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Hoofdstuk I. – Naam, zetel, doel, duur

_

Artikel 1
De naam van de Vereniging is « Belgian Nuclear Society », afgekort BNS, Vereniging Zonder Winstoogmerk.
Artikel 2
De Vereniging is gevestigd te 1160 Brussel, Hermann Debrouxlaan 40, gerechtelijk arrondissement Brussel.
De zetel kan op eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur naar een ander adres binnen dezelfde
agglomeratie worden overgebracht.
Artikel 3
Het hoofddoel van de Vereniging is de bevordering van de wetenschap en engineering met betrekking tot vreedzame
toepassingen van kernenergie, alsook van alle daarmee verband houdende wetenschappen.
Zij kan alle acties ondernemen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel, met name:
•
•
•

De ontwikkeling van hechtere zakelijke en persoonlijke relaties onder de leden aanmoedigen;
Objectieve informatie verspreiden die ertoe bijdraagt dat het publiek de vreedzame toepassingen van
kernenergie beter begrijpt;
Samenwerken met andere wetenschappelijke en professionele organisaties met een gelijkaardig doel,
alsook met Belgische onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

In die zin kan zij eventueel ook commerciële nevenactiviteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de daaruit
voortkomende opbrengsten integraal worden aangewend voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de
Vereniging werd opgericht.
Artikel 4
De Vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op ieder ogenblik ontbonden worden.

Hoofdstuk II. – Leden

Artikel 5
De Vereniging bestaat uit effectieve leden (natuurlijke personen) waarvan het aantal niet minder dan drie mag
bedragen, en uit gewone leden (rechtspersonen). De gewone leden hebben enkel de rechten en verplichtingen zoals
bepaald door het huishoudelijk reglement.
Bijgevolg dient de term « lid » in de hierna volgende artikels te worden opgevat als « effectief lid ».
De Raad van bestuur houdt op de zetel van de Vereniging een register van de leden, waarin de naam, voornamen
en adressen van de leden zijn opgenomen.

Secretariat : c/o Electrabel BU Generation, Rodestraat 125, B-1630 Linkebeek
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+32 (0)2 3822558
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http://www.bnsorg.be

Artikel 6
Om lid te worden van de vereniging dient een persoon toelating te krijgen van de Raad van Bestuur.
Het kandidaat-lid dient een schriftelijke toelatingsaanvraag aan de Raad van Bestuur te richten en twee peters te
hebben die effectief lid zijn van de Vereniging.
Daarnaast dient men, om te worden toegelaten als lid van de Vereniging, aan één van de volgende vereisten te
voldoen :
•
•

een universitair of hogeschooldiploma bezitten en instemmen met de doelstellingen van de BNS zoals
omschreven in artikel 3 ;
student zijn aan een Belgische universiteit of hogeschool en instemmen met de doelstellingen van de
BNS zoals omschreven in artikel 3.

Artikel 7
De Raad van Bestuur kan, onder bepaalde door hemzelf bepaalde voorwaarden, andere personen als leden
toelaten, voorzover deze instemmen met de doelstellingen van de BNS zoals omschreven in artikel 3.
Artikel 8
De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum 125 €.
Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur bepaald.
Artikel 9
Ieder lid kan zich op ieder moment uit de Vereniging terugtrekken. Het ontslag dient de Raad van Bestuur ter kennis
worden gebracht d.m.v. een brief, fax of e-mail.
Ieder lid dat weigert zijn bijdrage te betalen wordt als ontslagnemend beschouwd.
Enkel de Algemene Vergadering kan beslissen over de uitsluiting van een lid, met een meerderheid van twee derde
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Het vervallen van één van de voorwaarden zoals bepaald in artikels 6 en 7 van de statuten heeft van rechtswege het
verlies van de hoedanigheid als lid tot gevolg.
Artikel 10
De ontslagnemende of uitgesloten leden hebben geen enkel recht op het sociaal kapitaal van de Vereniging en
kunnen in geen geval terugbetaling of vergoeding eisen voor reeds gestorte bijdragen of inbreng.

Hoofdstuk III. – Raad van Bestuur

Artikel 11
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.
De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, deze kan hen ook te allen tijde ontslaan of
schorsen.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De duur van het mandaat is twee jaar. Het kan maximaal drie keer na elkaar worden hernieuwd. Op het einde van
hun mandaat blijven de Bestuurders in functie tot wanneer men in hun vervanging heeft voorzien.
Artikel 12
Om tot Bestuurder te worden verkozen dient men lid van de Vereniging te zijn.
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Artikel 13
In geval van vacature tijdens een mandaat kan de Algemene Vergadering een nieuwe voorlopige Bestuurder
benoemen. Deze beëindigt in dat geval het mandaat van de Bestuurder die hij vervangt.
Artikel 14
§1. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, een Secretaris en een
Penningmeester.
De secretaris roept de Raad van Bestuur bijeen en de Voorzitter zit de vergadering voor.
In geval van verhindering of afwezigheid van de Voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ViceVoorzitter, of bij afwezigheid door de oudste van de aanwezige Bestuurders.
§2. De Raad kan enkel op geldige wijze beraadslagen als tenminste de helft van de Bestuurders aanwezig is of
vertegenwoordigd door een schriftelijke volmacht, beperkt tot de agendapunten en opgestuurd per post, fax of email.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de Voorzitter, of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
Een Bestuurder kan zich door een andere Bestuurder laten vertegenwoordigen, maar een persoon kan niet meer
dan één volmacht uitoefenen.
§3. Van iedere vergadering wordt een proces-verbaal opgesteld, dat wordt ondertekend door de Voorzitter en de
Secretaris, en ingeschreven wordt in een daartoe bestemd register.
De kopies die dienen gemaakt te worden, alsook alle andere verslagen, worden op geldige wijze ondertekend door
de Voorzitter en de Secretaris, of door twee Bestuurders.
Artikel 15
§1. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle administratieve handelingen te stellen
die de Vereniging aangaan.
Hij is bevoegd op alle gebieden, behalve diegene die de wet expliciet voorbehoudt voor de Algemene Vergadering.
§2. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan één van zijn leden of aan
een derde.
§3. Alle handelingen die de Vereniging verbinden worden door twee bestuurders ondertekend, die een
voorafgaande beslissing van de Raad niet hoeven aan te tonen ten opzichte van derden.
§4. Voor gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, in de hoedanigheid van eiser zowel als verweerder, is de
Vereniging geldig vertegenwoordigd, zelfs ten opzichte van derden, door de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders.
§5. De Raad van Bestuur stelt alle huishoudelijke reglementen op, die hij nodig acht.

Hoofdstuk IV. – Algemene Vergadering

Artikel 16
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. Ze wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van
Bestuur.
In geval van verhindering of afwezigheid van de Voorzitter wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de
Vice-Voorzitter of, bij afwezigheid, door de oudste van de aanwezige Bestuurders.
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Ieder lid beschikt over een stem in de Algemene Vergadering.
Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering ; elk lid mag echter
slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Artikel 17
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor : de wijziging van de statuten, de benoeming en het ontslag
van de bestuurders, de benoeming en het ontslag van de commissarissen en het bepalen van hun eventuele
vergoeding, de uitsluiting van een lid, de goedkeuring van de rekeningen en begrotingen, de te verlenen kwijting aan
de bestuurders en commissarissen, de omzetting van de Vereniging in een vennootschap met sociaal doel, de
vrijwillige ontbinding van de Vereniging.
Alle andere onderwerpen vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
Artikel 18
§1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, telkens wanneer het doel en het
belang van de Vereniging dit vereisen.
Zij wordt tenminste één keer per jaar bijeengeroepen, om de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen
voor het volgende jaar goed te keuren.
§2. De Raad van Bestuur is verplicht een bijzondere Algemene Vergadering bijeen te roepen als een vijfde van de
leden dit vraagt.
§3. Om geldig te zijn dienen de convocaties voor de Algemene Vergadering ondertekend te zijn door de Voorzitter
of door twee Bestuurders of door een vijfde van de leden. Alle leden dienen te worden opgeroepen, per gewone
brief, fax of e-mail, tenminste acht dagen voor de Algemene Vergadering.
§4. De convocatie vermeldt de plaats, de dag en het uur van de Algemene Vergadering. Ze bevat tevens de
dagorde, opgesteld door de Raad van Bestuur.
Ieder voorstel dat door tenminste een twintigste van de leden is ondertekend dient eveneens op de dagorde te
worden vermeld.
De punten die niet op de dagorde vermeld staan kunnen enkel worden behandeld als de meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden dit vraagt, zonder dat dit kan leiden tot het nemen van een beslissing tijdens
de Algemene Vergadering.
Artikel 19
§1. Behalve de gevallen die door de wet of door de statuten zijn voorzien, worden de beslissingen genomen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen is
de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
§2. Een wijziging van de statuten kan enkel beslist worden als zij via de convocatie werd aangekondigd en indien
twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wanneer dit aantal niet is bereikt, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden en deze zal op geldige wijze
kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet
minder dan 15 dagen na de eerste vergadering gehouden worden.
Elke wijziging van de statuten vereist daarenboven een meerderheid van twee derde van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen, zelfs tijdens de tweede vergadering.
Elke wijziging met betrekking tot het doel van de Vereniging kan enkel worden beslist bij een meerderheid van vier
vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
§3. Dezelfde regels als deze onder paragraaf 2 zijn van toepassing in geval van ontbinding van de Vereniging.
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§4. Een meerderheid van twee derde van de stemmen is vereist voor de uitsluiting van een lid.
Artikel 20
Van iedere Algemene Vergadering wordt een proces-verbaal opgesteld, dat wordt ondertekend door de Voorzitter en
de Secretaris en wordt ingeschreven in een daartoe voorbehouden register.
De kopies worden op geldige wijze ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris of door twee Bestuurders.
De leden hebben het recht dit te raadplegen en/of er kopie van te vragen.

Hoofdstuk V. – Rekeningen en begrotingen

Artikel 21
Het boekjaar van de Vereniging start op 1 januari en eindigt op 31 december.
De Raad van Bestuur bereidt de jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar alsook een begroting voor het volgende
boekjaar voor en legt deze voor aan de vergadering ten laatste zes maanden na de datum van afsluiting.

Hoofdstuk VI. – Ontbinding en vereffening

Artikel 22
In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding zal de Algemene Vergadering of de rechtbank één of meerdere
vereffenaars aanduiden.
De bevoegdheden van de vereffenaars alsook de modaliteiten voor de vereffening zullen bepaald worden in naleving
van de geldende wetten en reglementeringen.
Artikel 23
In geval van ontbinding en na het nazien en sluiten van de schulden, zal het netto actief vermogen worden
toegewezen aan een vereniging met een gelijkaardig doel als dat van de BNS.
Artikel 24
Alles wat niet uitdrukkelijk is voorzien door onderhavige statuten valt onder de wet van 27 juni 1921 over de
Verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale Verenigingen en de stichtingen.

Onderhavige statuten worden vervolledigd met een huishoudelijk reglement overeenkomstig artikel 15.
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