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Intern reglement 

 

Het heeft tot doel de statuten aan te vullen en te verduidelijken, de algemene geest en de werkmethoden in de 

schoot van de BeVo- leden te leiden en te bezielen. Het intern reglement kan ten alle tijde door de Algemene 

Vergadering herzien of aangevuld worden. 

 

1. Lidmaatschap  

 

Elk lid gaat akkoord met de statuten van de beroepsvereniging BeVo, alsook met het intern reglement, de 

deontologische code en het bijscholingsdocument (PPV). Men gaat akkoord dat wij informatie kunnen inwinnen 

bij de nodige instanties om na te gaan of aan de deontolosche code wordt voldaan, alsook dat zij kunnen worden 

onderworpen aan steekproefgewijze testen van de PPV. Indien niet aan de deontologische code wordt voldaan, 

kunnen de leden zonder verdere uitleg geschrapt worden als lid van BeVo en dit voor onbepaalde duur. Bij het 

niet behalen van de vooropgestelde punten PPV, kunnen zij hun voetje op de website verliezen tot zij kunnen 

aantonen dat zij toch voldoen aan vooropgestelde extra opleidingen.  

 

Er zijn verschillende vormen van leden zijnde werkende leden en gewone leden. De gewone leden kunnen we 

onderscheiden in volwaardige leden, aspirant leden, steunende leden, ereleden en opleidingscentra. 

 

Werkende leden: deze leden bestaan uit de stichtende leden en alle andere leden die door de Algemene 

Vergadering als lid werden aanvaard. Enkel de werkende leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. 

 

Gewone leden hebben geen zitting op de Algemene Vergadering, noch in de Raad van Bestuur, maar kunnen zich 

wel kandidaat stellen. 
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Definitie van volwaardige leden: 

 

Alle reflexologen die voldoen aan volgende voorwaarden komen in aanmerking om als volwaardig lid toe te treden: 

1. Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen ongeacht of het gaat over hoofd- of bijberoep en 

officieel het beroep uitoefenen (in orde zijn met BTW, belastingen, sociale zekerheid,…) 

2. Of als reflexoloog in loondienst werken waarbij men een brief van de werkgever dient voor te leggen met 

vermelding van het aantal dienstjaren en een duidelijke werkomschrijving. 

3. een beroepsverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten en een kopie van het betalingsbewijs voor 

het lopende jaar voorleggen. 

4. Een bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen, niet ouder dan 3 maanden 

5. Heeft de vereiste examens met vrucht afgelegd of gelijkwaardige studies gedaan en is door de 

erkenningcommissie aanvaard. 

6. Volgt jaarlijks verder cursussen, bijscholingen en ontwikkeling. Elk jaar in december stuurt men een 

puntenlijst door naar voorzitter@bevo-belgie.org. Op vraag zal aan de vereniging de certificaten, attesten 

en publicaties worden getoond. 

 

Betaling lidgeld: 

1. Bestaande leden betalen altijd hun lidgeld voor het daaropvolgend jaar voor 25 december. 

2. Bestaande leden betalen altijd het volledige lidgeld. 

3. Nieuwe leden die toetreden in de eerste helft van het jaar betalen de volledige bijdrage van het lidgeld 

en een éénmalige administratiekost van 15,00 euro. 

4. Nieuwe leden die toetreden in de tweede helft van het jaar betalen een halve bijdrage van het lidgeld en 

een éénmalige administratiekost van 15,00 euro. 
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Volwaardige leden hebben recht op: 

1. Vermelding op de website  

2. Ontvangst van de nieuwsbrieven met ook info van FOD Economie,… 

3. Ondersteuning van BeVo als persoonlijk contactpunt 

4. Afsluiten van een voordelige verzekering BA 

5. 4x per jaar ons BeVo magazine in uw bus 

6. Gebruik van muurschild met kwaliteitslabel 

7. Gebruik van het intranet van BeVo 

8. Gebruik van een BeVo banner 

9. Korting op het BeVo-congres 

10. Gratis deelname aan de ledendag 

 

Definitie van student leden: 

 

Student leden hebben nog niet volledig voldaan aan alle voorwaarden om volwaardig lid te worden en zijn nog 

bezig aan hun opleiding. Ze hebben kennis van het intern reglement, de deontologische code,… en passen deze 

ook toe.  Om toe te treden als student lid dient men een bewijs van goed zedelijk gedrag voor te leggen, evenals 

een inschrijvingsbewijs van  de opleiding die gevolgd wordt. Jaarlijks dient men aan te tonen dat men een opleiding 

in het kader van het Belgische Curriculum voor Reflexology volgt. 

 

Betaling lidgeld: 

1. Bestaande leden betalen altijd hun lidgeld voor het daaropvolgend jaar voor 25 december. 

2. Bestaande leden betalen altijd het volledige lidgeld. 

3. Nieuwe leden betalen steeds de volledige bijdrage van het lidgeld. 

 

Student leden hebben recht op: 

1. Ontvangst van de nieuwsbrieven met ook info van FOD Economie,… 

2. Ondersteuning van BeVo als persoonlijk contactpunt 

3. 4x per jaar ons BeVo magazine in uw bus 

4. Gebruik van het intranet van BeVo 

5. Gebruik van een BeVo banner 

6. Korting op het BeVo-congres 

7. Gratis deelname aan de ledendag 
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