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BEROEPSVERENIGING
++++++++++++++++++++
STATUTEN
***********
HOOFDSTUK I
BENAMING - ZETEL - DOEL
Artikel 1: Titel
Er wordt een beroepsvereniging opgericht onder de naam van:
BELGISCHE UNIE VAN PODOLOGEN EN GESPECIALISEERDE VOETVERZORGERS - B.U.P.G.V.
UNION BELGE DE PODOLOGUES ET PEDICURES SPECIALISES - U.B.P.P.S.
PODOLOGEN UND SPECIALISIERTE FUSSPFLEGERVEREIN BELGIEN - P.S.F.V.B.
Zij heeft haar zetel te Rotselaar. Haar activiteit strekt zich uit over België.
Artikel 2: Doel
De vereniging heeft tot doel de beroepsbelangen van haar leden te bestuderen, te beschermen en te bevorderen.
Om dit doel te bereiken zal zij alle handelingen en activiteiten verrichten en/of ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met de vermelde doelstellingen samenhangen.
HOOFDSTUK II
CATEGORIEËN VAN LEDEN - VOORWAARDEN VOOR TOETREDING EN UITTREDING
Artikel 3: Soorten leden
De vereniging bestaat uit: werkende leden en ereleden.
Artikel 4: Voorwaarden
Om lid te zijn moet men:
- tenminste 18 jaar oud zijn;
- instemmen met de statuten van de vereniging;
- door de bestuursraad aangenomen zijn.
Artikel 5: Leden
A) De WERKENDE LEDEN dienen het beroep van podoloog en/of gespecialiseerd voetverzorger uit te oefenen en/of leraar te
zijn in de podologie en/of gespecialiseerde voetverzorging.
Zij verbinden zich ertoe:
- jaarlijks een bijdrage te betalen vastgesteld door de algemene vergadering en deze vóór 1 maart, (zij die worden
aangenomen na 30 juni betalen 50 % van de bijdrage van het lopende jaar);
- de verplichte algemene vergadering bij te wonen, behoudens gewettigde verhindering;
- zich naar alle reglementen van de vereniging te gedragen.
B) De ERELEDEN zijn personen welke door bewezen diensten of raadgevingen aan de vooruitgang van de vereniging of de
podologie en/of de gespecialiseerde voetverzorging in het algemeen meegewerkt hebben.
Zij hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen, maar zijn slechts stemgerechtigd als zij deel uitmaken van de
bestuursraad.
Zij hoeven niet te voldoen aan de voorwaarden inzake beroep en verblijfplaats, maar vallen wel onder verbod van artikel 3,
laatste lid, van de wet van 31 maart 1898. Er mogen niet méér ereleden zijn dan een vierde van het aantal effectieve leden.
C) De algemene vergadering kan speciale bijdragen bepalen voor sommige categorieën van leden of voor de bijzondere
diensten die in het kader van de vereniging mochten worden opgericht.
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Artikel 6: Aftredende of ontslagnemende leden
Ieder lid heeft het recht te allen tijde uit de vereniging te treden, deze mag hem in voorkomend geval alleen de vervallen en de
lopende bijdrage doen betalen. Het ontslag wordt schriftelijk bij de voorzitter ingediend.
Ieder lid dat zijn bijdrage vóór 15 maart niet betaald heeft wordt geacht ontslag te nemen.
De bestuursraad kan hem echter van het verval ontheffen als hij zich voldoende verantwoordt.
Artikel 7: Uitsluiting van leden
De leden kunnen uit de vereniging worden gesloten:
- als zij de statuten en het huishoudelijke reglement niet naleven;
- ingeval van kennelijk wangedrag;
- als zij door hun lidmaatschap of door hun optreden de belangen van de vereniging schaden.
De uitsluiting wordt door de bestuursraad uitgesproken met twee derde meerderheid van de stemmen. De betrokkene moet
worden verzocht en toegestaan zich te verdedigen.
Ontslagnemende of uitgesloten leden verliezen alle rechten op de voordelen van de vereniging.
HOOFDSTUK III
BESTUUR VAN DE VERENIGING - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDERS - BEHEER
VAN DE GOEDEREN - BELEGGING VAN DE FONDSEN - VEREFFENING VAN DE REKENINGEN ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 8: Bestuursraad
De vereniging wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minimum drie leden en maximum acht leden, waaronder een
voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Zij worden door een daartoe speciaal opgeroepen algemene vergadering, bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid
van de tegenwoordige stemgerechtigde leden voor vier jaar verkozen. Een erelid kan ook als bestuurslid verkozen worden. De
ambten van secretaris en penningmeester mogen aan een en dezelfde persoon opgedragen worden. Deze zal dan de titel voeren
van secretaris-penningmeester. Indien dit het geval is en zolang deze toestand duurt, moeten de artikels 18 en 19 der statuten
als een geheel beschouwd worden. Bij staking van stemmen is het oudste lid verkozen.
Artikel 9:
De bestuursraad wordt om de twee jaar voor de helft hernieuwd. De eerste reeks van uittredende leden wordt door het lot
aangewezen. Is het getal van de bestuurders oneven, dan behoort de grotere helft van het bestuur tot de tweede reeks.
Uittredende leden kunnen worden herkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat te allen tijde intrekken. Overleden, uitgesloten of ontslagnemende bestuurders
worden op de eerstvolgende algemene vergadering vervangen. De aldus verkozen bestuurder beëindigt het mandaat van zijn
voorganger.
Artikel 10:
De algemene vergadering mag onder de werkende leden een erevoorzitter kiezen, die raadgevende stem heeft op de
bestuursvergaderingen en beraadslagende stem op de algemene vergadering.
Artikel 11:
De bestuursraad vergadert tenminste tweemaal per jaar. De voorzitter kan de raad ook oproepen telkens als het in het belang
van de vereniging nodig is. Hij moet de raad oproepen als tenminste drie leden van de raad hem dat schriftelijk vragen.
Artikel 12:
Tenzij in spoedgevallen waarvan in de oproeping melding is gemaakt, kan de bestuursraad alleen beraadslagen en beslissen als
tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig is. Nadat echter een nieuwe oproeping heeft plaats gehad, kan over de agenda
worden gestemd ongeacht de samenstelling van de vergadering. Beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van
de stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van hem die voorzit.
Artikel 13:
Als een lid van de bestuursraad zonder aanvaardbare reden drie opeenvolgende raadsvergaderingen niet bijwoont, legt de raad
zijn eventuele uitsluiting aan de algemene vergadering voor.
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Artikel 14:
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De algemene vergadering kan echter aan de secretaris en aan de
penningmeester een jaarlijkse vergoeding toekennen. De leden gemachtigd om de vereniging in het buitenland te
vertegenwoordigen kunnen voor hun reis- en logieskosten vergoed worden.
Artikel 15:
De bestuursraad is belast met het verrichten van alle administratieve handelingen die niet uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn opgedragen; hij neemt alle maatregelen tot uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering; hij
onderzoekt alle middelen die dienstig zijn om het doel van de vereniging te bereiken.
Artikel 16: De voorzitter
De voorzitter ziet toe op en zorgt voor de uitvoering van de statuten en het huishoudelijke reglement. Hij handhaaft de orde in
de vergaderingen; hij neemt alle maatregelen tot uitvoering van de beslissingen van de bestuursraad; hij ondertekent, samen met
de secretaris, alle akten, besluiten of beslissingen en vertegenwoordigt de vereniging in al haar betrekkingen met de overheid en
met derden.
Behalve als de algemene vergadering daartoe bijzondere volmacht heeft verleend aan iemand anders, treedt hij in alle
vorderingen voor het gerecht, als eiser of als verweerder, op binnen de grenzen bepaald in de wet van 31 maart 1898. Hij geeft
bevelen voor de bijeenkomsten van de bestuursraad en van de algemene vergaderingen.
Artikel 17: De ondervoorzitter
De ondervoorzitter staat de voorzitter in zijn taak bij. Zo nodig vervangt hij/zij hem/haar en deze kan zijn bevoegdheid
tijdelijk op een van hen overdragen.
Artikel 18: De secretaris
De secretaris verricht al het schrijfwerk van de vereniging. Hij stelt de notulen van de bestuursraad en van de algemene
vergadering op. Hij houdt de lijst van de leden van de vereniging in overeenstemming met artikel 9 van de wet van 31 maart
1898 en legt de aanvragen tot toetreding aan de bestuursraad voor. Hij bewaart het archief van de vereniging.
Artikel 19: De penningmeester
De penningmeester is de bewaarder van de roerende goederen van de vereniging, waarvan hij de inventaris opmaakt en
bewaart. Hij is aansprakelijk voor het kasgeld van de vereniging en voor de hem toevertrouwde effecten. Hij betaalt op bevelen
ondertekend door de voorzitter of door het daartoe gemachtigde raadslid. Hij int de bijdragen en de andere aan de vereniging
verschuldigde of door haar te ontvangen bedragen en geeft er kwijting van. Hij verricht alle plaatsingen, overplaatsingen en
opvragingen van fondsen op door de voorzitter of zijn plaatsvervanger ondertekende bevelen, waarin de te plaatsen, over te
plaatsen of op te vragen sommen worden vermeld.
Artikel 20: Het vermogen
Het vermogen van de vereniging omvat alle roerende en onroerende goederen welke zij onder bezwarende of kosteloze titel
heeft verkregen en welke de wet haar toestaat te bezitten. Het maatschappelijk kapitaal wordt gestijfd door de bijdragen van de
werkende leden en de inschrijvingen van ereleden; de geldboeten, de giften en legaten van de particulieren, de toelagen van
overheidswege en alle andere voordelen welke de vereniging wettelijk mag genieten.
Artikel 21: De algemene vergadering
De algemene vergadering beslist over de aanwending van het vermogen en de inkomsten van de vereniging binnen de grenzen
bepaald in de wet van 31 maart 1898. De niet gebruikte fondsen van de vereniging moeten op haar naam worden geplaatst bij
een bankinstelling onder staatswaarborg. Zij kunnen ook worden toevertrouwd aan kredietinstellingen onder hoofdelijke en
onbeperkte aansprakelijkheid van de leden. Andere wijzen van plaatsing kunnen slechts worden toegestaan door een speciaal
opgeroepen algemene vergadering waarop tenminste de helft van de stemgerechtigde leden tegenwoordig zijn. De beslissing
wordt genomen bij meerderheid van tenminste drie vierde van de tegenwoordige leden. In geen geval mag de vereniging delen
of aandelen nemen in handelsvennootschappen.
Artikel 22:
De leden komen in algemene vergadering bijeen, op de tijdstippen door de bestuursraad te bepalen. De voorzitter kan de
algemene vergadering oproepen telkens als hij het dienstig acht. Hij moet ze oproepen als een derde van de werkende leden het
schriftelijk vragen en het onderwerp opgeven dat zij op de agenda willen plaatsen.
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De algemene vergadering is bevoegd tot het verkiezen van de leden van de bestuursraad, het goedkeuren van het huishoudelijke
reglement, het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de vereniging, het onderzoeken van de rekeningen, en in het
algemeen, tot het bespreken van alle onderwerpen die de vereniging aangaan en haar regelmatig zijn voorgelegd. Haar
beslissingen verbinden alle leden. Op de algemene vergaderingen heeft elk werkend lid en elke bestuurder recht op een stem.
Behalve in de gevallen bepaald in artikel 21 en 24 van de statuten worden de beslissingen van de algemene vergadering
genomen bij meerderheid van de tegenwoordige stemgerechtigde leden.
Artikel 23:
Een van algemene vergaderingen, gepland in het eerste kwartaal van het jaar is gewijd aan het indienen en nazien van de
rekeningen die op op 31 december van het vorige jaar zijn afgesloten. Aan die vergadering, die alle werkende leden moeten
bijwonen, brengt de bestuursraad verslag uit over alle werkzaamheden van het afgelopen jaar en legt hij ter goedkeuring voor
de jaarlijkse rekening der ontvangsten en uitgaven, alsook de rekeningen betreffende verrichtingen, door de vereniging gedaan
krachten nrs. 1 tot 5 van artikel 2 van de wet van 31 maart 1898.
Die rekeningen worden opgemaakt in overeenstemming met het door de Regering bepaalde model. Zij moeten, door toedoen
van de penningmeester, op de zetel van de vereniging ter inzage van de werkende leden worden gehouden gedurende vijftien
dagen vóór even genoemde algemene vergadering. Slechts met toestemming van de algemene vergadering worden zij openbaar
gemaakt. De aldus goedgekeurde rekeningen worden door toedoen van de bestuursraad, aan FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie – Algemene Directie K.M.O. – Beleid, Intellectuele Beroepen en Wetgeving gezonden vóór 1 april
van elk jaar.
HOOFDSTUK IV
WIJZIGING OF HERZIENING VAN DE STATUTEN - ONTBINDING EN VEREFFENING VAN
DE VERENIGING
Artikel 24:
Tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vereniging kan slechts op geldige wijze worden besloten, bij
meerderheid van tenminste drie vierde van de stemgerechtigde leden die tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn op een daartoe
speciaal opgeroepen algemene vergadering, bestaande uit tenminste de helft van de stemgerechtigde leden. Indien een
algemene vergadering, bijeengeroepen om de ontbinding van de vereniging uit te spreken of om haar statuten te wijzigen,
rechtstreeks of bij volmacht niet de helft van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd, kan een nieuwe met hetzelfde doel
bijeengeroepen vergadering geldig beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is. De akten tot
wijziging van de statuten of tot vrijwillige ontbinding van de vereniging hebben slechts uitwerking nadat zij neergelegd,
bekrachtigd en bekend gemaakt zijn zoals bepaald in artikel 1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 waarbij de
wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen in overeenstemming wordt gebracht met de wet van 23 december1946
houdende instelling van een Raad van State. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, benoemt de vereffenaars en
bepaald hun bevoegdheden.
Na betaling van de schulden wordt het vermogen van de vereniging als volgt verdeeld: het bedrag van giften en legaten gaat
terug naar de beschikker, zijn erfgenamen of zijn rechthebbenden, voor zover het recht tot terugneming bedongen is in de akten
van schenking en de vordering ingesteld wordt binnen het jaar dat volgt op de bekendmaking van de akten van ontbinding. Het
netto-actieve, na eventuele aftrek van het bedrag der aan de vereniging gedane giften en legaten, wordt toegekend aan een door
de algemene vergadering aangewezen soortelijke of aanverwante vereniging. Die aanwijzing kan maar uitwerking hebben als
de aan de goederen gegeven bestemming door de Raad van State wordt geacht in overeenstemming te zijn met de wet.
HOOFDSTUK V
SCHEIDSRECHTERS - GESCHILLENBERECHTING
Artikel 25:
De bestuursraad zoekt, in gemeen overleg met de tegenpartij, naar middelen om ieder geschil waarbij de vereniging betrokken
is, door verzoening of door een beslissing van scheidsrechters bij te leggen.
Artikel 26:
Geschillen die in de vereniging ontstaan betreffende de toepassing van de statuten en het huishoudelijke reglement op niet
uitdrukkelijk bepaalde gevallen, worden altijd beslecht door scheidsrechters, uit de werkende leden en/of ereleden gekozen en
door de betrokken partijen benoemd.
Bij staking van stemmen worden die geschillen beslecht door een derde scheidsrechter, die door de beide anderen of, als zij
weigeren, door de voorzitter van de vereniging wordt benoemd. De beslissing van de scheidsrechters is definitief.
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AANSLUITING VAN DE VERENIGING BIJ EEN FEDERATIE VAN SOORTGELIJKE
BEROEPSVERENIGINGEN
Artikel 27:
Bij beslissing van de algemene vergadering kan de vereniging zich aansluiten bij een federatie van beroepsverenigingen, onder
de voorwaarden bepaald in artikel 18 van de wet 31 maart 1898.
HOOFDSTUK VII
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 28:
De bestuursraad maakt een huishoudelijk reglement op tot uitvoering van deze statuten. Alvorens te worden toegepast, moet
het door de algemene vergadering zijn goedgekeurd. Dezelfde procedure wordt in acht genomen voor eventuele wijzigingen
van dat reglement.
Aldus gedaan te Leuven - Heverlee, op de algemene vergadering van 29 april 1999.

* Aanpassing statuten en ontslagen en/of benoemingen bestuursraad – Belgisch Staatsblad 24/12/2012.
* Aanpassing statuten en wijziging van de benaming – Belgisch Staatsblad 23/01/2013.
* Ontslagen en/of benoemingen bestuursraad – Belgisch Staatsblad 24/04/2013.
* Ontslagen en/of benoemingen bestuursraad – Belgisch Staatsblad 19/02/2014.
* Ontslagen en/of benoemingen bestuursraad – Belgisch Staatsblad 27/02/2015.
* Ontslagen en/of benoemingen bestuursraad – Belgisch Staatsblad 10/06/2016.
* Ontslagen en/of benoemingen bestuursraad – Belgisch Staatsblad 04/10/2017.
* Ontslagen en/of benoemingen bestuursraad – Belgisch Staatsblad 29/03/2018.
* Ontslagen en/of benoemingen bestuursraad – Belgisch Staatsblad 11/07/2018.
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