Society for Microbiology mits tijdige betaling
van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen effectieve en
toegetreden leden. De effectieve leden nemen deel aan het jaarlijks symposium en de bijeenkomsten
van de Algemene Vergadering van de Vereniging met beslissende stem. De toegetreden leden mogen
deelnemen aan het jaarlijks symposium van de Vereniging. De Vereniging telt ten minste 15 effectieve
leden. Wie als effectief dan wel als toetredend lid wenst toe te treden tot de Belgian Society for
Microbiology, maakt dit kenbaar bij het toetreden tot de Vereniging. Dit kenbaar maken, gebeurt door
de optie “effective member”, respectievelijk “associate member”’ bij w inschrijving aan te vinken op de
webpagina van de Vereniging.
Artikel 7
Bijzonder verdienstelijke effectieve of toegetreden leden kunnen op voorstel van de Raad van Bestuur
en na goedkeuring door de Algemene Vergadering als permanent erelid worden erkend. Zij dienen geen
lidgeld te betalen.
Artikel 8
Effectieve Leden van wie de handelingen strijdig zijn met de doelstellingen van de Vereniging kunnen
door de Algemene Vergadering worden uitgesloten.
De Raad van Bestuur kan, in afwachting van een beslissing door de eerstvolgende Algemene
Vergadering het lidmaatschap schorsen van de effectieve leden die zich schuldig hebben gemaakt aan
ernstige overtredingen van de statuten van de Vereniging.
Enkel de Algemene Vergadering kan beslissen tot de uitsluiting van een effectief lid, met een
meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ieder lid is vrij om uit de Vereniging te treden. Een effectief lid moet rechtstreeks ter attentie van de
Raad van Bestuur diens vrijwillig ontslag indienen.
De uittredende of uitgesloten leden hebben geen enkel recht op het bezit van de Vereniging, noch op
een vergoeding van hun bijdrage.
Artikel 9
Het bedrag van de bijdrage, voor 1 burgerlijk jaar wordt voorgesteld door de Raad van Bestuur,
goedgekeurd door de Algemene Vergadering en gepubliceerd op de Webpagina van de Vereniging.
Het maximum bedrag voor de toetreding van een effectief lid bedraagt 100 euro.
II Bestuur van de Vereniging
Artikel 10
Het Bestuur van de Vereniging berust bij de Raad van Bestuur. Deze bestaat uit ten minste 10 leden
waarvan er ten minste 2 lid zijn van het Nationaal Comité voor Microbiologie. Nieuwe kandidaatleden
voor de Raad van Bestuur worden voorgesteld door de Raad van Bestuur en voor de leden van het
Nationaal Comité voor Microbiologie door de Raad van Bestuur in onderling overleg met het Nationaal
Comité voor Microbiologie.
Hun toetreding tot de Raad van Bestuur is slechts mogelijk na goedkeuring door de Algemene
Vergadering. Leden van de Raad van Bestuur worden aangesteld voor een termijn van 2 jaar. Deze
aanstelling kan maximaal 2 keer worden hernieuwd.

De Raad van Bestuur streeft naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, van de
gemeenschappen en universiteiten in België en van de verschillende Microbiologische
onderzoeksdisciplines.
Een lid van de Raad van Bestuur kan niet vroeger dan 6 jaar na het einde van haar of zijn mandaat
opnieuw worden verkozen tot lid van die Raad.
De samenstelling van de Raad van Bestuur word gepubliceerd op de webpagina van de Vereniging.
Artikel 11
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris een
penningmeester en een communicatieverantwoordeljke. Hun benoeming gebeurt door de raad van
bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig is. Deze personen worden in die functie aangesteld voor een periode van 2 jaar.
Die functieaanstelling kan 1 keer worden hernieuwd. De namen van de leden van de Raad van Bestuur
en hun functies binnen die Raad worden gepubliceerd op de webpagina van de Vereniging.
Artikel 12
De Raad van Bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar, na bijeenroeping door de secretaris en
onder voorzitterschap van zijn voorzitter of, ingeval deze verhinderd is, van zijn ondervoorzitter.
Artikel 13
De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig
is. Indien dit niet het geval is, dan kan de Raad van Bestuur toch over dezelfde dagorde geldig
vergaderen in een daaropvolgend bijeengeroepen bijeenkomst waarop tenminste drie leden van de
Raad aanwezig zijn.
Artikel 14
Leden van de Raad van Bestuur die drie opeenvolgende keren op de bijeenkomsten van de Raad
afwezig zijn, dienen hun afwezigheid te verklaren. Zonder die verklaring worden zij automatisch uit hun
functie ontheven. Een lid van de Raad van Bestuur kan steeds schriftelijk ontslag indienen bij de Raad
van Bestuur.
Artikel 15
In geval van stemming is een gewone meerderheid beslissend. Deze meerderheid wordt verkregen
onder de aanwezige leden van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat deze geldig vergadert. Bij
staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Artikel 16
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle daden van beheer en beschikking te stellen die de
Vereniging aanbelangen, met inbegrip van alle daden die niet uitdrukkelijk door de wet of door
onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.
Artikel 17
De Raad van Bestuur moet alle besluiten goedkeuren die een wettelijke verplichting inhouden en alle
beslissingen die een budgettaire implicatie hebben. Pas na deze goedkeuring kunnen de voorzitter en
de penningmeester de genomen beslissingen uitvoeren.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte. Zij kan, onder haar
verantwoordelijkheid, een deel van haar bevoegdheid delegeren aan een van haar leden, of aan een
effectief lid van de Vereniging. Zij handelt collegiaal. Jaarlijks dient zij het verslag in van de activiteit van

het afgelopen boekjaar en legt zij ter goedkeuring de rekeningen van het afgelopen en de begroting
voor het volgende boekjaar voor aan de Algemene Vergadering.
Bij gerechtelijke handelingen wordt de Vereniging vertegenwoordigd door een door de Raad van
Bestuur aangeduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de Vereniging geldig
vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter of van een andere bestuurder. De afzetting
en ambtsbeëindiging van een persoon die gemachtigd is om de Vereniging te vertegenwoordigen,
gebeurt bij stemming door de Raad van Bestuur waarbij een eenvoudige meerderheid volstaat.
Indien de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Belgian Society for Microbiology vrijwillig ontslag
wenst te nemen, moet dit schriftelijk bekend worden gemaakt aan de Raad van Bestuur.
Binnen de twee maanden na deze bekendmaking wordt de Raad van Bestuur bijeengeroepen om een
nieuwe kandidaat voorzitter voor te stellen. De vergadering wordt geleid door de ondervoorzitter van de
Raad van Bestuur en het vrijwillig ontslag wordt aanvaard. Elk lid van de Raad van Bestuur kan zich
kandidaat stellen om het voorzitterschap van de Vereniging op te nemen. De nieuwe voorzitter wordt
verkozen door stemming waarbij een gewone meerderheid volstaat op voorwaarde dat minstens de
helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig is. Indien er geen kandidaten zijn of indien er
geen meerderheid wordt bereikt, wordt de ondervoorzitter automatisch voorzitter van de Raad van Bestuur.
Algemene Vergadering
Artikel 18
De Algemene Vergadering heeft de volgende bevoegdheden:
- de wijziging van de statuten
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen bedrijfsrevisoren of geregistreerde
auditkantoren) 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 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 de statuten dat vereisen
Artikel 19
De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de Vereniging. Een effectief lid van de
Vereniging heeft de mogelijkheid om zich door een ander effectief lid te laten vertegenwoordigen, door
middel van een schriftelijke en nominatieve volmacht die aan de vertegenwoordiger specifiek het recht
toekent om te stemmen in naam van het afwezige lid. Ieder lid kan slechts één volmacht dragen.
De bijeenroeping van de jaarlijkse Algemene Vergadering met de agenda wordt minstens 8 dagen
voorafgaand aan haar bijeenkomst aangekondigd en wordt elektronisch verstuurd. De agenda van de
Algemene Vergadering kan steeds worden uitgebreid op verzoek van één twintigste van de effectieve
leden.
De Algemene Vergadering wordt eveneens bijeengeroepen telkens als het belang van de Vereniging
dit vereist, of als tenminste één vijfde van de effectieve leden het per schrijven aan de voorzitter vraagt.
De Algemene Vergadering wordt ieder jaar verplichtend bijeengeroepen, teneinde de rekening van het
afgelopen dienstjaar evenals de begroting van volgend jaar ter goedkeuring voor te leggen, nieuwe
kandidaat-leden van de Raad van Bestuur te kiezen, de voortzetting van het hernieuwbare mandaat
van de bestaande leden van de Raad van Bestuur te bekrachtigen, de kwijting van de Bestuurders en,
eventueel, het mandaat van effectieve leden en van bestaande leden van de Raad van Bestuur te
beëindigen.

De stemming gebeurt met het opsteken van de hand door de aanwezige effectieve of
vertegenwoordigde effectieve leden op de Algemene Vergadering, waarbij een eenvoudige
meerderheid volstaat, behalve wanneer er anders door de wet of de statuten over is besloten. Er is een
bijzondere meerderheid vereist voor:
De wijziging van de statuten. Hiervoor is de aanwezigheid van twee derde van de effectieve leden of
vertegenwoordigde effectieve leden vereist. Twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde
effectieve leden moet akkoord gaan.
Het uitsluiten van een effectief lid. Hiervoor moet twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde
effectieve leden akkoord gaan.
De wijziging van het doel van de vzw, de omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk en de
ontbinding van de vzw. Hiervoor moet twee derde van de effectieve of vertegenwoordigde effectieve
leden aanwezig zijn. Vier vijfde van de effectieve of vertegenwoordigde effectieve leden moet akkoord
gaan.
Artikel 20
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien
deze verhinderd is, door de ondervoorzitter, of, bij afwezigheid, door de secretaris.
Artikel 21
De besluiten van de Algemene Vergadering worden gepubliceerd op de webpagina van de Vereniging.
Memorie van toelichting bij artikel 3
De doelstellingen omvatten ondermeer:
a. vertegenwoordiging van de Belgische microbiologen in FEMS.
b. het bevorderen van het onderwijs in de microbiologie op alle niveaus.
c. het ondersteunen van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in de microbiologie
o.m. door het bevorderen van wetenschappelijke uitwisseling en samenwerking tussen de leden en door
het tot stand brengen van samenwerkingen met andere Verenigingen en instellingen in binnen- en
buitenland die geheel of gedeeltelijk dezelfde doelstellingen nastreven.
d. het regelmatig organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten om de contacten tussen de leden
van deeldisciplines in de microbiologie te bevorderen waardoor uitwisseling van wetenschappelijke en
technische kennis kan gestimuleerd worden.
e. het inlichten van het publiek, van de Belgische microbiologen, ministeriële en academische
overheden over belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen en hun eventuele gevolgen voor het
wetenschappelijk onderzoek, voor de bevolking en voor het milieu.

18 oktober 2019
Aldus aangenomen op de algemene vergadering van ………………………
,

Te Brussel,

Saelens Xavier
Bestuurder

