Intermutualistisch Agentschap
Nieuwe statuten
Raad van Bestuur 16-12-2003 / Belgisch Staatsblad 23-12-2003
TITEL I. -- Benaming, zetel, doel, duur
Benaming
Artikel 1. De vereniging draagt de benaming v.z.w. " Intermutualistisch Agentschap
", ook v.z.w. " I.M.A. " genoemd.
Zetel
Art. 2. De zetel van de vereniging wordt gevestigd te Sint-Pieterssteenweg 373, te
1040 Brussel en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. Deze mag
worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de
algemene vergadering.
Doel
Art. 3. De v.z.w. " I.M.A. " is een kostendelende vereniging die als doel heeft de door
de verzekeringsinstellingen, in het kader van hun opdrachten, verzamelde gegevens te
analyseren en de informatie hieromtrent te verstrekken.
De wettelijke basis voor de oprichting van de v.z.w. “IMA” wordt bepaald door de
Programmawet I van 24.12.2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
31.12.2002 artikels 278 tot en met 281.
Met betrekking tot de onderlinge mededeling van sociale gegevens van persoonlijke
aard zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, 6° van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, wordt de
v.z.w. " I.M.A. " beschouwd als onderaannemer van de in de aanhef van deze statuten
genoemde instellingen.
De werkzaamheden van de v.z.w. " I.M.A." strekken tot het gemeenschappelijk
organiseren, coördineren, uitvoeren van diensten, alsook tot het realiseren van
aankopen ten behoeve van haar leden, teneinde door schaalvergroting te komen tot
een meer economisch beheer in deze sociale sector.
De v.z.w. " I.M.A. " mag in het algemeen alle handelingen verrichten die hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, noodzakelijk of nuttig zijn voor haar doel, met
inbegrip van het uitoefenen van eigendoms- of andere zakelijke rechte in verband met
roerende en onroerende goederen.
Duur
Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen
tijde ontbonden worden.
TITEL II. -- Lidmaatschap
Leden
Art. 5. Het aantal werkende leden van de vereniging is onbeperkt, doch mag niet
minder dan drie bedragen. De oprichters zijn de eerste werkende leden.
Art. 6. Het lidgeld wordt jaarlijks op voordracht van de raad van bestuur vastgesteld
door de algemene vergadering en mag niet meer bedragen dan 25,00 EUR.
Toetreding tot de vereniging
Art. 7. Elke VI erkend in het kader van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en erkend in het kader van de
gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, kan tot de vereniging worden toegelaten
door de algemene vergadering.

Uittreding, uitsluiting, beëindiging van rechtswege
Art. 8. Elk lid kan per 1 januari uit de vereniging treden, mits een voorafgaand opzeg
van drie maanden waarvan per aangetekende brief wordt kennis gegeven aan de raad
van bestuur. De vervanging van een uittredend lid geschiedt in overeenstemming met
de bepalingen van artikel 7.
Een lid kan slechts uittreden op voorwaarde dat het zijn contractuele verplichtingen
heeft volbracht.
Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten
met een meerderheid van drievierde van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen, en nadat het lid is gehoord. Opgave van redenen is niet vereist. De
vervanging van een aldus uitgesloten lid geschiedt in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 7.
TITEL III. -- Beheer
Raad van bestuur
Art. 9. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur.
Benoeming, ontslag, afzetting
Art. 10. Iedere VI is gerechtigd op het aantal mandaten in de raad van bestuur dat
door het huishoudelijk reglement wordt bepaald, met een minimum van één.
Deze mandatarissen worden onder de voorgedragen kandidaten verkozen door de
algemene vergadering, voor hernieuwbare periodes van vier jaar. De verkiezing
geschiedt met een meerderheid van tweederde van de stemmen.
Het Kenniscentrum is gerechtigd op twee mandaten in de raad van bestuur van de
v.z.w. “I.M.A.”.
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en
Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut
voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering, vertegenwoordigd door zijn administrateurgeneraal of diens afgevaardigde, zijn ieder gerechtigd op één mandaat in de raad van
bestuur van de v.z.w. " I.M.A.".
Het mandaat voorzien voor de in de twee vorige alinea’s genoemde instellingen wordt
slechts verleend voor de vaststelling van het jaarlijks programma van de geplande
opdrachten en initiatieven en, in voorkomend geval, de voorgenomen
informatieverstrekking.
Art. 11. Ingeval één of meerdere plaatsen van beheerder openvallen, dient de raad van
bestuur binnen de kortst mogelijke tijd de algemene vergadering bijeen te roepen ter
vervanging van het opengevallen mandaat. De voordracht van de kandidaat dient te
geschieden overeenkomstig het gestelde in artikel 10.
Een aldus verkozen lid vervolledigt de duur van het mandaat van diegene die hij
vervangt.
Art. 12. Het mandaat van beheerder kan te allen tijde worden herroepen door de
algemene vergadering.
Het mandaat van beheerder neemt evenwel van rechtswege een einde ingeval van
overlijden, bankbreuk, onbekwaamverklaring en onder bewindvoerder telling van de
beheerder, en eveneens indien het werkend lid, op wiens voorstel de beheerder werd
benoemd, ophoudt lid te zijn zoals bepaald in artikel 7.
Het mandaat van beheerder neemt eveneens een einde indien de beheerder geen ambt
of functie meer bekleedt in de organisatie door dewelke hij werd voorgedragen
respectievelijk aangeduid voor het mandaat van beheerder.
Vergoeding
Art. 13. Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, oefenen de beheerders

hun mandaat uit ten kosteloze titel.
Voorzitter
Art. 14. De raad van bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter, die door de
algemene vergadering onder de in de aanhef van deze statuten genoemde groepen van
werkende leden wordt verkozen voor een hernieuwbare periode van vier jaar.
Onder de leden van de raad van bestuur worden tevens een secretaris en een
schatbewaarder verkozen door de algemene vergadering.
Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
Art. 15. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en is bevoegd om alle
daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de
vereniging, behoudens de handelingen die door de wet of door deze statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur oefent haar mandaat uit als college, maar kan bepaalde
bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer
gemachtigden.
Art. 16. De raad kan het dagelijks bestuur van de vereniging, het bestuur van één of
meerdere sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de
raad aan één of meerdere personen delegeren.
De in dit artikel bedoelde bevoegdheden kunnen evenwel niet gedelegeerd worden
aan de personen die in de raad van bestuur een mandaat vervullen voor de in artikel
10, alinea 4 genoemde instellingen.
Vertegenwoordiging van de vereniging
Art. 17. De vereniging wordt voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, en
voor alle andere handelingen geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee beheerders
samen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een
gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat,
geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
De kopijen of uittreksels van de notulen en van de vergaderingen van de raad van
bestuur die aan het gerecht of elders moeten worden voorgelegd, en meer specifiek
alle uittreksels ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden geldig
ondertekend door twee beheerders of door een persoon die belast is met het dagelijks
bestuur of een uitdrukkelijke volmacht van de raad heeft ontvangen.
De in dit artikel bedoelde vertegenwoordigings- en ondertekeningsbevoegdheid komt
evenwel niet toe aan de personen die in de raad van bestuur een mandaat vervullen
voor de in artikel 10, alinea 4 genoemde instellingen.
Vergadering van de raad en wijze van beraadslaging
Art. 18. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de
gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur of twee beheerders tenminste één week voor
de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, mail of in gemeenschappelijk overleg.
Elke beheerder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als reglementair opgeroepen beschouwd.
Art. 19. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats, in
België of het buitenland, aangeduid in de oproeping. De vergadering wordt
voorgezeten door de voorzitter, of indien deze afwezig is, door de door de algemene
vergadering verkozen beheerder.
Art. 20. Iedere beheerder die niet aanwezig kan zijn, kan schriftelijk een volmacht
geven aan een andere beheerder van de raad om hem op een welbepaalde vergadering

te vertegenwoordigen. Een beheerder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft ontvangen.
Art. 21. Behalve ingeval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dient binnen één week
een nieuwe vergadering te worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen,
indien tenminste twee beheerders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Art. 22. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. De onthoudingen worden niet meegerekend. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Art. 23. De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die
getekend worden door diegene die de vergadering voorzit en de secretaris of de
schatbewaarder. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat ter zetel
van de vereniging wordt bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de notulen
van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
TITEL IV. -- Algemene vergadering
Bevoegdheden
Art. 24. De algemene VERGADERING vertegenwoordigt de leden; zij is als volgt
samengesteld:
de LCM heeft recht op acht mandaten in de algemene vergadering;
de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen heeft recht op één mandaat in de
algemene vergadering;
het NVSM heeft recht op zes mandaten in de algemene vergadering;
de Landsbond van Liberale Mutualiteiten heeft recht op twee mandaten in de
algemene vergadering;
de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen heeft recht op vier mandaten in de
algemene vergadering;
de Kas voor geneeskundige verzorging NMBS heeft recht op één mandaat in de
algemene vergadering;
de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering heeft recht op één mandaat in de
algemene vergadering.
De mandatarissen worden voorgedragen door elk lid.
Art. 25. De algemene vergadering bezit de wettelijke bevoegdheden omschreven in
de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, d.w.z.
het wijzigen van de statuten;
het benoemen en het afzetten van de beheerders;
de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldigingen ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
het ontbinden van de vereniging.
de uitsluiting van een lid;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk alle
gevallen waarin deze statuten het vereisen.
Zij is in elk geval exclusief bevoegd betreffende:
vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement, vaststelling van het totaal
aantal beheersmandaten en, overeenkomstig het huishoudelijk reglement, het aantal
mandaten waarvoor iedere in de aanhef vermelde groep van leden, het recht heeft
kandidaten voor te dragen, aanvaarding en uitsluiting van leden, goedkeuring van het

beleidsplan, voorstellen tot wijziging van de overeenkomst ten aanzien van de VI's.
Bijeenroeping
Art. 26. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur
telkens als het belang van de vereniging dit vereist. De raad van bestuur is verplicht
de algemene vergadering bijeen te roepen zodra twee VI's of de voorzitter van de raad
van bestuur daarom verzoeken en wel binnen de maand na het indienen van zulk
verzoek bij de raad.
Art. 27. De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar in de loop van
het tweede trimester op de zetel of op de plaats in de oproeping vermeld voor het
goedkeuren van de rekeningen, de begroting en het beleidsplan en voor de verkiezing
van de beheerders.
Art. 28. De oproepingsbrieven voor de algemene vergaderingen, worden ten minste
acht dagen voor de datum van de vergadering aan de mandatarissen van de leden
aangetekend verzonden. De oproeping vermeldt de dagorde.
Een werkend lid dat aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Wijze van beraadslaging
Art. 29. Elk mandataris mag zich op de algemene vergadering doen
vertegenwoordigen per volmacht door een andere mandataris. De volmachten mogen
hetzij schriftelijk hetzij per telegram, telex of telekopie gegeven worden en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
Art. 30. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de
raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de door de
algemene vergadering verkozen beheerder.
Art. 31. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen wanneer de helft
van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen
waarvoor de wet of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dient binnen de twee weken een nieuwe
vergadering te worden samengeroepen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen indien ten
minste twee werkende leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Art. 32. Elke mandataris beschikt in de algemene vergadering over één stem. Het
huishoudelijk reglement bepaalt de criteria voor de wijziging van het aantal
mandatarissen, behorende tot elk van de in de aanhef vermelde groepen.
Deze criteria dienen in elk geval rekening te houden met de verhoudingen van het
aantal rechthebbenden van de in de aanhef vermelde groepen, die gebruik maken van
de diensten van de v.z.w.
Art. 33. Behalve in de bij de volgende artikelen bepaalde gevallen worden de
beslissingen genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Een onthouding wordt
niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de
vergadering doorslaggevend.
Art. 34. Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over :
het wijzigen van de statuten,
vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement,
vaststelling van het totaal aantal beheersmandaten en, overeenkomstig het
huishoudelijk reglement, het aantal mandaten waarvoor ieder in de aanhef vermelde
groep van leden het recht heeft kandidaten voor te dragen,
het aanvaarden en uitsluiten van een lid,
de ontbinding van de vereniging,
het wijzigen van de overeenkomst ten aanzien van de VI's,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de
oproepingen en de dagorde van de vergadering en moet tenminste drievierde van de
werkende leden op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaard
niet vervuld, dan moet binnen de twee weken een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, indien ten minste twee werkende leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Deze beslissingen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van
drievierde van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Voor de
beslissingen aangaande de aanvaarding van nieuwe leden zijn de bepalingen van
artikel 7 van toepassing. Een onthouding wordt niet meegerekend.
Een meerderheid van 4/5 van stemmen is evenwel vereist voor het wijzigen van het
doel van de vereniging of ontbinding van de vereniging.
Art. 35. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een
bijzonder ter zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris of de schatbewaarder en de leden die
zulks wensen. Afschriften en uittreksels worden door twee beheerders ondertekend.
De derden die van een belang doen blijken en de leden hebben het recht om, op hun
kosten ter zetel, inzage en/of afschrift van de notulen te vragen, onverminderd de door
de wet voorgeschreven publiciteit.
TITEL V. -- Boekjaar, rekening
Boekjaar
Art. 36. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Rekeningen en begrotingen
Art. 37. Op het einde van elk jaar maakt de raad van bestuur de rekeningen op, alsook
de begroting en het beleidsplan voor het volgend boekjaar; ze worden aan de
algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
De kostenverdeling tussen de in de aanhef van deze statuten genoemde groepen van
werkende leden zal gebeuren volgens de criteria en overeenkomstig de modaliteiten
vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
Art. 38. De rekeningen, de begroting en het beleidsplan worden tenminste twee
weken voor de jaarvergadering aan de mandatarissen van de leden ter kennis gesteld.
Art. 39. De algemene vergadering benoemt een commissaris die wordt gekozen
tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor de controle van de
jaarrekening van de vereniging.
Hij zal onder meer de opdracht uitoefenen die beschreven wordt in het eerste
hoofdstuk van de wet van 21 februari 1985 betreffende de hervorming van het
bedrijfsrevisoraat.
Hij brengt rapport uit aan de jaarlijkse algemene vergadering, die op haar dagorde de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar heeft vermeld staan.
Zijn mandaat is vastgesteld voor een hernieuwbare periode van drie jaar.
TITEL VI. -- Fondsen van de vereniging
Art. 40. De middelen van de vereniging zullen als volgt samengesteld worden :
a) lidgelden van de werkende leden;
b) de giften, schenkingen, legaten en subsidies die door de vereniging ontvangen
worden;
c) alle ontvangsten die geboekt worden ten gevolge van of ter vergoeding van de
activiteiten van de vereniging.
TITEL VII. -- Ontbinding, vereffening
Art. 41. In geval van ontbinding van de vereniging zullen één of meerdere
vereffenaars, aangeduid door de algemene vergadering, instaan voor de vereffening.

Bij gebreke hiervan, zal de taak van vereffenaar uitgeoefend worden door op dat
ogenblik in functie zijnde en samen optredende beheerders die een mandaat vervullen
voor de in de aanhef van deze statuten genoemde groepen van werkende leden.
Bij gebreke aan andere bepalingen in de akte van benoeming beschikken de
vereffenaars met het oog op de vereffening over de meest uitgebreide bevoegdheden.
Art. 42. Onverminderd hetgeen bepaald in de volgende alinea, worden de ontbinding
en de vereffening geregeld door de artikelen 18 tot en met 25 van de wet van 27 juni
1921.
Ingeval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op welk ogenblik en voor welke
reden dan ook, zal het netto overblijvend actief, na aanzuivering van de schulden en
lasten, verdeeld worden tussen de in de aanhef van deze statuten genoemd groepen
van werkende leden a rato van de proportionele inbreng van deze laatste zoals
vastgesteld krachtens artikel 37 van deze statuten.
TITEL VIII -- Bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Art. 43. Elke overdracht van persoonsgegevens vanuit het Intermutualistisch
Agentschap, vereist een principiële machtiging van het Toezichtscomité bedoeld in
artikel 37 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Art. 44. De raad van bestuur wijst, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 17bis
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, een consulent informatie,
veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan. Deze persoon heeft
een adviserende, documenterende, stimulerende en controlerende taak inzake de
toepassing van de wet van 8 december 1992.
Art. 45. De raad van bestuur wijst een beoefenaar in de gezondheidszorg aan onder
wiens toezicht en verantwoordelijkheid de verwerking van persoonsgegeven
betreffende de gezondheid gebeurt.
TITEL IX. -- Algemene bepalingen
Art. 46. De werking van de vereniging kan nader worden omschreven in een
huishoudelijk reglement.
Dit reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering en kan door de
algemene vergadering worden gewijzigd met een drievierde meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art. 47. Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien, blijven de bepalingen van de
wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.
TITEL X. -- Overgangsbepalingen
Eerste boekjaar
Art. 48. Het eerste boekjaar begint op de dag van de oprichting van de vereniging en
wordt afgesloten op 31 december 2002.
Benoeming van beheerders
Art. 49. De algemene vergadering benoemt als beheerders :
De heer JUSTAERT, M., Dorpstraat 403, 3061 Leefdaal, ° 05.06.1950 te Ukkel.
De heer DESCAMPE, E., avenue du Val d'Or 79, 1150 Bruxelles, ° 19.07.1944 te
Waterloo.
De heer HERMESSE, J., Opberg 23, bus 11, 1970 Wezembeek-Oppem, ° 12.07.1955
te Gent.
De heer MERTENS, R., Oude Nethensebaan 33/1, 3051 Sint-Joris-Weert, °
28.01.1956 te Leuven.
De heer LIVYNS, J., Rue des Etudiants 34, 1060 Brussel, ° 30.08.1945 te Peruwelz.
De heer TONNEAUX, S., rue des Mésanges Bleues 17, 5004 Namur, ° 16.07.1955 te

Namur.
De heer MAYNE, Ph., Den Doornlaan 1, bus 17, 1180 Brussel, ° 22.04.1960 te Genk.
De heer MESSIAEN, G., Izegemseaardeweg 198, 8800 Roeselaere, ° 10.07.1947 te
Roeselare.
De heer DE WAELE, R., Vrombautstraat 114, 9900 Eeklo, ° 08.10.1944 te Assenede.
Dokter VAN EMELEN, J., Parklaan 31, 2970 ’s Gravenwezel, ° 29.06.1951 te
Molenbeek-Wersbeek.
De heer MERTENS, P., rue du Hazoir 54, 5080 Emines, ° 30.07.1962 te Virton.
De heer DRABS, P., rue de l'Ancien Presbytère 1, bte 8, 1083 Bruxelles, ° 03.05.1954
te Yangambi.
De heer DE BACKER, B., avenue des Bouleaux 9, 1310 La Hulpe, ° 13.12.1949 te
Souvret.
De heer GOLDMAN, P., chaussée de Waterloo 1329A6, 1180 Bruxelles, °
17.08.1958 te Brussel.
De heer PEETERS, G., De Kluis 4, 2970 Schilde, ° 27.10.1951 te Ekeren.
De heer VERERTBRUGGEN, P., Berkenlaan 35, 1740 Ternat, 08.11.1955 te
Anderlecht.
De heer DE COCK, J., Olmenstraat 36, 8020 Oostkamp, ° 23.01.1955 te Sint-Niklaas.
De heer GILLET, P., Rue du Centre 28, 4122 Plainevaux, °11.09.1959 te Liège
De heer RAMAEKERS, D., Vuntlaan 16, 3012 Wilsele, °23.16.1967 te Hasselt

Art. 50. De raad van bestuur heeft in zijn schoot volgende functies toegekend:
Voorzitter: de heer JUSTAERT, M.
Secretaris: de heer VERERTBRUGGEN, P.
Schatbewaarder: de heer MERTENS, P.

Voor waar en echt verklaard,
Secretaris,
Patrick VERERTBRUGGEN

