Statuten
HOOFDSTUK I
BENAMING, STICHTERS, ZETEL, enz.
ART. 1. - Een beroepsvereniging is gesticht bestaande uit geneesheren, die navolgende statuten
hebben aangenomen en ondertekend of die in de toekomst, luidens artikel 5 der statuten het
lidmaatschap zullen verwerven.
ART. 2. - De beroepsvereniging is genaamd DOKTERSGILD VAN HELMONT, beroepsvereniging
voor wetenschap en beroepsbelangen, en is gesticht door ondergetekende leden. Zij is apolitiek en
niet confessioneel.
ART. 3. - Zij beoogt de studie, de bescherming, en de bevordering van de beroepsbelangen harer
leden. Met dit doel zal de vereniging :
a) al de maatregelen nemen geschikt :
1. om bijstand en hulp aan haar leden te verlenen;
2. om tussen de leden een rechtzinnige, eerlijke en welgemeende verstandhouding te doen heersen;
3. om de beroepswaardigheid te handhaven.
b) alle beroepsvraagstukken van algemeen of bijzonder belang bestuderen, ook medico-sociale
problemen, inbegrepen hun economische aspekten;
c) kulturele, wetenschappelijke en ontspanningsbijeenkomsten inrichten die het algemeen welzijn
van de leden betrachten.
ART. 4. - De vereniging heeft haar zetel te BRUSSEL gevestigd. Haar omschrijving strekt zich uit
tot de Brusselse agglomeratie en omgeving. Alleen nederlandstalige geneesheren mogen er deel van
uitmaken.
HOOFDSTUK II
LEDEN
ART. 5. - Er zijn werkende en ereleden. De werkende leden moeten dokter in de genees-, heel- en
verloskunde zijn; de ereleden niet (onder voorbehoud voor deze laatsten van lid 6 van art. 3 der Wet
van 31 maart 1898). Het aantal ereleden zal het vierde der werkende leden niet overschrijden. Zij
mogen de algemene vergaderingen bijwonen; zij zijn alleen stemgerechtigd, wanneer zij
beroepsgenolen zijn. Wie lid wil worden van de vereniging, moet een schriftelijke aanvraag, aan het
bestuur doen geworden. De bestuursraad onderzoekt de aanvragen en beslist eigenmachtig bij
absolute meerderheid van de 2/3 der aanwezige bestuursleden over de opneming in de vereniging
van de kandidaatleden.
ART. 6. - De leden verbinden zich een jaarlijkse bijdrage te betalen, die jaarlijks door de Algemene
Vergadering van februari bepaald wordt en de statuten na te leven.
ART. 7. - Om geldig te zijn, moet een ontslagneming gemeld worden aan de voorzitter of aan de
schrijver per aangetekende brief. Wie de bijdrage weigert te betalen, is daarom niet als
ontslaggevend beschouwd, doch hij kan om die reden uitgesloten worden.
ART. 8. - Het uitgesloten of ontslaggevend lid verliest alle recht op de voordelen van het
lidmaatschap. De vervallen en lopende bijdragen zijn onmiddellijk eisbaar.
ART. 9. - De schrapping van een lid wordt door de bestuursraad uitgesproken bij meerderheid van

3/4 der aanwezige bestuursleden.
Deze maatregel kan onder meer genomen worden bij niet naleving van de statuten, bij herhaalde
weigering tot uitbetalen van de bijdrage of wegens zware tekortkoming tegen de vereniging of één
van haar leden.
Deze beslissing is vatbaar voor beroep bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de
Vereniging. Er wordt definitief uitspraak gedaan op de eerstvolgende algemene vergadering bij
absolute meerderheid van de 2/3 der aanwezige leden.
HOOFDSTUK III
BEHEER
ART. 10. - De vereniging wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit de voorzitter en minstens
vijf en hoogstens elf leden, bij volstrekte meerderheid gekozen tussen de leden en de ereledenberoepsgenoten, door de algemene vergadering voor een tijdperk van twee jaar; de helft wordt ieder
jaar opnieuw aangeduid. De eerste uittredende leden worden door het lot aangeduid. De uittredende
bestuursleden zijn herkiesbaar, de voorzitter slechts éénmaal.
ART. 11. - De bestuursraad stelt het bureel aan dat bestaat, benevens de voorzitter, uit twee
ondervoorzitters, een schrijver en een penningmeester.
ART. 12. - De voorzitter leidt de algemene vergadering, de bijeenkomsten van het bestuur, en
bepaalt de dagorde. Hij houdt de tucht in de vergaderingen, hij neemt alle maatregelen tot
uitvoering der beslissingen van de bestuursraad. Hij tekent met de schrijver alle akten, besluiten of
beraadslagingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging in al haar betrekkingen met de openbare
overheden en derde personen.
ART. 13. - De ondervoorzitters helpen de voorzitter in zijn bediening. Zij vervangen de voorzitter
bij belet of afwezigheid en dit om de beurt.
ART. 14. - De schrijver is gelast met de briefwisseling en de uitnodigingen. Hij bewaart het archief
of handvesten der vereniging. Hij houdt de lijst der leden overeenkomstig artikel 9 der Wet van 31
maart 1898. Hij stelt de verslagen op van de raad en van de algemene vergaderingen.
ART. 15. - De penningmeester is in het bezit der roerende goederen van de vereniging, waarvan hij
de inventaris opmaakt en bewaart. Hij is verantwoordelijk voor de in kas zijnde gelden en titels, die
hem zijn toevertrouwd. Hij ontvangt de bijdragen en andere sommen aan de vereniging
verschuldigd of door haar in te zamelen. Hij geeft er kwijtschrift van. Hij doet alle plaatsingen,
verplaatsingen en terugbetalingen van gelden, hij doet alle betalingen, dit alles mits schriftelijke
opdracht van de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
ART. 16. - Voor het beheer der vereniging wordt aan het bestuur de meest uitgebreide bevoegdheid
toegekend.
Het mag aanwerven, ontlenen, verpanden, alle verhandelingen doen die niet in strijd zijn met de
Wet. Tot zijn bevoegdheid behoort bovendien al wat niet aan de uitspraak van de algemene
vergadering voorbehouden is.
ART. 17. - Het bestuur vergadert zo dikwijls als het voor het goede beheer van de vereniging vereist
wordt, en ook telkens als twee leden van hel bestuur, of tien leden van de vereniging, zulks
schriftelijk aan de voorzitter aanvragen met opgave van de reden.
ART. 18. - Behalve bij hoogdringendheid, in de schriftelijke ondertekende uitnodiging verklaard en
aangegeven, is een beslissing van het bestuur ongeldig indien de grote helft der leden afwezig is. Na
een tweede bijeenroeping, kan over de onderwerpen der dagorde der vorige zitting, door de
aanwezige leden, welk ook hun aantal weze, geldig beslist worden.
ART. 19. - Er kan over geen onderwerp beslist worden als het niet op de dagorde der bijeenroeping
is vermeld geworden.
ART. 20. - De bestuursleden moeten hun bedieningen kosteloos vervullen. Een jaarlijkse
vergoeding mag nochtans, door de algemene vergadering, worden toegestaan aan de schrijver en
aan de penningmeester, Het is ook toegelaten in de verplaatsingskosten te voorzien voor het
bijwonen der bestuursvergadering of voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten.

HOOFDSTUK IV
BEOORDELING VAN DE BETWISTINGEN
ART. 21. - De leden die aangesloten zijn bij de vereniging gaan de verbintenis aan om ieder geschil
met een collega of met een orgaan van de vereniging te vereffenen hetzij bij vergelijk, hetzij door
bemiddeling van scheidsrechters, gekozen door beide partijen.
De scheidsrechters worden gekozen tussen de leden van de vereniging.
Het geschil wordt door de voorzitter, na overleg met de scheidsrechters, beslecht wanneer geen
oplossing gevonden werd.
HOOFDSTUK V
WERKING VAN DE VERENIGING
ART. 22. - De rechtsvorderingen worden in naam van de vereniging als eiseres en als verweerster
ingespannen door de bestuursraad op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of van een lid
van de bestuursraad daartoe afgevaardigd door de algemene vergadering.
ART. 23. - Het bezit der vereniging bestaat uit al de roerende en onroerende goederen door haar te
bezwarende of te kosteloze titel aangeworven en die de Wet haar toelaat te bezitten.
Het maatschappelijk fonds wordt gestijfd door de stortingen der werkende leden, de inschrijvingen
der ereleden, de boeten, de giften en legaten van bijzonderen, de toelagen der openbare besturen en
alle andere voordelen waarvan de maatschappij wettelijk mag genieten.
ART. 24. - De rekeningen zullen tot de lopende dag bijgeschreven worden door de penningmeester,
en afgesloten op 31 december van elk jaar. Zij moeten aan het nazicht van een bijzondere
commissie van gewone door het bestuur aangeduide leden onderworpen en dan aan de algemene
vergadering ter goedkeuring aangeboden worden, met de rekeningen der verrichtingen door de
vereniging gedaan, krachtens Nrs l tot 5 van art. 2 der Wet van 31 maart 1898. Deze rekeningen zijn
opgemaakt volgens het model door het staatsbestuur vastgesteld. Zij moeten door de zorgen van de
penningmeester in de zetel der vereniging ter inzage worden gelegd van de leden, gedurende de 15
dagen, die de algemene vergadering van februari voorafgaan; zij worden slechts openbaar gemaakt
met toestemming der algemene vergadering. De alzo goedgekeurde rekeningen worden met de
andere stukken, vermeld in art. 8 der Wet van 31 maart 1898, vóór de 1ste maart van elk jaar, door
de bestuursraad aan de Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg gezonden.
ART. 25. - - Na aftrok der maatschappelijke lasten, zal het overschot der gelden in een bank of op
de spaarkas geplaatst worden, of belegd worden in fondsen van binnenlandse openbare besturen of
daarmede wettelijk gelijkgestelde organismen. In geen geval mag de vereniging deel maken van
handels- of nijverheidsondernemingen, of gelden erin beleggen.
HOOFDSTUK VI
ALGEMENE VERGADERINGEN
ART. 26. - De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden van de vereniging; ze zetelt op
regelmatige wijze, welk ook het aantal weze der aanwezige leden, behoudens uitzonderingen
voorzien in de hoofdstukken VII en VIII der statuten.
De algemene vergadering is het hoogste gezag in de vereniging. Zij kun in alle ter bespreking
voorgelegde vraagstukken een beslissing treffen. Deze vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter of door de ondervoorzitter die hem vervangt.
ART. 27. - De algemene vergadering komt bijeen, telkens het bestuur het nodig acht; ook wanneer
vijftien werkende leden het schriftelijk aanvragen aan de voorzitter met nauwkeurige bepaling van
het punt dat zij op de dagorde wensen te brengen. Er is minstens een algemene vergadering per jaar
in februari. Die vergadering is verplichtend voor alle leden.
De oproepingen voor de algemene vergadering worden aan al de leden verzonden uiterlijk veertien
dagen vóór de vergadering behalve bij hoogdringendheid. De oproepingen vermelden de dagorde,
opgesteld door het bestuur. De algemene vergadering kan geen enkel geldig besluit nemen
betreffende punten die niet op de dagorde staan.
ART. 28. - Buiten de gevallen voorzien door de hoofdstukken VII en VIII worden de beslissingen

genomen bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemgerechtigden. In geval van gelijkheid van
stemmen, zal de stem van de voorzitter overwegende waarde hebben. De beslissingen, regelmatig
door de algemene vergadering genomen, zijn bindend voor al de leden. De geheime stemming is
verplichtend voor persoonlijke aangelegenheden; ook wanneer ze verlangd worden door het bestuur
of door drie aanwezig zijnde leden op de vergadering.
ART. 29. - Op de vergadering van februari brengt de schrijver verslag uil over de werkzaamheden
van de vereniging gedurende het verlopen jaar. De vergadering onderzoekt de rekeningen van de
penningmeester, keurt ze desgevallend goed, bepaalt het gebruik der gelden en handelt volgens art.
9 der Wet van 31 maart 1898.
Op deze vergadering wordt er ook overgegaan tot het bepalen der bijdrage en tot de verkiezingen
voorgeschreven door de statuten. Bij gelijkheid van stemmen, is de oudste kandidaat verkozen.
HOOFDSTUK VII WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
ART. 30. - Op de vergadering van februari kunnen de statuten worden herzien. Voor deze
aangelegenheid, beraadslagen de leden op de voorstellen uitgaande van het bestuur, alsmede over
deze die ondertekend door tien leden schriftelijk werden overgemaakl aan hel bestuur vóór 15
januari. Al de voorstellen moeten op de dagorde worden gebracht. Slechts bij aanwezigheid van ten
minste de helft der stemgerechtigde leden mag een beslissing over de herziening worden genomen.
De leden kunnen zich door geschreven volmacht laten vertegenwoordigen.
Zijn de helft van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan
een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze kan beraadslagen, welk het getal aanwezige
leden ook zij.
In ieder geval kan de herziening slechts worden uitgesproken door een meerderheid van minstens de
3/4 der stemgerechtigde aanwezige of vertegenwoordigde leden.
HOOFDSTUK VIII
ONTBINDING
ART. 31. - De ontbinding der vereniging kan slechts uilgesproken worden door een meerderheid
van minstens 3/4 der stemgerechtigde aanwezige leden, op de algemene vergadering met dit doel
bijeengeroepen, en samengesteld uit ten minste de helft der stemgerechtigde leden van de
vereniging. Zijn de helft der stemgerechtigde leden niet aanwezig of bij schriftelijke
volmachtgeving vertegenwoordigd dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden.
Deze beraadslaagt geldig welk het getal der aanwezige of vertegenwoordigde leden ook zij.
Geen beslissing is evenwel mogelijk zonder een meerderheid van minstens 3/4 der stemmen.
ART. 32. - De algemene vergadering, die tot de ontbinding besluit, zal volgens de Wet het gebruik
der overschotten en van het maatschappelijk bezit bepalen. Zij zal drie vereffenaars met de
uitvoering harer besluiten gelasten en hun machten bepalen.
HOOFDSTUK IX
AANSLUITING VAN DE VERENIGING BIJ EEN VERBOND VAN
BEROEPSVERENIGINGEN
ART. 33. - Bij beslissing van de algemene vergadering zal de vereniging zich mogen aansluiten bij
een verbond van beroepsverenigingen, overeenkomstig art. 18 van de Wet van 31 maart 1898.
HOOFDSTUK X
SLOTBEPALING
ART. 34. - De vraagpunten in deze statuten niet voorzien, zullen opgelost worden overeenkomstig
de Wet van 31 maart 1898. Niet voorziene gevallen zullen onderzocht worden door het Bestuur.
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