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Intern Reglement Beroepsvereniging voor Psychologische Consulenten  
 

Hoofdstuk 1   Organen 
 
Artikel 1.1   De organen van het Beroepsvereniging voor Psychologische Consulenten zijn de Alge-
mene Vergadering, het Bestuursorgaan met de bestuurders, de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Se-
cretaris, de Penningmeester en de Coördinator deontologie, en de leden. 
 
Hoofdstuk 2   Algemene Vergadering 
 
Artikel 2.1   Bevoegdheden 
De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar worden toegekend door de statuten van 
de vereniging, inzonderheid artikel 6 Sectie B. 
Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor: 

- de wijziging van de statuten; 
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 
- de benoeming en afzetting van de Voorzitter; 
- de benoeming of de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging in-

geval een bezoldiging wordt toegekend; 
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 
- de ontbinding van de vereniging; 
- de uitsluiting van een lid; 
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 
- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

 
Artikel 2.2   Vergaderingen 
§ 1.   Elke Algemene Vergadering van de vereniging heeft plaats op het grondgebied van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
§ 2.   Per kalenderjaar worden minstens een Algemene Vergaderingen gehouden. Dit wordt ten laat-
ste 6 maanden ingericht na het neerleggen van de jaarrekening. 
§ 3.   Daarnaast kunnen er nog Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden. Zij wor-
den door het Bestuursorgaan bijeengeroepen in alle gevallen waarin ze dit nodig acht of op verzoek 
van tenminste één vijfde van de Stemgerechtigde leden. 
§ 4.   Statutaire Algemene Vergaderingen kunnen zowel op de datum van de jaarlijkse Algemene Ver-
gaderingen als op Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden. 
§ 5.   De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter, of bij diens afwezigheid door 
de Ondervoorzitter. Zijn geen van beiden aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door het oudste 
aanwezige bestuurslid. 
 
Artikel 2.3   Oproepingen en agenda 
§ 1.   Alle Stemgerechtigde leden worden tenminste 15 dagen voorafgaand aan de Algemene Verga-
dering opgeroepen via briefpost en/of op elektronische wijze. 
§ 2.   De agenda wordt bepaald door het Bestuursorgaan en meegedeeld in de oproeping. 
§ 3.   Elk voorstel, ondertekend door tenminste één twintigste van de Stemgerechtigde leden, wordt op 
de agenda geplaatst. 
§ 4.   In de Algemene Vergadering wordt het voorbije jaar afgesloten, de begroting en het actie-
plan van het volgende jaar goedgekeurd. 
Om de vier jaar wordt er een extra algemene vergadering bijeengeroepen om een Voorzitter en het 
bestuursorgaan te verkiezen. 
(De eerste verkiezing vond plaats op 31 maart 2021.) 
§ 5.   De Buitengewone Algemene Vergadering die op verzoek van één vijfde van de Stemgerechtigde 
leden moet bijeengeroepen worden, wordt gehouden binnen de drie maanden na het verzoek. 
 
Artikel 2.4   Verkiezing van de leden van de Algemene Vergadering 
§ 1.   De Algemene Vergadering is samengesteld uit de Stemgerechtigde leden van de vereniging. De 
Stemgerechtigde leden genieten spreekrecht én stemrecht. Alle andere leden hebben toegang tot de 
Algemene Vergadering, maar hebben enkel spreekrecht. 



 

2 

 
§ 2. Elk lid, met uitzondering van studentenleden en geassocieerde leden, kan zich kandidaat stellen 
als stemgerechtigd lid. 
De voorwaarden om stemgerechtigd lid te zijn van de vzw zijn de volgende: 

• lid zijn 
• de doelen van Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten vzw helpen bereiken  (zie 

intern reglement) 
Het bestuursorgaan gaat na of een kandidaat stemgerechtigd lid aan de toetredingsvoorwaarden vol-
doet. Indien het aantal stemgerechtigde leden lager ligt dan 70 leden, heeft iedereen een stem. 
Vanaf het moment dat dit aantal wordt overschreden, wordt er gestemd per eerstelijnszone. De ma-
nier van vertegenwoordiging wordt bepaald in het intern reglement.  
Indien er gestemd wordt per eerstelijnszone, vaardigt elke eerstelijnszone een stemman (M/V/X) af 
acht dagen voor de algemene vergadering. Eerstelijnszones die geen vertegenwoordiging hebben, 
kunnen bijgevolg geen stemman (M/V/X) afvaardigen.  
§ 3.   Elk lid van het Bestuursorgaan heeft als lid van het bestuursorgaan recht op één stem. 
 
Artikel 2.5   Stemmingen 
§ 1.   Aan het begin van elke vergadering wordt een stembureau aangeduid. Dat bestaat uit een voor-
zitter, een notulisten en minstens een stemcontroleur. 
§ 2.   De stemcontroleurs kijken na wie stemgerechtigd is en bezorgen de stemgerechtigden drie kaar-
ten van verschillende kleur. Een kaart voor een JA-stem, een kaart voor een NEEN- stem, en een 
kaart voor een onthouding. Tijdens de stemmingen nemen ze de uitgebrachte stemmen op. Stemmen 
gebeurt door het opsteken van een kaart. 
§ 3.   In principe worden eerst de JA-stemmen uitgebracht, dan de NEEN-stemmen, en voor zover 
nog nodig de onthoudingen. Wie een negatieve stem uitbrengt of zich onthoudt heeft het recht deze 
stem te motiveren. Desgewenst kan besloten worden de namen in de notulen op te nemen van de 
respectievelijk tot de meerderheid en tot de minderheid behorende leden. 
§ 4.   Stemmingen over personen zijn steeds geheim, en gebeuren door het plaatsen van een kruisje 
in een vakje naast een nummer. Elke nummer stelt een persoon voor. De voorzitter van het stembu-
reau geeft vooraf duidelijk aan wie welke nummer toegewezen krijgt. In principe worden de namen 
van de personen waarover moet gestemd worden alfabetisch gerangschikt, en gebeurt de toewijzing 
van een nummer aan de personen overeenkomstig de alfabetische rangschikking van klein naar 
groot. Indien tien stemgerechtigde leden vragen de volgorde van de namen en/of de nummers te wijzi-
gen, dan wordt daar rekening mee gehouden. 
§ 5.   Alle beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid (50% 
+ 1) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Stemgerechtigde leden, behoudens de 
uitzonderingen voorzien in de wet, de statuten of dit Huishoudelijk Reglement. 
§ 6.   Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op een geldige wijze beraadsla-
gen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten-
minste tweederden van de Stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van tweederden van de stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging 
is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier- vijfden van de stem-
men van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan tweederden van de Stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraad-
slagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede en 
derde lid van deze paragraaf, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden 
gehouden. Ze wordt alleszins binnen de zes maanden gehouden. 
§ 7. Elk lid van de Algemene Vergadering kan slechts twee stemmen uitbrengen. 
 
Artikel 2.6   Volmachten 
§ 1.   Elk stemgerechtigd lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een 
ander stemgerechtigd lid. 
§ 2.   Volmachten moeten ten laatste drie dagen voor de Algemene Vergadering bij de Voorzitter ken-
baar gemaakt zijn, en voor het openen van de Algemene Vergadering schriftelijk bevestigd.  
§ 3.   Een stemgerechtigd lid kan maar één volmacht uitoefenen. 
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§ 4.   Stemmannen (M/V/X) kunnen geen volmacht hebben of geven.  
 
Artikel 2.7   Notulen 
§ 1.   Van de Algemene Vergadering wordt een verslag gemaakt waarin de samenstelling, de beslis-
singen en de wijze van stemmen worden genotuleerd. 
§ 2.   De goedkeuring van dit verslag geschiedt staande de vergadering. 
§ 3.   De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de stemcontroleurs van de vergadering. 
De verslagen worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel van het Beroepsvereniging voor Psy-
chologische Consulenten en bewaard in een afzonderlijk register. Aan deze notulen kunnen documen-
ten en rapporten welke noodzakelijk zijn voor een goed begrip van de beraadslagingen worden toege-
voegd. 
§ 4.   Een afschrift van de notulen wordt ten laatste een maand na de vergadering aan de leden van 
de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan bezorgd. 
Zij worden tevens aan de Raden van Bestuur van de Provinciale Verbonden en de Voorzitters van de 
afdelingen bezorgd, voor zover dit op elektronische wijze kan. 
 
Artikel 2.8   Ontslag 
Ieder stemgerechtigd lid kan zijn ontslag aanbieden via eenvoudig schrijven, ter post of elektronisch 
en gericht aan de Voorzitter. 
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Hoofdstuk 3   Bestuursorgaan 
 
Artikel 3.1   Bevoegdheden 
§ 1.   Het Bestuursorgaan bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle 
bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering verleent, worden toegekend 
aan het Bestuursorgaan. 
§ 2.   Het Bestuursorgaan verkiest inzonderheid de commissieleden en hun voorzitters. Hij keurt de 
programma’s van de commissies goed en volgt hun uitvoering op. 
§ 3.   De bestuurders genieten het recht op de meest volledige informatie vanuit zowel de commissies 
als het Dagelijks Bestuur. 
§ 4   Het Bestuursorgaan kan steeds derden op een vergadering uitnodigen voor de bespreking van 
bepaalde punten op de agenda. 
§ 5.   Met een beslissing van het Bestuursorgaan staat gelijk een gedagtekend stuk ondertekend door 
de vereiste meerderheid van bestuurders. 
§ 6.   Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als col-
lege, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de Voorzitter of twee 
bestuurders die samen optreden. 
 
Artikel 3.2   Vergaderingen 
§ 1.   Elke vergadering van het Bestuursorgaan heeft plaats op het grondgebied van België. 
§ 2.   Per kalenderjaar worden minstens vier vergaderingen gehouden. 
§ 3.   De vergadering wordt samengeroepen door de Voorzitter of door minstens vier bestuurders. 
§ 4.   Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de Voorzitter, of bij diens afwezigheid door de On-
dervoorzitter. Zijn geen van beiden aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door het oudste aan-
wezige bestuurslid. 
§ 3.   In de laatste vergadering van het kalenderjaar legt het Bestuursorgaan, op voorstel van het Da-
gelijks Bestuur, een kalender voor zijn vergaderingen van het volgende kalenderjaar vast. Deze kalen-
der wordt meteen aan alle geledingen van het Beroepsvereniging voor Psychologische Consulenten 
bezorgd. Slechts door een beslissing van het Bestuursorgaan zelf kan hiervan worden afgeweken. 
§ 4.   De Voorzitter kan, op eigen initiatief of op vraag van vier bestuurders, een buitengewone verga-
dering van het Bestuursorgaan bijeenroepen. 
§ 5.   In uitzonderlijke gevallen, en voor zover daartoe een dringende reden bestaat, kan de Voorzitter 
het Bestuursorgaan binnen de kortst mogelijke tijd bijeenroepen. 
 
Artikel 3.3   Oproepingen en agenda 
§ 1.   De oproeping voor de vergadering van het Bestuursorgaan gebeurt via briefpost en/of op elek-
tronische wijze, en minstens acht dagen voor de vergadering. 
§ 2.   De agenda wordt bepaald door de Voorzitter en meegedeeld in de oproeping. 
§ 3.   Elke bestuurder kan een punt op de agenda laten zetten, op eenvoudig schriftelijk verzoek ge-
richt aan de Voorzitter. 
§ 4.   Gedurende de vergadering kan alleen een bijkomend punt op de agenda worden gezet als min-
stens tweederden van de aanwezige bestuurders daarmee instemt. 
§ 5.   Derden kunnen uitgenodigd worden op vergaderingen van het Bestuursorgaan, en zulks voor de 
bespreking van een onderwerp waarbij ze betrokken zijn. 
 
Artikel 3.4   Verkiezing van de leden van het Bestuursorgaan 
§ 1.   Het Bestuursorgaan bestaat uit tenminste 3 personen. Als er evenwel maar drie personen lid zijn 
van de vereniging, bestaat het Bestuursorgaan uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders 
moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. 
§ 2.   Het Bestuursorgaan telt maximaal 12 leden. Ze worden benoemd door de Algemene Vergade-
ring bij gewone meerderheid van stemmen. 
§ 3.   Ieder lid van de vereniging vermeld in het register van de leden is verkiesbaar.  
§ 4.   De verkiezing van de kandidaten bedoeld in de §§ 3 en 4 gebeurt geheim en schriftelijk. Met 
blanco en ongeldige stembiljetten wordt geen rekening gehouden. Zo er slechts één kandidaat is, die 
beantwoordt aan de vereiste van bovenstaande § 5, is die automatisch verkozen. 
§ 5.   De voordracht van de kandidaturen moet gebeuren bij het Dagelijks Bestuur van het Beroeps-
vereniging voor Psychologische Consulenten en ten laatste vier kalenderdagen voor de Algemene 
Vergadering waarin de leden van het Bestuursorgaan verkozen worden. 
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§ 6.   De duur van het mandaat van lid van het Bestuursorgaan bedraagt vier jaar. Het mandaat eindigt 
bij de sluiting van de Algemene Vergadering, waarop de nieuwe bestuurders worden benoemd. Be-
stuurders zijn één keer herbenoembaar. De bestuurder is daarenboven herbenoembaar voor een bij-
komende periode van vier jaar indien er geen nieuwe kandidaten zijn of indien de kandidatuur niet wordt 
goedgekeurd door de algemene vergadering.  
 
§ 7.   De samenstelling van het Bestuursorgaan evenals elke wijziging in de samenstelling wordt neer-
gelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel om te worden bekendgemaakt in de bij-
lagen van het Belgisch Staatsblad. 
 
 
Artikel 3.5   Stemmingen 
§ 1.   Het Bestuursorgaan beraadslaagt op geldige wijze indien minstens de helft van de leden (50 % 
+ 1) aanwezig is.  
§ 2.   Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen (50 % + 1). Op vraag, 
of indien er geen consensus is, wordt over voorstellen beslist bij handopsteken. Bij staking van stem-
men is die van de voorzitter van de vergadering beslissend. 
§ 3.   Op vraag van minstens drie bestuurders wordt geheim gestemd en gebeuren door het plaatsen 
van een kruisje in een vakje naast een ja, een neen of een onthouding. 
Stemmingen over aangelegenheden met betrekking tot personen zijn steeds geheim, en gebeuren 
door het plaatsen van een kruisje in een vakje naast een nummer. Elke nummer stelt een persoon 
voor. De voorzitter van de vergadering geeft vooraf duidelijk aan wie welke nummer toegewezen krijgt. 
In principe worden de namen van de personen waarover moet gestemd worden alfabetisch gerang-
schikt, en gebeurt de toewijzing van een nummer aan de personen overeenkomstig de alfabetische 
rangschikking van klein naar groot. Indien drie stemgerechtigde leden vragen de volgorde van de na-
men en/of de nummers te wijzigen, dan wordt daar rekening mee gehouden. 
 
Artikel 3.6   Notulen 
§ 1.   Van de vergaderingen van het Bestuursorgaan worden notulen opgesteld waarin de samenstel-
ling van de vergadering, de beslissingen en de wijze van stemmen worden vermeld, alsook een korte 
samenvatting van de werkzaamheden en de vertolkte standpunten. Aan deze notulen kunnen docu-
menten en rapporten welke noodzakelijk zijn voor een goed begrip van de beraadslagingen worden 
toegevoegd. 
§ 2.   De goedkeuring van dit verslag gebeurt tijdens de volgende vergadering. 
§ 3.   De notulen worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en door alle bestuursleden 
die dat willen. 
§ 4.   De notulen worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel en bewaard in een afzonderlijk 
notulenregister. 
§ 5.   Een afschrift van de notulen wordt ten laatste twee weken na de vergadering aan de leden van 
het Bestuursorgaan bezorgd. Zij worden ook aan de leden van de Algemene Vergadering, de Raden 
van Bestuur van de Provinciale Verbonden en de Voorzitters van de afdelingen bezorgd voor zover dit 
onder elektronische vorm gebeuren kan. 
 
Artikel 3.8   Ontslag 
§ 1.   Iedere bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering, die daar-
over beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Stemgerechtigde leden. 
§ 2.   Ieder lid van het Bestuursorgaan kan ook zelf ontslag nemen door een eenvoudig schrijven, ter 
post of elektronisch en gericht aan de Voorzitter. 
§ 3.   Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs in 
zijn vervanging kan worden voorzien. 
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Hoofdstuk 4 Dagelijks Bestuur 
 
Artikel 4.1   Voorzitter 
§ 1.   De Voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging. 
§ 2.   Hij zorgt voor de verdeling van de taken die niet expliciet aan een bepaalde functie zijn toegewe-
zen. 
§ 3.   Hij volgt de beslissingen op die binnen het Dagelijks Bestuur en het Bestuursorgaan genomen 
zijn. 
§ 4.   Hij controleert de algemene werking van het Beroepsvereniging voor Psychologische Consulen-
ten en coördineert de activiteiten. 
§ 5.   Hij is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en inzonderheid voor de juridische en sociale 
verplichtingen tegenover het personeel. 
§ 6.   In principe treedt hij op als tussenpersoon voor elk probleem tussen het personeel en de direc-
teur, het Bestuursorgaan, het Dagelijks Bestuur, de leden of derden. 
§ 7.   De Voorzitter treedt op als verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift en de elektronische pu-
blicaties. 
§ 8.   Hij oefent geen enkele andere functie uit binnen het Beroepsvereniging voor Psychologische 
Consulenten. 
§ 9 De voorzitter wordt verkozen door de bestuurders van de vereniging. 
 
Artikel 4.2   Ondervoorzitter 
§ 1.   De Ondervoorzitter staat de Voorzitter permanent bij en vervangt hem wanneer nodig. 
§ 2.   Hij bereidt samen met de Voorzitter of de Secretaris inhoudelijk de standpunten van het Be-
roepsvereniging voor Psychologische Consulenten voor. 
§ 3.   Hij is verantwoordelijk voor de onderlinge cohesie de Beroepsvereniging voor Psychologische 
Consulenten en behartigt de relaties met de leden. De ondervoorzitter volgt de communicatie met de 
(subsidiërende) overheden op. 
§ 4.   Daarenboven bereidt hij de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Bestuursorgaan 
voor, en stelt in samenspraak met de Voorzitter de agenda op. 
 
 
Artikel 4.3   Penningmeester 
§ 1.   De Penningmeester staat inzonderheid in voor de budgettaire en boekhoudkundige operaties en 
de fiscale verplichtingen van de vereniging. 
§ 2.   Hij kan rekeningen bij de financiële instellingen openen en beheren. De Penningmeester kan au-
tonoom beslissen tot € 500. Boven dat bedrag kan het Dagelijks Bestuur beslissen tot € 1000, boven 
dit bedrag kan het Bestuursorgaan beslissen. 
§ 3.   Hij brengt geregeld aan het Bestuursorgaan verslag uit over de financiële toestand van het Be-
roepsvereniging voor Psychologische Consulenten en stelt het jaarlijks financieel verslag op. 
§ 4.   Hij houdt via de beëdigde accountant van het Beroepsvereniging voor Psychologische Consu-
lenten vzw toezicht op de rekeningen van de Provinciale Verbonden en de afdelingen. 
 
Artikel 4.4   Secretaris 
§ 1.   De Secretaris volgt de communicatie met de subsidiërende overheden op. 
§ 2.   Hij ziet toe op de administratie en het bijhouden van het ledenbestand. 
§ 3.   Hij staat in voor de juridische formaliteiten die de rechtspersoonlijkheid van de vereniging moe-
ten garanderen. 
§ 4.   Hij bereidt samen met de Ondervoorzitter inhoudelijk de standpunten van het Beroepsvereniging 
voor Psychologische Consulenten voor en stelt de nodige documenten/rapporten op. 
§ 5.   Hij brengt geregeld aan het Bestuursorgaan verslag uit over de algemene werking van het Be-
roepsvereniging voor Psychologische Consulenten en stelt het jaarlijks moreel en administratief ver-
slag op. 
 
Artikel 4.5 Coördinator deontologie 
De coördinator deontologie is verantwoordelijk voor de deontologische code en het toezien op het 
respecteren ervan door de beoefenaars van het beroep. De procedure op het toezien op en niet na-
leven van de deontologische code staat beschreven in de eerder vermelde code.  
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In principe treedt hij op als tussenpersoon voor elk probleem tussen leden en professionele uitvoe-
ring van het beroep 
 
Artikel 4.6   Directeur (indien aangeworven) 
§ 1.   De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de staf en heeft de dagelijkse 
leiding van de vereniging. 
§ 2.   Hij woont ambtshalve de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, het Bestuursorgaan en de 
Algemene Vergaderingen bij, en is verantwoordelijk voor het verslag van de vergaderingen, die be-
zorgd worden binnen de voorzien termijnen. 
§ 3.   Samen met de Voorzitter houdt hij de jaarlijkse functioneringsgesprekken. 
§ 4.   Hij treedt, onder het gezag van de Voorzitter, op als de woordvoerder van het Beroepsvereniging 
voor Psychologische Consulenten. 
& 5.   Hij voert de beslissingen van het , het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering binnen de 
afgesproken termijn uit. 
§ §. Andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de FB van de directeur 
 
Artikel 4.7   Vergaderingen 
§ 1.   Per kalenderjaar worden minstens vier vergaderingen gehouden. 
§ 2.   In de laatste vergadering van het kalenderjaar legt het Dagelijks Bestuur, op voorstel van de 
Voorzitter, een kalender voor zijn vergaderingen van het volgende kalenderjaar vast. Deze kalender 
wordt meteen aan alle geledingen van het Beroepsvereniging voor Psychologische Consulenten be-
zorgd. Slechts door een beslissing van het Dagelijks Bestuur zelf kan hiervan worden afgeweken. 
§ 3.   De Voorzitter kan, op eigen initiatief of op vraag van een ander lid van het Dagelijks Bestuur, 
een buitengewone vergadering van het Dagelijks Bestuur bijeenroepen. In uitzonderlijke gevallen, en 
voor zover daartoe een dringende reden bestaat, kan de Voorzitter het Dagelijks Bestuur binnen de 
kortst mogelijke tijd bijeenroepen. 
§ 4.   Daarenboven worden ook de Commissievoorzitters uitgenodigd op de vergaderingen van het 
Dagelijks Bestuur, en dit met raadgevende stem. 
§ 5.   Ook andere raadsleden en derden kunnen uitgenodigd worden op vergaderingen van het Dage-
lijks Bestuur, en zulks voor de bespreking van een onderwerp waarbij ze betrokken zijn. 
 
Artikel 4.8   Oproepingen en agenda 
§ 1.   De oproeping voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur moet zo mogelijk en behoudens 
een dringende reden die het naleven van die termijn niet toelaat, vier kalenderdagen op voorhand 
daartoe worden opgestuurd via briefpost en/of op elektronische wijze. 
§ 2.   De agenda wordt bepaald door de Secretaris, in samenspraak met de Voorzitter, en meege-
deeld in de oproeping. 
§ 3.   Elk lid van het Dagelijks Bestuur kan een punt op de agenda laten zetten, op eenvoudig schrifte-
lijk verzoek gericht aan de Voorzitter. 
§ 4.   Gedurende de vergadering kan alleen een bijkomend punt op de agenda geplaatst worden als 
de voorzitter van de vergadering daarmee instemt. 
 
  
Hoofdstuk 5   Leden 
 
Artikel 5.1   Toetreding 
§1 soorten leden: 

- Gewone leden 
- Studentenleden: dit zijn leden die in hun laatste opleidingsjaar zitten van de opleiding Bache-

lor in de Toegepaste Psychologie 
- Geassocieerd leden: dit zijn leden die niet voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar kun-

nen aansluiten vanuit hun expertise (bijvoorbeeld opleidingshoofd van de opleiding bachelor 
in de Toegepaste Psychologie zonder diploma bachelor in de Toegepaste Psychologie) 

- Ereleden: leden die levenslang lid zijn door hun bijzondere bijdrage aan de beroepsvereni-
ging of het beroep van psychologisch consulent 
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§ 2.   Het lidmaatschap wordt effectief bij ontvangst van de lidmaatschapsbijdrage op de rekening van 
het Algemeen Bestuur, BE22 7350 4208 4574 
§ 3.   Door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage aanvaardt het lid de doelstellingen en de struc-
tuur van de vereniging, alsook de regels die de vereniging beheersen. Deze regels zijn vastgelegd in 
de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering, het Be-
stuursorgaan en het Dagelijks Bestuur. 
 
Artikel 5.2   Register 
§ 1.   Op de zetel van de vereniging wordt door het Bestuursorgaan een register van de leden bijge-
houden. 
§ 2.   Dit register vermeldt de naam, de voornamen en de woonplaats van de leden. 
§ 3.   Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden 
door toedoen van het Bestuursorgaan in dat register worden ingeschreven binnen een redelijke ter-
mijn met een maximum van 30 dagen de acht dagen nadat de betrokkene(n) van de beslissing in ken-
nis is (zijn) gesteld. 
 
Artikel 5.3   Ereleden 
§ 1.   De titel van Erelid wordt, op voordracht van het Bestuursorgaan van het Beroepsvereniging voor 
Psychologische Consulenten, toegekend door de Algemene Vergadering van het Beroepsvereniging 
voor Psychologische Consulenten. 
§ 2.   Ereleden hoeven niet noodzakelijkerwijze lid te zijn van de vereniging. 
 
Artikel 5.4   Einde lidmaatschap 
§ 1.   Het staat elk lid op elk moment vrij, zonder opgave van reden doch schriftelijk, zijn ontslag aan 
te bieden aan het Bestuursorgaan van de vereniging. 
§ 2.   Leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen, en hiertoe zijn aangemaand, houden na ver-
loop van 2 maanden na de aanmaning, van rechtswege op lid te zijn van de vereniging. 
§ 3.   Leden kunnen op gemotiveerd voorstel van het Bestuursorgaan door de Algemene Vergadering 
worden uitgesloten. Het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht zich binnen een 
redelijke termijn, mondeling of schriftelijk te komen verdedigen voor het Bestuursorgaan. Alleen de Al-
gemene Vergadering is bevoegd de uitsluiting uit te spreken met een meerderheid van tweederden 
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Artikel 5.5   Lidmaatschapsrechten 
§ 1.   Geen enkel lid kan enige aanspraak maken op de activa van de vereniging in de enkele hoeda-
nigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde tijdens het lidmaatschap, 
bij de beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden ook, bij ontbinding van de vereniging, 
enz… 
§ 2.   Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, kan geen aanspraak maken op het bezit van 
de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen. 
§ 3.   Leden gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbinte-
nissen die de vereniging aangaat. 
§ 4.   Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede 
de notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van het Bestuursorgaan en van de perso-
nen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat 
bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging, en dit overeenkomstig de in arti-
kel 9 van het Koninklijk Besluit van 27 juni 2003 (sic) vastgestelde modaliteiten. 
§ 5.   Een uittreksel bevattende de relevante tekst van artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 26 juni 
2003 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2003, pagina’s 34896-34899) luidt als volgt: 
De leden van een vereniging … kunnen de stukken … ter zetel van de vereniging raadplegen. Daar-
toe richten zij een schriftelijk verzoek aan het Bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de 
raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden ver-
plaatst.(einde citaat). 
 
Artikel 5.6   Lidmaatschapsbijdrage 
§ 1.   Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage wordt door het Bestuursorgaan bepaald. Deze jaarlijks 
bijdrage bedraagt maximum 250 500 euro. Het bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd. 
 

- Gewone leden 
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- Studentenleden: dit zijn leden die in hun laatste opleidingsjaar zitten van de opleiding Bache-
lor in de Toegepaste Psychologie 

- Geassocieerd leden: dit zijn leden die niet voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar kun-
nen aansluiten vanuit hun expertise (bijvoorbeeld opleidingshoofd van de opleiding bachelor 
in de Toegepaste Psychologie zonder diploma bachelor in de Toegepaste Psychologie) 

- Ereleden: leden die levenslang lid zijn door hun bijzondere bijdrage aan de beroepsvereni-
ging of het beroep van psychologisch consulent 

 
§ 2.   Het huidige lidmaatschap bedraagt tweejaarlijks 75 euro voor een gewoon lid. Een afgestudeerd 
lid krijgt een korting van 25 euro op het eerste tweejaarlijks lidmaatschap. Een studentenlid betaalt 15 
euro (per academiejaar), een gratis lidmaatschap voor een geassocieerd lid en een erelid. Het bestuur 
behoudt de vrijheid om kortingen te geven, maar kan geen verhoging vragen tot het moment dat de 
algemene vergadering een andere beslissing neemt.   
 
Artikel 5.7  Deelname aan activiteiten en ledenvoordelen 
In principe kunnen alle leden deelnemen aan alle activiteiten van het Beroepsvereniging voor Psycho-
logische Consulenten, en dit tegen het ledentarief. Zij genieten dan de volledige bescherming en dien-
sten die hen als lid van de organisatie door de wet geboden wordt. 
 
Artikel 5.8   Praktische afspraken 
§ 1. Er zijn twee geldigheidsperiodes voorzien, namelijk 1 april en 1 oktober. Men kan wel op eender  
welk moment aansluiten bij de beroepsvereniging. De startdatum van het lidmaatschap begint op de 
voorafgaande geldigheidsperiode.   
§ 2.   In de week na 1 april of 1 oktober ontvangen alle leden een mail met betaalstrook waarin ze uit-
genodigd worden hun lidgeld voor volgend biënnale te betalen. De inhoud van de mail wordt vooraf 
met de Voorzitter besproken. De mail wordt door de Voorzitter en door de Ondervoorzitter, of in diens 
opdracht, ondertekend. 
§ 3.   Nadat het lidgeld op het rekeningnummer vermeld in artikel 5.1 § 2 is ontvangen wordt digitaal 
een lidnummer met betalingsbewijs opgestuurd. 
§ 4.   Op basis van de lijsten op datum van 1 april of 1 oktober wordt een herinneringsmail gestuurd 
naar de leden die op dat ogenblik nog niet betaald hebben. De herinneringsmail wordt vooraf met de 
secretaris besproken en mede door deze ondertekend. 
§ 5.   Een laatste herinnering met uitnodiging tot dringende betaling wordt verstuurd naar de leden die 
drie maanden na een biënnale nog niets hebben betaald. Ook deze mail wordt vooraf met de secreta-
ris doorgenomen en wordt mede door deze (of in opdracht) ondertekend. 
§ 6.   Leden die na zes maanden na een biënnale nog niet betaald hebben, worden geschrapt van de 
ledenlijst 
§ 7.   Voor studentenleden eindigt het lidmaatschap automatisch op 30 september en krijgt geen re-
minder om het lidmaatschap te verlengen.  
 
 
Hoofdstuk 6   Vergaderingen 
 
Artikel 6.1   Openbaarheid 
§ 1.   In principe zijn de vergaderingen niet openbaar. 
§ 2.   Alle vergaderingen van de Beroepsvereniging voor Psychologische Consulenten kunnen steeds, 
ter technische, inhoudelijke en/of administratieve ondersteuning door het eventueel aangeworven per-
soneel van het Beroepsvereniging voor Psychologische Consulenten worden bijgewoond. 
 
Artikel 6.2   Voorzitter 
§ 1.   De voorzitter van de vergadering opent, schorst en sluit de vergaderingen. 
§ 2.   Hij ziet toe op de naleving van de statuten en het Intern Reglement, handhaaft de orde, verleent 
het woord, verklaart de beraadslagingen voor gesloten, brengt ter stemming en maakt de resultaten 
van de stemming bekend. 
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Artikel 6.3   Aanwezigen 
Bij de opening van de vergaderingen wordt de voorzitter of de secretaris in kennis gesteld van de aan-
wezigen, door middel van een te ondertekenen naamlijst. 
 
Hoofdstuk 7   Algemene werking 
 
Artikel 7.1    Relaties tot andere verenigingen 
§ 1.   Het Beroepsvereniging voor Psychologische Consulenten kan betrekkingen onderhouden met 
derde verenigingen, er leden in afvaardigen of erin participeren. 
§ 2.   Hieromtrent beslist het Bestuursorgaan zowel voor het aangaan van dergelijke betrekkingen als 
voor de termijn als voor het stopzetten ervan. 
De beslissing wordt bij eenvoudige meerderheid van stemmen (50 % + 1) genomen bij handopsteken. 
Bij staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering beslissend. 
,  
Artikel 7.2   Samenwerking met andere verenigingen 
§ 1.   Het Beroepsvereniging voor Psychologische Consulenten kan samenwerkingsovereenkomsten 
afsluiten met derde verenigingen en aan dergelijke verenigingen een geprivilegieerde status toeken-
nen. Die geprivilegieerde status kan zich uiten door gecombineerde lidmaatschappen, gezamenlijke 
activiteiten, het toekennen van faciliteiten en toegang tot en participatie aan de commissies. 
§ 2.   Hieromtrent beslist het Bestuursorgaan, zowel voor het aangaan van dergelijke overeenkomsten 
als voor de termijn als voor het stopzetten ervan. 
De beslissing wordt genomen met een meerderheid van minimum dertien stemmen. Hiervoor kunnen 
geen volmachten gegeven worden. 
 
Hoofdstuk 8   Wijzigingen aan dit reglement 
 
Artikel 8.1   Initiatiefrecht en procedure 
§ 1.   Het Dagelijks Bestuur legt voorstellen tot wijziging van dit reglement voor aan de eerstvolgend 
Bestuursorgaan telkens een schriftelijke aanvraag hiertoe ontvangen wordt die ondertekend is door 
ten minste twintig Stemgerechtigde leden of een vijfde van het totaal aantal Stemgerechtigde leden. 
De aanvraag dient de exacte voorstellen tot wijziging te omvatten. 
§ 2.   Het Dagelijks Bestuur kan tevens te allen tijde zelf het initiatief nemen tot het voorleggen van 
voorstellen tot wijziging aan het Bestuursorgaan. 
 
Artikel 8.2   Meerderheden 
Het Bestuursorgaan beslist omtrent wijzigingen met minimum tweederden van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Met blanco en ongeldige stembiljetten wordt geen rekening 
gehouden. 
 
Artikel 8.3   Leemtes en interpretaties 
§ 1.   Voor alles wat niet bepaald werd in de statuten en/of dit reglement, of vatbaar is voor diverge-
rende interpretaties, neemt het Bestuursorgaan soeverein beslissingen. 
§ 2.   Zij kunnen alle worden tenietgedaan via een statutenwijziging of een procedure conform artikel 
19.1 
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BIJLAGE:   Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
 
Preambule 
Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare 
rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en 
vrede in de wereld; 
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot 
barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de 
komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij 
zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens; 
Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden 
door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn 
toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie en onderdrukking; 
Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrek-
kingen tussen de naties te bevorderen; 
Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de funda-
mentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten 
van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en 
een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen; 
Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben 
om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inacht-
neming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen; 
Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, 
dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden; 
Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ie-
der individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar 
zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en 
door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en 
daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de 
Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan: 
Artikel 1 
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en 
geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. 
Artikel 2 
Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig on-
derscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtui-
ging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. 
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van 
het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelf-
besturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. 
Artikel 3 
Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. 
Artikel 4 
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn 
verboden. 
Artikel 5 
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing. 
Artikel 6  
Eenieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet. 
Artikel 7 
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de 
wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze 
Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling. 
Artikel 8  
Eenieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties te-
gen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet. 
Artikel 9 
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning. 
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Artikel 10  
Eenieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door 
een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplich-
tingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging. 
Artikel 11 
Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te 
worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem 
alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. 
Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige han-
deling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp bete-
kenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere 
straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing 
was. 
Artikel 12 
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, 
in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. 
Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet. 
Artikel 13 
Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. 
Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug 
te keren. 
Artikel 14 
Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. 
Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van 
niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. 
Artikel 15 
Eenieder heeft het recht op een nationaliteit. 
Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om 
van nationaliteit te veranderen. 
Artikel 16 
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van 
huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het hu-
welijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. 
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande 
echtgenoten. 
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op be-
scherming door de maatschappij en de Staat. 
Artikel 17 
Eenieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. 
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd. 
Artikel 18 
Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrij-
heid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met an-
deren zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door 
het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de ge-
boden en voorschriften. 
Artikel 19 
Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder 
inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en 
denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. 
Artikel 20 
Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. 
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren. 
Artikel 21 
Eenieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel 
van vrij gekozen vertegenwoordigers. 
Eenieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van 
zijn land. 
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De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen 
in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaar-
dig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de 
stemmen verzekert. 
Artikel 22 
Eenieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aan-
spraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeen-
komstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en cul-
turele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoon-
lijkheid, verwezenlijkt worden. 
Artikel 23 
Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoor-
waarden en op bescherming tegen werkloosheid. 
Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. 
Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en 
zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van so-
ciale bescherming zal worden aangevuld. 
Eenieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescher-
ming van zijn belangen. 
Artikel 24 
Eenieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de ar-
beidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon. 
Artikel 25 
Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn 
van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige ver-
zorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloos-
heid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaans-
middelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. 
Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen 
dezelfde sociale bescherming genieten. 
Artikel 26 
Eenieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basison-
derwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen 
algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de 
begaafdheid bezit. 
Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de ver-
sterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het be-
grip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen be-
vorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede 
steunen. 
Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kie-
zen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven. 
Artikel 27 
Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om 
te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daar-
van. 
Eenieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortsprui-
tende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht. 
Artikel 28 
Eenieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat 
de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt. 
Artikel 29 
Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van 
zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. 
In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beper-
kingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erken-
ning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaar-
digde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische ge-
meenschap. 
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Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en 
beginselen van de Verenigde Naties. 
Artikel 30 
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of per-
soon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard 
ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, 
ten doel hebben. 
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