Statutenwijziging en gecoördineerde versie van de gewijzigde statuten van de Belgian Pain Society
(BPS) vzw
(vereniging zonder winstoogmerk)
Ondernemingsnummer 0448478609

De Algemene Vergadering, verzameld op 16 december 2014, heeft beslist om de artikelen 1, 2, 3, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 en 23 van de statuten te wijzigen. De nieuwe gecoördineerde
versie van de statuten luidt als volgt. Deze nieuwe versie vervangt de vorige.
Hoofdstuk I
Benaming - Zetel - Doel
Art. 1. - De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam "Belgian Pain Society". Als afkorting
gebruikt de vzw de benaming BPS.
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken die uitgaan van de verenigingen
zonder winstoogmerk vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", alsmede door het adres
van de zetel van de vereniging.
Elke persoon die optreedt voor de vereniging in een hierboven genoemd document waarin één van deze
vermeldingen niet voorkomt, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel
van de verbintenissen die hierin worden aangegaan.
Art. 2. - De vzw heeft als maatschappelijke zetel het volgende adres: UZ Leuven, Campus Pellenberg,
Leuvens Algologisch Centrum, Weligerveld 1, 3212 Pellenberg, gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Leuven.
De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht, door een besluit van de Algemene Vergadering die
vergadert onder de voorwaarden voorzien voor de wijziging van de statuten, naar elke andere plaats in
België, waarbij dit besluit moet worden neergelegd in de griffie van de rechtbank van koophandel en
gepubliceerd binnen de maand in de bijlagen van het Belgische Staatsblad.
Art. 3. - De vzw heeft als doel:
a) het aanmoedigen van het wetenschappelijk onderzoek naar pijnmechanismen en pijnsyndromen,
alsmede het helpen verbeteren van de behandeling van patiënten met acute en chronische pijn,
door het samenbrengen van basiswetenschappers, geneesheren en andere professionelen uit
diverse disciplines betrokken bij pijnonderzoek en pijnbehandeling;
b) het stimuleren van de opleiding en de praktijk in het pijndomein;
c) het bevorderen van de verspreiding van de onderzoeksresultaten in het pijndomein;
d) het aanmoedigen van de invoering van een uniforme classificatie, nomenclatuur en definitie van
de pijnsyndromen;
e) het aanmoedigen van de ontwikkeling van een nationale gegevensbank en van een uniform
systeem voor het doorgeven van informatie;
f) het informeren van het publiek over de resultaten en implicaties van het actuele pijnonderzoek;
g) het geven van aanbevelingen aan de overheden betreffende het gebruik van geneesmiddelen en
andere technieken voor de pijnbehandeling, evenals de organisatie van de gezondheidszorg in het
domein van de pijnbehandeling;
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h) het ontwikkelen van andere activiteiten die voortvloeien uit of in het verlengde liggen van de
hierboven vermelde doelstellingen.
i) het bevorderen van een multidisciplinaire aanpak in het beheer van eender welke pijn.
Art. 4. - De vzw mag alle (soorten) rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het
verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de vzw, en dit onbeperkt en zonder grenzen op het vlak
van tijd of frequentie. Zij mag hiertoe alle roerende of onroerende goederen verwerven, behouden en van
de hand doen op welke wijze ook (eigendom, naakte eigendom, vruchtgebruik, gebruik ter bede,
bruikleen, bezit…).
De vzw mag ook economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de
opbrengst van deze activiteiten integraal wordt aangewend voor de verwezenlijking van het statutaire
doel.
Hoofdstuk II
Leden
Art. 5. - De vereniging telt leden die kunnen behoren tot alle specialismen die pijntherapie en
pijndiagnostiek en/of fundamenteel en klinisch onderzoek op het gebied van pijn uitvoeren, m.a.w. de
vereniging is multidisciplinair.
Art.6. - De vereniging telt uitsluitend vaste leden als leden.
Art. 7. - Voor de vaste leden geldt het volgende:
- het aantal vaste leden is onbeperkt, maar moet ten minste 8 bedragen. In elk geval moet het aantal
vaste leden groter zijn dan het aantal bestuurders;
- de kandidaat die vast lid wil worden, stuurt aan de voorzitter een brief, mede ondertekend door
twee leden van de vzw. De voorzitter zorgt voor de inschrijving van het nieuwe lid in het register
volgens artikel 8 van onderhavige statuten en dit zo snel mogelijk. De datum van de toetreding is
de dag van de registratie van het nieuwe lid in het genoemde register;
- -de jaarlijks te betalen lidmaatschapsbijdrage bedraagt maximaal 150 euro, ongeacht de
beroepsgroep, en wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van
Bestuur; het maximumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de evolutie van het indexcijfer
van de consumptieprijzen; de Algemene Vergadering bepaalt het bedrag van de specifieke
bijdrage voor elke beroepsgroep;
- het lidmaatschap van de vaste leden is één jaar geldig en jaarlijks hernieuwbaar, door de
eenvoudige betaling van de bijdrage die werd bepaald voor het jaar waarvoor het lidmaatschap
wordt vernieuwd. De vernieuwing wordt ingeschreven in het register van de leden;
- het lidmaatschap eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag of uitsluiting. De uitsluiting van een
vast lid kan alleen worden uitgevaardigd door de Algemene Vergadering, in een geheime
stemming met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De
Raad van Bestuur kan overgaan tot een schorsing van de vaste leden die zich schuldig zouden
hebben gemaakt aan ernstige inbreuken op de statuten of op de nationale wetgeving, in
afwachting van een beslissing van de Algemene Vergadering;
- elk lid kan zich vrij uit de vereniging terugtrekken door een eenvoudige schriftelijke mededeling
van zijn ontslag bij de secretaris van de Raad van Bestuur. De voorzitter kan ook als
ontslagnemend beschouwen elk lid dat:
o zijn jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage niet betaald heeft in de maand van de herinnering die
hem wordt toegezonden per post;
o niet meer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap zoals voorzien in artikel 5.
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-

ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op gelijk welk deel van het
maatschappelijk vermogen van de vereniging.
in ieder geval veronderstelt de benoeming tot lid van de vereniging dat de kandidaat akkoord gaat
met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Art. 8. – Op de zetel van de vereniging wordt een ledenregister gehouden dat de naam, voornaam en
woonplaats van de leden vermeldt. Alle beslissingen inzake toetreding, uittreding of uitsluiting van de
leden worden hierin opgenomen. De Raad van Bestuur dient daartoe het nodige te doen binnen de acht
dagen na de kennisgeving van de beslissing die de Raad kreeg aangaande de wijziging.
Het register ligt ter inzage van de leden in de maatschappelijke zetel van de vereniging, en dit zonder
verplaatsing van het register.
Hoofdstuk III
Algemene Vergadering
Art.9. - De samenstelling van, aanwezigheid op, toelating tot, vertegenwoordiging in en bijstand op de
Algemene Vergadering wordt als volgt geregeld:
- ze is samengesteld uit alle vaste leden van de vzw;
- een vast lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander vast lid via schriftelijke volmacht;
- een vast lid mag niet meer dan 1 vast lid vertegenwoordigen;
- een vast lid mag worden bijgestaan door een advocaat of raadsman als het over een agendapunt
gaat waar hij als vast lid of in een andere hoedanigheid persoonlijk bij betrokken is (bv.
uitsluiting, …)
Art. 10. - De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen, in de loop van de eerste
helft van het jaar dat volgt op het sluiten van de rekeningen. Bovendien kunnen buitengewone
vergaderingen bijeengeroepen worden op voorstel van de meerderheid van de Raad van Bestuur van de
BPS of op voorstel van ten minste 1/5 van de vaste leden van de BPS. In dit laatste geval moet de Raad
van Bestuur de Algemene Vergadering samenroepen binnen de 21 dagen na de vraag tot bijeenroeping.
De Algemene Vergadering vindt plaats uiterlijk de veertigste dag na deze vraag.
De oproeping gebeurt via gewone of elektronische post, minstens drie weken voor de Vergadering
plaatsvindt, en draagt de handtekening van de voorzitter of van een lid van de Raad van Bestuur.
De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de Vergadering. Elk voorstel
ondertekend door een twintigste van de vaste leden moet worden opgenomen in de agenda, mits het ten
minste acht dagen vooraf aan de leden wordt meegedeeld.
De Vergadering kan niet geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij de
meerderheid van de aanwezige vaste leden meent dat de urgentie een uitstel verhindert. Ze kan dit nooit
doen in de gevallen vermeld in de artikelen 8 (wijziging van de statuten), 12 (uitsluiting van een lid), 20
(vrijwillige ontbinding van de vereniging) en 26 quater (omzetting van de vereniging in een
vennootschap met een sociaal oogmerk) van de wet van 27 juni 1921.
Art. 11. - Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd voor de volgende zaken:
- goedkeuring van de statuten en goedkeuring van gelijk welke wijziging van de statuten;
- (her)benoeming van de bestuurders, vaststelling van de (eventuele) vergoeding van de
bestuurders, kwijting van de bestuurders en instellen van een vordering tegen de bestuurders
wegens slecht beheer en afzetting van de bestuurders;
- goedkeuring van de jaarrekeningen en goedkeuring van de begroting;
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-

-

goedkeuring van het principe van de ontbinding van de vereniging, benoeming van de
vereffenaar naar aanleiding van vereffening in het kader van de ontbinding, beslissing
betreffende het bepalen van de vergoeding van de vereffenaars bij een vrijwillige ontbinding en
bestemming van het actief van de Vereniging bij de ontbinding;
beslissing tot uitsluiting van een vast lid;
beslissing tot omzetting van de vzw in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
alle andere door de wet en onderhavige statuten expliciet aan de Algemene Vergadering
toegekende bevoegdheden.

Art. 12. – Op de Algemene Vergadering heeft ieder lid een gelijke stem en worden de beslissingen
genomen door een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden,
behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. De nietige stemmen, blanco
stemmen evenals de onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid.
Wanneer de vergadering wordt samengeroepen met als doel een wijziging van de statuten, worden het
voorwerp van deze wijziging en het concrete voorstel vermeld in de oproeping. De Algemene
Vergadering kan slechts geldig samenkomen indien 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De wijzigingen van de statuten zijn goedgekeurd bij het behalen van 2/3 der stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden. Wanneer echter de wijziging betrekking heeft op het doel of op de
doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden goedgekeurd met een
meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de
eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zal er een
buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden binnen de twee maanden na de vorige Algemene
Vergadering en ten vroegste 15 dagen na de eerste. Alle leden worden schriftelijk uitgenodigd, met
vermelding van de agenda van de vergadering. Voor deze vergadering is geen aanwezigheidsquorum
vereist. De stemming is geldig bij een tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden voor de wijzigingen die niet betrekking hebben op een of meer doelen
waarvoor ze werd opgericht, en bij een viervijfde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden voor wijzigingen die betrekking hebben op een of meer doelen waarvoor ze
werd opgericht.
De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde
voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van een of meer doelen van de vereniging.
De Algemene Vergadering kan zich alleen uitspreken over de omzetting van de vereniging in een
vennootschap met een sociaal oogmerk conform de regels voorgeschreven in de wet van 27 juni 1921.
Art. 13. - 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 de secretaris van de Raad
van Bestuur.
Art. 14. – De bekendmaking van de beslissingen van de Algemene Vergadering wordt als volgt geregeld:
ze worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en één
bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden en derden ter plaatse inzage hebben.
Alle geïnteresseerde leden of derden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de
voorzitter van de Raad van Bestuur en een bestuurder.
De beslissingen betreffende de wijzigingen van de statuten, de benoeming en afzetting van de
bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur en de commissarissen, evenals betreffende de
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ontbinding of de omzetting van de vereniging worden zonder verwijl neergelegd op de griffie van de
rechtbank van koophandel om te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Hoofdstuk IV
Raad van Bestuur
Art. 15. - Samenstelling en verkiezing van de bestuurders
De Raad van Bestuur (ook wel Bureau genoemd) is samengesteld uit 7 bestuurders, verkozen door de
Algemene Vergadering uit de vaste leden van de vereniging. Alle bestuurders zijn aangesloten bij de
IASP. Enkel de vaste leden die reeds minimaal 1 jaar lid zijn van de vzw mogen hun kandidatuur
indienen bij de secretaris van de BPS teneinde bestuurder te worden. De kandidatuurstelling dient
volgens de regelgeving van de aftredende Raad van Bestuur te verlopen. Bij de verkiezing door de
Algemene Vergadering van benoeming kan elk vast lid slechts één volmacht van een ander lid
meebrengen. Op de kieslijst staan alle kandidaten vermeld. Ingeval het stembiljet meer kruisjes telt dan
het aantal te verkiezen kandidaten is de stem ongeldig.
De duur van het mandaat van de bestuurders is drie jaar, eenmaal hernieuwbaar (maximaal 6 jaar). Na
een periode van 3 jaar afwezigheid (1 verkiezingsbeurt) kan een vroeger verkozen bestuurder opnieuw
zijn kandidatuur stellen.
De leden van de Raad van Bestuur kiezen zelf hun voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester. Ingeval de voorzitter verhinderd is, worden zijn taken waargenomen door de
ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Om een bepaald taalevenwicht te bewaren moeten minimaal 2 leden uit het Franstalige landsgedeelte en
minimaal 2 leden uit het Nederlandstalige landsgedeelte worden verkozen. Iedere verkozen bestuurder
gebruikt zijn eigen moedertaal of een taal naar keuze, opdat de vergaderingen optimaal kunnen verlopen.
Om een multidisciplinaire vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur te garanderen, moet de Raad van
Bestuur minimaal 2 en maximaal 4 niet-artsen tellen.
Zolang de Algemene Vergadering niet heeft gezorgd voor de vervanging van de Raad van Bestuur aan
het einde van het mandaat van de bestuurders, blijven deze in functie in afwachting van een beslissing
van de Algemene Vergadering.
Art. 16. - Het mandaat van de bestuurders eindigt:
- wanneer ze niet meer voldoen aan de voorwaarden van artikel 15 van onderhavige statuten;
- bij overlijden;
- bij afzetting door de Algemene Vergadering, die dit te allen tijde kan beslissen;
- bij het verstrijken van de termijn van drie jaar;
- op grond van door de wet opgelegde redenen;
- in geval van ontslag.
Elke bestuurder die zijn ontslag wil geven, moet dit schriftelijk indienen bij de andere leden van de Raad
van Bestuur. Dit ontslag mag zich niet voordoen op ongepaste wijze. Als het ontslag voor gevolg heeft
dat het aantal bestuurders wordt verminderd tot een aantal onder het wettelijk en statutair vastgelegde
aantal, blijft de bestuurder in functie tot aan zijn vervanging door de Algemene Vergadering.
Een bestuurder die afwezig is op meer dan 4 vergaderingen van de Raad zonder geldige reden wordt
verondersteld ontslagnemend te zijn. Maar hij blijft aansprakelijk als bestuurder, zolang de Algemene
Vergadering geen akte heeft genomen van zijn ontslag.
Wanneer er een mandaat vacant is, voleindigt de bestuurder die daartoe werd benoemd door de
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Algemene Vergadering het mandaat van degene die hij vervangt. Bij wijze van uitzondering op de regel
bepaald in artikel 15 van onderhavige statuten mag deze bestuurder worden benoemd na dit mandaat dat
hij overneemt voor twee andere opeenvolgende mandaten.
Art. 17. De Raad van Bestuur heeft de volgende bevoegdheden:
- hij staat in voor het bestuur van de vzw, het dagelijks bestuur inbegrepen, zonder bijkomende
goedkeuring van de Algemene Vergadering, hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder
uitzondering, van bestuur en beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs gratis, het
hypothekeren, het lenen en uitlenen, zonder limiet op de termijn, van roerende en onroerende
goederen; hij is bevoegd voor alle handels-, verzekerings- en bankverrichtingen, inclusief het
opheffen van hypotheken;
- hij vertegenwoordigt de vzw, zonder bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering, in
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en handelingen; hij kan optreden in alle
rechtsgedingen, tegen of door de vzw gevoerd; hij beslist autonoom over het al dan niet
gebruiken van rechtsmiddelen; hij verbindt geldig de vereniging in alle soorten contracten die
mogelijk zijn. Twee bestuurders, wie ze ook zijn, kunnen met hun gezamenlijke handtekening de
vzw verbinden en vertegenwoordigen in alle materies; het louter bewijs van hun benoeming
volstaat hiervoor;
- hij heeft de residuaire bevoegdheid binnen de vzw voor alles wat niet is geregeld (met name de
goedkeuring van een huishoudelijk reglement), behalve voor wat expliciet door de wet aan de
Algemene Vergadering is toegekend en voorbehouden en wat door onderhavige statuten expliciet
is toegekend aan een ander orgaan;
- de Raad kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een of meer van zijn leden
of aan een gevolmachtigde derde;
- de stukken met betrekking tot het dagelijks bestuur en de kwijtingen via de Post, worden geldig
ondertekend door de voorzitter of door een daartoe aangeduide bestuurder, of door een
gevolmachtigde derde.
Art. 17 bis. - De Raad van Bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de
vereniging delegeren, met gebruik van de eraan verbonden handtekening, aan een of meer van haar
leden of aan een derde partij.
Als ze met meerderen zijn, treden ze individueel op.
De duur van het mandaat van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur bedraagt drie jaar,
hernieuwbaar.
Dit mandaat wordt gratis uitgeoefend.
We verstaan onder "dagelijks bestuur" alle handelingen waarvan de urgentie en/of de mate van belang
geen beslissing van de Raad van Bestuur vereisen. In elk geval mogen de handelingen van het dagelijks
bestuur het bedrag van 5.000 euro niet overschrijden.
Art. 18. - De Raad van Bestuur is uitsluitend samengesteld uit bestuurders. De bestuurder kan volmacht
geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meer dan één
andere bestuurder vertegenwoordigen;
een bestuurder mag zich laten bijstaan door een advocaat of raadsman als het over een agendapunt gaat
waar hij als bestuurder of in een andere hoedanigheid persoonlijk bij betrokken is.
Art. 19. - De Raad van Bestuur komt slechts geldig samen en beslist slechts geldig mits de meerderheid
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder heeft een gelijke stem. De
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
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De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door de ondervoorzitter of door
minstens twee bestuurders. De oproepingen voor de Raad van Bestuur worden per gewone of
elektronische post verstuurd. De oproeping bevat ook de agenda voor de vergadering. De agenda wordt
opgesteld door de voorzitter, maar iedere bestuurder heeft het recht punten op de agenda te laten
plaatsen. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter, of wanneer beiden afwezig zijn, door de oudste bestuurder. Van elke vergadering wordt
een verslag opgemaakt, dat op de eerstvolgende vergadering wordt goedgekeurd en vervolgens
ondertekend door de voorzitter. Deze verslagen worden bewaard in een speciaal register. Uittreksels uit
het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Een bestuurder die in het kader van een te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft dat
tegengesteld is aan dat van de vereniging, moet dit melden en mag niet deelnemen aan de stemming.
Zijn onthouding wordt vermeld in het verslag van de vergadering.
Hoofdstuk VI
SIGs/PIGs
Art. 20. Binnen de BPS kunnen de leden die een bijzondere belangstelling delen voor bepaalde klinische
domeinen of gespecialiseerde beroepspraktijken, groepen vormen. De Special Interest Groups (SIGs)
bieden hun leden de gelegenheid om diepgaande, interdisciplinaire discussies te voeren, gefocust op
bepaalde belangstellingsdomeinen. De Professional Interest Groups (PIGs) verzamelen professionals van
een zelfde beroepsgroep die hun ervaringen willen delen. De werking van deze groepen en hun
samenwerking met de BPS zijn beschreven in het document "Special interest Groups (SIGs) and
Professional Interest Groups (PIGs) Guidelines”. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt door de
Raad van Bestuur van de BPS.

Hoofdstuk VII
Rekeningen en begroting
Art. 21. - De inkomsten en fondsen van de vzw worden gebruikt voor het financieren en ondersteunen
van het doel en de activiteiten van de vzw en de organisatie van wetenschappelijke vergaderingen, indien
geen sponsoring wordt gevonden, en dit alles na goedkeuring van de Raad van Bestuur.
De vzw consolideert haar fondsen om mogelijke toekomstige verliezen te dekken.
Art. 22. - Elk jaar brengt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering verslag uit over zijn
bestuur.
De penningmeester brengt verslag uit over de staat van ontvangsten en uitgaven waarvan hij de
bewijsstukken bewaart. De Algemene Vergadering houdt toezicht op de bestemming van de fondsen
waarover de vzw beschikt en keurt de door de Raad van Bestuur voorgelegde rekeningen goed.
Art. 23. – De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een begroting op met daarin alle voorziene uitgaven van de
vzw voor het volgende jaar en legt deze voor ter goedkeuring/amendering op de Algemene Vergadering.
Hoofdstuk VIII
Duur, periodes en einde van de vzw
Art. 24- De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.
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Art. 25- Het boekjaar loopt van 01/01 tot 31/12.
Art. 26- In geval van een ontbinding wordt het vermogen toegewezen aan het volgende onbaatzuchtige
doel, gelijkaardig aan dat van onderhavige vzw: overdracht aan de European Federation of IASP
Chapters (EFIC) vzw of aan een andere vereniging met gelijkwaardige doelstellingen.
Hoofdstuk IX
Algemene bepalingen
Art. 27- Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

De voorzitter

De secretaris
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