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1
ste

 wijziging : bijlage van het Belgisch Staatsblad van 8 maart 1973 nr. 1580.  

2
de

 wijziging : bijlage van het Belgisch Staatsblad van 13 juni 1985, nr. 7730. 

BENAMING, ZETEL, DOELSTELLINGEN 

Art. 1 : Tussen de ondergetekende partijen wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht. 

Art. 2 : De vereniging neemt de naam aan van "Belgisch Genootschap voor Farmaceutische Wetenschappen - 
Société Belge des Sciences Pharmaceutiques" en wordt opgericht onder vorm van v.z.w. overeenkomstig de wet 
van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Het adres van de maatschappelijke zetel is 
Archimedesstraat 11 te 1000 Brussel, in het gerechtelijke arrondissement Brussel. De vereniging gebruikt het 
Nederlands en het Frans als officiële voertalen. De Engelse taal kan gebruikt worden voor niet-officiële 
documenten. 

Art. 3 : De vereniging heeft tot doel het onderzoek, de communicatie en de vorming in het domein van de 
farmaceutische wetenschappen te bevorderen. 

SAMENSTELLING 

Art. 4 : Het genootschap omvat vaste leden, ereleden en steunende leden. Het omvat minstens acht vaste leden. 

Art. 5 : Kunnen aangenomen worden : 

Als vast lid: 

iedere apotheker die het bewijs kan leveren dat hij werkzaam is in een van de takken van de farmaceutische 
wetenschappen. 

iedere persoon die houder is van een academisch diploma en het bewijs kan leveren dat hij werkzaam is in het 
domein van de farmaceutische wetenschappen. 

Als erelid: 

Iedere persoon of vereniging aan wie deze titel, op voorstel van de raad van bestuur, zal toegekend worden door 
de algemene vergadering, wegens bewezen diensten aan het genootschap of aan de doelstellingen die het 
nastreeft. 

Als steunend lid: 

Iedere persoon, vereniging of onderneming die jaarlijks een belangrijke financiële steun verleent aan het 
genootschap. 

Art. 6 :  De vaste leden worden voorgedragen door 2 peters die zelf vaste leden zijn. De kandidaten moeten de 
statuten en huishoudelijk reglement van het genootschap bijtreden en worden door de algemene vergadering 



aangenomen. De hoedanigheid van lid kan pas toegekend worden aan iemand van zodra hij voldoet aan de in de 
statuten gestelde voorwaarden. 

UITSLUITING VAN LEDEN 

Art. 7 : De hoedanigheid van lid : 

verliest men door ontslagname. Deze ontslagname, gericht aan de raad van bestuur kan niet geweigerd worden. 

kan men verliezen door het niet betalen van zijn bijdrage gedurende 2 opeenvolgende jaren. 

kan men verliezen door uitsluiting, uitgesproken door de algemene vergadering met een twee derde meerderheid 
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden volgens de stemmingsmodaliteiten opgenomen 
in artikel 14 van onderhavige statuten en op voordracht van de raad, die het lid persoonlijk zal gehoord hebben. 



BESTUUR  : benoeming, afzetting en bevoegdheden van de Bestuurders 

Art. 8 : Het genootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur als volgt samengesteld: de voorzitter, twee 
ondervoorzitters, twee secretarissen, de penningmeester en zes raadsleden, die de verschillende disciplines van 
de farmaceutische wetenschappen vertegenwoordigen. Minstens drie vierden van de leden, waaronder de 
voorzitter, bezitten het apothekersdiploma. 

Art. 9 : De leden van de raad van bestuur worden voor vier jaar verkozen en zijn herkiesbaar. Het huishoudelijk 
reglement voorziet de modaliteiten betreffende het taalevenwicht en de aanstelling der leden. 

Art. 10 : De algemene vergadering stelt de voorzitter, de ondervoorzitters en de andere leden  aan. Deze 
aanstelling geschiedt bij geheime stemming en met meerderheid van stemmen. De voorzitter en de 
ondervoorzitters worden bij volstrekte meerderheid der aanwezige leden verkozen, de andere ambten worden 
over de leden van de raad van bestuur verdeeld. In geval een of meer mandaten van bestuurder openstaan, 
maken de overige leden verder de raad van bestuur uit met dezelfde bevoegdheden als ware de raad van bestuur 
voltallig. Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt voorzien in de vervanging van de ontbrekende leden. 

De aldus verkozen leden zetten het mandaat van hun voorganger voort. 

Art. 11 : De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht voor het besturen en het beheren van het 
genootschap. Hij heeft volmacht voor het stellen en het afsluiten van om het even welke beheeersdaad. Met 
name mag hij aan sommige van zijn leden de macht verlenen een bank- of postcheckrekening te openen. De  
beheersdaden , waarbij het genootschap betrokken is, worden geldig ondertekend door de voorzitter en een 
bestuurder. De financiële stukken worden getekend door de penningmeester. De daden van dagelijks beheer 
worden geldig voltrokken door een of meer beheerders of zelfs door derden, al dan niet leden , die de raad, onder 
zijn verantwoordelijkheid, daartoe mag aanstellen. De rechtsvorderingen, zowel in de hoedanigheid van eiser als 
van verweerder, worden door toedoen van de voorzitter van de raad of van degene die hem vervangt, 
ingespannen. Verder is de raad van bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet of de statuten niet 
uitdrukkelijk aan de algemene vergadering verleent (restbevoegdheid). 

Art. 12 : De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar. 

Art. 13 : Een huishoudelijk reglement bepaalt de werkingsmodaliteiten van het genootschap. Dit reglement zal 
door de raad van bestuur uitgevaardigd worden. 

ALGEMENE VERGADERING 

Art. 14 : De algemene vergadering omvat vaste leden en ereleden. Alleen vaste leden hebben stemrecht in de 
algemene vergadering. De ereleden hebben raadgevende stem.  Behalve waar zulks statutair anders bepaald is, 
worden de beslissingen genomen bij meerderheid der aanwezige leden.  Teneinde geldig te stemmen mag elk 
vast lid maximaal 1 volmacht gebruiken. 

Art. 15 : De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar op de door de raad van bestuur 
vastgestelde datum, in statutaire zitting bijeen. Op initiatief van de beheerraad kunnen buitengewone algemene 
vergaderingen samengeroepen worden. De voorzitter zal een buitengewone algemene vergadering samenroepen 
op schriftelijk verzoek van ten minste een vijfde van de effectieve leden, die het punt dat zij aan de dagorde 
wensen te stellen schriftelijk meedelen. 

Art. 16 : Elke gewone of buitengewone algemene vergadering wordt minstens acht dagen op voorhand 
samengeroepen door een persoonlijk aanschrijven van de leden, waarin de dagorde voorkomt. Elk voorstel, 
ondertekend door ten minste een twintigste van de leden, moet op de dagorde voorkomen. 

Art. 17 : De algemene vergadering heeft als bevoegdheden : 

de wijziging van de statuten 

de goedkeuring na kennisname van de verslagen van de raad van bestuur over de activiteit, werking en financiële 
toestand van het genootschap 

het vastleggen van het bedrag van de bijdrage : deze mag niet meer bedragen dan 100 euro 

de benoeming en de afzetting van de bestuurders evenals de kwijting aan hen te verlenen 



de goedkeuring van de begroting en de rekeningen 

het uitsluiten van een lid, uitgesproken door twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

alle gevallen waarin de statuten dat vereisen 

Art. 18 : De beslissingen getroffen door de algemene vergadering zullen in een rondschrijven kenbaar gemaakt 
worden. 

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN EN ONTBINDING 

Art. 19 : De wijzigingen aan de statuten van het Belgisch Genootschap voor Farmaceutische Wetenschappen 
kunnen slechts geldig beslist worden bij tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een algemene 
vergadering die speciaal daartoe werd bijeengeroepen en minstens twee derden der vaste leden 
vertegenwoordigt. Ingeval het quorum van aanwezige of vertegenwoordigde leden niet bereikt wordt moet een 
tweede vergadering samengeroepen worden, minstens 15 dagen na de eerste vergadering. Deze tweede 
vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige leden geldig kunnen beraadslagen bij tweederde meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. In het geval van wijziging van de statuten moet de dagorde bij de oproepingsbrief 
gevoegd worden. Daarenboven moeten de voorgenomen wijzigingen uitdrukkelijk in de oproeping vermeld zijn. 

Art. 20 : De ontbinding van het Belgisch Genootschap voor Farmaceutische Wetenschappen kan slechts geldig 
beslist worden bij vier vijfde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering die speciaal 
daartoe werd bijeengeroepen en minstens twee derden der vaste leden vertegenwoordigt. Ingeval dat quorum 
niet bereikt wordt moet een tweede vergadering samengeroepen worden, minstens 15 dagen na de eerste 
vergadering. Deze tweede vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige leden geldig kunnen beraadslagen bij 
vier vijfde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het vermogen van het genootschap dat na de vereffening 
overblijft zal geschonken worden aan een of meerdere wetenschappelijke verenigingen die gelijkaardige doelen 
nastreven. Deze verenigingen zullen door de algemene vergadering moeten aangeduid worden. 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

TITEL I : ZITTINGEN 

Art. 1 : Het Belgisch Genootschap voor Farmaceutische Wetenschappen houdt zijn statutaire algemene 
vergadering in de loop van het eerste semester. 

Art. 2 : De Algemene Vergadering omvat een wetenschappelijk gedeelte dat voor iedereen toegankelijk is en 
daarnaast een administratief gedeelte dat uitsluitend aan de leden van het Genootschap voorbehouden is. 

Art. 3 : De stemmingen gebeuren door handopsteking behalve in de gevallen voorzien in de statuten en in 
onderhavig reglement. Op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van een vast lid zal evenwel tot een 
geheime stemming kunnen overgegaan worden. 

TITEL II : VERSLAGEN – MEDEDELINGEN – DEMONSTRATIES 

Art. 4 : De raad mag personen uit de wetenschappelijke wereld, die al dan niet lid van het Genootschap zijn, 
uitnodigen om  een uiteenzetting te houden over een belangrijke of actuele kwestie. 

Art. 5 : Leden van het Genootschap mogen oorspronkelijke mededelingen en demonstraties voorbrengen 
.Mededelingen en demonstraties door personen die niet tot het Genootschap behoren worden toegelaten voor 
zover ze ingeleid worden door een vast lid dat de verantwoordelijkheid er van op zich neemt. 

Art. 6 : De mededelingen en demonstraties moeten door de auteurs zelf gedaan worden, ongeacht of ze al dan 
niet lid zijn van het Genootschap. Bij uitzondering zal het werk van een afwezig auteur door een vast lid mogen 
gedaan worden, op voorwaarde dat dit lid voldoende vertrouwd is met het onderwerp om aan de daaropvolgende 
bespreking deel te nemen. 

Art. 7 : De mededelingen en demonstraties moeten schriftelijk aan de secretarissen aangekondigd worden. 

Art. 8 : Indien de dagorde het vereist, zal de spreektijd bij beslissing van de raad beperkt worden. 

Art. 9 : De uiteenzettingen, de mededelingen en de demonstraties worden gevolgd door een bespreking waarvan 
de duur bij beslissing van de voorzitter van de vergadering mag beperkt worden in de mate dat zulks door de 
dagorde vereist wordt. 

Art. 10 : Iedere auteur is verplicht aan de secretarissen een samenvatting van zijn werk te overhandigen. 

TITEL III : VERKIEZING VAN DE LEDEN 

Art. 11 : De voorstellen tot het verkiezen van de ereleden worden  bij schriftelijk en door twee vaste leden 
getekend verzoek aan de raad voorgelegd. Indien deze voorstellen drie vierden van de stemmen der leden van 
de raad van bestuur verenigen worden ze naderhand aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

TITEL IV : VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Art. 12 : De kandidaturen voor de verschillende posten van de raad moeten vóór de limietdatum zoals vermeld op 
de oproepingsbrief voor de algemene vergadering schriftelijk en middels door twee vaste leden getekende 
kennisgeving bij de secretarissen ingediend worden. In geval de leden van het Genootschap onvoldoende 
kandidaturen voordragen, zal de uittredende raad aanvullende kandidaturen aan de vergadering ter stemming 
voorleggen. 

Art. 13 : De verkiezingen gaan door tijdens de statutaire algemene vergadering van het eerste semester. De 
kandidaten worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen verkozen. Bij het samenstellen van de raad van 
bestuur zal men er over waken dat het taalevenwicht in beginsel gehandhaafd blijft. Het voorzitterschap zal om 
beurten door een Nederlandstalig en door een Franstalig lid waargenomen worden. Het mandaat van eerste 
ondervoorzitter zal vervuld worden door een lid van een ander taalstelsel dan de voorzitter. Een lid van ieder van 
beide taalgroepen zal instaan voor het secretariaat. 



TITEL V : DE BESTUURSLEDEN 

Art. 14 : De besprekingen tijdens de zittingen en de vergaderingen van de raad worden door de voorzitter of in 
zijn afwezigheid, door een der ondervoorzitters geleid. De secretarissen stellen de notulen van de zittingen op in 
beide landstalen en leggen ze ter goedkeuring voor ter gelegenheid van een volgende raad van bestuur. 

Art. 15 : De secretarissen staan in voor de briefwisseling en ondertekenen, samen met de voorzitter of zijn 
plaatsvervanger, de notulen en de officiële stukken van het Genootschap. 

Art. 16 : De secretarissen bereiden de dagorde van de zittingen van het Genootschap voor. Na goedkeuring door 
de voorzitter wordt deze dagorde samen met de oproepingsbrief aan de bestuurders medegedeeld. 

Art. 17 : De penningmeester is belast met het financieel beheer van bet Genootschap. Hij mag van het 
Genootschap toelating krijgen om zich te laten bijstaan door een adjunct penningmeester. 

Art. 18 : Op de algemene vergadering van het eerste semester leggen de secretarissen en de penningmeester 
hun jaarverslag voor. 

TITEL VI : UITSLUITING 

Art. 19 : Kunnen bij beslissing van de raad van bestuur uitgesloten worden: 

de leden die bij de Rechtbanken een onterende veroordeling opgelopen hebben 

de leden tegen wie de Orde der Apothekers een sanctie uitgevaardigd heeft (schorsing of schrapping) 

de leden die na twee achtereenvolgende aanmaningen van de penningmeester hun bijdrage niet vereffend 
hebben. 

In alle andere gevallen zullen de uitsluitingen uitgesproken worden door de algemene vergadering 
overeenkomstig artikel 7 der statuten. 

 


