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STATUTEN

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1.

1. De vereniging is genaamd: Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en

Psychotherapeuten.

2. De vereniging gebruikt de afkorting: FGzPt'

3. De vereniging heeÍt haar zelelte Utrecht.

DOEL

ARTIKEL 2.

De vereniging heeft ten doel het fungeren als overkoepelend orgaan voor

gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten en de specialismen van de voornoemde

beroepen, ler zake van opleiding, erkenning, registratie en toezicht, door middel van, onder

meer:

(a) het uitvoering geven aan de Koninklijke Besluiten "Besluit psychotherapeut" en

"Besluit gezondheidszorgpsycholoo g" ;

(b) het instellen en in stand houden van een college en een registratiecommissie ten

behoeve van de registratie van specialisten als bedoeld in de Wet op de beroepen in

de individuele gezondheidszorg, die werkzaam zijn in de

gezondheidszorgpsycholo gie en psychotherapie;

(c) het aanvragen van erkenning van wettelijke specialistentitels, als bedoeld in artikel

74 vande Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, bij de overheid;

(d) het fungeren als aanspreekpunt voor de overheid en in het algemeen het

vertegenwoordigen van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten en de

specialismen van de voomoemde beroepen, ter zake van opleiding, erkenning,

registratie en toezicht,

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn.

LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 3,

1. Lid kunnen slechts zrjn Nederlandse beroepsverenigingen die naar het oordeel vatr

het bestuur representatief zijn voor beoefenaren van het beroep van

gezondheidszorgpsycholoog dan wel het beroep van psychotherapeut. Een lid wordt

in deze statuten ook aangeduid als: lidvereniging.

2. Het bestuur beslist over de toelating van een lid; het bestuur past daarbij een in het

huishoudelijk reglement vastgelegde procedure en toetsingskader toe. Bij niet-



toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

ARTIKEL 4.

1. Het lidmaatschap eindigt:

(a) door de ontbinding van de lidvereniging;

(b) door opzegging door de lidvereniging;

(c) door opzegging door de vereniging; de vereniging kan het lidmaatschap

slechts opzeggenwanneer een lidvereniging heeft opgehouden aan de

vereisten door artikel 3 lid 1 voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen,

alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden

het lidmaatschap te laten voortduren;

(d) door ontzetting; onlzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden

uitgesproken wanneer een lidvereniging in strijd met de statuten,

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op

onredelijke wij ze benadeelt.

2. Opzeggingvan het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzeggingvan het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een

boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. Het

lidmaatschap kan in ieder geval onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs

van de lidvereniging of van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap

te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met artikel 4lid,3, doet het lidmaatschap eindigen op het

vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lidvereniging kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen

een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in

een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing als bedoeld in titel 2.7 vanhet

Burgerlijk Wetboek.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

i. De lidvereniging wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot opzegging van

het lidmaatschap door de vereniging op de grond dat redelijkerwijs van de

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een

besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, met opgave van de redenen, in kennis

gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het

besluit, beroep op de algemene ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn

en hangende het beroep is de lidvereniging geschorst. De lidvereniging heeft het

recht zich in de vergadering van de algemene ledenvergadering waarin het beroep

wordt behandeld, te verantvr'oorden.

B. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin

dejaarhjkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

MIDDELEN
ARTIKEL 5.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: afdrachten van de lidverenigingen,

rentes, schenkingen en andere baten.
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2. De geldmiddelen betreffende de publiekrechtelijke functie van de vereniging worden

gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

3. Iedere lidvereniging is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de

contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering aan de hand van

een rekensleutel, welke rekensleutel onder meer is gebaseerd op het aanlal leden van

de lidverenigingen die geregistreerd zijn als gezondheidszorgpsycholoog of
psychotherapeut.

4. Het bestuur stelt de in lid 3 bedoelde rekensleutel vast. Een besluit tot vaststelling

van de rekensleutel is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene

ledenvergadering. De rekensleutel geldt voor een vooraf vastgestelde periode, welke

periode in een reglement wordt vastgelegd.

BESTUI,IR

ARTIKEL 6.

1. Het bestuur bestaat uit minimaal zes natuurlijke personen. Is het aantal bestuurders

minder dan zes, dan blijft het bestuur volledig bevoegd; het bestuur neemt alsdan

onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal bestuurders.

2. De benoeming van bestuurders geschiedt door de algemene ledenvergadering.

3. De benoeming van een bestuurder geschiedt uit een of meer bindende voordrachten.

Zowel het bestuur als een of meer lidverenigingenzijnbevoegd tot het opmaken van

een bindende voordracht. De voordracht opgemaakt door het bestuur wordt vermeld

in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming onderwerp van

behandeling zal zijn. Een voordracht opgemaakt door een of meer lidverenigingen

moet vóór de aanvang van de vergadering van de algemene ledenvergadering

schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. De algemene ledenvergadering kan echter aan elke voordracht steeds het bindend

karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee

derden van de uitgebrachte stemmen.

5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering aan de

opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene

ledenvergadering in de benoeming vrlj.

6. Een bestuurder treedt afvolgens een door het bestuur vast te stellen rooster van

aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een bestuurder tegen

zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.

Een bestuurder treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene

ledenvergadering na afloop van vier jarenna ztjn laatste benoeming. Tenzij de

algemene ledenvergadering anders besluit, kan een aftredende bestuurder eenmaal

worden herbenoemd.

1 . Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene

ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.

8. Indien de algemene ledenvergadering een bestuurder heeft geschorst, dient de

algemene ledenvergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te
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besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan

vervalt de schorsing.

ARTIKEL 7.

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen

van de vereniging.

2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een

penningmeester.

3 . Het bestuur kan de commissies instellen die het voor de vervulling van zijn laak

redelijkerwijs nodig heeft. Het bestuur bepaalt de samenstelling, taak, bevoegdheden

en werkwijze van de commissies.

4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaaîvan overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan

van overeenkomsten waarbij de verenigingzich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbin d:t , zich voor een derde sterk maakf of zich tot

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De besluiten omtrent zulke

handelingen behoeven evenwel de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

De goedkeuring geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de

vereniging Î.er zake van deze handelingen.

5. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee bestuurders dit

wenselijk oordelen. Iedere bestuurder heeft één stem. Alle besluiten worden

genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een

vergadering waarin twee derden van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd

is. Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter.

6. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen tot het

uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt

voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

7. Besluitvorming van het bestuur kan buiten vergadering geschieden, mits alle

bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd, alle bestuurders

aan de besluitvorming deelnemen en de stemmen schriftelijk of langs elektronische

weg worden uitgebracht.

8. De algemene ledenvergadering kan besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring

onderwerpen, onverminderd artikel 7 lid 4 tweede zin. Zúke besluiten moeten

duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld.

9. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering op een besluit

als bedoeld in artikel 7 lid 8 tast de vertegenv/oordigingsbevoegdheid van het

bestuur of bestuurders niet aan.

ARTIKEL B.

L Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De bevoegdheid tot

vefiegenwoordiging kornt, behalve aan het bestuur, mede toe aan:

(a) de voorzitter en de vicevoorzitter gezamenlijk handelend;

(b) de voorzitter en de directeur als bedoeld in artikel B lid 2 gezamenlijk

handelend;

4



(c) de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk handelend;

(d) de vicevoorziller ende directeur als bedoeld in artikel 8 lid 2 gezamenlijk

handelend;

(e) de vicevoorzitter en de penningmeester gezamenlijk handelend.

2. Het bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende

bevoegdheid tot vertegenwoordiging, waaronder een directeur, aanstellen. Ieder van

hen vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de grenzen aanzijn

bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door het bestuur

vastgesteld.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ARTIKEL 9.

1. De algemene ledenvergadering bestaat uit de lidverenigingen.

2. De lidvereningen worden in de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd door

een vaste schriftelijk door de betrokken lidvereniging gemachtigde

vertegenwoordiger, zijnde een bestuurder van de desbetreffende lidvereniging.

Aan de eis van schriftelijkheid van de machtiging wordt voldaan indien de

machtiging elektronisch is vastgelegd.

3. De vaste vertegenwoordiger is namens de lidvereniging bevoegd deel te nemen aan

en stem uit te oefenen in de algemene ledenvergadering. De lidvereniging machtigt

tevens schriftelijk een plaatsvervangende vertegenwoordiger, die in geval van

verhindering van de vaste vertegenwoordiger namens de lidvereniging deelneemt

aan en stem uitoefent in de algemene ledenvergadering. Deze plaatsvervangende

veftegenwoordiger hoeft geen bestuurder van de betrokken lidvereniging te zijn. Aan

de eis van schriftelijkheid van de machtiging wordt voldaan indien de machtiging

elektronisch is vastgelegd.

4. De vaste vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger zijn tevens

bevoegd de algemene ledenvergadering tegelijkertijd bij te wonen, met dien

verstande dat in dat geval uitsluitend de vaste vertegenwoordiger bevoegd is het

stemrecht uit te oefenen namens de lidvereniging.

5. De voorzitter van het bestuur van de vereniging treedt op als voorzitter van de

al gemene ledenvergadering.

ARTIKEL 10.

1. De algemene ledenvergadering heeft tot taak toezicht te houden op het beleid.

2. De algemene ledenvergadering vergadert tenminste tweemaal per jaar, in het

voorjaar voor de goedkeuring van dejaarrekening en in het najaar voor goedkeuring

van de begroting en het beleidsplan.

3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze

temrijn door de algemene ledenvergadering, worden de in lid 2 bedoelde

jaarrekening rnet toelichting, alsmede een jaarverslag over de gang van zaken in cle

vereniging en het gevoerde beleid, aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.

4. De oproeping en agenda met de te behandelen onderwerpen en voorstellen voor de

vergadering worden tijdig voor datum van plaatsvinden schriftelijk aan de
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aangesloten verenigingen bekend gemaakt. De wijze en termijn van oproeping ts

nader bepaald bij huishoudelijk reglement.

5. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op

schriftelijk verzoek van tenminste een zodanigaantal afgevaardigden als bevoegd is

tot het uitbrengen van eerVtiende deel van de door de afgevaardigden in de algemene

ledenvergadering uit te brengen stemmen. Wanneer het bestuur niet binnen veertien

dagen na ontvangst van dit verzoek daaraan gevolg geeft, in dier voege dat de

vergadering bir¡ren vier weken na ontvangst van het verzoek zal worden gehouden,

hebben de betreffende afgevaardigden het recht zelftot bijeenroeping van de

algemene ledenvergadering over fe gaan, en wel op dezelfde wijze als het bestuur de

algemene ledenvergadering bijeenroept. Voorts wordt de algemene ledenvergadering

bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur van de vereniging dit nodig acht.

ARTIKEL 1I.
1. De algemene ledenvergadering kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen in een

vergadering waarin alle lidverenigingen aanwezigof vertegenwoordigd zijn. Over

onderwerpen die niet op de agenda staan kurrnen geen besluiten worden genomen.

2. In de algemene vergadering heeft iedere lidvereniging dat niet geschorst is één stem.

3. Indien in een vergadering niet het ingevolge lid I vereiste aantal afgevaardigden

aanwezigis, wordt binnen veertien dagen een nieuwe vergadering bijeen geroepen,

waarin ongeacht het aantal afgevaardigden de algemene ledenvergadering

rechtsgeldig besluiten kan nemen. Deze besluiten kunnen slechts betrekking hebben

op zaken en personen, welke in de eerstgenoemde vergadering aan de orde zijn

geweest.

4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een der

afgevaardigden een schriftelijke stemming gewenst acht.

5. Voor zover de statuten niet anders bepalen worden besluiten genomen met gewone

meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

6. Ingeval de stemmen staken vindt herstemming plaats. Staken de stemmen wederom,

dan beslist ingeval van stemming over personen het lot, bij stemming over zaken

wordt het voorstel geacht fe zijn verworpen.

7. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering kan buiten vergadering

geschieden, mits alle leden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en

de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht.

8. Indien zulks bij de oproeping tot de vergadering is vermeld, is iedere lidvereniging

bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een

elektronisch communicatiemiddel aan de algemene ledenvergadering deel te nemen,

daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat de

lidvereniging via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentifi ceerd,

rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het

stemrecht kan uitoefenen. Een op deze wijze deelnemende lidvereniging wordt

geacht ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn. Degenen die de
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oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische

communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

BOEKJAAR

ARTIKEL 12.

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

STATUTEN EN REGLEMENTEN

ARTIKEL 13.

l. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene

ledenvergadering in een vergadering waarin alle lidverenigingen aanwezig, danwel

vertegenwoordigd zijn.

2. Een voorstel tot statutenwijzigingdient tenminste vier weken voor de vergadering ter

kennis gebracht te worden van de lidverenigingen, en moet tenminste vijf dagen

voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats ter inzage liggen'

3. Het besluit tot statutenwijzigingkan slechts worden genomen met een meerderheid

van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijzigingtreedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is

opgemaakf.

ARTIKEL 14.

1. Het bestuur kan een of meer reglementen, waaronder een huishoudelijk reglement,

vaststellen. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement

is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Het

huishoudelijk reglement bevat in ieder geval een procedure en een toetsingskader

voor het toelaten van lidverenigingen tot de vereniging en nadere regels omtrent het

opmaken van een bindende voordracht ten aanzien van de benoeming van

bestuurders.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zljnmel de wet of deze

statuten.

3. Het bestuur stelt een reglement vast waarin in ieder geval worden vastgelegd:

(a) de procedure voor de besluitvorming binnen de organisatie met betrekking tot

het instellen van een specialistenregister;

(b) de taken en samenstelling van de verschillende organen en de onderlinge

relatie;

(c) het bedrag dat, ter dekking van de kosten, voor de behandeling van een

aanvraag voor inschrijving en voor erkenning van een opleidingsinstelling,

onderscheidenlijk opleider, is verschuldigd.

ONTBINDING
ARTIKEL 15,

1 . Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in de leden I , 2 en 3

van arlikel 13 van overeenkomstige toepassing.

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het

bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer vereffenaars zijn

aangewezen.
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3. Het batig saldo van de vereniging zal worden bestemd op de wijze zoals bij het

besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding is vastgesteld.

SLOTBEPALING
ARTIKEL 16.

ln alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede in

geval van twijfel omtrent de uitleg van enig artikel, beslist het bestuur.

OVERGANGSBEPALING

ARTIKEL 17.

Tot een juli tweeduizend twintig zal artikel 6 lid 3 luiden als volgt:

De benoeming van een bestuurder geschiedt uit een bindende voordracht. Iedere

lidvereniging is bevoegd tot het opmaken van een bindende voordracht fen aaruien van de

benoeming van twee bestuurders, waarbij geldt dat de voor te dragen kandidaat lid is van de

desbetreffende lidvereniging. Een voordracht moet vóór de aanvang van de vergadering van

de algemene ledenvergadering schriftehjk bij het bestuur worden ingediend.

Dit artikel vervalt na een juli tweeduizend twintig.
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