STATUTEN VAN DE V.Z.W.
“ BELGIAN BRAIN COUNCIL“

In overeenstemming met de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei
2002, werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met de volgende statuten:

Titel I : Benaming, zetel, doel, duur
Artikel 1.
De vereniging bestaat onder de naam “BELGIAN BRAIN COUNCIL V.Z.W.”
Haar zetel is gevestigd op de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000-Brussel in het
gerechtelijk arrondissement Brussel.
De zetel kan worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats bij eenvoudig besluit van
de raad van bestuur. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 2.
De vereniging heeft tot doel : de verschillende invalshoeken te coördineren waarmee bij de
bevolking in het algemeen, de bewustwording en de kennis van de neurologische en
psychiatrische ziekten kan worden vergroot, het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen
m.b.t. de hersenen en hun aandoeningen, zowel op nationaal als regionaal vlak, en bij te
dragen in alle nuttige vorderingen op het vlak van de ten laste neming van patiënten die aan
de hiervoor vermelde ziekten lijden.
De vereniging kan haar doel verwezenlijken met alle middelen en mag namelijk alle
noodzakelijke of nuttige nevenactiviteiten uitoefenen die kunnen bijdragen om haar doel te
bereiken.
Ze mag namelijk, ten kostenloze of bezwarende titel, alle roerende en onroerende goederen
verwerven, besturen, beheren of over haar goederen beschikken, contracten sluiten, zich
aansluiten bij andere rechtspersonen.
De vereniging is bevoegd om alle giften en legaten te ontvangen en diverse activiteiten uit te
oefenen om fondsen te verzamelen die bijdragen tot de realisatie van haar sociaal doel.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II : De leden.

Artikel 3.
De effectieve leden van de vereniging zijn samengesteld uit de oprichters en zij die op een
later tijdstip als effectieve leden zullen worden aanvaard. Enkel de effectieve leden zijn
titularis van de lidmaatschapsrechten en beschikken over een gelijk stemrecht op de algemene
vergaderingen.
Het aantal leden is niet beperkt maar mag op geen enkel ogenblik minder zijn dan drie. Een
rechtspersoon, zoals een vennootschap, een vereniging of een stichting, kunnen lid zijn.
Iedere natuurlijke persoon of privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon, die kan bijdragen
tot de realisatie van het doel van de vereniging zoals beschreven in de eerste paragraaf van
artikel 2., kan als lid worden opgenomen; maar de vereniging zal bij voorkeur zijn
samengesteld uit leden die optreden als vertegenwoordigers van verenigingen toegespitst op
fundamentele en klinische neurowetenschappen, van belangengroepen van patiënten met
neurologische of psychiatrische aandoeningen en van
farmaceutische bedrijven of
ondernemingen van medisch materiaal.
Artikel 4.
De raad van bestuur alleen is bevoegd om te besluiten over de toetreding van nieuwe
effectieve leden.
Eenieder die wenst lid te worden van de vereniging, richt aan de raad van bestuur een
gemotiveerde brief waarin hij zich kandidaat stelt. De raad van bestuur spreekt zich uit
binnen de maand te rekenen van de ontvangst van voornoemd schrijven. De raad van bestuur
beschikt over een volledige vrijheid van bevoegdheid en is, in geen enkel geval, gehouden
haar beslissing te motiveren.
De effectieve leden tevens bijzondere vertegenwoordigers van een vereniging, een instelling
of onderneming zullen van rechtswege als ontslaggevend worden beschouwd indien de
lastgever, die ze vertegenwoordigen, ter kennis brengt dat een einde werd gesteld aan hun
mandaat.
Elk effectief lid zal, van zodra hij als lid werd aanvaard, aanzien worden als hetzij
Nederlandstalig lid, hetzij als Franstalig of Duitstalig lid. Indien mogelijk, dient het aantal
Nederlandstalige leden enerzijds en het aantal Franstalige of Duitstalige leden anderzijds,
gelijk te zijn.
De effectieve leden van een taalgroep kunnen naderhand, indien ze dit wensen, zich
groeperen in een rechtspersoon door het oprichten van een V.Z.W. met de naam
“Nederlandstalige afdeling van de Belgian Brain Council” of “ Section francophone et
germanophone du Belgian Brain Council”. In deze hypothese, zullen onderhavige V.Z.W. en
de andere eventueel op te richten V.Z.W.’s met alle middelen en in het algemeen belang een
goede samenwerking nastreven.

Artikel 5.
De ledenlijst van de vereniging wordt in een speciaal daartoe bestemd register, gehouden op
de zetel van de vereniging.
Alle leden van de vereniging kunnen het register van de leden raadplegen, alsmede alle
notulen en besluiten van de algemene vergadering, van de raad van bestuur of van personen
die een mandaat bekleden binnen de vereniging, evenals van alle boekhoudkundige
bescheiden. De ledenlijst zal jaarlijks, na de gewone jaarvergadering, worden vervolledigd.
De vereniging zal op de griffie van de Rechtbank van Koophandel een kopij van de statuten,
van de akten betreffende de benoeming, de ambtsbeëindiging van vertegenwoordigers en
mandatarissen van de vereniging, alsmede een kopij van het register van de leden en de
jaarrekeningen neerleggen.
Wanneer wijzigingen optreden in de samenstelling van de vereniging, wordt een bijgewerkte
ledenlijst neergelegd binnen één maand te rekenen van de verjaardag van de neerlegging van
de statuten.
Artikel 6.
Elk lid kan op elk ogenblik uittreden uit de vereniging door het indienen van zijn ontslag bij
de voorzitter van de raad van bestuur. Het lid, dat zijn bijdrage binnen de door de raad van
bestuur vastgestelde termijn niet betaalt, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
Tot de uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden besloten
binnen de door de wet bepaalde voorwaarden.
Het lid dient, bij aangetekende brief, verwittigd en uitgenodigd te worden op de algemene
vergadering die over zijn lot dient te beslissen. Om hierover geldig te besluiten, moet de
uitsluiting van een lid op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst. Over de
uitsluiting wordt een besluit genomen wanneer ten minste twee derde van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en de beslissing werd aangenomen met een meerderheid van twee
derde van de stemmen.
De beslissing zal door de raad van bestuur aan de betrokkene worden betekend binnen de
acht dagen na de beslissing.

Artikel 7.
De effectieve leden zijn gehouden tot een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag jaarlijks
door de raad van bestuur wordt vastgesteld. De raad kan evenredige bijdragen vastleggen in
functie van de hoedanigheid van bepaalde categorieën van leden, volgens een objectief

criterium vast te stellen (bijvoorbeeld: industriële firma’s, wetenschappelijke instellingen,
patiëntengroeperingen,…). In geen geval zal de bijdrage de som van 25.000 € mogen
overtreffen.

Artikel 8.
De ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van
de vereniging en kunnen de betaalde bijdragen niet terugvorderen.
Artikel 9.
De leden hebben geen recht op enige vergoeding ten welke titel ook. De winsten van de
vereniging mogen niet onder de leden worden verdeeld maar blijven verworven aan de
vereniging en komen uitsluitend ten goede van het doel van de vereniging.
De vereniging kan in zijn schoot toegetreden leden of ereleden opnemen onder de
voorwaarden door de raad van bestuur bepaald. Deze leden nemen niet deel aan de
stemmingen en de beraadslagingen op de algemene vergadering of de raad van bestuur, ook
al zijn zij tot een bijdrage gehouden.

Titel III : Het bestuur
Artikel 10.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd
en ontslagen door de algemene vergadering.
De eerste bestuurders worden benoemd, conform de statutaire bepalingen, door de stichtende
leden verenigd in algemene vergadering ter gelegenheid van de oprichting. De later te
benoemen bestuurders, dienen zich schriftelijk kandidaat te stellen bij brief gericht aan de
raad van bestuur ten laatste 8 dagen voor de datum waarop de algemene vergadering zal
worden gehouden.
De duur van het mandaat wordt bepaald op 2 jaar. De bestuurders zijn herbenoembaar voor
maximaal drie ononderbroken opeenvolgende mandaten.
.
Het aantal bestuurders zal steeds een even aantal zijn. De helft van de bestuurders wordt
benoemd op voordracht van de Nederlandstalige leden en de andere helft op voordracht van
de Franstalige of Duitstalige leden.
Elke bestuurder heeft het recht, op gelijk welk ogenblik, af te zien van zijn mandaat mits de
voorzitter van de raad van bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Indien door ontslag of om enige andere reden in de raad van bestuur de taalpariteit, die er de
regel is, niet meer wordt nagekomen, zullen, in afwachting van een nieuwe benoeming door
de algemene vergadering, bij lottrekking een of meer tijdelijke bestuurders worden
aangeduid, die bij de beraadslagingen niet stemgerechtigd zijn. Deze bestuurders zonder
stemrecht zijn gerechtigd deel te nemen aan de beraadslagingen.
Bij de verkiezing van de bestuurders, dient de algemene vergadering er over te waken dat de
raad van bestuur zodanig is samengesteld dat ze het relatieve belang weerspiegelt van de
verschillende leden van de vereniging en hun lastgever zoals bepaald door het reglement van
inwendige orde (zie artikel 27). De raad van bestuur is steeds samengesteld uit ten minste
vier personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal
personen dat lid is van de vereniging.
Als een lid te kennen geeft dat een bestuurder zijn vereniging, vennootschap of onderneming
niet langer vertegenwoordigt, zal deze bestuurder van rechtswege als ontslagnemend worden
beschouwd.
De algemene vergadering kan een niet lid aanstellen als bestuurder. In dat geval, neemt deze
persoon deel aan de beraadslagingen en is deze stemgerechtigd in de raad van bestuur; hij is
evenwel niet stemgerechtigd in de algemene vergadering die hij kan bijwonen met eenvoudig
raadgevende stem.
Artikel 11.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een bureau, samengesteld uit een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester alsook uit twee leden ex officio
benoemd allen voor een periode gelijk aan de duur van hun mandaat van bestuurder en mits
naleving van de taalpariteit, van toepassing in de vereniging.
Dit bureau verzekert het dagelijks bestuur van de vereniging onder toezicht van de raad van
bestuur, aan wie, zo dikwijls als nodig, verslag wordt uitgebracht.
De raad van bestuur kan een secretaris-generaal aanstellen, al dan niet bezoldigd, al dan niet
lid, die belast wordt met het dagelijks bestuur van de vereniging. De bevoegdheden van deze
secretaris-generaal zijn beperkt conform de bepalingen van artikel 14 van de statuten.
Artikel 12.
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bestuursbevoegdheden. Alles wat
door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan de algemene
vergadering, behoort tot de bevoegdheden van de raad van bestuur.
Een bestuurder of een lid van het bureau dat weerhouden is, mag volmacht geven aan een
ander lid van de raad of van het bureau om hem te vertegenwoordigen.
De beslissingen worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen door de

aanwezige of vertegenwoordigde leden. De taalpariteit inzake het aanwezigheidsquorum is
niet vereist opdat geldig zou kunnen worden beslist maar de vereniging, die de
taalhoffelijkheid wenst toe te passen binnen haar organen, zal zich eventueel onthouden
taalgevoelige besluiten te nemen indien een vergadering op dat gebied onevenwichtig zou
zijn samengesteld.
Op aanvraag van een lid, kan tot geheime stemming worden overgegaan.

Artikel 13.
De leden van de raad van bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de
verbintenissen die de vereniging aangaat. Ze zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering
van hun mandaat, dat ten kostenloze titel wordt uitgeoefend, alsmede voor de fouten begaan
in hun bestuur.

Artikel 14.
De raad van bestuur, aangestuurd door de voorzitter of de daartoe bevoegde bestuurder,
vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
Behoudens bijzonder besluit van de raad van bestuur, verbindt elk lid van het bureau de
vereniging. Voor elke rechtshandeling met een waarde van meer dan 5.000 €, is de
gezamenlijke handtekening vereist van twee leden van het bureau. Binnen voormelde
beperkingen, zal de secretaris-generaal, belast met het dagelijkse bestuur, alleen handelend
kunnen optreden wat het dagelijkse bestuur van de vereniging aangaat
Artikel 15.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgetekend in een officieel register.
Elk proces-verbaal wordt ondertekend door alle aanwezige bestuurders op de vergadering. De
uittreksels bestemd voor het gerecht of anderszins worden ondertekend door de voorzitter of
door twee bestuurders.

TITEL IV : Algemene vergadering
Artikel 16.
De jaarvergadering van de leden wordt jaarlijks gehouden ten laatste binnen de 6 maanden na
afsluiting van het boekjaar op de maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats,
aangewezen door de raad van bestuur. Te allen tijde kan de raad een buitengewone algemene
vergadering samenroepen telkens het belang van de vereniging het vereist. Deze is er toe
gehouden van zodra één vijfde van de leden hierom schriftelijk verzoekt.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of
bij afwezigheid, door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van laatstgenoemde wordt de
vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder in leeftijd.

Artikel 17.
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
4. de ontbinding van de vereniging;
5. de uitsluiting van een lid;
6. de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen ;
7. de benoeming en de afzetting van de commissarissen.

Artikel 18.
Alle leden worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering opgeroepen door de
raad van bestuur, bij gewone brief. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk
voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden volgens de laatst jaarlijks
opgestelde ledenlijst, wordt op de agenda gebracht. In geval van hoogdringendheid, kunnen
besluiten worden genomen buiten de agenda, doch enkel op initiatief of met toestemming van
de raad van bestuur.
Artikel 19.
De algemene vergadering beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige effectieve leden, op
voorwaarde dat alle leden behoorlijk werden opgeroepen. De algemene vergadering beschikt
over de meest uitgebreide bevoegdheid om alle akten die de vereniging aanbelangen te doen
goedkeuren. De besluiten zijn bindend voor alle leden, zowel voor de afwezigen als voor
dezen die tegen stemdem.
In overeenstemming met het artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921, kunnen de statuten van de
vereniging slechts worden gewijzigd wanneer ten minste twee derden van de leden op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging is alleen dan aangenomen mits een meerderheid van twee derden van de
stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Artikel 20.
Op de algemene vergadering heeft elk lid een gelijk stemrecht. De stemming gebeurt
mondeling. Over de benoeming of afzetting van een beheerder is de stemming geheim. De

leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging, drager van
een geschreven volmacht aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd. Elk lid kan
slechts drager zijn van één volmacht.
Onverminderd de wettelijke bepalingen of andersluidende statuten, worden beslissingen
genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Artikel 21.
De voorstellen tot wijziging van de statuten of tot vroegtijdige ontbinding worden
uitdrukkelijk in de agenda vermeld. De bijzondere meerderheden voorzien door artikel 8 van
de Wet van 27 juni 1921 moeten worden nageleefd.
Artikel 22.
De beraadslagingen van de algemene vergadering worden in de notulen opgetekend,
ingeschreven in een speciaal daartoe bestemd register en door de voorzitter en de secretaris
ondertekend. De besluiten die derden aanbelangen en in alle gevallen alle statutenwijzigingen
alsook elke benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder zullen binnen de maand
worden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De kopijen of uittreksels
zullen door de voorzitter of twee bestuurders worden ondertekend.

Titel V : Rekeningen en begroting.
Artikel 23.
Het eerste boekjaar van de vereniging begint op de dag van de ondertekening van de
oprichtingsakte om te eindigen op 31 december daarna. De daarop volgende boekjaren zullen
aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar. Ieder jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de boeken afgesloten. De raad van bestuur maakt de jaarrekening
van het voorbije boekjaar op alsook de begroting voor het volgende boekjaar, en legt deze ter
goedkeuring voor aan de algemene vergadering, ten laatste zes maanden na afsluiting van het
boekjaar.
Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting, beslist de raad van bestuur over de bestemming
van de ontvangen of te ontvangen fondsen, bij bestaan van een batig saldo na betaling van de
beheers- en de werkingskosten.

Titel VI : Wijziging van de statuten, ontbinding.

Artikel 24.
De huidige statuten kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met de bepalingen van de
Wet van 27 juni 1921, meer in het bijzonder volgens de artikelen 8 en 9.

Artikel 25.
De algemene vergadering kan besluiten tot de ontbinding van de vereniging mits naleving
van artikel 20 van de Wet van 27 juni 1921 en van de huidige statuten.
De algemene vergadering die besluit tot de ontbinding, benoemt twee vereffenaars.
Na aanzuivering van de passiva, zal het batig overschot worden gestort aan een vereniging of
een instelling met een gelijkaardig doel als dit van de vereniging.

Titel VII : Algemene bepalingen.
Artikel 26.
De leden komen overeen dat, indien om welke reden ook, de vereniging haar
rechtspersoonlijkheid verliest, deze van rechtswege wordt ontbonden.
Artikel 27.
De raad van bestuur stelt, indien nodig, een reglement van inwendige orde op dat ter
goedkeuring aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. Laatstgenoemde kan
voorstellen tot wijziging aanbrengen bij de raad van bestuur, die beslist over dit reglement.
Artikel 28.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de
vereniging zullen de naam van de vereniging vermelden onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of v.z.w.
Artikel 29.
Het briefpapier van de vereniging is tweetalig. Alle belangrijke documenten, zoals de
processen- verbaal van de vergadering en van de raad van bestuur worden tweetalig
opgesteld.
Voor minder belangrijke documenten en ten einde voortdurend vertalingen te vermijden,
kunnen de organen van de vereniging opteren voor een pragmatische oplossing, zoals het

gebruik van de Engelse taal als voertaal.
Artikel 30.
Zijn verschenen bij onderhavige oprichting en zijn dus effectieve leden van de vereniging:
•Schoenen Jean. Neurologue. Professeur Ordinaire ULg,
9, Allée Dubois, 4052 Beaufays,
R.N. : 471212 135 91
(Mandant : Belgian Neurological Society)
•De Schutter Erik. Hoofddocent UA
66B, Michel Geysemansstraat, 2610 Antwerpen
R.N. 59121338959
(Mandant : Belgian Society for Neuroscience)
•Blecic Serge. Neurologue. Professeur ULB.
97B rue carmois,7830 Silly
R.N. : 59100513158
(Mandant : Belgian Stroke Council)
•Peuskens Jozef. Psychiater. Hoogleraar KUL
37, Maleizenstraat, 3020 Herent
R.N. : 46062817194
(Mandant : Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie)
•Follet Piet.
54, Jan Breydellaan, 8500 Kortrijk
R.N. : 63011033120
(Mandant : Glaxo Smith Kline)
•Dabe Nicole. Infirmière
134, Chaussée de Ramet, 4400 Ivoz-Ramet
R.N. : 41120810221
(Mandant : Association Parkinson)
De effectieve leden, stichters, hebben zich onmiddellijk in vergadering verenigd en hebben
volgende bestuurders benoemd :

Nederlandstalige bestuurders :
E De Schutter, L Leybaert (Belgische Vereneging van Neurowetenschappen)
A Michotte, W Van Paesschen (Belgische Vereniging van Neurologie)
PP De Deyn (Vlaamse Vereneging voor Neurologie)

G Dom, J Peuskens (Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie)
C Bervoets, H D'Haenen (Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological
Psychiatry)
F Van Calenbergh (Belgische Vereniging van Neurochirurgie)
L Lagae (Belgische Vereniging van Neuropediatrie)
P Cras, P Boon, P Van den Bergh (Verenigingen van neurologische specialiteiten)
H de Craecker, Baron Charles van der Straten Waillet (Patiënten verenigingen)
P Follet, J Van der Goten (Pharma Industrie)

Franstalige bestuurders:
A Goffinet, S Schiffmann (Belgische Vereneging van Neurowetenschappen)
J Schoenen, P Laloux (Belgische Vereniging van Neurologie)
JL Evrard, AM Allard (Société Royale de Médecine Mentale de Belgique)
V Seutin, JM Maloteaux (Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological
Psychiatry)
M Levivier (Belgische Vereniging van Neurochirurgie)
JP Misson (Belgische Vereniging van Neuropediatrie)
S Blecic (Verenigingen van neurologische specialiteiten)
C Gérard, N Dabe, S Henry, M Mormal (Patiënten verenigingen)
G Defraigne, A Schretlen (Pharma Industrie)
R Pochet (European Dana Alliance for the Brain)

De bestuurders hebben zich onmiddellijk in de raad van bestuur verenigd en hebben het

bureau samengesteld als volgt
- Voorzitter
- Ondervoorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Ex officio lid
- Ex officio lid

: Jean Schoenen
: Erik de Schutter
: Serge Blecic
: Nicole Dabe
: Jozef Peuskens
: Piet Follet

Alle aangestelde leden hebben hun benoeming aanvaard.
Opgemaakt te Brussel op 2 September 2005
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