
Statutenwijziging mei 2017 

Huidige tekst: Nieuwe tekst: 
Artikel 5: 
a) De vereniging telt werkende leden en 
ereleden. 
Het aantal ereleden mag niet hoger zijn 
dan één vierde van het aantal werkende le- 
den. 
b) Werkende leden betalen een jaarlijkse 
bijdrage. 
 

Artikel 5: 
a) De vereniging telt werkende leden en 
ereleden. 
Het aantal ereleden mag niet hoger zijn 
dan één vierde van het aantal werkende le- 
den. 
b) Het lidgeld van werkende leden wordt 
betaald door de apotheek waar ze 
tewerkgesteld zijn. De apotheek betaalt 
éénmalig lidgeld voor gans het 
apotheekteam.   Alle leden van het team die 
voldoen aan de criteria zoals vermeld in artikel 
6,  worden dan beschouwd als ‘werkend 
lid’.   De apotheek is dan een ‘aangesloten 
apotheek’.   
 

Artikel 6: 
Een werkend lid van de vereniging moet: 
a) Drager zijn van een Belgisch diploma van 

apotheker of van een gelijkwaardig vreemd 
diploma dat in België erkend is.  

b) Werken in een voor het publiek 
toegankelijke apotheek op het grondgebied 
van de vereniging in de hoedanigheid van 
titularis-eigenaar, titularis niet-eigenaar of 
adjunct.  

c) Voorgesteld zijn door drie werkende leden 
van de vereniging.  

d) Schriftelijk instemmen met en zich 
gedragen naar de statuten en reglementen 
goedgekeurd door de algemene 
vergadering van de vereniging 

e) Als lid aanvaard worden door het bestuur of 
in algemene vergadering door de 
meerderheid der aanwezige leden 

Artikel 6: 
Een werkend lid van de vereniging moet :  
a) Drager zijn van een Belgisch diploma van 

apotheker of van farmaceutisch technisch 
assistent of drager zijn van een 
gelijkwaardig buitenlands diploma dat in 
België erkend is. 

b) Werken in een voor het publiek 
toegankelijke apotheek op het grondgebied 
van de vereniging in de hoedanigheid van 
titularis-eigenaar, titularis niet-eigenaar, 
adjunct of farmaceutisch technisch 
assistent.  

c) Voorgesteld zijn door drie werkende leden 
van de vereniging.  

d) Schriftelijk instemmen met en zich 
gedragen naar de statuten en reglementen 
goedgekeurd door de algemene 
vergadering van de vereniging 

e) Als lid aanvaard worden door het bestuur of 
in algemene vergadering door de 
meerderheid der aanwezige leden 
 
 

Artikel 13: 
De algemene vergadering is geldig 
samengesteld ongeacht het aantal aanwezige 
leden, behalve bij de uitzonderingen voorzien 
door artikel 31. 
 
Alle leden mogen de algemene vergadering 
bijwonen en deelnemen aan de besprekingen. 
 

Artikel 13 : 
De algemene vergadering is geldig 
samengesteld ongeacht het aantal aanwezige 
leden, behalve bij de uitzonderingen voorzien 
door artikel 31.  
 
Alle leden mogen de algemene vergadering 
bijwonen en deelnemen aan de besprekingen. 
 



Alleen werkende leden hebben stemrecht. 
 
 
 
 
 
 
De algemene vergadering is bevoegd tot het 
verkiezen van de leden van het bestuur, 
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 aanbelangen en haar regelmatig zijn 
voorgelegd.  
 

Elke aangesloten apotheek heeft 1 stem in 
hoofde van zijn apotheker- titularis of van een 
door hem/haar gemachtigde.  In het laatste 
geval dient een volmacht overhandigd te 
worden bij het begin van de algemene 
vergadering)  
 
De algemene vergadering is bevoegd tot het 
verkiezen van de leden van het bestuur, 
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 aanbelangen en haar regelmatig zijn 
voorgelegd.  

Artikel 17: 
De statutaire algemene vergadering wordt 
gehouden in februari of op een tijdstip dat 
toelaat de stukken vereist volgens artikel 8 van 
de wet op de beroepsverenigingen conform 
neer te leggen. Op deze vergadering brengt de 
secretaris een verslag van de werking van de 
vereniging gedurende het verlopen jaar. 
De statutaire algemene vergadering bespreekt 
de jaarlijkse rekeningen voorgelegd door de 
schatbewaarder en dient er zijn goedkeuring 
aan te hechten. Tijdens deze vergadering 
hebben ook de statutaire verkiezingen plaats. 
 

Artikel 17: 
De statutaire algemene vergadering wordt 
gehouden in mei of op een tijdstip dat toelaat 
de stukken vereist volgens artikel 8 van de wet 
op de beroepsverenigingen conform neer te 
leggen. Op deze vergadering brengt de 
secretaris een verslag van de werking van de 
vereniging gedurende het verlopen jaar. 
De statutaire algemene vergadering bespreekt 
de jaarlijkse rekeningen voorgelegd door de 
schatbewaarder en dient er zijn goedkeuring 
aan te hechten. Tijdens deze vergadering 
hebben ook de statutaire verkiezingen plaats. 
 

Artikel 18: 
Het bestuur van de K.F.K. is samengesteld uit 
een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
secretaris, een penningmeester en uit twee tot 
zes leden. Niemand mag twee functies 
tegelijkertijd uitoefenen.  
 
Alle bestuursleden worden door de algemene 
vergadering verkozen uit de werkende leden 
van de vereniging en dit voor een periode van 
4 jaar. Zij zijn herkiesbaar. Om de twee 
jaar wordt het bestuur met de helft herkozen. 
De uittredende reeks wordt de eerste 
maal door het lot aangeduid. Ontslag nemende 
of overleden bestuursleden worden op de 
eerstkomende algemene vergadering 
vervangen. Een aldus verkozen bestuurslid 
beëindigt het mandaat van zijn voorganger. 
Tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering en 
indien het nodig is zijn mandaat te hernieuwen, 
gaat de algemene vergadering, na de verkiezing 
van bestuursleden, over tot de verkiezing van 

Artikel 18: 
Het bestuur van de K.F.K. is samengesteld uit 
een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
secretaris, een penningmeester en uit twee tot 
zes leden.  Niemand mag twee functies 
tegelijkertijd uitoefenen.   
 
Alle bestuursleden worden door de algemene 
vergadering verkozen uit de werkende leden 
van de vereniging en dit voor een periode van 
6 jaar. Zij zijn herkiesbaar. Om de drie jaar 
wordt het bestuur met de helft herkozen. De 
samenstelling van het bestuur beantwoordt aan 
volgende specifieke regels :  
1. Elke bestuurslid is werkzaam in een 

apotheek die aangesloten is bij APB.    
2. Het bestuur bestaat uit minimum 4 

apotheker-eigenaars.  
3. Het aantal bestuursleden met FTA-diploma 

mag max 2 bedragen .  



een voorzitter. Hij wordt voorgesteld door de 
algemene vergadering of het bestuur uit de 
bestuursleden 
 

De apotheker-eigenaars kunnen een veto 
inroepen bij een stemming indien zij menen dat 
het voorstel dat ter stemming wordt 
aangeboden het belang van de apotheek in het 
algemeen of van de vereniging in het bijzonder, 
schaadt.  Zij dienen hiervoor onderling een 
meerderheid te vinden.   

Ontslag nemende of overleden bestuursleden 
worden op de eerstkomende algemene 
vergadering vervangen. Een aldus verkozen 
bestuurslid beëindigt het mandaat van zijn 
voorganger. Tijdens de jaarlijkse statutaire 
vergadering en indien het nodig is zijn mandaat 
te hernieuwen, gaat de algemene vergadering, 
na de verkiezing van bestuursleden, over tot de 
verkiezing van een voorzitter. Hij of zij wordt 
voorgesteld door de algemene vergadering of 
het bestuur uit de bestuursleden 
 

Artikel 30 :  
Na aftrek van de werkingskosten wordt het 
batig saldo gedeponeerd op een rekening bij 
een door de bankkommissie gecontroleerde 
financiële instelling. Een tiende van dit saldo 
vormt het reservefonds. Het overschot van de 
beschikbare gelden wordt aangewend voor 
doeleinden te bepalen door de algemene 
vergadering en dit binnen de grenzen voorzien 
in de wet van 31 maart 1898. In geen geval zal 
de vereniging zich aandelen aanschaffen van 
handelsvennootschappen 

Artikel 30 :  
Na aftrek van de werkingskosten wordt het 
batig saldo gedeponeerd op een rekening bij 
een door de bankkommissie gecontroleerde 
financiële instelling of door voornoemde 
instelling belegd in fondsen, die beheerd 
worden zoals het een goede huisvader past en 
zonder risico.  Een tiende van dit saldo vormt 
het reservefonds. Het overschot van de 
beschikbare gelden wordt aangewend voor 
doeleinden te bepalen door de algemene 
vergadering en dit binnen de grenzen voorzien 
in de wet van 31 maart 1898. 
 

 

 


