STATUTEN – 01/12/2015
HOOFDSTUK 1 – Denominatie – Hoofdkantoor – Object – Duur
Art. 1 – Denominatie
De denominatie van de vereniging is: “Service Intégré de Soins à Domicile de Bruxelles” vzw, ook
bekend als de “SISD‐Bruxelles”.
Wij vermelden op alle officiële documenten die vanuit de associatie worden opgestuurd de
denominatie en het statuut “Vereniging Zonder Winstoogmerk” of het acroniem “VZW” en het adres
van het hoofdkantoor.
Art. 2 – Hoofdkantoor
Het hoofdkantoor is in de Eendrachtstraat 56 in Brussel gevestigd. Het kan overgebracht worden
naar elke andere plaats in het gebied van de thuiszorg die door de 3de Artikel van de Algemene
Vergadering zijn beslissing is gedefinieerd. Deze beslissing neemt de voorwaarden waar die de
meerderheid vereist om de statuten te wijzigen. Elke wijziging van het hoofdkantoor moet in de
maand aan de griffie van de Handelsrechtbank voor inschrijving ter wijziging meegedeeld worden.
Art. 3 – Doel
De vereniging moet de opdrachten uitvoeren die door het Koninklijk besluit van 8 juli 2002 werd
bepaald. Het Koninklijk besluit stelt de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde
diensten voor thuisverzorging vast om de gezondheidszorgvoorziening van de patiëntenzorg in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken.
Om dit doel te bereiken moet de vereniging ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorgen blijft
verbeteren. Daarvoor organiseren ze multidisciplinaire besprekingen en bemoedigen ze verzorging
programma’s om; aandachtig aan de patiënt en zijn omgeving te blijven; informatie over de
bestaande thuisverzorging organisaties aan de patiënten door te geven; de samenwerking tussen
zijn leden te stimuleren in een geest van pluralisme en neutraliteit, met inachtneming van de vrije
keus van de patiënt en de regels voor de geneeskundige beroepsethiek); om alle handelingen in
verband met zijn doelen en zijn hoofddoelen te vervullen.
Overigens besteed de vereniging zich aan commerciële activiteiten, op voorwaarde dat de winsten
uitsluitend aan de uitvoering van de vereniging zijn activiteiten worden gewijd.
Art. 4 – Duur
De vereniging is voor een onbepaalde tijd opgericht.
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HOOFDSTUK 2 – Stafleden, toelating, aftreden, verplichtingen
Art. 5 – Werkende leden
De vereniging bestaat uit werkende leden. Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum van drie.
Rechtspersonen kunnen als werkende leden worden toegelaten als ze de aanvraag ervan doen en
 als ze op de doelen en hoofddoelen van de vereniging antwoorden, en
 als ze hun activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoeren, en
 als ze overeenkomen met de volgende categorieën:
1) De cirkel van huisartsen die door het koninklijk besluit van 8 juli 2002 werd bepaald.
2) De bond van de medische huizen die hun hoofdactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest uitoefenen.
3) De verenigingen van verpleegkundigen, verpleegsters en zelfstandigen vroedvrouwen die
hun hoofdactiviteit thuis uitoefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
4) De onafhankelijke kinesitherapeutenvereniging die hun ambulante hoofdactiviteit in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest beoefenen.
5) De onafhankelijke ergotherapeuten verenigingen die hun ambulante hoofdactiviteit in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefenen.
6) De thuisverzorging coördinatiecentra die door de Franse Gemeenschapscommissie
worden geaccrediteerd op basis van het besluit van 4 maart 1999 die de goedkeuring en
de financiering van coördinatiecentra, de thuisverzorging en de palliatieve
gezondheidszorgdiensten organiseren.
7) De rechtspersonen die onder toezicht van de gemeenten of OCMW’s worden gecreëerd
en die thuisverzorging activiteiten in Brussel verlenen.
8) De goedgekeurde platforms van palliatieve zorg (voortdurende zorg) en de
goedgekeurde geestelijke gezondheid platformen die in Brussel zijn gevestigd.
9) Elk andere rechtspersoon die aan een specifieke behoefte van de vereniging antwoordt
en die met algemene stemmen door de Raad van Bestuur wordt gekozen.
Iedere rechtspersoon richt een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur door te sturen waarin de
kandidate wordt voorgesteld die zij machtigt om hun te vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur
spreekt zich, op soevereine wijze, bij geheime stemming met een meerderheid van twee‐derde,
zonder zijn beslissing te rechtvaardigen.
Elke werkende lid kan, op elk moment, een eind zetten aan het mandaat van zijn
vertegenwoordiger(s) en zorgen voor hun onmiddelijke vervanging. Hij brengt de Raad van Bestuur
op de hoogte.
Art. 6 – Toegetreden leden
Rechtspersonen of verenigingen die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg of het thuiszorg, die
de vereniging willen helpen of aan hun activiteiten willen deelnemen, en die zich ertoe verbinden om
de statuten en de beslissingen betreffende de statuten te respecteren, kunnen op verzoek aan de
werkende leden worden geassocieerd.

Het integrale gezondheidsbeleid, de OCMWs, de medische huizen en de diensten ter ondersteuning
van gezinnen die hun hoofdactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefenen kunnen
worden goedgekeurd.
Iedere rechtspersoon richt een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur door te sturen waarin de
kandidate wordt voorgesteld die zij machtigt om hun te vertegenwoordigen.
Art. 7 – Aftredende leden
De leden kunnen zich op ieder moment terug trekken uit de vereniging daarvoor moeten ze
schriftelijk hun ontslag aan de Raad van Bestuur doorgeven. Het ontslag wordt van kracht op de
datum van de eerste Raad van bestuur die volgt na de ontvangst van het bericht. De Raad van
Bestuur handelt het ontslag en schrijft het over in het ledenregister.
Art. 8 – Uitsluiting van de werkende leden
De uitsluiting van een lid wordt door de Algemene Vergadering uitgesproken.
Het verlies van één van de toelatingsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 5 of het niet nakomen
van de statutaire of wettelijke voorschriften vormen een motief voor uitsluiting. De Algemene
Vergadering beslist bij geheime stemming en met een meerderheid van twee derde van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden en deze, na gehoord van het betrokken lid. De beslissing van
de Algemene Vergadering is soeverein en zonder beroep.
Art. 9 – Gevolgen van het ontslag of de uitsluiting
De uittredende of de uitgesloten leden, en de erfgenamen of de rechtsopvolger van het overledene
lid hebben geen recht op de sociale achtergrond van de vereniging en kunnen in geen
enkel geval de vergoeding van de betaalde bijdragen eisen.
Art. 10 – Bijdragen
Het bedrag van de jaarlijkse contributie wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld op vertoon
van de Raad van Bestuur. De financiële bijdrage kan in geen geval hoger zijn dan het bedrag van
€1.000. Geen enkele bedrag mag aan de toegetreden leden geëist worden.
Art. 11 – Ledenregister
De Raad van Bestuur zorgt voor de houding van het register van de leden op de zetel van de
vereniging. Dit register bevat de namen en de woonplaatsen van de leden, in het geval van een
organisatie, de naam, de juridische vorm, het adres en het telefoonnummer van de zetel.
Alle toelating beslissingen, uittreding of uitsluiting van de leden worden binnen 8 dagen door de raad
van bestuur in het register opgenomen.
Alle leden kunnen aan de zetel van de vereniging het register van de leden, alle notulen en
beslissingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur of de personen die de vereniging
vertegenwoordigen en alle boekhouddocumenten bekijken.
De Raad van Bestuur zal in overeenstemming met de reglementaire gerechtelijke procedure ervoor
zorgen dat alle handelingen worden gepubliceerd.

HOOFDSTUK 3 – Algemene Vergadering
Art. 12 – Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is uit werkende en toegetreden leden samengesteld die elk door drie
afgevaardigden worden vertegenwoordigd, die naar behoren gemachtigd zijn door de rechtspersoon.
De voorzitter zit de vergaderingen voor. Ingeval van zijn of haar afwezigheid wordt de volheid van de
functie van voorzitter ingenomen door een van de vicevoorzitters of bij hun afwezigheid of
ontbreken, de oudste van de aanwezige bestuurders.
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
 het wijzigen van de statuten;
 het bepalen van het aantal bestuurders, de wijze van hun benoeming en ontslag en de
effectieve beslissingen hieromtrent;
 het benoemen van commissarissen, het vaststellen van hun vergoeding en het verlenen van
kwijting.
 het goedkeuren van begrotingen en rekeningen en het verlenen van kwijting aan de
bestuurders;
 het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
 het uitsluiten van werkende leden;
 het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
Elk werkend lid kan voor het einde van de termijn het mandaat van zijn vertegenwoordigers eindigen
indien hun vervanging wordt voorzien. Deze beslissing wordt aan de Raad van Bestuur gemeld.
Art. 13 – Houding van de Algemene Vergaderingen
In de loop van het eerste halfjaar moet er minstens een Algemene Vergadering worden gehouden.
Op elk moment, op beslissing van de Raad van Bestuur of op verzoek van een vijfde van de leden, kan
er een Buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden.
Elk lid heeft het recht om de Vergadering bij te wonen. Het lid kan zich door een ander lid op de
Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen.
Elk lid kan maar slechts één ander lid vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering beraadslaagt afgezien van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden behalve in het geval waarin de wet anders bepaalt.
Alle werkende leden en hun vertegenwoordigers hebben een gelijk stemrecht op de Algemene
Vergadering. De toegetreden leden hebben geen stemrecht maar ze mogen met raadgevende stem
de vergadering bijwonen
Art. 14 – Oproeping‐agenda
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur, de
oproeping moet uiterlijk acht werkdagen voor de bijeenkomst en schriftelijk gericht per fax of per e‐
mail aan alle leden worden verzonden (tenzij een ander verzoek van een lid van de Algemene
Vergadering).
De datum, uur, plaats en agenda zijn in de oproeping vermeld.

Echter voor alle vragen waarvan de urgentie wordt erkend (dat wil zeggen voor elke vraag die tot
gevolg een ernstige en moeilijk herstelbare schade voor de vereniging zou kunnen hebben) en het
onderwerp de vergadering van een speciale meerderheid niet impliceert zal de Algemene
Vergadering kunnen beraadslagen en stemmen zelfs wanneer de vraag niet op de orde van de dag
wordt gedragen, op voorwaarde dat ten minste 3/4 van de leden aanwezig of vertegenwoordig zijn
tijdens de genoemde Algemene Vergadering.
Elk voorstel dat door 5 procent van de leden is ondertekend zal op de agenda worden geplaatst.
Art. 15 – Quorum en meerderheden
Behalve in de gevallen die door de wet worden beoogd, kan de Algemene Vergadering ongeacht het
aanwezige of vertegenwoordigde leden beraadslagen.
De beslissingen worden met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen genomen tenzij anders wordt beslist door de wet of de statuten. In het geval van een
gelijke stand beslist de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt.
Elke statutenwijziging vereist een aanwezigheidsquorum van het twee derde van de leden. Aan
gebrek kan een tweede Algemene Vergadering minstens vijftien dagen na de eerste Vergadering
worden bijeengeroepen. Deze zal ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde ledental een
beslissing kunnen uitspreken.
Echter, in alle zaken waarvan de urgentie wordt erkend (dat wil zeggen voor elke vraag die voor de
vereniging tot een ernstige en moeilijke herstelbare schade kan leiden) en waarvan het onderwerp
geen speciale meerderheid impliceert, kan de Algemene Vergadering beraadslagen en stemmen zelfs
als het probleem niet aan de orde is gebracht op voorwaarde dat ten minste ¾ van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de aanbovengenoemde Algemene Vergadering.
Art. 16 – Deliberatieregister
De beslissingen die door de Algemene Vergadering zijn genomen, worden genotuleerd in een
bijzonder register dat op de maatschappelijke zetel van de vereniging wordt bewaard.

HOOFDSTUK 4 – Administratie
Art. 17 – De Raad van Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die uit ten minste acht bestuurders bestaat
die door de vertegenwoordigers die lid zijn van de Algemene Vergadering worden benoemd.
Het aantal bestuurders moet in ieder geval altijd lager dan het ledental van de vereniging zijn.
Elke groep van medewerkers vormen een aantal kandidaten, met name
- de huisartsengroep : 5 mandaten
- de coördinatiecentra : 5 mandaten
- de groep van « andere RIZIV prestatieplichtingen » : 5 mandaten
- de welzijnsorganisaties : 2 mandaten

Wanneer de Algemene Vergadering een kandidatuur weigert, presenteert de betrokken groep een
andere kandidaat.
De mandaten van de bestuurders duren 4 jaar en zijn hernieuwbaar.
De aftredende leden zijn herkiesbaar.
In het geval van vakantie van een mandaat, zal een beheerder tijdelijk benoemd worden door de
Algemene Vergadering. Hij beëindigt in dat geval het mandaat van de beheerder die hij vervangt.
De Raad benoemt uit zijn leden: een voorzitter, een of meerdere vicevoorzitter(s), een
penningmeester en een secretaris.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het beheer
van de vereniging. Worden alleen uitgesloten van zijn bevoegdheid, handelingen die door de wet of
de statuten aan die van de Algemene Vergadering.
Art. 18 – Oproeping‐agenda‐volmacht
De Raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, de oproeping moet uiterlijk
drie werkdagen voor de bijeenkomst en schriftelijk gericht per fax of per e‐mail worden verzonden.
Iedere bestuurder kan door een andere beheerder worden vertegenwoordigd. Elke beheerder kan
slechts in het bezit zijn van één volmacht.
Art. 19 – Quorum en meerderheden
De Raad van commissarissen handelt op collegiale manier. De beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beslissen indien minstens een huisarts
vertegenwoordiger, een coördinatiecentra vertegenwoordiger en een RIZIV prestatieplichtige
vertegenwoordiger aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aantal niet wordt bereikt, wordt
binnen de 8 dagen een Raad van Bestuur samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist
bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

Art. 20 – Register van beraadslaging
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden in het register van beraadslaging op het
hoofdkantoor vastgelegd.
Art. 21 – Dagelijks beheer
De Raad van Bestuur kan het dagelijkse beheer aan een beheerder waarvan hij de bevoegdheden
bepaalt delegeren. De Raad van Bestuur benoemt de eventuele vertegenwoordigers van de
vereniging in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en bepaalt de inhoud van hun
autoriteit.
Art. 22 – Handtekeningbevoegdheden
De handelingen die de vereniging bindt worden ondertekend, tenzij een bijzondere delegatie van de
Raad door twee beheerders, de Voorzitter of een van de Vicevoorzitters die hun bevoegdheden niet
hoeven te rechtvaardigen.

Art. 23 – Verlies van het beheerder functie
De beheerders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun
verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen mandaat.
Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur beëindigd zich als:
 het ontslag aan de voorzitter wordt aangekondigd
 de afschaffing door de Algemene Vergadering wordt uitgesproken
 het mandaat verstrijkt
Art. 24 – Huishoudelijk reglement
Een huishoudelijk reglement kan door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering worden
voorgesteld. Wijzigingen kunnen in dit reglement worden gemaakt door een Algemene Vergadering
met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

HOOFDSTUK 5 – Financieel beheer
Art. 25 – Commissaris
Wanneer de vereniging de voorwaarden vervult die door de wet worden bepaald, benoemd de
Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van bestuur één of meer commissarissen,
bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Het salaris van de commissaris en de
bedrijfsrevisoren wordt door de Algemene Vergadering bepaald.
De commissaris‐auditor oefent de controle van de vereniging uit in overeenstemming met de wet.
Art. 26 – Boekhouding
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De rekeningen worden elk jaar op 31 december beëindigd.
Het budget van het volgende boekjaar wordt op dezelfde datum afgesloten.
De beide elementen worden door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

HOOFDSTUK 6 – Ontbinding, liquidatie
Art. 27 – Ontbinding
De ontbinding van de vereniging wordt bepaald in overeenstemming met de wet van de VZW.
Art. 28 – Liquidatie
De Algemene Vergadering die de ontbinding uitspreekt benoemt de vereffenaars, bepaalt hun
bevoegdheden en geeft de bestemming aan die aan het sociale netto vermogen moet worden
gegeven.
De Algemene Vergadering bepaalt in alle gevallen van vrijwillige of rechterlijke ontbinding of één of
meer verenigingen die gespecialiseerd zijn in de thuisverzorging het netto vermogen van de
ontbonden vereniging ontvangt.
Art. 29 – Algemene beschikkingen
Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is vermeld wordt bij wet ingesteld.

