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INTERN REGLEMENT 
 
 

Artikel I : Overgangsperiode 
 

Omdat de duur en de hernieuwing van de mandaten van de leden van de Raad van 
Bestuur duidelijk verschilt afhankelijk van de nieuwe of de oude statuten (oud 
mandaat ten belope van 2 jaar, nieuw mandaat ten belope van 4 jaar), en met de 
bedoeling jaarlijkse verkiezingen te vermijden wordt de duur van de mandaten van de 
huidige leden gedurende de overgangsperiode als volgt vastgelegd. Er is bovendien 
beslist dat vanaf 2006 er slechts in even jaren bestuursverkiezingen zullen 
plaatsvinden : 2006, 2008, 2010, enz. Het huidige mandaat van de voorzitter loopt tot 
2008, zodat presidentiële verkiezingen eveneens in de even jaren zullen plaatshebben. 

 
Met als gevolg dat : 

 
M. Vikkula (2005-2007), president  mandaat verlengd tot 2008. 
Het presidentschap wordt verlengd tot 2008, wat betekent dat Miikka Vikkula 
president zal zijn voor een periode van 4 jaar (2 opeenvolgende mandaten). Een 
onmiddellijke herverkiezing, zowel als president of als lid van de Raad van Bestuur, 
is dus niet mogelijk. 

 
F. Speleman (2004-2006), secretaris verkiezing in 2006 
Indien hij wordt verkozen zal in 2010 een herverkiezing niet meer mogelijk zijn. FS 
zal immers reeds twee opeenvolgende mandaten hebben vervuld. 

 
S. Seneca (2004-2006), penningmeester verkiezing in 2006 
Indien zij wordt verkozen zal in 2010 een herverkiezing niet meer mogelijk zijn. SS 
zal immers reeds twee opeenvolgende mandaten hebben vervuld. 

 
L. Van Maldergem (2005-2007) mandaat verlengd tot 2008 
Een onmiddellijke herverkiezing in 2010 is niet mogelijk vermits LVM immers reeds 
twee opeenvolgende mandaten heeft vervuld. 

 
G. Pierquin (2005-2007) mandaat verlengd tot 2008 
Een onmiddellijke herverkiezing in 2010 is niet mogelijk vermits GP immers reeds 
twee opeenvolgende mandaten heeft vervuld. 



Y. Sznajer (2004-2006) verkiezing in 2006 
Indien hij wordt verkozen zal in 2010 een herverkiezing niet meer mogelijk zijn. YS 
zal immers reeds twee opeenvolgende mandaten hebben vervuld. 

 
J. Vermeersch (2004-2006) verkiezing in 2006 
Indien hij wordt verkozen zal in 2010 een herverkiezing niet meer mogelijk zijn. JV 
zal immers reeds twee opeenvolgende mandaten hebben vervuld. 

 
G. Van Camp (2005-2007) mandaat verlengd tot 2008 
Een herverkiezing is mogelijk omdat GVC slechts één termijn heeft vervuld. 

 
 

Artikel II : RADEN EN COMMISSIES 
 

1. De denkgroepen zijn permanente groepen samengesteld uit feitelijke leden. Zij 
dienen problemen voorgelegd door de raad van bestuur te onderzoeken en 
voorstellen uit te werken. 

 
2. De commissies zijn niet-permanente groepen samengesteld uit feitelijke leden. 

Zij dienen een specifiek probleem voorgelegd door de raad van bestuur te 
onderzoeken en voorstellen uit te werken. 

 
3. De raden en commissies worden door de raad van bestuur benoemd. De leden 

kunnen ontslag nemen door een gewoon schriftelijk verzoek aan de voorzitter 
van de betrokken commissie of denkgroep te richten. 

 
4. De raden en commissies worden geleid door een voorzitter verkozen uit de 

leden van de raad of de commissie. Deze benoeming wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de raad van bestuur. 

 
5. De raden en commissies kiezen in hun midden een verslaggever die elk jaar 

tijdens de gewone algemene vergadering verslag zal uitbrengen van de 
geleverde activiteiten. Dit verslag kan voorstellen aan de vergadering 
bevatten. 

 
6. De raden en commissies kunnen andere leden van de vereniging en ook niet-

leden op hun bijeenkomsten uitnodigen. 
 

7. De raden en commissies stellen, na elke vergadering, een verslag op dat 
binnen de 15 dagen naar de voorzitter van de raad van bestuur van de BeSHG 
gestuurd wordt. 

 
 

Artikel III : TAALGEBRUIK TIJDENS DE BIJEENKOMSTEN 
 

1. De vereniging behandelt de Franse en de Nederlandse taal op gelijke voet en 
dit zowel tijdens de algemene vergaderingen als tijdens de bijeenkomsten van 
de raad van bestuur. 

 



2. De Engelse taal mag altijd gebruikt worden tijdens alle wetenschappelijke 
bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten mag ook Nederlands en Frans 
gesproken worden, wanneer het publiek overwegend Belgisch is. 

 
 

Artikel IV : VERTEGENWOORDIGING 
 

1. De vereniging wordt bij de Hoge Raad voor Antropogenetica, de Raad voor 
Bioethiek, de overheid en de andere internationale verenigingen voor genetica 

door de voorzitter vertegenwoordigd of door een ander lid van de raad van 
bestuur aan wie de voorzitter zijn volmacht heeft overgedragen. De 

aangeduide vertegenwoordiger brengt, indien nodig, verslag uit aan de raad 
van bestuur, en dit minstens eenmaal per jaar. 

 
 

ArtikelL V : WETENSCHAPPELIJKE BIJEENKOMSTEN 
 

1. De raad van bestuur beslist wanneer en hoeveel wetenschappelijke 
bijeenkomsten er jaarlijks georganiseerd worden.  

 
2. De raad van bestuur kan de praktische organisatie van deze bijeenkomsten aan 

één of meerdere van haar leden overlaten. Zij kan ook een beroep doen op 
derden. 
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