
KONINKLIJKE ARTSENVERENIGING VAN ANTWERPEN 

 

TITEL I . - BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR 

Artikel 1.- De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk. 
Zij bestaat uit artsen van Antwerpen en omgeving die onderhavige statuten onderschrijven, 
evenals uit factoren uit de gezondheidszorg die in uitvoering ervan later zouden worden 
aangenomen als toegevoegd lid. 
Artikel 2.- De vereniging heeft haar zetel in het arrondissement Antwerpen. 
Artikel 3.- De vereniging draagt de naam ‘Koninklijke Artsenvereniging Van Antwerpen’; in 
het kort: ‘KARVA.’ Elke benaming mag afzonderlijk worden gebruikt. 
Artikel 4.- Zij beoogt de uitoefening van de geneeskunde te bevorderen conform de stand 
van de wetenschap met respect voor wettelijke en deontologische bepalingen. Zij streeft 
naar de bevordering van de samenhorigheid tussen huisartsen en specialisten, tussen al 
haar leden onderling, alsook tussen de artsen, instellingen en verenigingen die hetzelfde 
doel nastreven. 
Artikel 5.- De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

TITEL II.- LEDEN, AANVAARDING, UITTREDING, UITSLUITING 

Artikel 6.- De vereniging bestaat uit gewone leden (artsen), toegevoegde leden en ereleden. 
Enkel de gewone leden zijn verkiesbaar in de raad van bestuur en alleen zij hebben 
stemrecht op de algemene vergadering. Hun aantal mag niet minder zijn dan zeven. De 
ereleden en toegevoegde leden worden uitgenodigd op de algemene vergadering, zowel 
gewone als buitengewone, waar ze adviserende stem hebben. 
Toegevoegde leden zijn leden, niet-artsen, maar wel werkzaam in de medische sector. 
Artikel 7.- Ieder arts die als gewoon lid wenst deel uit te maken van de vereniging moet 
daartoe een aanvraag indienen bij de raad van bestuur. 
Hij/zij zal slechts worden aangenomen, wanneer hij/zij ten minste de twee derde behaalt van 
de stemmen van de raadsleden die op de zitting aanwezig zijn. 
De toegevoegde leden en de ereleden, waarvan het aantal het vierde van de gewone leden 
niet mag overtreffen, worden tevens door de raad van bestuur bij twee-derde meerderheid 
aanvaard. 
Artikel 8.- De leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken mits hun 
ontslag schriftelijk mede te delen aan de secretaris of aan de voorzitter, die er de raad van 
beheer van verwittigen. 
Evenwel kan een lid, wanneer het zijn lidmaatschapsgeld binnen de 14 dagen na de tweede 
aanmaning tot betaling niet heeft betaald, als ontslagnemend worden beschouwd. 
Artikel 9.- Tot de uitsluiting van een lid kan enkel door de algemene vergadering beslist 
worden met twee derde van de meerderheid der aanwezige leden. 
De raad van bestuur kan, tot na de beslissing van de algemene vergadering, de leden 
schorsen die zich schuldig zouden maken aan zware overtreding van de statuten, de wet of 
de deontologie. 
Artikel 10.- Een uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een uitgesloten, 
uittredend of overleden lid kunnen geen enkele aanspraak maken op het vermogen van de 
vereniging. Hun lopende bijdrage blijft eigendom van de vereniging. 
Artikel 11.- De gewone leden en toegevoegde leden betalen een jaarlijkse bijdrage, die elk 
jaar door de algemene statutaire vergadering wordt vastgesteld. Het maatschappelijk jaar 
begint op 1 januari. 

TITEL III.- BEHEER EN DAGLIJKS BESTUUR 

Artikel 12.- De Koninklijke Artsenvereniging Van Antwerpen wordt beheerd door een raad 
van bestuur, samengesteld uit ten minste zeven leden en ten hoogste twintig leden, uit het 
bestand der gewone leden door de algemene vergadering verkozen voor een termijn van 
vier jaar, met een gewone meerderheid der stemmen van de leden aanwezig op de 



algemene vergadering. Ereleden en toegevoegde leden kunnen niet tot bestuurslid worden 
verkozen. De leden van de raad van bestuur worden voor een termijn van vier jaar verkozen. 
De uittredende leden zijn tweemaal onmiddellijk herkiesbaar, met een maximum van drie 
opeenvolgende termijnen van vier jaar. De verkozen voorzitter dient minstens het jaar voor 
zijn indiensttreding lid te zijn van het bestuur. 
De secretaris en de penningmeester zijn tweemaal onmiddellijk herkiesbaar, met een 
maximum van drie opeenvolgende termijnen van vier jaar. 
Het mandaat van de voorzitter duurt vier jaar. Hij/zij is éénmaal onmiddellijk herverkiesbaar 
als voorzitter. 
Elke beheerder, die verkozen wordt om te voorzien in de vervanging van een lid tijdens diens 
mandaat, wordt benoemd voor een periode nodig om dit mandaat de voleindigen. 
Artikel 13.- De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, één ondervoorzitter, 
een secretaris, een penningmeester, een adjunct-secretaris en een adjunct-penningmeester. 
Deze vormen het bureau van de raad van bestuur. 
De voorzitter neemt het voorzittingschap op van de algemene vergadering, van de raad van 
bestuur, van het bureau en van alle andere missies die het logisch gevolg zijn van zijn 
functie. Hij/zij wordt in zijn/haar taken bijgestaan door de ondervoorzitter, die in zijn/haar 
afwezigheid zijn/haar functies overneemt. 
De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst, voor de verzendingen 
der uitnodigingen op de vergaderingen, voor het opstellen en het bijhouden van verslagen 
van de algemene vergaderingen en van de raden van bestuur, voor de bibliotheek en voor 
de personeelszaken. Hij/zij wordt in zijn/haar taken bijgestaan door de adjunct-secretaris, die 
in zijn/haar afwezigheid zijn/haar functies overneemt. 
De penningmeester is de bewaker van alle fondsen van de vereniging. Hij/zij overhandigt 
jaarlijks het financieel rapport aan de algemene vergadering en houdt de raad van bestuur 
op de hoogte van de financiële toestand van de vereniging. Hij/zij beheert het patrimonium 
van de vereniging. Hij/zij wordt in zij/haar taken bijgestaan door de adjunct-penningmeester, 
die in zijn/haar afwezigheid zijn/haar functies overneemt . 
Artikel 14.- De raad heeft de meest uitgebreide machten voor wat betreft het bestuur van de 
vereniging: het aanwerven, lenen, hypotheek plaatsen, enz…, kortom al wat de wet toelaat. 
Al wat niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden, ligt in zijn 
bevoegdheid. De raad benoemt het personeel dat nodig is voor het goede beheer van de 
vereniging. 
Artikel 15.- Het bureau houdt zich bezig met de lopende zaken van het beheer van de 
vereniging, houdt toezicht op het personeel en bereidt de zittingen van de raad voor. 
Artikel 16.- De raad van bestuur komt zo dikwijls bijeen als nodig is voor het goede beheer 
van de vereniging en dit op verzoek van de voorzitter en de secretaris-generaal of op 
verzoek van tenminste één vierde van zijn leden. De besluiten in de raad worden bij 
meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend. 
Artikel 17.- De raad van bestuur kan alle machten die hij zal goedvinden overdragen aan 
personen of comités naar zijn keuze. Onverminderd het bovenstaande, is de vereniging 
steeds geldig verbonden door de gezamenlijke handtekeningen van twee beheerders, leden 
van het bureau, die tegenover derden hun machten niet zullen dienen te bewijzen. 
Bij de benoeming van deze beheerders zal ook hun functie vermeld worden. 

TITEL IV.- DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 18.- De algemene vergadering bestaat uit het geheel van de leden. Enkel de gewone 
leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. De ereleden en de toegevoegde 
leden niet. 
Behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de algemene vergadering: 
1° de wijziging van de statuten; 
2° de benoeming en de afzetting van de beheerder; 
3° de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen; 
4° de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 



5° de uitsluiting van de leden; 
6° de aanvaarding van het reglement van inwendige orde. 
Artikel 19.- De algemene vergadering zal ten minste éénmaal per jaar bijeenkomen en dit 
binnen de zeven weken na 14 januari. 
Op deze vergadering zal de secretaris-generaal verslag uitbrengen over de werking van de 
vereniging en de penningmeester zal de balans voorleggen van het afgelopen burgerlijk jaar. 
De balans zal vijftien dagen voor deze algemene vergadering tijdens de kantooruren op de 
maatschappelijke zetel ter inzage worden gelegd. 
De leden die belet zijn de algemene vergadering bij de wonen, kunnen stemmen door hetzij 
hun stem via aangetekend schrijven aan de voorzitter over te maken, hetzij hun stem af te 
vaardigen van een ander lid, die dan drager moet zijn van hun schriftelijke volmacht. Een 
aanwezig lid kan beschikken over maximum twee volmachten. Alle beslissingen, met 
uitzondering van degene die betrekking hebben op de statuten of de ontbinding van de 
vereniging, worden genomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
Artikel 20.- Alle leden van de vereniging worden minstens 10 werkdagen van te voren 
opgeroepen voor de algemene vergadering. De uitnodiging vermeldt de dagorde waarvan 
niet mag worden afgeweken. 
Artikel 21.- De verkiezing der raadsleden wordt gehouden op de jaarlijkse algemene 
vergadering. De namen van de kandidaten, aanvaard door het dagelijks bestuur, worden 
vermeld in de dagorde die wordt rondgestuurd. De stemming gebeurt met gewone 
meerderheid van de stemmen en kan geheim zijn. 
Het mandaat van een lid van de raad van bestuur kan altijd door de algemene vergadering 
worden ingetrokken. 
Het bureau moet, ten minste twintig dagen voor de algemene vergadering, van de 
kandidaturen in kennis worden gesteld. 
De kandidaten moeten gewoon lid geweest zijn van de vereniging. 
Artikel 22.- Voor elke persoonlijke aangelegenheid en telkens als één van de leden van de 
vergadering het vraagt, zal, na toestemming van het bureau, een geheime stemming 
plaatshebben. Bij gelijkheid van de stemmen wordt het voorstel afgekeurd. 
Artikel 23.- Op gemotiveerd verzoek, ingediend door ten minste 5 % der leden, zal de raad 
binnen de 14 dagen een algemene vergadering beleggen. 

TITEL V.- BELEGGINGEN EN AFREKENINGEN 

Artikel 24.- Het vermogen van de vereniging omvat alle roerende en onroerende goederen 
die zij onder bezwarende of kosteloze titel heeft verkregen en die de wet haar toestaat te 
bezitten. 
Het maatschappelijke kapitaal wordt aangevuld met de bijdragen van de gewone leden en 
van de toegevoegde leden, het inschrijvingsgeld van de ereleden, de geldboeten, de giften 
en legaten van particulieren, de toelagen van overheidswege en alle andere voordelen die 
de vereniging wettelijk mag genieten. 
Artikel 25.- De algemene vergadering beslist over de aanwending van het vermogen en de 
inkomsten van de vereniging binnen de grenzen bepaald in de wet van 31 maart 1898. De 
niet gebruikte fondsen van de vereniging moeten worden geplaatst bij coöperatieve 
kredietinstellingen onder hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van de leden. Andere 
wijzen van plaatsing kunnen slechts worden toegestaan door een speciaal opgeroepen 
algemene vergadering waarop tenminste de helft van de stemgerechtigde leden 
tegenwoordig zijn. De beslissing wordt genomen met meerderheid van tenminste drie vierde 
van de tegenwoordige leden. 
In geen geval mag de vereniging delen of aandelen nemen in handelsvennootschappen. 
Artikel 26.- Een van de algemene vergaderingen, die plaats heeft in de tweede helft van 
januari (of in februari) is gewijd aan het indienen en nazien van de rekeningen die op 31 
december van het vorig jaar zijn afgesloten. Aan die vergadering brengt de raad van bestuur 
verslag uit over alle werkzaamheden van het afgelopen jaar en legt hij ter goedkeuring voor 
de jaarlijkse rekening der ontvangsten en uitgaven, alsook de rekening betreffende de 



verrichtingen, door de vereniging gedaan. Die rekeningen worden opgemaakt 
overeenkomstig het door de regering bepaalde model. Zij moeten, door toedoen van de 
penningmeester, op de zetel van de vereniging ter inzage van de leden worden gehouden 
gedurende vijftien dagen voor de algemene vergadering. Slechts met toestemming van de 
algemene vergadering worden zij openbaar gemaakt. 
De aldus goedgekeurde rekeningen worden openbaar gemaakt volgens de wettelijke 
voorschriften terzake. 

TITEL VI.- STATUTENWIJZIGING - ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 27.- Tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vereniging kan slechts op 
geldige wijze worden besloten, met meerderheid van tenminste drie vierde van de leden die 
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn op een daartoe speciaal opgeroepen algemene 
vergadering, bestaande uit tenminste de helft van de stemgerechtigde leden. Indien een 
algemene vergadering, bijeengeroepen om de ontbinding van de vereniging uit te spreken of 
om haar statuten te wijziging, rechtstreeks of bij volmacht niet de helft van de leden 
vertegenwoordigt, kan een nieuwe met hetzelfde doel bijeengeroepen vergadering geldig 
beraadslagen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is. De akten tot 
wijziging van de statuten of tot vrijwillige ontbinding van de vereniging hebben slechts 
uitwerking nadat zij neergelegd, bekrachtigd en bekendgemaakt zijn overeenkomstig de wet. 
De algemene vergadering die tot ontbinding besluit, benoemt de vereffenaars en bepaalt hun 
bevoegdheden. 
Na betaling van de schulden word het vermogen van de vereniging als volgt verdeeld:  
Het bedrag van de giften en legaten gaat terug naar de beschikker, zijn erfgenamen of zijn 
rechthebbenden, voor zover het recht tot terugneming bedongen is in de akte van de 
schenking en de vordering ingesteld wordt binnen het jaar dat volgt op de bekendmaking van 
de akte van ontbinding. Het netto-actief, na eventuele aftrek van het bedrag der aan de 
vereniging gedane giften en legaten, wordt toegekend aan een door de algemene 
vergadering aangewezen soortelijk of aanverwant werk. Die aanwijzing kan maar uitwerking 
hebben als de aan de goederen gegeven bestemming door de Raad van State geacht wordt 
in overeenstemming te zijn met de wet. 

TITEL VII.- SCHEIDSRECHTERS – GESCHILLENBERECHTIGING 

Artikel 28.- De raad van bestuur zoekt in gemeen overleg met de tegenpartij naar middelen 
om ieder geschil waarbij de vereniging betrokken is, door verzoening of door een beslissing 
van scheidsrechters bij te leggen. 
Geschillen die in de vereniging ontstaat betreffende de toepassing van statuten en 
reglementen op niet uitdrukkelijke gevallen worden altijd beslecht door scheidsrechters, uit 
de gewone leden gekozen, en door de betrokken partijen benoemd. 
Bij staking van stemmen worden die geschillen beslecht door een derde scheidsrechter, die 
door de beide andere of, als zij weigeren, door de voorzitter van de vereniging wordt 
benoemd. 
De beslissing van de scheidsrechters is definitief. 

TITEL VIII.- HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 29.- De raad van bestuur maakt een huishoudelijke reglement op tot uitvoering van 
deze statuten. Alvorens te worden toegepast, moet het door de algemene vergadering zijn 
goedgekeurd. Dezelfde procedure wordt in acht genomen voor eventuele wijziging van dat 
reglement. 

 


