Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming
STATUTEN
(Goedgekeurd in de constitutieve zitting van 9 april 1963 gewijzigd door de Algemene Statutaire
Vergaderingen van 8 februari 1975, 5 december 1981, 5 december 1986 en 3 december 2004)

Artikel 1 – Doelstellingen van de Vereniging
De BELGISCHE VERENIGING VOOR STRALINGSBESCHERMING is een wetenschappelijke
vereniging die tot doel heeft:
1) haar leden objectieve en hoogwaardige informatie te verschaffen over alle aspecten van de
bescherming tegen ioniserende stralingen,
2) bij te dragen tot de kennis van de stralingsbescherming bij alle belanghebbende personen en
verenigingen,
3) de ontwikkeling van de stralingsbescherming te blijven bevorderen door het samenbrengen van
diverse wetenschappelijke disciplines en door contacten op internationaal niveau te onderhouden,
4) een onafhankelijk advies te verlenen over wetenschappelijke, wettelijke of organisatorische aspecten
van de stralingsbescherming, telkens wanneer de Vereniging dit nodig acht of hierom verzocht wordt.

Artikel 2 – Leden van de Vereniging
De Vereniging is samengesteld uit effectieve leden (met een opleiding van universitair niveau) en
geassocieerde leden (alle andere personen), die belang stellen in de bescherming tegen ioniserende straling.

Artikel 3 – Aanvaarding nieuwe leden
De effectieve leden en de geassocieerde leden worden door de Algemene Vergadering aanvaard bij
meerderheid van de aanwezige effectieve leden.
De stemming zal geheim zijn telkens dit door een aanwezig effectief lid wordt gevraagd.
De kandidatuur van ieder lid moet voorgedragen worden door twee effectieve leden en aangekondigd
worden op de agenda van de volgende Algemene Vergadering.
Vooraleer aan de stemming van de Algemene Vergadering onderworpen te worden, moet de kandidatuur van
de leden vooraf en bij eenparigheid aanvaard zijn door de leden van het Bureau.

Artikel 4 - Bijdrage
De jaarlijkse bijdrage wordt ieder jaar tijdens de Algemene Vergadering vastgelegd, op voorstel van het
Bureau.

Artikel 5 – Samenstelling van het Bureau
De Vereniging wordt geleid door een Bureau samengesteld uit de volgende personen: een voorzitter, een
eerste ondervoorzitter (toekomstig voorzitter), een tweede ondervoorzitter (uittredend voorzitter), een
secretaris-generaal, een adjunct secretaris-generaal (toekomstig secretaris-generaal), een penningmeester, en
een bestendige secretaris.
Het Bureau omvat daarenboven ten hoogste twaalf leden. Raadgevers kunnen toegevoegd worden om
specifieke problemen te bestuderen. Gewezen voorzitters kunnen de vergaderingen van het Bureau bijwonen
als raadgevers.

Artikel 6 – Aanstelling van het Bureau
Het Bureau, samengesteld uit effectieve leden, wordt voor een periode van twee jaar aangesteld door de
Algemene Vergadering, behalve de secretaris-generaal die aangesteld wordt voor vier jaar.
De voorzitter uitgezonderd, zijn de uittredende leden onmiddellijk herkiesbaar in dezelfde functie.
De verkiezingen hebben plaats met absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige effectieve leden.
Zij zullen bij geheime stemming plaats grijpen zodra minstens twee effectieve leden hierom verzoeken.
Het aantal vergaderingen van het Bureau mag niet kleiner zijn dan drie per jaar.
In geval één der functies bij het Bureau vacant is, wordt tijdens de eerst volgende vergadering van het
Bureau een vervanger aangesteld ter beëindiging van het mandaat van zijn voorganger.
De Algemene Vergadering kan, op voorstel van het Bureau, de titels van Erevoorzitter en Erelid toekennen.

Artikel 7 – Activiteiten van de Vereniging
Het Bureau heeft de volmacht om Wetenschappelijke Vergaderingen te organiseren en werkgroepen rond
een actueel thema op te richten.
De Algemene Vergadering wordt minstens éénmaal per jaar, in de loop van de eerste veertien dagen van
december gehouden. Al de leden van de Vereniging worden op de Algemene Vergadering uitgenodigd. De
rekeningen van de Vereniging worden afgesloten op 30 november. De secretaris-generaal en de
penningmeester zullen een verslag over het afgelopen dienstjaar voorleggen op de Algemene Vergadering.

Artikel 8 – Publicaties van de Vereniging
De Vereniging mag, na toestemming van het Bureau, in één of meerdere organen die zij als geschikt
beschouwt, informatie voor de leden publiceren. Dit geldt in het bijzonder de bijdragen en mededelingen die
in de Wetenschappelijke Vergaderingen werden voorgedragen.

Artikel 9 – Bijzondere gevallen
Al de aangelegenheden die in de onderhavige statuten niet voorzien zijn, worden door het Bureau
afgehandeld, dat zijn beslissing zal onderwerpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
Een Buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen binnen dertig dagen nadat minstens 10
effectieve leden hier schriftelijk om verzoeken.

Artikel 10 – Wijziging van de statuten
Over de wijzigingen van de huidige statuten kan slechts worden beslist door een Algemene Vergadering met
een tweederde meerderheid van de aanwezige effectieve leden.
De uitnodiging voor deze Algemene Vergadering zal moeten vergezeld zijn van de tekst van de voorgestelde
wijzigingen.

