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In te vullen door de griffie

Aantal Bladzijden              Blz(n) 

O Tarief Oprichting

O Tarief Wijziging

O Gratis bekendmaking

In hoofdletters invullen 
en bij de eerste neerlegging

 ter griffie voegen

Aanvraagformulier I  tot inschrijving (KBO) en/of tot 
bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Luik A : In alle gevallen
in te vullen

Luik B : Bekend te maken 
tekst in 
de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad

Luik C : Enkel in te vullen 
bij oprichting

Luik A Identificatie

Niet invullen bij oprichting 1° Ondernemingsnummer : 155.70.93

2° Benaming

(voluit) : Belgische Vereniging voor Infectiologie en 

                                 Klinische Microbiologie 

(verkort) : BVIKM

Evt. letterwoord :

3° Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk

Andere :
4° Zetel : Hôpital Erasme - Clinique des Maladies Infectieuses et Tropicales
                                Lenniksebaan

Nr : 808 Bus : -
Postcode : 1070 Gemeente : Anderlecht

Land : Belgïe

Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven

Straat :

Nr : Bus :
Bij voorkeur het adres 
van de hoofdvestiging 

in België opgeven
Postcode : Gemeente :

De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres. 
Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hieronder in te vullen

Benaming :

Dienst :

Naam : Taal :  N

Straat :

Nr : Bus : Ond. Nr. : . .

.

Postcode : Gemeente :

Enkele tips
- De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch 

verbetering.

- Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het 
Belgisch Staatsblad voorbehouden zones.

- Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend.

VVVeeerrreeennniiigggiiinnngggeeennn eeennn SSStttiiiccchhhtttiiinnngggeeennn

Federale Overheidsdienst
Justitie
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  Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming :
(voluit) : BELGISCHE VERENIGING VOOR INFECTIOLOGIE EN 

KLINISCHE MICROBIOLOGIE 
                                       

Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk

Zetel : Hôpital Erasme - Clinique des Maladies Infectieuses et Tropicales

                              Route de Lennik, 808 - 1070 Bruxelles

Ondernemingsnr : 155.70.93

Voorwerp akte : Statutenwijziging

 Algemene Vergadering van 22 december 2005:

Titel I. Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur.

Art. 1. De vereniging wordt opgericht onder de benaming:  “Belgische Vereniging voor Infectiologie en 
Klinische Microbiologie",V.Z.W., in het Frans:  "Société belge d'Infectiologie et de Microbiologie clinique", 
A.S.B.L., afkorting (SBIMC-BVIKM).

Art. 2. De maatschappelijke  zetel van de vereniging is gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan 808, 
Kliniek voor Infectieuze en Tropische Ziekten, Erasmus Ziekenhuis, die behoort tot het gerechtelijk 
arrondissement Brussel en zal mogen overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België bij 
gewone beslissing van de raad van bestuur. 

Art. 3. De vereniging heeft tot doel:  
1. de ontwikkeling te bevorderen van de wetenschappen van de infectologie en de klinische microbiologie.  

Deze takken van de wetenschap dienen op de meest uitgebreide wijze beschouwd te worden, met inbegrip van 
onder meer de studie van de epidemiologie, van de diagnose, van de preventie en de behandeling van de 
besmettelijke ziekten, alsmede van de pathogenetische en immunologische aspecten van deze ziekten; 

2. de belangstelling van elke persoon of elke instelling voor de infectiologie en de klinische microbiologie te 
steunen en te stimuleren, meer bepaald:  

 a. de erkenning van de infectiologie en de microbiologie als autonome specialiteiten in het Belgische en 
Europese kader actief te steunen; 

b. het onderwijs van de infectiologie en de klinische microbiologie op het niveau van het graduaat en post-
graduaat van de Belgische universiteiten te bevorderen;  

c. het zuiver wetenschappelijk en toegepast onderzoek op het gebied van infectiologie en klinische 
microbiologie te steunen, onder meer door elke wetenschappelijke uitwisseling tussen de leden van de 
vereniging te bevorderen en door de invoering van een doeltreffende samenwerking met de andere reeds 
opgerichte of nog op te richten Belgische en buitenlandse instellingen die hetzelfde doel nastreven met 
betrekking tot de ontwikkeling van de infectiologie en de microbiologie of elk gelijkaardig of daarmee verbonden 
doel;  

d. het publiek, de artsen, de academische instanties en de ministeriële overheden in te lichten omtrent het 
medische, sociale en economische belang van de epidemiologie, de diagnostiek, de preventie en de 
behandeling van de besmettelijke ziekten. 

Ten einde het bovenvermelde doel te verwezenlijken, mag de vereniging onder meer elk akkoord afsluiten 
met financiële instellingen of met elke andere instelling die haar de nodige diensten zou kunnen verstrekken.  

De vereniging mag elke handeling stellen die nodig of nuttig zou zijn tot de verwezenlijking van haar 
maatschappelijk doel, inclusief de oprichting van werkgroepen waarvan de funtionneringsmodaliteiten door haar 
zullen worden bepaald.

Art. 4. De vereniging is voor onbeperkte duur opgericht.  Zij kan slechts ontbonden worden door de 
algemene vergadering.

Griffie 

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 of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :  Naam en handtekening.
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Titel II. Aangeslotenen, opname, ontslag, uitsluiting.

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt maar moet minstens drie bedragen.. Als lid van de vereniging, kan 
worden toegelaten elke natuurlijke persoon of elke instelling die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van de 
infectiologie en de klinische microbiologie.  

De vereniging is samengesteld uit:  
1.effectieve leden;  
2. toegevoegde  leden;  
3. beschermende leden.  

1. De effectieve leden dienen artsen-specialisten te zijn, of apothekers klinisch biologen die zich aansluiten 
bij de beginselen en doelstellingen van de vereniging en die een bijzondere bekwaamheid hebben verworven in 
de microbiologie of infectieziekten. Bij wijze van afwijking kan de raad van bestuur leden die geen artsen-
specialisten of apothekers-klinisch biologen zijn tot effectieve leden benoemen omwille van hun uitzonderlijke 
bekwaamheid.  

2. De toegevoegde  leden zijn de leden die de vereisten niet vervullen om effectieve leden te zijn, maar die 
zich aansluiten bij de beginselen en doelstellingen van de vereniging.  

3. De beschermende leden zijn de private of publieke instellingen die de ontwikkeling van de infectiologie en 
de klinische microbiologie wensen te steunen en die zich aansluiten bij de beginselen en doelstellingen van de  
vereniging.De toegevoegde en beschermende leden mogen deelnemen aan de verschillende activiteiten van de 
vereniging maar zijn niet stemgerechtigd en kunnen geen deel uitmaken van de raad van bestuur 

-De toelatingsvoorwaarden  om lid te worden zijn de volgende:
- meerderjarig zijn;
- daadwerkelijk verblijven op het Belgisch grondgebied;
- zich aansluiten bij de waarden die door de vereniging worden verdedigd.

Art. 6. Om als effectief , toegevoegd of beschermend lid opgenomen te worden, dient de kandidaat een 
gemotiveerde aanvraag te richten tot de raad van bestuur ; deze aanvraag dient mede-ondertekend door een lid 
van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist soeverein bij gewone meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde effectieve leden.  De beslissingen van de raad van bestuur zijn niet voor beroep vatbaar en 
dienen niet te worden gemotiveerd.  

Art. 7. Het staat elk lid vrij uit de vereniging te treden door zijn ontslagbrief aan de voorzitter van de raad van 
bestuur te richten. 

Het lid dat de vereisten voor zijn toelating als lid niet meer vervult of die de verschuldigde lidgelden niet 
betaalt wordt geacht ontslagnemend te zijn De uitsluiting van een  lid kan slechts door de algemene vergadering 
worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden.  Het ontslagnemende of uitgesloten lid, evenals zijn erfgenamen of rechthebbenden, 
hebben geen enkel recht op het maatschappelijk fonds van de vereniging en kunnen de teruggave van gestorte 
lidgelden niet opeisen.  

Het ontslagnemende of uitgesloten lid blijft gehouden tot de uitvoering van de verbintenissen die hij niet 
vervuld zou hebben op het ogenblik van het ontslag of de uitsluiting. 

Art. 8.  Door aanvaarding van de onderhavige statuten, aanvaardt elk lid zich te onthouden van elke 
handeling die, of elk verzuim dat, nadelig kan zijn voor het doel van de vereniging.

  
Art. 9.  Alle gerechtelijke vorderingen, zelfs de vorderingen tot nietigverklaring van de vereniging, kunnen 

slechts door de leden tegen de vereniging of tegen de bestuurders worden ingesteld indien het voorwerp en de 
gronden ter kennis werden gebracht van de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, gericht aan de 
voorzitter van de raad, zodat deze hem minstens acht werkdagen vóór de betekening van de gedinginleidende 
dagvaarding toekomt.

Art. 10. De leden zijn tot geen enkele storting of tot geen enkele bijdrage verplicht, behoudens tot deze die 
op geldige wijze door de algemene vergadering zijn goedgekeurd.  Het maximale bedrag aan lidgelden of 
stortingen verschuldigd door de leden is 300 euro per jaar. Het bedrag van het lidgeld wordt bepaald door de 
raad van bestuur.  

Titel III. Algemene vergadering

Art. 11. De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging.  Alleen de effectieve 
leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.  

Art 12 : de bevoegdheden van de algemene vergadering worden bepaald door de wet van 2 mei 2002.

Art. 13. een beraadslaging van de algemene vergadering is vereist om :  
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- de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken overeenkomstig de wettelijke en 
statutaire bepalingen ter zake;  

- de bestuurders te benoemen en te ontslaan;  
- een lid uit te sluiten;
- de begrotingen en rekeningen jaarlijks goed te keuren;  
- alle andere uit de wet of de statuten voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen.  

Art. 14: de algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur in de gevallen die door de 
wet worden voorzien of wanneer ten minste een vijfde van de leden dit vraagt. Alle leden worden opgeroepen 
voor de algemene vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur tenminste 8 dagen op voorhand via 
een schriftelijke en per post verstuurde mededeling. De dagorde wordt toegevoegd aan deze oproep. De 
algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden binnen de zes maanden volgend op de afsluiting van het 
boekjaar.   

Art. 15. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.  Bij 
afwezigheid van de voorzitter, zal hij worden vervangen door de ondervoorzitter tenzij de voorzitter zelf een 
andere bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

Art. 16. De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde staan, 
behalve indien alle leden aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid van stemmen 
beslissen een of ander punt aan de agenda toe te voegen. 

Alle voorstellen ondertekend door een aantal leden gelijk aan één twintigste van de categorie tot dewelke ze 
behoren, dienen op de dagorde geplaatst te worden, tenzij de raad van bestuur het voorstel tegenstrijdig acht 
met het doel van de vereniging, zoals bepaald in artikel 3.  Een stellingname van de raad van bestuur omtrent 
dit punt dient gemotiveerd te worden. De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten 
vertegenwoordigen door een ander lid.

Art. 17. De beslissingen van de algemene vergadering worden, behoudens bij de wet voorziene afwijking, 
genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijzigingen aan de statuten indien deze 
wijzigingen expliciet werden vermeld in de oproep tot de algemene vergadering en indien ten minste twee derde 
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor een wijziging is een twee derde meerderheid nodig van 
de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 

Nochtans kan een wijziging die betrekking heeft op het doel of de doelen waarvoor de vereniging werd 
opgericht slechts worden aanvaard met een vier vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde 
effectieve leden.

Indien minder dan twee derde van de leden aanwezig zijn op de eerste vergadering kan een tweede 
vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen onafhankelijk van het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden en die wijzigingen kan aannemen met  de voorziene meerderheid. Deze tweede 
vergadering kan slechts binnen de veertien dagen na de eerste vergadering plaatsvinden. 

Het effectieve lid dat verhinderd of afwezig is, kan aan een ander effectief lid volmacht geven om hem te 
vertegenwoordigen en in zijn naam en plaats te stemmen.

Voor de berekening van de meerderheden, worden de leden die hun stem niet uitbrengen als afwezig 
beschouwd behalve in de gevallen waarin een imperatieve wettelijke bepaling een bijzonder 
aanwezigheidsquorum oplegt.  

Elk effectief lid heeft recht op één stem.  In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter 
beslissend.  

In afwijking van bovenstaande alinea's, kunnen de beslissingen van de algemene vergadering betreffende 
de wijziging van de statuten, de uitsluiting van de effectieve leden of de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 
enkel genomen worden met inachtneming van de bijzondere voorwaarden betreffende de aanwezigheden, de 
meerderheden zoals opgelegd bij de artikelen 8, 12 en 20 van de  wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet 
van 2 mei 2002.

Art. 18. De beslissingen van de algemene vergadering worden in notulen opgenomen;  ze worden 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de 
vereniging waar alle leden er kennis van kunnen nemen zonder ze te verplaatsten.  

Wanneer de belanghebbenden geen leden zijn, doch blijk geven van een rechtmatig belang, zullen ze 
slechts kennis mogen nemen van bovenvermelde beslissingen met de schriftelijke toelating van de voorzitter 
van de raad van bestuur.  

Alle wijzigingen aan de statuten moeten gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
binnen de maand volgend op de beslissingsdatum; hetzelfde geldt voor alle benoemingen, ontslagen of 
afzettingen van een bestuurder. 

Titel IV. Raad van bestuur.

Art. 19. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur samengesteld uit acht leden, met name 
vier leden-clinici en vier leden-microbiologen.  Enkel de effectieve leden mogen deel uitmaken van de raad van 
bestuur.  Na het indienen van de kandidaturen, worden de bestuurders door de algemene vergadering bij 
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geheime stemming verkozen. Zij kunnen afgezet worden door de algemene vergadering. De raad van bestuur 
kan geldig beraadslagen zodra de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, volgens dezelfde 
voorwaarden als bepaald voor de algemene vergadering. De leden van  de raad van bestuur  worden verkozen 
via een eenvoudige meerderheid  van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

De raad van bestuur is samengesteld uit:
a. Een voorzitter en een ondervoorzitter;  
b. een secretaris;
c. een penningmeester;
d. Vier andere leden.
De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester worden verkozen door de raad van bestuur
De hierboven vermelde mandaten zullen gelijkelijk verdeeld worden onder de clinici en de microbiologen;  

de voorzitter en de ondervoorzitter zullen afwisselend een clinicus en een microbioloog zijn. 

Art. 20. De duur van het mandaat van de bestuurder wordt bepaald op drie jaar;  het mandaat is eenmaal 
hernieuwbaar.  Ingeval een mandaat openvalt, wordt het voleindigd door de voorlopige bestuurder die benoemd 
wordt om het mandaat van diegene die hij vervangt te voleindigen.

Art. 21. In geval van afwezigheid van de voorzitter, worden zijn functies en bevoegdheden uitgeoefend door 
de ondervoorzitter, tenzij de voorzitter zelf een andere bestuurder heeft aangesteld om hem in dat geval te 
vervangen.  

Art. 22. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of op aanvraag van de helft van 
zijn leden.  

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige bestuurders of deze 
die vertegenwoordigd zijn bij schriftelijke volmacht gegeven aan een ander lid van de raad van bestuur.  

De bestuurders die niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de raad van bestuur, kunnen per brief 
stemmen.  

In geval van staking van stemmen, is deze van de voorzitter in functie doorslaggevend.  De bestuurders die 
aan de stemming niet deelnemen, worden als afwezig beschouwd voor de berekening van de meerderheid.  

Art. 23 de bestuurders gaan in hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verbintenis aan ten aanzien 
van de verplichtingen van de vereniging en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. 
Dit mandaat wordt gratis uitgeoefend. 

Art. 24. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het stellen van alle daden die 
tot het maatschappelijk doel behoren met uitsluiting van de bevoegdheden die uitdrukkelijk voorbehouden zijn 
aan de algemene vergadering door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.  Hij mag in 
het bijzonder, alle interne reglementen opmaken voor de toepassing van onderhavige statuten. 

Hij mag, zonder dat deze opsomming limitatief is en zonder afbreuk te doen aan de andere bevoegdheden 
op grond van de wet of de statuten, alle handelingen stellen en alle contracten afsluiten;  transigeren;  
compromissen sluiten;  alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of verkopen;  alle 
roerende goederen of onroerende zakelijke rechten met een hypotheek bezwaren;  leningen aangaan, 
verbintenissen aangaan, gewaarborgd door hypotheken of andere zekerheden;  handlichting verlenen van alle 
inschrijvingen van rechtswege of andere, met of zonder betaling of er vrijstelling van verlenen;  
huurovereenkomsten voor gelijk welke duur afsluiten;  alle legaten, subsidies, giften en overdrachten 
aanvaarden;  afstand doen van alle zakelijke rechten en alle vorderingen tot ontbinding;  bijzondere  
bevoegdheden toekennen aan lasthebbers naar zijn keuze die de  hoedanigheid hebben van effectieve leden. 

Art. 25. De uitgaven worden door de voorzitter of door elke andere hiertoe door de raad van bestuur 
gevolmachtigde persoon gepland.  

Art. 26. De vereniging wordt in rechte en in alle andere handelingen door de voorzitter vertegenwoordigd of 
door elke hiertoe door de raad van bestuur gevolmachtigde persoon.  Elke handeling die de vereniging verbindt, 
alle bevoegdheden en volmachten, alle ontslagen van agenten en personeelsleden van de vereniging, worden 
ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur die ten aanzien van derden geen bewijs zal moeten 
leveren van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.  

Art. 27 De raad van bestuur bewaart op de maatschappelijke zetel een ledenregister. Dit register bevat de 
naam, voornaam en woonplaats van de leden of, indien het een rechtspersoon betreft , de maatschappelijke 
benaming, de rechtsvorm en het adres van de maatschappelijke zetel. Bovendien worden alle beslissingen in 
verband met aanvaardingen, ontslagen of uitsluitingen van leden ingeschreven in dit register middels de raad 
van bestuur en dit binnen de 8 dagen nadat de raad weet heeft van deze beslissing.

Titel V. Rekeningen, begroting.
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Art. 28. Op 31 december van elk jaar, worden de rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van het 
afgelopen boekjaar en de andere boekhoudkundige documenten van de vereniging afgesloten en wordt de 
begroting van het volgend boekjaar opgemaakt.  

Deze worden ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering voorgelegd.  
De effectieve leden mogen inzage nemen van de rekeningen en de begroting op de maatschappelijke zetel 

van de vereniging gedurende tien dagen voorafgaand aan de algemene vergadering.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Titel VI. Ontbinding, vereffening.

Art. 29 De ontbinding en de vereffening van de vereniging worden beheerst door de artikelen 18 en 
volgende van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Titel VII. Algemene bepalingen.

Art. 30. De aansprakelijkheid van de vereniging wordt beperkt tot haar patrimonium.  Geen enkel lid is 
persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging.

Art. 31. De middelen van de vereniging worden samengesteld uit onder meer:  
- de bijdragen van de effectieve leden en toegevoegde leden;  
- de subsidies die zullen kunnen worden toegekend door de Staat of elk ander publiek organisme;  
- de contributies van de beschermende leden;  
- de terugbetaalbare leningen en voorschotten die haar zullen kunnen worden toegekend;  
- de bijdragen ontvangen als tegenprestatie voor de door de vereniging geleverde prestaties;  
- de giften, subsidies, legaten of gelijk welke andere som die aan de vereniging toekomt.  

Art. 32. De artikelen van de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, waarvan 
onderhavige statuten niet op een geldige manier zouden afwijken, zijn op de vereniging van toepassing.

Alle handelingen, facturen , aankondigingen , publicaties en andere documenten die uitgaan van de 
vereniging zullen de benaming van de vereniging dragen, voorafgegaan of gevolgd door de afkorting VZW 
alsook het adres van de zetel van de vereniging.

Titel VIII. Diverse bepalingen.

Art. 33. De algemene vergadering kan een commissaris aanduiden (en afzetten) belast  met de controle van 
de rekeningen van de vereniging en het voorleggen van een jaarlijks verslag. Deze commissaris is benoemd 
voor vier jaren en herverkiesbaar. 

Art. 34 In geval van ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) aanduiden 
hun volmachten bepalen en de bestemming van het netto actief  van het maatschappelijk vermogen aangeven .

Deze bestemming zal verplicht ten gunste zijn van een vereniging zonder winstoogmerk.
Nochtans zullen de goederen voortkomend uit een schenking of een legaat voorbehouden worden aan de 

schenkers of aan de rechthebbende erfgenamen in eerste lijn van diegenen die de schenking of het legaat 
gedaan hebben, in zoverre dat dezen een vraag tot restitutie doen binnen het jaar volgend op de publicatie van 
de ontbinding van de vereniging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Deze beslissingen alsook de naam, het beroep en adres van de vereffenaar(s) zullen gepubliceerd worden 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Titel XIX. Domiciliekeuze.

Art. 35 : Domiciliekeuze is gemaakt voor de maatschappelijke zetel 
Stichtende leden: 
De heer Nathan Clumeck, wonende te 1180 Brussel,  Beeckmanstraat 30;  geboren op  15 april 1949.
Mevr. Sabine Lauwers, wonende te 3140 Keerbergen, Kasterland 15; geboren op 21 december 1949 te 

Brussel.
De heer Willy Peetermans, wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 37 B.  geboren op 13 januari 1958 te 

Mol.
De heer Jean-Pierre Thys, wonende te 1630 Linkebeek, Grasmusdreef 35;  geboren op 1 april 1936 te 

Brussel.
De heer Philippe Van der Auwera, wonende te 6031 Mont-sur-Marchienne, rue du Gadin 14.
De heer Herman Walter Van Landuyt, wonende te 8200 Sint-Michiels, Generaal Naessens de Loncinlaan 7;  

geboren op 15 juli 1940 te Aalst.
De heer Ludo Verbist,  wonende te 3360 Bierbeek, Bieststraat 40; geboren op 17 juni 1934 te Hemiksem. 
De heer Francis Zech, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Moonensstraat 23,  geboren op 29 maart 

1948 te Elsenen.
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Luik B - VervolgVoor-
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 of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :  Naam en handtekening

Raad van bestuur :
Stemming van 2005: Er werd overgegaan tot de benoeming door stemming via stembiljet van 8 bestuurders 

uit de kandidaten die officieel hun kandidatuur hadden gesteld.
Werden herverkozen tot bestuurder: 
Delaere, Bénédicte, Service des Maladies Infectieuses, Cliniques Universitaires UCL-Mont Godinne, Av Dr 

Thérasse1, 5530 Yvoir, wonende te 1310 La Hulpe, avenue de la Corniche 48.
Jacobs Frédérique, Clinique des Maladies Infectieuses, Hôpital Erasme, Route de Lennik 808, 1070     

Bruxelles, wonende te 1474 Genappe, Grand Route 50.
Melin Pierrette, Laboratoire de Microbiologie, CHU Sart Tilman, Domaine Universitaire B35, 4000 Liège, 

wonende te 4500 Huy, avenue de l'Europe 5.
Pierard Denis, Microbiologie, AZ VUB, Laarkbeeklaan 101, 1090 Brussel, wonende te 1180 Ukkel, Dieweg 

236.
Van Eldere Johan, Microbiologie, Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Herestraat, 49 , 3000 Leuven, 

wonende te  3110 Rotselaar, Olivierstraat 24.
Werden verkozen tot bestuurder :
Magerman Koen,Klinisch Laboratorium, Virga Jesse Ziekenhuis, Stadsomvaart, 11, 3500 Hasselt, wonende 

te 3450 Geetbets, Weg of Halen 1, geboren op 10 november 1961 te Beernem.
      Vandecasteele Stefaan, Dienst Inwendige Ziekten, AZ Sint Jan, Rudderhove 10, 8000 Brugge, wonende 

te Oostkamp, geboren op  4 mei 1972 te Kortrijk.
Van Laethem Yves, Maladies Infectieuses, Hôpîtal St Pierre, Rue Haute 322, PL5, 1000 Bruxelles, wonende 

te 1390 Grez-Doiceau, Rue Célestin Cherpion 36,  geboren op 9 maart 1953 te Willebroek.
Hebben ontslag genomen :
Crokaert Françoise, Laboratoire de Microbiologie, Institut Jules Bordet, rue H.Bordet 1, 1000 Bruxelles, 

wonende te 1780 Wemmel, Korenveldlaan 17.
Peetermans Willy, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 15
Peleman Renaat,  UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent.
De bestuurders hebben unaniem verkozen in volgende hoedanigheid : 
Voorzitter : Frédérique Jacobs
Ondervoorzitter : Johan Van Eldere
Penningmeester : Denis Pierard
Secretaris : Bénédicte Delaere

Brussel, 22 december 2005

Frédérique Jacobs                                                                                    Bénédicte Delaere
Voorzitter                                                                                                   Secretaresse
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Vermeldingen voor de griffie

Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van

Ondernemingsnummer :

Op

Zegel van de rechtbank Visum van de griffier

Luik C Bijkomende gegevens in te vullen 
bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon

1° Datum oprichtingsakte :  

2° Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) :

3° Bestuur en vertegenwoordiging

Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid(*) 
Voor alle 

natuurlijke personen 
het Rijksregisternummer,
Bis-registernummer voor 

niet-verblijfhouders 
of ondernemingsnummer 

voor rechtspersonen

4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval)

Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid(*) 
Voor alle 

natuurlijke personen 
het Rijksregisternummer,
Bis-registernummer voor 

niet-verblijfhouders 
of ondernemingsnummer 

voor rechtspersonen

5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) : 

Ondergetekende,  handelend als - maak uw keuze - verklaart dat deze opgaaf 
volledig en naar waarheid is opgemaakt.

Gedaan te , op 

(Handtekening)

Federale Overheidsdienst
Justitie


