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I. NAAM,
DUUR

MAATSCHAPPELIJKE

ZETEL

EN

Art. 1. De vereniging is een vereniging zonder
winstoogmerk en heeft als benaming: “Belgische
Federatie van Psychologen – Fédération belge des
Psychologues”, afgekort “BFP-FBP”.
Het is haar evenwel toegestaan enkel gebruik te
maken van het Frans of Nederlands gedeelte van de
vermelde benaming of enkel van de afkorting FBP
of BFP.
De maatschappelijke zetel wordt gevestigd in de
Agora galerij – kantoor 421 – Grasmarkt 105 bus 18
– 1000 BRUSSEL.
Art. 2. De vereniging heeft vooral als doeleinden:
Onder zijn leden een geest van collegialiteit en
deontologie alsook een uitoefening van het beroep
van psycholoog gericht op de belangen van de
cliënt te stimuleren en te onderhouden;
Bij te dragen tot de realisatie van een adequaat
gestructureerde en doeltreffende psychologengemeenschap;
het bevorderen, in samenwerking met andere
organisaties, van de psychologische discipline op
wetenschappelijk vlak, in zijn verschillende

sectoren, alsmede op nationaal en internationaal
niveau;
te waken over de bevordering en de verdediging
van de beroepsmatige, sociale en culturele
belangen van haar leden.

dragen
verantwoordelijkheid
binnen
de
federatie
en
aangesloten
sectoren
en
verenigingen. Deze effectieve leden worden
jaarlijks aangeduid en omvatten bij voorkeur:
§

Art. 3. De vereniging is bevoegd alle roerende of
onroerende
goederen,
in
eigendom
of
anderszins, nodig voor de verwezenlijking van
haar doeleinden, te bezitten en de hiermee
verbonden rechten uit te oefenen.
Art. 4. De vereniging heeft haar zetel in het
gerechtelijk arrondissement Brussel. Hij wordt
vastgesteld door de Algemene Vergadering.
Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor
onbepaalde tijd.
II. LEDEN, BIJDRAGEN
Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt maar mag
niet minder bedragen dan tien. Van de vereniging kunnen lid worden degenen die
beantwoorden aan de bepaling van het artikel 1
of artikel 12 van de wet van 8 november 1993 ter
bescherming van de titel van psycholoog (B.S.B.
31.05.94, van kracht geworden op 10.06.94).
Ingeval er betwistingen zijn omtrent een
weigering tot aansluiting zal de Raad van
Bestuur
een
eindbeslissing
nemen.
De
hoedanigheid van lid wordt verkregen door de
betaling van het verschuldigde lidgeld .
De volgende types van lidmaatschap bestaan:
-

Effectieve leden zijn leden die voldoen aan
de voorwaarden bepaald in de eerste
paragraaf van dit artikel en stemrecht
hebben in de Algemene Vergadering. Zij

§
§

§

Alle leden van de raad van bestuur van
de federatie
Alle leden van het directiecomité van de
federatie
De voorzitter of secretaris van alle
permanente
commissies
en
adviesraden van de federatie
De voorzitter of secretaris van de raad
van bestuur (of evenwaardig orgaan)
van alle sectoren en alle aangesloten
verenigingen.

De potentiële effectieve leden hierboven
vermeld, alsook andere aangesloten leden die
voldoen aan de voorwaarden bepaald in de
eerste paragraaf van dit artikel, kunnen effectief
lid worden indien ze hun kandidatuur ter kennis
geven aan de Raad van Bestuur. Om een
democratische
en
representatieve
vertegenwoordiging door de effectieve leden te
waarborgen, kan elke aangesloten vereniging
en sector slechts een maximaal aantal
effectieve leden afvaardigen in verhouding tot
haar totaal aantal leden die eveneens
aangesloten
of
effectief
BFP-lid
zijn,
overeenkomstig de procedure bepaald in het
reglement van inwendige orde en aangenomen
door een vorige algemene vergadering.
Uitgesloten van deze beperking zijn de
voorzitter, de schatbewaarder en de secretarisgeneraal. De Raad van Bestuur stelt een lijst op
van de kandidaat effectieve leden en stelt die
voor
aan
de
eerstvolgende
Algemene
Vergadering, die over hun aanstelling beslist.
Het aantal effectieve leden moet in elk geval
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steeds hoger zijn dan het aantal bestuurders
van de Raad van Bestuur.
-

-

-

Aangesloten leden zijn toegetreden leden die
voldoen aan de voorwaarden, bepaald in de
eerste paragraaf van dit artikel. Ze hebben
dezelfde rechten als effectieve leden behalve
dat ze geen stemrecht hebben in de Algemene
Vergadering.
Aspirant-leden zijn toegetreden leden studenten
psychologie die verlangen aan te sluiten bij de
federatie
maar
niet
voldoen
aan
de
voorwaarden van lidmaatschap zoals bepaald in
de eerste paragraaf van dit artikel.
Geassocieerde leden zijn toegetreden leden die
verlangen aan te sluiten bij de federatie maar
niet voldoen aan de voorwaarden van
lidmaatschap zoals bepaald in de eerste
paragraaf van dit artikel.

Art. 7. De algemene vergadering van de vzw BFP
bepaalt bij gewone meerderheid jaarlijks, op
voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld dat
aan de vzw BFP toekomt.
Alle types van leden aangesloten bij een
gefedereerde
vereniging
kunnen
lidgeld
rechtstreeks aan deze vereniging betalen, of aan de
federatie op aanvraag van deze vereniging.

bepaald. Deze som wordt overgemaakt aan de
sector waarvoor het lid zijn voorkeur uitdrukte.
De werkloze leden kunnen een vermindering op
het lidgeld genieten. De aspirant-leden betalen
een beperkt lidgeld. Het lidgeld mag de 1250
Euro niet overschrijden.
Art. 8. Elk lid kan te allen tijde de vereniging
verlaten. De ontslagneming moet aan de raad
van bestuur schriftelijk ter kennis gebracht
worden.
Wordt geacht ontslag te nemen, elk lid dat
gedurende één jaar in gebreke blijft zijn bijdrage
te betalen. Tot uitsluiting van een lid kan slechts
besloten worden door de Commissie Ethiek en
Deontologie van de BFP na het volgen van de
procedure zoals omschreven in het reglement
van inwendige orde. Tot uitsluiting van een lid
kan ook besloten worden door de algemene
vergadering met meerderheid van twee derde
der aanwezige leden en na het betrokken lid
gehoord te hebben. De uitsluiting dient
gemotiveerd te worden.
Het lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt en
zijn rechthebbenden kunnen geen enkel recht
laten gelden op het vermogen van de vereniging
noch teruggave van gestorte lidgelden,
schenkingen of andere bijdragen vorderen.
III. ALGEMENE VERGADERING

Het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de
statuten en het reglement van inwendige orde van
de genoemde vereniging. De andere leden betalen
hun lidgeld onmiddellijk aan de vzw BFP. Het
bedrag wordt bij eenvoudige meerderheid door de
algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur vastgesteld, en wordt verhoogd met een
forfaitair bedrag dat door de raad van bestuur wordt

Art. 9. De algemene vergadering heeft de
hoogste bevoegdheid van de vereniging.
Een besluit van de algemene vergadering is
vereist voor:
1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en de afzetting van de

bestuurders;
3° de benoeming en de afzetting van de
commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt
toegekend;
4° de kwijting aan de bestuurders en de
commissarissen;
5° de goedkeuring van de begroting en van de
rekening;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de omzetting van de vereniging in een
vennootschap met een sociaal oogmerk.
Zij keurt het reglement van inwendige orde goed,
alsook elk ander reglement voorgesteld door de
raad van bestuur en met betrekking tot de werking
van de vereniging.
Zij is samengesteld uit alle effectieve leden. Alle
andere leden zoals bepaald in artikel 6 kunnen
aanwezig zijn, maar hebben geen stemrecht. De
leden vermeld onder artikels 10 tot en met 14 slaan
enkel op de effectieve leden, die stemrecht hebben
in de Algemene vergadering.
Art. 10. De algemene vergadering wordt
voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der ondervoorzitters of der aanwezige leden van de
raad van bestuur.
Alle aanwezige leden beschikken over één stem. Elk
aanwezig lid kan slechts drager zijn van maximum
één volmacht. Stemming per briefwisseling is niet
toegelaten.
Art. 11. De bestuurders zijn bovendien verplicht de
algemene vergadering samen te roepen telkens
minstens één vijfde van de leden het vragen, en
zulks binnen de maand volgend op de schriftelijke
indiening van het verzoek bij de raad van bestuur.
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Alle leden moeten minstens acht dagen vóór de
vergadering worden uitgenodigd.

aantal. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
De stemming is geheim op verzoek van elk lid.

Deze wordt gehouden in de zetel van de vereniging
of op de plaats vermeld in de oproeping. De
schriftelijke uitnodiging vermeldt de dagorde. Deze
wordt door de raad van bestuur vastgelegd.
Minstens één twintigste van de leden kan om de
inschrijving van een bijkomend punt verzoeken door
middel van een schriftelijk verzoek verzonden aan
de voorzitter, ten laatste drie dagen vóór de
vergadering. Bij hoogdringendheid kan de
algemene vergadering met toestemming van drie
vierde der aanwezige leden, één of meer
bijkomende punten aan de desbetreffende dagorde
toevoegen.
Art. 12. Indien de algemene vergadering weigert het
jaarverslag goed te keuren is de raad van bestuur
verplicht een buitengewone vergadering van de
algemene vergadering samen te roepen binnen de
dertig dagen. Op deze buitengewone algemene
vergadering kan men, ongeacht het aantal
aanwezige leden, beraadslagen en geldig stemmen,
maar uitsluitend over het jaarverslag. Indien het
jaarverslag opnieuw verworpen wordt, kan de
algemene vergadering leden van de raad van
bestuur afzetten.
Ingeval de volledige raad van bestuur wordt
afgezet, duidt dezelfde algemene vergadering dan
een voorlopige voorzitter aan, die de nodige
schikkingen neemt om binnen de dertig dagen
nieuwe verkiezingen te houden.
Art. 13. De beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden, ongeacht het totale

Over een statutenwijziging kan de algemene
vergadering
alleen
op
geldige
wijze
beraadslagen en besluiten wanneer de
wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
oproeping en wanneer ten minste twee derde
van de leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.

in het Nederlands en/of Frans gesteld en door de
secretarissen van de vereniging bewaard. Elk lid en
belanghebbende derden hebben het recht ze te
raadplegen.
IV. BEHEER
Art. 15. De vereniging wordt bestuurd door een
raad van bestuur.
Deze bestaat uit:
1.

een nationale voorzitter
een Nederlandstalige ondervoorzitter
een Franstalige ondervoorzitter

2.

een aantal vertegenwoordigers van de
sectoren bepaald overeenkomstig het
reglement van inwendige orde.

3.

een
aantal
vertegenwoordigers
van
verenigingen bepaald overeenkomstig het
reglement van inwendige orde.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan
twee derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede
vergadering worden bijeengeroepen, die geldig
kan beraadslagen en besluiten alsook de
wijzigingen aannemen met de bovenvermelde
meerderheden ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde
leden.
De
tweede
vergadering mag niet binnen vijftien dagen
volgend op de eerste vergadering worden
gehouden.

4.

een aantal leden gekozen door de
algemene vergadering op voordracht van
de raad van bestuur. Dit aantal kan niet
hoger zijn dan twintig.

Art. 14. De notulen en beslissingen van de
algemene vergadering worden ondertekend door
de voorzitter, de secretaris of secretarissen van
de zitting en de leden die dit wensen. Ze worden

De vertegenwoordigers van de verschillende
sectoren en verenigingen vermeld in punt 3 en 4
worden door de algemene vergadering benoemd,
op voordracht van de betrokken sectoren en

Een wijziging kan alleen worden aangenomen
met een meerderheid van twee derde van de
stemmen
van
de
aanwezige
of
vertegenwoordigde
leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft
op het doel of op de doeleinden waarvoor de
vereniging is opgericht, kan zij alleen worden
aangenomen met een meerderheid van vier
vijfde van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.

De nationale voorzitter, alsook de leden vermeld in
punt 4. worden verkozen door de algemene
vergadering. Zij moeten de absolute meerderheid
der stemmen behalen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden (meer ja dan neen
stemmen ongeacht het aantal onthoudingen).
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verenigingen . Zij kunnen vervangen worden door
een plaatsvervanger eveneens benoemd op
voordracht van de betrokken sectoren en
verenigingen.

kandidaten, zijn zij die de meeste stemmen
halen, verkozen.
Bij gelijkheid van stemmen gaat men over tot
lottrekking.

Het mandaat van de leden van de raad van bestuur
duurt 3 jaar en is telkens hernieuwbaar. Hun
mandaat eindigt bij de eerstvolgende algemene
vergadering, waarop de nieuwe leden van de raad
van bestuur worden verkozen. Het mandaat van de
leden die verkozen worden in de loop van deze
termijn duurt maximaal 3 jaar en eindigt op
hetzelfde ogenblik. De bestuurders kunnen te allen
tijde door de algemene vergadering afgezet worden
met een gewone meerderheid. De bestuurders
kunnen ook zelf vrijwillig ontslag indienen door dit
schriftelijk te melden aan de voorzitter.

Art. 17. De raad van bestuur heeft de meest
uitgebreide bevoegdheden wat betreft beheer,
leiding en bestuur van de vereniging.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een
Nederlandstalige
secretaris,
een
Franstalige
secretaris, een schatbewaarder en een secretaris
generaal.
De voorzitter, de secretaris generaal en de
schatbewaarder mogen alle drie niet tot dezelfde
sector, noch tot hetzelfde taalregime behoren.
De ondervoorzitters worden gekozen binnen de
kamers die de vertegenwoordigers van eenzelfde
taal in de sectoren groeperen.
Art. 16. Kandidaturen voor verkiezing als lid van de
raad van bestuur, zoals vermeld in art. 15 punt 4,
dienen schriftelijk ingediend te worden bij een
secretaris, ten laatste vijf dagen vóór de stemming.
Elk lid kan slechts voor zoveel kandidaten stemmen
als er mandaten te begeven zijn. Hij kan slechts
eenmaal voor dezelfde kandidaat stemmen. Ingeval
het aantal mandaten kleiner is dan het aantal

Zijn
bevoegdheden
omvatten
wat men
gewoonlijk daden van beschikking noemt. Hij
oefent deze bevoegdheden uit als college.
Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door
de statuten voorbehouden is aan de algemene
vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.
Hij kan in het bijzonder personeel aanwerven,
ontslaan
en
bezoldigen;
dagingen
en
compromissen aangaan over alle roerende en
onroerende
goederen,
ze
verkrijgen,
vervreemden en ruilen, huren en verhuren,
schenkingen en legaten aanvaarden, elke
geldbelegging uitvoeren, elke lening aangaan al
dan niet met hypothecaire waarborg, opheffing
verlenen van alle zakelijke en hypothecaire
rechten,
voorrechten,
overschrijvingen,
beslagen, rechten van verzet en andere
beletsels.
Gerechtelijke
procedures
zowel
in
de
hoedanigheid van eiser als van verweerder
worden ingeleid of gevoerd in naam van de
vereniging door de raad van bestuur,
vertegenwoordigd door haar voorzitter en
ondervoorzitters.
Zij
oefenen
deze
vertegenwoordiging uit als college.
De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur
op aan de voorzitter, de secretaris-generaal, de
schatbewaarder en de ondervoorzitters. Zij
oefenen het dagelijks bestuur uit als college, met

elk afzonderlijk het volledige gebruik van
handtekeningen terzake.
Deze personen of hun afgevaardigden zijn in ieder
geval bevoegd de briefwisseling evenals elke
kwitantie en aangetekende zending van post, bank
of andere financiële instelling te ondertekenen.
De duur van de gerechtelijke vertegenwoordiging en
van het dagelijks bestuur wordt bepaald door de
duur van de hierboven vermelde functies die deze
personen bekleden in de raad van bestuur, tenzij de
raad van bestuur hierover uitdrukkelijk anders
beslist.
De raad van bestuur kan bovendien bijzondere
delegatie van bevoegdheden geven aan één of
meerdere van zijn leden. De duur of wijze van
ambtsbeëindiging van deze bijzondere delegatie
wordt door de raad van bestuur vastgelegd.
Handelingen die de vereniging verbinden en die niet
vallen onder het dagelijks bestuur noch het
voorwerp uitmaken van een bijzondere opdracht
worden ondertekend door minstens twee leden van
de raad van bestuur.
Art. 18. De raad van bestuur komt samen bij
oproeping door de voorzitter, een secretaris of twee
bestuurders. De schriftelijke oproeping vermeldt de
dagorde. Punten die hierop niet voorkomen kunnen
slechts in overweging genomen worden, indien
minstens de helft van de aanwezige leden hierover
hun akkoord betuigt.
De vergaderingen worden voorgezeten door de
voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een
ondervoorzitter of, bij het ontbreken van deze, door
de oudste van de aanwezige bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen
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is het voorstel verworpen. De raad van bestuur stelt
zelf zijn reglement van inwendige orde op.

instelling of stichting wier doel het dichtst dit van
de huidige vereniging benadert.

V. OVER DE CONTROLE

Art. 21. Voor alles wat in deze statuten niet
nader bepaald is, verlaat de vereniging zich op
de bepalingen van de wet van 2 mei 2002.

Art. 19. Ieder jaar en ten laatste binnen zes
maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt
de raad van bestuur de jaarrekening van het
voorbije boekjaar alsook de begroting van het
volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de
algemene vergadering.
De jaarrekeningen worden elk jaar tussen 1 januari
en 31 maart door twee commissarissen nagegaan.
Deze stellen een schriftelijk rapport op dat
voorgelegd wordt aan de gewone algemene
vergadering van hetzelfde jaar. De commissarissen
en hun plaatsvervangers worden aangeduid ofwel
door de vorige gewone algemene vergadering,
ofwel
door
een
buitengewone
algemene
vergadering.

Voor eensluidend uittreksel,
Karel De Witte - Voorzitter
Brussel, 21 03 2013

VI. ONTBINDING
Art. 20. De algemene vergadering kan de
ontbinding van de vereniging alleen uitspreken
onder dezelfde voorwaarden als die welke
betrekking hebben op de wijziging van het doel of
de doeleinden van de vereniging. De algemene
vergadering die de ontbinding van de vereniging
zou uitspreken, zal de vereffenaars benoemen en
hun bevoegdheden bepalen.
De activa, na kwijting der schulden, zullen
overgedragen worden aan de vereniging, instelling
of stichting die hetzelfde doel nastreeft als de
huidige vereniging. Indien er meerdere zijn zal de
algemene vergadering een keuze maken of een
verdeling opstellen. Indien er geen zijn, zal het
vermogen overgedragen worden aan de vereniging,
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