
 

GECOÖRDINEERDE STATUTEN 
 
De Vereniging 
 
Artikel 1 
 
De naam van de vereniging is COMITÉ DE GESTION DU BULLETIN DES SOCIÉTÉS CHIMIQUES BELGES – 
COMITÉ VAN BEHEER VAN HET BULLETIN DES SOCIÉTÉS CHIMIQUES BELGES, afgekort “C.B.B.-C.G.B”. De 
vereniging is een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer bepaald een vereniging zonder winstoogmerk. 
 
 
Artikel 2 
 
De zetel van de vereniging is gevestigd bij het Centrum voor Oppervlaktechemeie en Katalyse, Celestijnenlaan 
200F, 3001 Leuven. Hij wordt bij verandering van de voorzitter bij beslissing van  de algemene vergadering 
naar een andere plaats overgeheveld.  
 
Artikel 3 
 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden door de algemene 
vergadering. 
 
Doeleinden en activiteiten 
 
Artikel 4 
 
Het doel van de vereniging is (1) de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek in de chemie en de 
chemische technologie in België, (2) de aanmoediging van wetenschappers, actief in Belgische 
onderzoeksinstellingen, om te publiceren in de tijdschriften van ChemPubSoc en (3) de actieve medewerking 
aan de verspreiding van de tijdschriften van ChemPubSoc in België. 
 
Artikel 5 
 
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vereniging worden verwezenlijkt, behoren 
onder meer: 

- de toekenning van reisbeurzen aan jonge chemici - doorgaans doctorandi of postdocs in de eerste 
drie jaar na hun doctoraat – om hen de mogelijkheid te geven internationale conferenties bij te wonen 
met een presentatie over hun onderzoek; 

- de ondersteuning van kortstondige wetenschappelijke missies van doctorandi; 
- de uitreiking van  “incentive awards” aan jonge, creatieve chemici – doorgaans postdocs – voor hun 

uitmuntendheid op het gebied van onderzoek; 
- de ondersteuning van internationale conferenties, georganiseerd in België door Belgische chemici. 

 
Bestuur  
 
Artikel 6 
 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vijf bestuurders, onder 
wie een voorzitter, een secretaris, een schatbewaarder, een werkend lid van de Société Royale de Chimie VZW 
(“SRC”) en een werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging VZW (“KVCV”). Het aantal 
bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat werkend lid is van de vereniging. 
 
Artikel 7 
 



 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van 5 jaar. Hun mandaat 
eindigt op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering van het vijfde jaar volgend op het kalenderjaar 
waarin ze benoemd zijn. De bestuurders zijn herbenoembaar. Hun mandaat is onbezoldigd. 
 
Artikel 8 
 
De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij 
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de raad van 
bestuur kan zelf ook ontslag nemen door een bericht per brief, fax, e-mail of andere elektronische 
informatiedrager te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn 
ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. 
 
Artikel 9 
 
De raad van bestuur vergadert op initiatief van de voorzitter of op verzoek van minstens 2 bestuurders. De 
raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar. 
 
Artikel 10 
 
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van de 
bestuurders aanwezig is op de vergadering. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met een 
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, ongeacht het aantal aanwezige 
bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
Artikel 11 
 
De beslissingen van de raad van bestuur worden in processen-verbaal genotuleerd en ondertekend door de 
voorzitter en door de bestuurders die dit wensen. De processen-verbaal worden ter informatie voorgelegd op 
de eerstvolgende algemene vergadering. 
 
Artikel 12 
 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks 
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van 
de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot 
schriftelijke besluitvorming over te gaan. 
 
Artikel 13  
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn 
tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens 
artikel 4 van de VZW-wet en artikel 22 van deze statuten de algemene vergadering bevoegd is. De raad van 
bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. 
 
Artikel 14 
 
De leden van de raad van bestuur gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verbintenis aan. 
Ze zijn alleen verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. 
 
Artikel 15 
 
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hij 
vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. 
 
Artikel 16 



 

 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de  
vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter, door de secretaris of door de 
schatbewaarder, die alleen handelen. 
 
Artikel 17 
 
Het dagelijks bestuur van de vereniging op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat 
dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur worden opgedragen aan een of meerdere personen. 
 
Lidmaatschap 
 
Artikel 18 
 
De vereniging telt minstens zes werkende leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de VZW-
wet. Het aantal leden van de vereniging moet in elk geval steeds hoger zijn dan het aantal bestuurders van 
de vereniging. De werkende leden betalen geen lidmaatschapsbijdrage. 
 
Artikel 19 
 
De werkende leden van de vereniging kunnen de volgende personen zijn: 

1) de leden van de raad van bestuur van de vereniging; 
2) één vertegenwoordiger per universiteit met wetenschappelijk onderzoek in de chemie of de chemische 

technologie; de vertegenwoordiger heeft expertise in deze domeinen. 
3) chemici die actief zijn in de chemische industrie in België en die zich verdienstelijk gemaakt hebben. 

Hun aantal is kleiner dan het aantal vertegenwoordigers van de universiteiten. 
 
De leden van de raad van bestuur zijn van rechtswege werkend lid van de vereniging. De vertegenwoordigers 
van de Belgische universiteiten en chemici die actief zijn in de chemische industrie in België en die zich 
verdienstelijk gemaakt hebben die wensen toe te treden als werkende leden van de vereniging worden 
aanvaard als werkend lid door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur.  
 
Artikel 20 
 
Werkende leden kunnen op elk ogenblik uittreden als lid door een schriftelijke melding (bv. per e-mail, per fax 
of per brief) te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur.  
 
Een werkend lid wordt geacht uit te treden als lid na een periode van vijf jaar vanaf zijn aanvaarding door de 
algemene vergadering, behoudens hernieuwing van zijn mandaat als werkend lid voor een nieuwe periode 
van vijf jaar. 
 
Een werkend lid kan op elk ogenblik, op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van 1/5 van de 
werkende leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarbij voor 
de beslissing een tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende 
leden is vereist. De stemming is geheim.  
 
Algemene vergadering 
 
Artikel 21 
 
De algemene vergadering bestaat uit de werkende leden. Alle werkende leden hebben gelijk stemrecht. Elk 
werkend lid heeft één stem. 
 
Artikel 22 
 



 

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 benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging; 
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 
6. de ontbinding van de vereniging; 
7. de aanvaarding van nieuwe werkende leden; 
8. de uitsluiting van een lid; 
9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
10. de wijziging van de maatschappelijke zetel van de vereniging. 

 
Artikel 23 
 
De gewone algemene vergadering vindt jaarlijks plaats tijdens de eerste zes maanden na afsluiting van het 
boekjaar op de maatschappelijke zetel van de vereniging of op de plaats die wordt vermeld in de uitnodiging. 
De oproeping wordt minstens acht dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle 
werkende leden verstuurd per e-mail of per brief op het (e-mail)adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft 
opgegeven aan de secretaris. 
 
De vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur. Aan de oproeping wordt de agenda 
toegevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste twee leden, wordt op de agenda gebracht. 
 
Artikel 24 
 
Buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur of op verzoek van 
minstens één vijfde van alle werkende leden. In laatstgenoemd geval roept de raad van bestuur de algemene 
vergadering bijeen binnen éénentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering 
wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek. 
 
De oproeping wordt minstens acht dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle 
werkende leden verstuurd per e-mail of per brief op het (e-mail)adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft 
opgegeven aan de secretaris. Aan de oproeping wordt de agenda toegevoegd. 
 
Artikel 25 
 
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van geldige 
stemmen, onafgezien van het aantal aanwezige stemgerechtigden, behoudens uitzonderingen voorzien in de 
statuten of bij wet. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. 
 
Punten buiten de agenda kunnen worden behandeld ingeval van hoogdringendheid en mits aanvaarding door 
alle aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Artikel 26 
 
Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten 
wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de 
leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen 
met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is 
opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 



 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de 
wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de 
eerste vergadering worden gehouden. 
 
Artikel 27 
 
Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden of door een vooraf 
aangeduide derde die geen werkend lid is, worden vertegenwoordigd. Elk lid duidt één vaste plaatsvervanger 
aan, die hem in alle vergaderingen waar het lid niet aanwezig kan zijn, zal vervangen. 
 
Artikel 28 
 
Er worden notulen opgesteld en bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. De notulen liggen 
ter inzage van de werkende leden van de vereniging. Derden nemen kennis van de beslissingen van de 
algemene vergadering op de bij wet voorziene wijze. 
 
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en door de aanwezige 
werkende leden die dit wensen. Stukken of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter. 
 
Ereleden 
 
Artikel 29 
 
De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur chemici die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt in de vereniging tot erelid benoemen. Ereleden worden uitgenodigd op de algemene vergadering, 
kunnen de algemene vergadering bijwonen maar hebben geen stemrecht. 
 
Toezicht door een commissaris 
 
Artikel 30 
 
De vereniging kan een commissaris aanstellen, belast met het toezicht op de rekeningen. De aangestelde 
commissaris brengt hierover desgevallend verslag uit op de algemene vergadering. 
 
De vereniging moet in de gevallen bepaald in artikel 17, §5 VZW-wet één of meer commissarissen belasten 
met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de 
wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.  
 
Ontbinding 
 
Artikel 31 
 
De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding 
voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum één vijfde van de werkende leden. De samenroeping 
en agendering vinden plaats overeenkomstig artikel 24 van deze statuten. 
 
De algemene vergadering kan beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vereniging als tenminste 
twee derde van de leden aanwezig zijn. De beslissing tot ontbinding wordt genomen bij geheime stemming 
en is geldig met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
leden. 
 
Artikel 32 
 



 

Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, duidt de algemene vergadering één of meerdere 
vereffenaars aan. 
 
In geval van ontbinding en vereffening beslist de buitengewone algemene vergadering over de bestemming 
van het vermogen van de vereniging dat moet worden toegekend aan de Société Royale de Chimie VZW 
(“SRC”) en de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging VZW (“KVCV”). 
 
Slotbepalingen 
 
Artikel 33 
 
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
 
Artikel 34 
 
Voor alles wat niet voorzien is in de statuten zal men zich schikken naar de bepalingen van de wet van 27 juni 
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk 
en de stichtingen.  
 


