
0. CONTEXT 
 
Artikel 0 –Toepasselijke regelgeving 
 
§ 1. Belgisch Staatsblad 
Deze statuten vervangen alle vroegere bepalingen. Zij treden in werking de eerste 
dag van de maand volgend op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad. 
 
§ 2. Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 
Voor al hetgeen niet door deze statuten en het intern reglement wordt geregeld, 
zijn de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en 
de toekomstige besluiten van toepassing. 
 
 
I. ORGANISATIE 
 
Artikel 1 – Naam – Zetel  
 
§ 1. Naam 
De vereniging draagt de naam “Beroepsvereniging voor Psychologisch 
Consulenten”, afgekort “BPC”.  Deze naam moet voorkomen in alle akten, 
facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere 
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van Beroepsvereniging voor 
Psychologisch Consulenten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de 
woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, samen met 
de volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van 
Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten, het ondernemingsnummer, 
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, de vermelding van de 
rechtbank van de zetel van Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten, en 
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website. 
 
§ 2. Zetel 
De zetel van de vereniging is gelegen in het Vlaams Gewest, meer bepaald: 
Kruineikestraat 25, 3150 Tildonk.  
 
Artikel 2 – Doelen en waarden 
 
§ 1. Streefdoel 
De vereniging heeft als doel op te komen voor de belangen van afgestudeerde 
bachelors toegepaste psychologie die de beroepstitel van psychologisch 
consulenten dragen en dit binnen alle sectoren waarin ze werkzaam zijn of kunnen 
werkzaam zijn. Verder in deze statuten vermelden we enkel de term van 
psychologisch consulent.  
 
§ 2. Waarden 
De vereniging hecht veel belang aan integriteit en de deskundigheid van de 
psychologisch consulent. 



De Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten vzw onderschrijft ten volle 
het Europese verdrag inzake de rechten van de mens en het internationaal 
verdrag inzake de rechten van het kind. 
 
Artikel 3 – Activiteiten tot uitvoering van dit doel 
 
§ 1. Werkwijze 
Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten vzw biedt een 
discussieplatform aan door informeel en interactief te leren en te handelen in 
beroepsverband.  
 
§ 2. Activiteiten 
Om dit doel te bereiken zal de vereniging onder meer volgende activiteiten 
organiseren: 
 

- het inrichten van en participeren aan activiteiten die de professionele groei 
van het individu en de ontwikkeling bevorderen zoals studiedagen, 
debatten, congressenontmoetingen, … . Deze opsomming is exemplarisch 
en in geen enkel opzicht beperkend; 

- Het organiseren van systematische overleg en professionele netwerking op 
regionaal, nationaal en internationaal niveau over alle aspecten van de 
tewerkstelling van de bachelor toegepaste psychologie; 

- Het opwaarderen van de functie van de psychologisch consulent 
- De juridische dienstverlening aan de leden; 
- Het formuleren van voorstellen en het verstrekken van adviezen betreffende 

alle wettelijke en reglementaire bepalingen die betrekking hebben op het 
beroep van de leden; 

- Het uitwerken van de regels van deontologie die gelden voor het beroep van 
haar leden; 

- Het doen naleven van de deontologische regels; 
- Het verdedigen van de onafhankelijkheid van het beroep van haar leden. 

Deze opsomming is niet beperkend. 
 

§ 3. Doelgerichtheid 
Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of 
onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doeleinden, met 
inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten, in ondergeschikte orde en 
in zover de winst gebruikt wordt om de doelen te bereiken. 
 
 
 
Artikel 4 – Samenstelling 
 
§ 1. Soorten leden 
In de vzw zijn er leden en stemgerechtigde leden. In het huishoudelijk reglement 
wordt verder beschreven wat leden zijn.  
 
§ 2. Minimum aantal 
Er zijn minstens 6 stemgerechtigde leden. 



 
§ 3. Rechten en plichten 
De algemene rechten en plichten zoals beschreven in artikel 5 gelden zowel voor 
de leden als de stemgerechtigde leden. 
 
Voor de stemgerechtigde leden voorziet de vzw bijkomende rechten en plichten 
zoals hierna beschreven in artikel 6. 
 
Indien derden menen belanghebbend te zijn met betrekking tot het inzagerecht, 
kunnen zij een verzoek richten tot het bestuursorgaan, dat beslist over al dan 
niet inzage in de gevraagde stukken.  
 
Artikel 5 – Algemene rechten en plichten 
 
§ 1. Toetredingsvoorwaarden  
Elk psychologisch consulent, die lidgeld betaalt en handelt volgens de 
deontologische code en het Universeel Verdrag van de rechten van de Mens en 
van het kind, is lid. Een psychologisch consulent heeft het diploma behaald van 
professionele bachelor in de Toegepaste Psychologie of heeft een gelijkgesteld 
diploma behaald.  
 
Studenten die de opleiding Bachelor in de Toegepaste Psychologie volgen aan 
een Vlaamse, Brusselse of Waalse hogeschool en in hun laatste opleidingsjaar 
zitten, kunnen aansluiten bij de beroepsvereniging onder het statuut van 
studentenlid.  
 
§ 2. Spreekrecht  
Een lid heeft spreekrecht tijdens de algemene vergadering. 
 
§ 3. Inzagerecht 
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de 
stemgerechtigde leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek 
aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging 
van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst, noch 
vermenigvuldigd. 
 
§ 4. Beëindiging lidmaatschap 
Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij overlijden. 
Elk lid kan op elk moment uittreden uit de vzw.  
Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen wanneer het lid niet voldoet 
aan de toetredingsvoorwaarden. 
Het lidmaatschap vervalt onmiddellijk en automatisch. 
 
§ 5. Uitsluiting van leden uit de vereniging 
Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door het 
bestuursorgaan wanneer het lid niet voldoet aan de toetredingsvoorwaarden. 
Het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht binnen een termijn 
van 30 dagen, mondeling of schriftelijk gehoord te worden door het 
bestuursorgaan.   



 
Artikel 6. Bijkomende rechten en plichten voor stemgerechtigde leden 
 
§ 1. Bijkomende toetredingsvoorwaarden 
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 voldoet. 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. Elke eerstelijnszone 
heeft recht op een stemman (M/V/X). De manier van afvaardiging/verkiezing 
wordt bepaald in het intern reglement.  
 
§ 2. Stemrecht 
Een stemgerechtigd lid heeft stemrecht tijdens de algemene vergadering. 
 
§ 3. Bijkomend inzagerecht 
Alle stemgerechtigde leden kunnen op de zetel van de vereniging de notulen van 
het bestuursorgaan en de notulen en beslissingen van de algemene vergadering 
inkijken. Zij mogen ook de verslagen inkijken van de vergaderingen gehouden 
door personen, die al dan niet een bestuursfunctie bekleden of een mandaat voor 
rekening van de vereniging hebben. Zij mogen ook alle boekhoudkundige 
stukken van de vereniging inkijken En dit overeenkomstig artikel 9:3 §1 WVV. 
 
Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij 
een datum en het uur van de raadpleging van de documenten overeenkomen. 
Die documenten kunnen niet worden verplaatst, noch vermenigvuldigd. 
 
§ 4. Ontslagneming door stemgerechtigde leden 
Elk stemgerechtigd lid kan op elk moment uit de vzw ontslag nemen als 
stemgerechtigde door dat ontslag schriftelijk bekend te maken aan het 
bestuursorgaan. Daarnaast wordt een stemgerechtigd lid geacht ontslag te 
nemen als stemgerechtigde wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de 
toetredingsvoorwaarde(n) om stemgerechtigd lid te zijn in de vzw. De 
ontslagneming als stemgerechtigde vanwege een stemgerechtigd lid gaat 
onmiddellijk in. Het stemrecht vervalt onmiddellijk en automatisch. 
     
§ 5. Schorsing van stemrecht 
Als een stemgerechtigd lid niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden, 
kan het bestuursorgaan het lidmaatschap als stemgerechtigde schorsen in 
afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de 
beëindiging van het lidmaatschap als stemgerechtigde. Het stemrecht vervalt 
onmiddellijk en automatisch. 
     
§ 6. Uitsluiting van stemgerechtigde leden uit de vereniging 
Het lidmaatschap aan de vereniging van een stemgerechtigd lid kan op elk 



moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene 
vergadering, bijeengeroepen door het bestuursorgaan of op verzoek van 
minstens 1/5 van de leden, met naleving van de aanwezigheids- en 
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.  
De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam van het stemgerechtigd 
lid. Het stemgerechtigd lid wordt door de voorzitter van het bestuursorgaan 
geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het stemgerechtigd lid moet 
de kans krijgen om gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich 
laten bijstaan door een advocaat. 
De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap aan de vereniging van 
een stemgerechtigd lid is geheim. 
 
Artikel 7 – Financiële bepalingen 
 
§ 1. Lidmaatschapsbijdrage   
De leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die wordt vastgelegd op 
maximum 500 euro per jaar. 
 
 
§ 2. Aansprakelijkheid  
Leden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen 
die de vereniging aangaat. 
 
§ 3. Belangeloos en doelgericht 
De vereniging mag noch rechtstreeks nog onrechtstreeks enig vermogensoordeel 
uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere 
persoon behalve voor een door de statuten bepaald belangeloos doel. Elke 
verrichting in strijd met dit verbod is nietig. 
 
§ 4. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw 
Geen enkel lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, 
kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw. Ze 
kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. 
Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt ten allen tijde: tijdens 
het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan 
ook, bij ontbinding van de vzw, enz.  
 
Betaalde bijdragen worden niet teruggevorderd. 
 
§ 5. Boekhouding en verplichtingen m.b.t. openbaarmaking 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. 
 
De vereniging voert een vereenvoudigde boekhouding. 
 
Ieder jaar en ten laatste zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar 
legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de 
begroting van het volgend boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene 
vergadering. 

 



De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene 
vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de 
Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening 
neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende 
uitvoeringsbesluiten. 

 
§ 6. Donaties 
Met uitzondering van de handdonaties, behoeft elke donatie onder de levenden of 
bij testament aan een vereniging machtiging van de minister van justitie of zijn 
vertegenwoordiger. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van 
donaties waarvan de waarde niet hoger is dan 100.000 euro. 
 
Het bedrag bedoeld in het vorige lid wordt op één januari van ieder jaar aangepast. 
Het aangepaste bedrag wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

 
 
Artikel 8 – Ontbinding 
 
§ 1. Voorwaarden 
De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging enkel uitspreken 
onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van 
het doel of de doeleinden van de vereniging. 
 
§ 2. Bestemming actief 
De bestemming van het actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
Deze bestemming moet zo dicht mogelijk aansluiten bij de geest en de werking 
van de vereniging. Het actief kan slechts worden aangewend na aanzuivering van 
het passief. De bestemming van het actief mag de rechten van derden niet 
schaden.  
 
 
II. ORGANEN 
 
Artikel 9. De algemene vergadering 
 
§ 1. Samenstelling 
De algemene vergadering is samengesteld uit de stemgerechtigde leden van de 
vereniging.  
 
§ 2. Bevoegdheden 
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van het Beroepsvereniging voor 
Psychologisch Consulenten.  
De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de algemene 
vergadering uitgeoefend: 

- De wijziging van de statuten 
- De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens 

eventuele bezoldiging 
- De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van 

diens eventuele bezoldiging 



- De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in 
voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de 
bestuurders en de commissarissen 

- De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting 
- De ontbinding van de vereniging 
- De uitsluiting van een stemgerechtigd lid 
- De omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap 

erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve 
vennootschap sociale onderneming 

- Om een 'inbreng om niet' van een algemeenheid te doen of te aanvaarden  
 
§ 3. Bijeenroeping 
De algemene vergadering wordt minimaal éénmaal per jaar door het 
bestuursorgaan samengeroepen en dit binnen de zes maanden na het afsluiten 
van het boekjaar.  
 
Een algemene vergadering wordt bovendien door het bestuursorgaan 
bijeengeroepen in alle gevallen waarin ze dit nodig acht of op verzoek van ten 
minste één vijfde van de stemgerechtigde leden. In dat laatste geval moet het 
bestuursorgaan binnen de 21 dagen voorzien in de bijeenroeping van de algemene 
vergadering. De bijeenkomst moet uiterlijk de 40ste dag na het verzoek 
plaatsvinden.  
 
Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval commissarissen worden tenminste 
vijftien werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering opgeroepen. De 
agenda, alsook de datum uur en plaats van de algemene vergadering, worden bij 
de oproep gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van 
de leden, wordt op de agenda gebracht.  
 
§ 4. Voorzitter 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens 
afwezigheid, door de ondervoorzitter.  
 
§ 5. Rechten 
Alle leden van de vereniging genieten spreekrecht in de algemene vergadering.  
 
De stemgerechtigde leden hebben stemrecht.  
 
Een lid van het bestuursorgaan heeft recht op slechts één stem, kan zich niet 
laten vertegenwoordigen en kan geen volmacht uitoefenen.  
 
Alle andere stemgerechtigde leden kunnen zich op de algemene vergadering 
laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid, zij kunnen 
bovendien één volmacht uitoefenen. Indien er wordt gewerkt met stemmannen 
(M/V/X), vervalt de mogelijkheid tot het geven van een volmacht.  
 
§ 6. Geldigheid en besluitvorming 
De wettelijke beginselen bepalen op welke manieren geldig kan gestemd worden.  
 



Behoudens de uitzonderingen voorzien in de wet en de statuten worden alle 
beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid 
(50% + 1) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemgerechtigde leden, ongeacht het aantal aanwezigen.  
 
§ 7. Notulen 
Van de algemene vergadering wordt een verslag gemaakt waarin de 
samenstelling, de beslissingen en de wijze van stemmen worden genotuleerd. De 
goedkeuring van dit verslag geschiedt op de volgende algemene vergadering. De 
notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De verslagen 
worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel. 

 
§ 8. Statutenwijziging 
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 stemgerechtigde leden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee 
derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde 
leden.  
 
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of de doeleinden 
waarvoor de vereniging is opgericht of de ontbinding van de vzw, kan zij alleen 
worden aangenomen wanneer ten minste twee derde van de stemgerechtigde 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een meerderheid van vier vijfde van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden moet 
akkoord gaan. 

 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de stemgerechtigde 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen 
aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of derde lid van deze 
paragraaf, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde 
leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien werkdagen volgend op 
de eerste vergadering worden gehouden. Ze wordt alleszins binnen de zes 
maanden gehouden. 
 
Artikel 10 – Het bestuursorgaan 

 
§ 1. Samenstelling 
Het bestuursorgaan bestaat uit ten minste 3 en maximaal uit 12 bestuurders.  
 
De algemene vergadering benoemt maximaal 6 van de 12 bestuurders. Het 
bestuursorgaan kan maximaal 3 personen coöpteren op basis van competenties.   
 
De procedure om zich kandidaat te stellen als bestuurder wordt beschreven in het 
intern reglement.  
 



De uittredende voorzitter kan door het bestuursorgaan als expert worden 
uitgenodigd op de vergaderingen van het bestuursorgaan. Hij/zij heeft geen 
stemrecht.  
 
§ 2. Overgangsclausule 
De samenstelling zoals beschreven in §1 hierboven treedt in werking vanaf de 
verkiezing van het bestuursorgaan die plaatsvindt op de algemene vergadering 
van maart 2021.  
 
§ 3. Bevoegdheden  
Het bestuursorgaan bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten 
rechte.  

 
Alle bevoegdheden die de vzw-wetgeving niet uitdrukkelijk verleent aan de 
algemene vergadering, worden toegekend aan het bestuursorgaan.  
 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 
bestuursorgaan als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens 
vertegenwoordigd door de voorzitter of door twee bestuurders die samen 
optreden.  
 
§ 4. Bijeenroeping 
Het bestuursorgaan vergadert minstens vier maal per jaar, en zo vaak het belang 
van de vereniging het vraagt.  

 
Hij wordt samengeroepen door de voorzitter of door minstens vier bestuurders.  

 
De agenda voor het bestuursorgaan wordt ten minste acht werkdagen op voorhand 
verzonden. 
 
§ 5. Locatie 
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of in elke andere 
plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief. De vergadering is ook geldig 
indien ze online plaats vindt.  
 
§ 6. Voorzitter 
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, 
door de ondervoorzitter. 
 
§ 7. Geldigheid en besluitvorming 
Met een beslissing van het bestuursorgaan staat gelijk een document, 
gedagtekend en gehandtekend door de vereiste meerderheid van bestuurders. Dit 
betekent niet dat alle besluiten schriftelijk kunnen worden genomen zonder 
beraadslaging. Hiervoor is vereist dat alle aanwezige bestuurders akkoord gaan 
met deze procedure en zij ook de beslissing eenparig goedkeuren.  
 
Het bestuursorgaan beraadslaagt op geldige wijze indien minstens de helft van de 
leden (50% + 1) aanwezig is. 
 



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 beslissingen die personen betreffen, wordt overgegaan tot een geheime 
stemming. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering 
beslissend.  
 
§ 8. Notulen 
Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter, secretaris en door 
alle bestuurders die dat willen. Ze worden bewaard in een notulenregister.  
 
§ 9. Intern reglement 
Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. 
Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het 
WVV of de statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan 
de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van 
het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw.  
 
III. BESTUURDERS 
 
Artikel 11 - Mandaat  
 
§ 1. Verkiezing 
Het bestuursorgaan kiest uit zijn bestuurders een voorzitter, ondervoorzitter, 
secretaris, penningmeester en een coördinator deontologie. 
 
§ 2. Benoeming 
Het bestuursorgaan wordt benoemd door de algemene vergadering bij gewone 
meerderheid van stemmen.  
 
§ 3. Belgisch Staatsblad 
De samenstelling van het bestuursorgaan evenals elke wijziging in de 
samenstelling wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde 
ondernemingsrechtbank om te worden bekendgemaakt in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad. 
 
§ 4. Periode 
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode 
van vier jaar. Bestuurders zijn één keer herbenoembaar. De bestuurder is 
daarenboven hernoembaar voor een bijkomende periode van vier jaar indien er 
geen nieuwe kandidaten zijn of indien de kandidatuur niet wordt goedgekeurd door 
de algemene vergadering.  
 
§ 5. Beëindiging 
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door schriftelijke 
kennisgeving aan de voorzitter.  



 
De voorzitter kan zelf ontslag nemen door een brief te richten aan de leden van 
het bestuursorgaan.  
Dit ontslag moet nadien bekrachtigd worden door de algemene vergadering.  
 
Het mandaat van de bestuurders eindigt bij de sluiting van de algemene 
vergadering, waarop de nieuwe bestuurders werden benoemd.  
 
Een ontslagnemend bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen 
totdat redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien. 
 
§ 6. Ontslag  
De bestuurders kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemene 
vergadering, die daarover beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.  
 
De voorzitter kan ontslagen worden op gemotiveerd voorstel komende van het 
bestuursorgaan, dat bekrachtigd wordt door de algemene vergadering met een 
meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. 
 
De ontslagen bestuurder of voorzitter moet de kans krijgen om gehoord te 
worden op de algemene vergadering en kan zich laten bijstaan door een 
advocaat. 
 
Artikel 12 – Dagelijks bestuur 
 
§ 1. Voorzitter 
De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging: 

- Hij zorgt voor de verdeling van de taken die niet expliciet aan een 
bepaalde functie zijn toegewezen. 

- Hij volgt de beslissingen op die binnen het bestuursorgaan genomen zijn. 
- Hij controleert de algemene werking van het Beroepsvereniging voor 

Psychologisch Consulenten en coördineert de activiteiten. 
- De voorzitter treedt op als verantwoordelijke uitgever van publicaties. 
- Hij zit de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene 

vergaderingen voor.  
 

De voorzitter oefent geen enkele andere functie uit binnen het Beroepsvereniging 
voor Psychologisch Consulenten. Naast de voorzitter wordt de functie van 
ondervoorzitter, penningmeester en secretaris verder toegelicht in het intern 
reglement. Er kunnen ook andere functies togestaan worden. Deze zullen ook 
opgenomen worden in het intern reglement.  
 
Artikel 13 – Aansprakelijkheid   
 
§ 1. Aansprakelijkheidsdomeinen 
De bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke 
bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor 
fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden 



voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn 
evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich 
kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en 
zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze 
van mening kunnen verschillen.  
 
§ 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid 
Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de 
beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk. 

 
§ 3. Beperking in aansprakelijkheid 
Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun 
aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het 
collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij 
aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen. 
 
Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die 
voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de 
aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen 
XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 
2:57 van het WVV opgenomen bedragen. 

 
 
 
 
 
Voorzitter 
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