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Uittreksel uit de statuten en akten:

De ondergetekenden:

Beauthier Jean-Pol, Rue Masses-Diarbois 112, 6043 Ransart

De Valck Eddy, Parklaan 10, 1852 Beigem

Lefèvre Philippe, rue de Loverval 40, 6200 Châtelet

Piette Michel, Langelede 116, 9185 Wachtebeke

Van de Voorde Wim, Wijndries 7, 3460 Bekkevoort

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 
1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als 
volgt samenstellen:

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde, afgekort: 
KBGGG, in het Frans: Société Royale de Médecine Légale de Belgique, afgekort: SRMLB.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van de Koninklijke Vereniging van de Belgische Medisch-
Wetenschappelijke Genootschappen (KVBMG) te 1180 Brussel (Ukkel), Winston Churchilllaan 11/30.

Hij kan slechts gewijzigd worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt 
zoals vereist voor een statutenwijziging en zoals beschreven in deze statuten.

Artikel 3

De VZW heeft enerzijds een wetenschappelijke opdracht, waarin tevens bijscholing inbegrepen is, en anderzijds 
een professionele opdracht met het oog op de verdediging en de vertegenwoordiging van haar leden. De VZW 
legt de verschillende modaliteiten van de hoger vermelde doelstellingen vast in een intern reglement. De 
wetenschappelijke opdracht bestaat erin met alle mogelijke middelen de vooruitgang en de ontwikkeling van de 
gerechtelijke geneeskunde en van aanverwante wetenschappen te ondersteunen. De VZW streeft ook naar het 
onderhouden van de contacten tussen haar leden door het organiseren van periodieke bijeenkomsten, waarvan 
de frequentie en de andere voorwaarden vastgelegd zijn in het interne reglement.

De VZW mag eveneens alle activiteiten ondernemen die deze doelen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch 
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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 voor onbepaalde duur opgericht en kan ten allen tijde ontbonden worden.

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vijf bedragen.

De vereniging heeft effectieve leden en toegetreden leden.

De oprichters zijn de eerste effectieve leden. 

Tot effectief lid kunnen worden verkozen:

1.     De effectieve leden van de te ontbinden beroepsvereniging nr. 0408.743.548. Deze kunnen, indien ze dat 
wensen, onmiddellijk toetreden tot de algemene vergadering.

2.     Artsen, tandartsen, biologen, scheikundigen, apothekers, biomedici, toxicologen, antropologen, ingenieurs, 
criminologen en meer algemeen personen die een bijzondere wetenschappelijke belangstelling vertonen op het 
vlak van de gerechtelijke geneeskunde, de criminalistiek en aanverwante gebieden, die minstens 2 jaar 
kandidaat lid zijn.

3.     Personen die op voorstel van de raad van bestuur in aanmerking kunnen komen om erelid te worden. Om 
als erelid in aanmerking te komen dient men gepensioneerd te zijn en in het verleden een bestuursfunctie in de 
VZW te hebben uitgeoefend.

Onder de toegetreden leden worden beschouwd: kandidaat-leden, geassocieerde leden en buitenlandse 
corresponderende leden.

De kandidaat-leden zijn de nieuwe personen ingeschreven aan het Genootschap. De aanvaarding als kandidaat 
lid wordt gevalideerd na lectuur van het curriculum vitae van de kandidaat en gaat gepaard met het peterschap 
van twee effectieve leden waarvan minstens één behoort tot de specialiteit van de kandidaat. Een motivatiebrief 
van de kandidaat zal de toetredingsaanvraag begeleiden. Niet-aanvaarding van de kandidaat dient door de raad 
van bestuur gemotiveerd. De kandidaat leden hebben geen stemrecht tijdens de algemene vergaderingen. Na 
minimum twee jaren als kandidaat lid en na het bijwonen van twee algemene vergaderingen kan de kandidaat 
het definitief lidmaatschap aanvragen. Aanvaarding als effectief lid impliceert de voorstelling van een 
wetenschappelijk onderwerp in de schoot van het Genootschap.

Buitenlandse corresponderende leden en geassocieerde leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de 
activiteiten van de VZW. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Hun rechten en verplichtingen 
worden ingeschreven in het intern reglement.

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.

Artikel 6

De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur en conform art. 5 iedere natuurlijke persoon 
als effectief lid aanvaarden. Het verzoek om toelating van dit lid moet schriftelijk worden ingediend bij de 
voorzitter van de raad van bestuur, volgens de voorwaarden die in het intern reglement staan ingeschreven. Met 
de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

Artikel 7

De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur en conform art. 5 iedere natuurlijke persoon 
als erelid tot de vereniging toelaten. De ereleden zijn personen die de VZW vooral wil onderscheiden. Deze 
verkrijgen of behouden dan ook de hoedanigheid van effectief lid. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het 
intern reglement.

Artikel 8

De actuele ledenbijdrage bedraagt jaarlijks maximaal 200 EUR. De jaarlijkse te betalen bijdrage kan aangepast 
worden bij gewone meerderheid door de algemene vergadering. De maximumbijdrage kan worden aangepast 
door de algemene vergadering via de procedures tot statutenwijziging. Ereleden betalen geen lidgeld.

Artikel 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van 
bestuur ter kennis worden gebracht. Bij niet-betaling van de jaarlijkse ledenbijdrage gedurende drie 
opeenvolgende jaren binnen de maand na het ontvangen van de laatste aanmaning tot betaling die via een 
aangetekende zending zal worden verstuurd, wordt een lid als ontslagnemend aanzien. Enkel bij regularisatie 
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van alle achterstallige lidmaatschapsgelden kan hij lid blijven van de vereniging.

Artikel 11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vier leden, die lid moeten zijn van de 
vereniging, waarvan minstens de helft arts moeten zijn en waarbij de taalpariteit wordt bewaard. In ieder geval 
moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering. De raad van 
bestuur duidt bij onderling overleg van de bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aan.

Artikel 12: duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden na een verkiezing benoemd voor een duur van 3 jaar en zijn nadien herverkiesbaar met 
uitzondering van de voorzitter.

De voorzitter is benoemd voor een periode van drie jaar. Hij is niet onmiddellijk herkiesbaar. Aan het einde van 
zijn mandaat, mag hij de vergaderingen van de raad van bestuur blijven bijwonen voor een periode van drie jaar, 
zonder stemrecht, waarna hij zich opnieuw kandidaat-bestuurder kan stellen. De ondervoorzitter is verkozen voor 
een periode van drie jaar. Na deze termijn is hij niet onmiddellijk herkiesbaar voor deze functie, maar wel voor 
een andere functie. De secretaris en de penningmeester zijn benoemd voor een periode van drie jaar en zijn 
onmiddellijk herkiesbaar voor een nieuw termijn van maximum drie jaar in dezelfde of een andere functie.

Artikel 13: wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden na verkiezing benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid 
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos 
uit.

De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de 
rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt 
worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 14: ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door hun afzetting door de algemene vergadering, hun vrijwillig ontslag, 
het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), hun overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of 
vertegenwoordigende leden. Het moet echter 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 of op een oneven aantal is gekomen. 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.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op 
de griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vereniging 
is gevestigd en moet binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 15: bevoegdheden van de bestuurders

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 gerechtsgedingen en beslist over het 
al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt de bezoldigingen van het 
personeel.

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 is. De 
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen 
worden hierbij niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de 
stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 18

De raad van bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in 
ontvangst nemen van aangetekende zendingen).

De raad van bestuur sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af in verband met de vergaderingen van 
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de raad van bestuur, de algemene vergaderingen en de congresdagen die door de vereniging worden 
georganiseerd.

Artikel 20 personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° 

                lid, W. VZW.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid 
overdragen aan één van de bestuurders of aan een andere persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. Hun 
benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, 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 gewone meerderheid 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.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te 
vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten 
binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad.

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 twee 
bestuurders.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

Artikel 21 personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° 

                lid, W. VZW.

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de 
vereniging worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle 
oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.

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 het dagelijks bestuur kan geschieden:

a)   op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur 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 evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht 
worden van de betrokkene. 

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. 
Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen 
handelen. 

Artikel 23

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

-       het wijzigen van de statuten;

-       de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

-       de kwijting aan de bestuurders;

-       de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en van de rekeningen;

-       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;

-       de benoeming en afzetting van commissarissen;
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-       de bepaling van de bezoldiging van commissarissen en hun kwijting.

Artikel 24

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, bij voorkeur de derde zaterdag van de maand januari, worden 
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het 
komend jaar.

Artikel 25

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Artikel 26

De raad van bestuur is bovendien 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. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering 
samen te roepen binnen de 15 dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

Artikel 27

Om geldig te zijn moeten de oproepingen tot de algemene vergadering ondertekend worden door de voorzitter, of 
door twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief, elektronische 
correspondentie (met bevestiging van ontvangst) of per aangetekende brief tenminste 15 werkdagen voor de 
vergadering.

Artikel 28

De oproepingsbrief, 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 voorzitter van de raad van bestuur 
overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

Artikel 33

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en 
opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en 
belanghebbende derden worden ingezien. Deze notulen van de algemene vergadering zullen ook aan de leden 
kenbaar gemaakt worden via de website van de vereniging. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door 
de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de 
algemene vergadering.

Artikel 35

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 vrijwillig ontbinding van de vereniging 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 en met een doel die gelijkaardig is aan het KBGGG.

Het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars zullen neergelegd worden op 
de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, 
de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen 
bij het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering heeft tot bestuurders benoemd:

Beauthier Jean-Pol, Rue Masses-Diarbois 112, 6043 Ransart, geboren op 06/07/1950, te Châtelet

De Valck Eddy, Parklaan 10, 1852 Beigem, geboren op 15/09/1953, te Beigem

Lefèvre Philippe, rue de Loverval 40, 6200 Châtelet, geboren op 24/09/1946, te Aiseau
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Van de Voorde Wim, Wijndries 57, 3460 Bekkevoort, geboren op 22/11/1958, te Dendermonde  

De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar 
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden. 

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft 
eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden 
toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd 
door de algemene vergadering.

De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.

De raad van bestuur heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd:

Voorzitter: Beauthier Jean-Pol, Rue Masses-Diarbois 112, 6043 Ransart, geboren op 06/07/1950, te Châtelet

Schatbewaarder: De Valck Eddy, Parklaan 10, 1852 Beigem, geboren op 15/09/1953, te Beigem

Secretaris: Lefèvre Philippe, rue de Loverval 40, 6200 Châtelet, geboren op 24/09/1946, te Aiseau

Ondervoorzitter: Van de Voorde Wim, Wijndries 57, 3460 Bekkevoort, geboren op 22/11/1958, te Dendermonde  

  

 

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 twee 
bestuurders.

 

Te Brussel, op 29 januari 2011,

Beauthier Jean-Pol                                                Lefèvre Philippe 

Voorzitter                                                               Secretaris                                                          

Luik BLuik B - vervolg Voor-
behouden

aan het
Belgisch

Staatsblad

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 het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 

       Verso   : Naam en handtekening 
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