BVAR: Statuten
Hoofdstuk I : Benaming –Doel – Duur

Art. 1. – Er wordt een feitelijke vereniging opgericht die “ Belgische Vereniging voor Anesthesie en Reanimatie (B.V.A.R.) ”, “ Société
Belge d’Anesthésie et de Réanimation (S.B.A.R.)”, “Society for Anesthesia and Resuscitation of Belgium (S.A.R.B.)” wordt genoemd.

Art. 2. – De Vereniging heeft tot doel :

De studie van problemen en de verspreiding van wetenschappelijke en andere informatie in het gebied van de anesthesie, de
reanimatie, intensieve zorgen, pijntherapie en verwante wetenschappen;

1.

De promotie van het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs, de academische en klinische ontwikkeling en de kwaliteit
der zorgen in hoger vermelde domeinen;

2.

De voorbereiding en bevordering van kwaliteitsnormen en evidence-based guidelines voor goede klinische praktijk (Good
Clinical Practice : GCP);

3.

Het formuleren van adviezen en voorstellen in de gebieden van de anesthesie, de reanimatie, intensieve zorgen , de
pijntherapie en verwante wetenschappen aan alle belanghebbende personen en aan elke betrokken overheid;

4.

De uitgave van een tijdschrift met als titel Acta Anaesthesiologica Belgica;

5.

De voorbereiding en de organisatie van vergaderingen, studiedagen en congressen waar de vraagstukken die verband
houden met de anesthesie, de reanimatie, pijntherapie, intensieve zorg en de verwante wetenschappen, behandeld worden.

Art. 3 . – De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II : Lidmaatschap, toetreding, ontslag, uitsluiting

Art.4 . – De Vereniging telt titelvoerende en geassocieerde leden. Hun rechten en plichten worden hierna vastgelegd.

Art. 5 . – De hoedanigheid van titelvoerend lid wordt toegekend aan de reeds geassocieerde of nieuwe leden die door het voordragen en
publiceren van wetenschappelijk werk, de deelname aan de discussies en de aanwezigheid op de vergaderingen, blijk geven van actieve
bijdrage.

De aanvraag wordt gericht aan de Secretaris-Generaal van de Vereniging. De kandidaat moet voor 1 september aan de SecretarisGeneraal een klinisch of onderzoekswerk, of een geheel van werken die als hiermede gelijkgesteld aanvaard kunnen worden door de
Raad van Bestuur, laten geworden. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage. Alleen titelvoerende leden hebben stemrecht.

De titelvoerende leden worden door de Raad van Bestuur voorgesteld en verkozen door de Algemene Vergadering, die met meerderheid
van stemmen beslist.

De lijst der personen, wier benoeming tot titelvoerend lid aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd, zal gevoegd worden bij de
dagorde van de vergadering.

De hoedanigheid van titelvoerend lid kan worden toegekend aan de leden van de sectie Belgian Association of Paediatric
Anaesthesiologists en aan de leden van andere secties die in de toekomst kunnen worden opgericht onder dezelfde voorwaarden als
deze gehanteerd voor de leden van de hoger genoemde Vereniging .
Art. 6. – De hoedanigheid van erelid mag door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, toegekend worden aan
personen van Belgische of andere nationaliteit , die een erkende wetenschappelijke bekendheid genieten, de Vereniging een bijzondere
belangstelling toedragen door het inzenden van waardevolle bijdragen in het tijdschrift van de Vereniging. Deze ereleden hebben geen
stemrecht, betalen geen bijdrage en zijn niet verkiesbaar tot lid van de Raad van Bestuur

Art. 7. – De titel van geassocieerd lid mag door de Raad van Bestuur toegekend worden aan ieder persoon die hiertoe een aanvraag
indient bij de Secretaris-Generaal

Alle personen van Belgische of vreemde nationaliteit, die belangstelling hebben voor de anesthesiologie, de reanimatie, intensieve
zorgen, pijntherapie en aanverwante wetenschappen, en die geen werk voor dragen om de titel van titelvoerend lid te bekomen, kunnen
geassocieerde leden worden. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage.

Een vermindering van de bijdrage wordt toegestaan aan geneesheer-specialisten anesthesie in opleiding in België en aan leden werkend
in ontwikkelingslanden die daarom vragen. De beslissing wordt genomen door de Raad van Bestuur.
De geassocieerde leden mogen de zittingen en bijeenkomsten der Vereniging bijwonen, maar hebben geen stemrecht en zijn niet
verkiesbaar voor de Raad van Bestuur. De hoedanigheid van geassocieerd lid behelst geen wetenschappelijke titel, en mag in geen
enkel geval als dusdanig ingeroepen worden bij organismen, die belast zijn met de toekenning van de erkenning tot geneesheer
specialist in de anesthesie.

Art. 8. – Elk lid kan zich vrij uit de Vereniging terugtrekken door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij de Secretaris - Generaal . De
voorzitter kan ook als ontslagnemend beschouwen elk lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaald heeft zonder aanvaardbaar motief,
niettegenstaande één herinnering door de Schatbewaarder. De uitsluiting van een lid kan door de Algemene Vergadering bij geheime
stemming uitgesproken worden, door een beslissing genomen bij meerderheid der stemmen.
Art. 9. - In ieder geval veronderstelt de benoeming tot lid van de Vereniging het akkoord gaan van de kandidaat met de statuten van
de Vereniging.

Hoofdstuk III : Algemene Vergadering

Art. 10. – De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar in de maand novemberbijeen in de sociale zetel of op om het
even welke plaats, aangeduid door de Raad van Bestuur. Bovendien kunnen buitengewone vergaderingen bijeen geroepen worden op
voorstel van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en op plaats en datum, beslist door de Voorzitter. In beide gevallen verwittigt de
Raad van Bestuur de leden met een gewone brief die minstens drie wekenvoor de datum der bijeenkomst verzonden wordt, en die de
dagorde vermeldt. Met de toestemming der meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde titelvoerendeleden kan de
vergadering geldig punten bespreken, die niet op de dagorde vermeld staan.

Art. 11. – De Algemene Vergadering neemt alle beslissingen die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel der Vereniging. Onder
haar bevoegdheid vallen de wijziging der statuten, de benoeming of het ontslag van de leden van de Raad van Bestuur, de goedkeuring
van het budget en van de rekeningen, de benoeming en het ontslag van leden en de ontbinding van de Vereniging.

Wanneer de vergadering geroepen wordt om de statuten te wijzigen zal het voorwerp van deze wijziging op de uitnodiging moeten
vermeld worden. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij absolute (50% + 1 stem) meerderheid van de
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Enkel de titelvoerende leden zijn stemgerechtigd. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander titelvoerend lid. Elk
titelvoerend lid mag ten hoogste twee volmachten van andere titelvoerende leden aanvaarden. De andere leden van de Vereniging
hebben een raadgevende stem. De beslissingen van de Vergadering worden aan alle leden meegedeeld bij middel van het tijdschrift of
met een rondschrijven.

Art. 12 . – De Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door
de Ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid, door het oudste lid van de Raad van Bestuur.

Personen die niet tot de Vereniging behoren, mogen de vergaderingen en de zittingen bijwonen na voorstelling door een titelvoerend lid
en op voorwaarde dat geen enkel aanwezig titelvoerend lid hiertegen verzet aantekent.

Hoofdstuk IV : De Raad van Bestuur

Art. 13. – De Raad van Bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris-generaal, en een
schatbewaarder. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor vier jaar.

Art.14. -. De Algemene Vergadering duidt om de twee jaar onder de kandidaten en bij geheime stemming de ter vervanging van de
uittredende leden de kandidaten voor de Raad van Bestuur aan. De hernieuwing geschiedt om de twee jaar per helft gedurende het
laatste trimester. (De verkiezingen gebeuren ambtshalve op de pare jaren). De uittredende leden zijn opnieuw verkiesbaar, het
mandaat van de Voorzitter is niet onmiddellijk hernieuwbaar.

Art. 15. – De voorzitter wordt verkozen uit de leden van de Raad van Bestuur voor een periode van twee jaar waarbij rekening
gehouden wordt met de taalalternatie. De gekozen voorzitter is een jaar ondervoorzitter. Na zijn mandaat blijft hij ambtshalve nog
ondervoorzitter gedurende één jaar.

Art. 16 . – . De diensthoofden van de universitaire diensten van anesthesie maken ex officio deel uit van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur neemt een vertegenwoordiger op van iedere sectie of die werd gevormd in de schoot van de B.V.A.R. of die zich
ermee affilieert. Deze vertegenwoordigers (aangeduid door de sectie) hebben een raadgevende taak zonder stemrecht . Hun mandaat
heeft een duur van twee jaar . De vertegenwoordiger van de sectie moet lid zijn van de B.V.A.R. Waarnemers van verenigingen die
actief zijn in het veld van de anesthesie kunnen een vergadering bijwonen op hun verzoek of op uitnodiging van de B.V.A.R.

Art. 17 . – De titelvoerende leden die hun kandidatuur voordragen voor de functie van beheerder moeten de secretaris-generaal
schriftelijk verwittigen drie maanden vóór de algemene vergadering in de loop van de eerste semester van het verkiezingsjaar (pare
jaren dus), postdatum als bewijs. De lijst der kandidaten zal vermeld worden op de uitnodiging tot de Algemene Vergadering. De
kandidaten die het grootste aantal stemmen bekomen worden benoemd. In geval twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen
bekomen zal deze met het oudste lidmaatschap benoemd worden. Bij gelijke anciënniteit wordt het oudste lid verkozen. Bij de
eerstvolgende Algemene Vergadering wordt voorzien in de vervanging van leden van de Raad van Bestuur die ofwel overleden zijn ofwel
ontslag nemen of uit hun ambt ontzet. Het ter vervanging gekozen lid voleindigt het mandaat van diegene die hij vervangt.

Art. 18 . – De Raad van Bestuur vergadert minstens éénmaal per jaar en ook zo dikwijls als het belang der Vereniging dit vereist op
uitnodiging van de Voorzitter.

Hij voert de beslissingen van de Algemene Vergadering uit en neemt alle maatregelen die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
doel van de Vereniging. Hij bepaalt namelijk de wijze van publicatie der mededelingen en der zittingsverslagen. De beslissingen van de
Raad van Bestuur worden genomen met de meerderheid der stemmen van de aanwezigen. In geval van gelijkheid van stemmen is deze
van de voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen van de raad worden vastgesteld door processen-verbaal, getekend door de Voorzitter en de Secretaris-Generaal, of hun
vervangers op de vergadering. De akten die betrekking hebben tot de Vereniging worden gezamenlijk ondertekend door de Voorzitter en
de Secretaris-Generaal. De handelingen van het dagelijkse bestuur worden geldig gesteld door de Voorzitter of de Secretaris-Generaal.
Art. 19. – De leden van de Raad van Bestuur zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Uit hoofde van hun
bestuurnemen zij geen enkele persoonlijke verplichting met betrekking tot de verbintenissen der Vereniging.

Art. 20 . – Een reglement van inwendige orde, aangenomen door de Algemene Vergadering voorziet in de regeling van alle punten die
statutair niet worden vermeld, bepaalt de modaliteiten van de werking van de Vereniging alsook het voordragen der mededelingen en
der publicaties.

Art. 21 . – De schatbewaarder heeft tot taak de financiën van de Vereniging te beheren. Hij mag elke som betalen of ontvangen,
kwijtschriften afleveren of ze in bewaring nemen of geven, en elke private of officiële toelage of geldelijke bijdrage ontvangen.

Hoofdstuk V : Wetenschappelijke activiteiten
Art. 22 . – De titelvoerende en/of geassocieerde leden die een mededeling aan de Vereniging wensen te doen worden verzocht contact
te nemen met de Secretaris-Generaal die de modaliteiten hiervoor zal meedelen Deze mededelingen worden voorgedragen in de Engelse
taal.

De publicatie in het tijdschrift is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur; zij geschiedt in het Engels.

Art. 23. - De Vereniging organiseert minstens éénmaal per jaar een wetenschappelijke vergadering. De Vereniging kan beurzen en
prijzen toekennen.

Hoofdstuk VI : Secties / Belangengroepen

Art. 24 . – In de Belgische Vereniging voor Anesthesie en Reanimatie kunnen secties gevormd of opgenomen worden welk zich bezig
houden met een beperkt en gespecialiseerd gebied van de anesthesiologie, de reanimatie, de pijnbestrijding, de intensieve zorgen en
aan de anesthesiologie aanverwante wetenschappen. Zij genieten binnen de schoot van de Vereniging van een autonomie. Hun
mogelijke aansluiting zal telkenmale voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

Art. 25 . – De eerste sectie welke aldus gevormd wordt is de Pediatrie Sectie van de Belgische Vereniging voor Anesthesie en
Reanimatie. De tweede sectie welke aldus gevormd wordt is de sectie “Pijn en Pijntherapie” van de Belgische Vereniging voor Anesthesie

en Reanimatie .
Hoofdstuk VII : Bijdragen

Art. 26 . – De leden betalen jaarlijks een bijdrage die een abonnement op de Acta Anaesthesiologica Belgica, volledige toegang tot de
website van de vereniging, het inschrijvingsgeld voor het jaarlijks congres van de vereniging alsook de toegang tot de R.M. (Research
Meetings) omvat. De hoegrootheid wordt ieder jaar bepaald door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De
jaarlijkse bijdrage is niet terugbetaalbaar.

Diegenen die niet in orde zijn met betalen van hun lidgeld na één herinnering zullen geschrapt worden uit de Vereniging. Zij kunnen
opnieuw lid worden van de Vereniging mits betalen van het lidgeld.

Art. 27. – De inkomsten en fondsen van de Vereniging zullen gebruikt worden voor het financieren en ondersteunen van het doel en de
activiteiten van de Vereniging, inclusief de uitgave van het tijdschrift Acta Anaesthesiologica Belgica en de organisatie van
wetenschappelijke vergaderingen.

De Vereniging zal haar fondsen consolideren om mogelijke toekomstige verliezen te dekken. De Raad van Bestuur oefent het toezicht
uit.

Hoofdstuk VIII : Rekeningen

Art. 28. – Elk jaar brengt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering verslag uit over zijn beheer.

De schatbewaarder brengt verslag uit over de staat van ontvangsten en uitgaven waarvan hij de bewijsstukken bewaart. De Algemene
Vergadering mag twee titelvoerende leden aanduiden om het beheer van de schatbewaarder te controleren. Zij houdt toezicht over de
bestemming van de fondsen waarover de Vereniging beschikt.

Art. 29. - De Raad van Bestuur zal jaarlijks een budget opstellen dat alle voorziene uitgaven van de Vereniging voor het volgend jaar
omvat en dit voorleggen ter goedkeuring/amendering op de Algemene Vergadering.
Hoofdstuk IX : Ontbinding

Art. 30 . – Het besluit tot ontbinding der Vereniging mag slechts genomen worden door de Algemene Vergadering voor zover een
quorum van 2/3 van de titelvoerende leden aanwezig is en dat er gestemd is door 2/3 van de aanwezigen. Indien het quorum niet werd
bereikt zal de stemming gebeuren op een Uitzonderlijke Algemene Vergadering die plaats zal hebben binnen de twee maanden na de
vorige Algemene Vergadering. Alle titelvoerende leden worden schriftelijk uitgenodigd en deze uitnodiging zal de dagorde vermelden van
de vergadering. Deze vergadering vereist geen quorum . De stemming zal geldig zijn bij een eenvoudige meerderheid van de aanwezige
leden.
Art. 31. – De bestemming van het maatschappelijk bezit of vermogen wordt geregeld door de Algemene Vergadering die tot de
ontbinding besloot.

