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Goossens, Edith 1999 Belgische 51 2800 Mechelen podoloog homeopaat werkend lid penningmees-
ter

Verbruggen, Robert 1999 Belg 51 2650 Edegem ingenieur homeopaat werkend lid ondervoorzit-
ter

Bierinckx, Liliane 1999 Belgische 42 2018 Antwer-
pen

arts-homeopaat werkend lid voorzitter

Serneels, Wim 1999 Belg 38 3000 Leuven bediende docent -
homeopaat

werkend lid secretaris

Van Asbroeck, Frans 1999 Belg 55 2800 Mechelen onderwijzer werkend lid verantw. oplei-
ding

Oliviers, Sieglinde 1999 Belgische 37 2970 Schilde homeopate werkend lid ve rantw.
ethische zaken

Verstraeten, Robert 1999 Belg 53 1040 Brussel homeopaat werkend lid verantw. kwali-
teit

UNIONS PROFESSIONNELLES — BEROEPSVERENIGINGEN
[C − 2003/38005]

Beroepsvereniging « European Federation for Oriental Medicine », gevestigd te Eigenbilzen

In uitvoering van artikel 6 van de wet van 1898 op de Beroepsverenigingen

De IXe Kamer van de Raad van State bekrachtigt bij beslissing van 19 mei 2003 de statuten van de
beroepsvereniging « European Federation for Oriental Medicine », met zetel te Eigenbilzen.

Maatschappelijk doel

De vereniging heeft tot doel :
in het algemeen :
— een korps van therapeuten die de oosterse geneeskunde beoefenen tot stand te brengen die met inachtname van

alle eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid, waardigheid en rechtschapenheid het beroep uitoefenen;
— toezicht uit te oefenen op de taken die haar leden uitvoeren binnen het kader van de statutaire bepalingen.
in het bijzonder :
a) Voorstellen te formuleren en adviezen te verstrekken betreffende alle wettelijke en reglementaire bepalingen die

betrekking hebben op het beroep van haar leden, en streven naar een wettelijke erkenning van de oosterse
geneeskunde;

b) De bevordering van de studie van de oosterse geneeskunde en de ondersteuning van de opleiding en de
permanente vorming van haar leden;

c) De verbintenis aan te gaan om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en aan een externe evaluatie;
d) De regels van de deontologie die gelden voor het beroep door haar leden te doen naleven;
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Roose, Johan 2002 Belg 46 Heusden-Zolder acupuncturist gewoon lid voorzitter

Beerts, Jean Paul 2002 Belg 47 Eigenbilzen acupuncturist gewoon lid secretaris

Braeckman, Bruno 2002 Belg 56 Gent acupuncturist gewoon lid bestuurslid

Jonckheere, Peter 2002 Belg 41 Brugge acupuncturist gewoon lid bestuurslid

Duchesne, Herman 2002 Belg 31 Wijnegem acupuncturist gewoon lid bestuurslid

De Temmerman, Paul 2002 Belg 47 Oosterzele acupuncturist gewoon lid bestuurslid

Sampermans, Marco 2002 Belg 30 Hasselt acupuncturist gewoon lid bestuurslid

De bekrachtigde statuten en hun bijlagen kunnen worden ingezien op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
te Tongeren.

Gedaan te Brussel, op 21 mei 2003.

*

UNIONS PROFESSIONNELLES — BEROEPSVERENIGINGEN
[C − 2003/38001]

Beroepsvereniging « Kappersacademie Leuven-Tienen », gevestigd te Leuven

In uitvoering van artikel 6 van de wet van 1898 op de Beroepsverenigingen

De IXe Kamer van de Raad van State bekrachtigt bij beslissing van 19 mei 2003 de statuten van de
beroepsvereniging « Kappersacademie Leuven-Tienen », met zetel te Leuven.

Maatschappelijk doel

De vereniging heeft tot doel de beroepsbelangen van haar leden te bestuderen, te beschermen en te bevorderen.
Om dit doel te bereiken, zal zij alle activiteiten kunnen inrichten en initiatieven nemen, die haar niet door de wet zijn
verboden.

De vereniging zal bovendien al het nodige doen om buiten haar middelen alle onderlinge en coöperatieve
instellingen op te richten, waardoor de morele en materiële toestand van haar leden kan worden verbeterd.

Zij kan voor haar leden een bureau voor kosteloos advies openen.

e) Maatregelen te treffen teneinde de solidariteit onder haar leden te bevorderen;
f) Juridische bijstand verlenen aan haar leden, voor zover die de oosterse geneeskunde correct hebben toegepast;
g) Contacten onderhouden met andere beroepsverenigingen in binnen- en buitenland;
h) Het coördineren van overleg en communicatie tussen een groepering van gelijkgezinden, therapeuten en de

overheid.

De vereniging kan alle noodzakelijke handelingen stellen ter verwezenlijking van het doel van de vereniging,
daarin begrepen de verwerving van onroerende goederen indien nodig of nuttig.

Samenstelling van het personeel belast met het bestuur van de vereniging en met het beheer van haar goederen




