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Richtlijnen voor de leden  

van de raad van bestuur van de BeRS 
 

1. Verkiezingen 
De leden van de Raad van Bestuur (RvB) worden om de twee jaar verkozen ter gelegenheid van 
het jaarlijkse congres van de Belgian Respiratory Society (BeRS) dat elk jaar eind november - begin 
december plaatsvindt.  De effectieve leden van de BeRS worden bijeengeroepen voor een 
algemene vergadering en worden verzocht uit hun midden de leden van de nieuwe Raad van 
Bestuur te kiezen voor een periode van twee jaar. De verkozen leden worden bestuurders van 
BeRS. De algemene vergadering kiest uit de bestuurders een voorzitter, een vice-voorzitter, een 
wetenschappelijk secretaris en een penningmeester. 
 

2. Leden van de Raad van Bestuur 
De RvB van de BeRS bestaat uit ten minste zeven leden.  
De bestuurder die als vice-voorzitter wordt aangewezen, wordt bij de hernieuwing van de 
mandaten automatisch als voorzitter aangewezen.  De bestuurder die tot Voorzitter wordt 
benoemd, wordt automatisch tot Erevoorzitter benoemd op het ogenblik van de hernieuwing van 
de mandaten. 
De voorzitter moet een andere taalrol hebben dan zijn voorganger om ervoor te zorgen dat de 
Franse en de Nederlandse taalrol elkaar afwisselen. Indien de RvB uit zeven personen bestaat, 
moeten de twee bestuurders zonder functie tot een andere taalrol behoren. Ten minste twee 
directeuren moeten uit de niet-academische wereld komen, die ook tot een andere taalrol zullen 
behoren. 
Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door de ere-voorzitter, of bij 
gebreke daarvan door de vice-voorzitter, of bij gebreke daarvan door de oudste aanwezige 
bestuurder. 
 

3. Mandaten 
Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend. 
De ambtstermijn van de voorzitter en de vice-voorzitter bedraagt twee jaar en kan niet worden 
verlengd.  
De ambtstermijn van de wetenschappelijk secretaris en de penningmeester kan slechts eenmaal 
worden verlengd. 
De andere bestuurders worden voor onbepaalde tijd benoemd.  
 
Einde mandaat 
Het mandaat van de bestuurders vervalt slechts door het verstrijken van de ambtstermijn, door 
overlijden, ontslag of afzetting. 
Een bestuurder kan te allen tijde uit zijn ambt worden ontzet bij besluit van de algemene 
vergadering, zonder dat dit besluit met redenen behoeft te worden omkleed. Indien nodig, 
voorziet de algemene vergadering in de vervanging van de ontslagen bestuurder. De algemene 
vergadering beslist ook over de herroeping van specifieke mandaten die aan bestuurders zijn 
verleend.  
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Een directeur die ontslag wil nemen, moet de overige leden van het bestuursorgaan daarvan 
schriftelijk in kennis stellen. Dit ontslag mag niet ontijdig zijn. 
Het ontslag gaat onmiddellijk van kracht, tenzij het aantal bestuurders onder het statutaire 
minimumaantal daalt. In dat geval blijft de ontslagnemende bestuurder in functie totdat hij/zij 
wordt vervangen en roept de Raad van Bestuur binnen twee maanden de Algemene Vergadering 
bijeen, die in de vervanging van de ontslagnemende bestuurder voorziet. 

 
 

4. Lidmaatschap van het BeRS 
Alle leden van de BeRS Board moeten lid zijn van de BeRS en zijn niet vrijgesteld van het betalen 
van hun jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.  
 
 

5. Vergaderingen van de Raad van Bestuur  
In een kalenderjaar worden maximaal zes bijeenkomsten georganiseerd. 
De eerste vergadering van het jaar wordt gewoonlijk eind januari/begin februari gehouden. Bij dit 
eerste contact worden vertegenwoordigers van de belangrijkste sponsors van de BeRS 
uitgenodigd voor een informele en informatieve ontmoeting met de leden van de Raad van 
Bestuur.  
Andere bijeenkomsten worden gewoonlijk gehouden in maart, juni (congresprogramma), oktober 
(CA-weekend) en november (vóór het congres).  
Een zesde vergadering zal alleen worden belegd als er belangrijke punten moeten worden 
besproken.  
De vergaderingen van de RvB worden voorgezeten door de voorzitter. Bij verhindering of 
afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door een uit de overige leden van de raad 
aangewezen persoon. 
 
Convocatie 
De leden van de Raad van Bestuur worden ten minste één maand vóór de vergadering per e-mail 
door de voorzitter bijeengeroepen. Deze periode kan worden verkort, mits alle bestuurders 
daarmee instemmen.  
 
Agenda 
De voorlopige agenda wordt ten minste één week vóór de vergadering door de voorzitter aan de 
overige leden van de raad toegezonden. Voorstellen voor agendapunten kunnen door de andere 
leden van de Raad van Bestuur worden toegevoegd en ten minste twee werkdagen vóór de 
vergadering naar het BeRS-bureau worden gezonden. Indien de tijd het toelaat, kunnen andere 
punten worden besproken tijdens het punt "Diversen" aan het eind van de vergadering. 
 
Deelname aan vergaderingen 
Bevestiging van deelname aan vergaderingen is vereist, ten minste één week voor de dag van de 
vergadering. 
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6. Vervoersvergoeding  

Reiskosten van en naar de woning of werkplek naar vergaderingen van de Raad van Bestuur 
worden op verzoek vergoed. De onkosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten (openbaar 
vervoer) of op het door de overheid vastgestelde aantal kilometers.  
Een terugbetalingsformulier is verkrijgbaar bij het BeRS Office. Het moet worden ingevuld en 
teruggestuurd per e-mail (info@bers. be) vóór half december van het jaar van de vergadering. 
 

7. Beheer van de vereniging 
De RvB bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in haar rechten zowel binnen als buiten 
de vereniging. De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en het 
beheer van de vereniging, met uitzondering van die welke door de wet zijn voorbehouden aan de 
Algemene Vergadering.  
De Raad van Bestuur heeft ook de bevoegdheid om het personeel van de vereniging in dienst te 
nemen en te ontslaan.  
De Raad van Bestuur is collegiaal. Hij neemt geldige besluiten wanneer deze in een vergadering 
worden genomen, met inachtneming van de in de statuten voorgeschreven aanwezigheids- en 
stemquorums. 
 
Volmachten en stemmingen 
Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht laten 
vertegenwoordigen, maar deze mag niet meer dan één volmacht hebben.   
De Raad van Bestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van 
de aanwezige en vertegenwoordigde leden.   
Ongeldige en blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld bij de berekening van de 
meerderheid. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger de 
doorslag. 
 
 

8. Evenementen/Congressen georganiseerd door het BeRS 
De aanwezigheid van leden van de Raad van Bestuur wordt sterk aanbevolen wanneer 
evenementen/congressen door de BeRS worden georganiseerd. Inschrijvingsgeld, accommodatie 
en maaltijden worden betaald door de BeRS.  
Indien een lid van de Raad van Bestuur als spreker optreedt op een BeRS evenement/conferentie, 
ontvangt hij/zij hetzelfde honorarium als de andere sprekers. 
Van elk bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij op het jaarlijkse congres ten minste één zitting 
modereert waarvoor hij/zij geen honorarium ontvangt. 
Bestuursleden wordt verzocht waar mogelijk sponsors te bezoeken om contacten te 
vergemakkelijken.  
Opdat de BeRS een zekere neutraliteit en onafhankelijkheid ten opzichte van de farmaceutische 
bedrijven zou bewaren, is het de leden van de Raad van Bestuur verboden een 
satellietsymposium voor een sponsor te presenteren op een door het BeRS georganiseerd 
evenement/congres.  
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9. Andere evenementen/activiteiten 

Eén keer per jaar, in oktober, wordt een ontspanningsweekend met de echtgenoten 
georganiseerd. Daar zal ook een bestuursvergadering worden gehouden. 

Ter gelegenheid van het door de ERS georganiseerde jaarlijkse congres nodigen de leden van de 
Raad van Bestuur hun collega's en de hoofdsponsors uit voor een gezellig diner ter plaatse 
(gewoonlijk op maandagavond).   

 
  


