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Deontologische - Code - Déontologique 

Inleiding 

Dit Corporate Governance Charter is gesteund op de “Belgische Corporate Governance Code”. 

Het begrip deugdelijk bestuur heeft geen unieke definitie die door iedereen wordt aanvaard. Toch kunnen we deugdelijk 

bestuur definiëren als het systeem via hetwelk de vennootschappen worden geleid en gecontroleerd. Deugdelijk bestuur 

betreft dus de werking en de interne controle van een bedrijf, maar ook het verband met de verschillende belanghebbende 

partijen binnen alle domeinen van de activiteit van de vennootschap. 

Volgens de Belgische Corporate Governance code: “Corporate Governance omvat een reeks regels en gedragingen die bepalen 

hoe vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. Een goed Corporate Governance model zal zijn doel bereiken door het 

juiste evenwicht te vinden tussen leiderschap, ondernemerschap en prestatie enerzijds, alsook controle en conformiteit met deze 

regels anderzijds. Goede Governance moet verankerd zijn in de waarden van de onderneming. Het biedt mechanismen om 

leiderschap, integriteit en transparantie in het besluitvormingsproces te waarborgen. Het draagt bij tot het vaststellen van de 

doelstellingen van de vennootschap, hoe deze doelstellingen bereikt moeten worden en hoe prestaties dienen geëvalueerd te 

worden. Corporate Governance vereist ook controle, dit is  een daadwerkelijke evaluatie van prestaties, alsook een afdoend beheer 

van potentiële risico's en een toezicht op de naleving door middel van overeengekomen procedures en processen. De nadruk ligt op 

de monitoring van de doeltreffende werking van de controlesystemen, op het beheer van potentiële belangenconflicten en op de 

invoering van toereikende controle ter preventie van enig machtsmisbruik”. 

Het Axxon-Corporate Governance Charter is gebaseerd op het principe van objectiviteit en niet-belangenvermenging. Om op 

een objectieve manier over onderstaande problematieken te kunnen oordelen kunnen leden van de commissie geen uitspraken 

doen, ongeacht niveau van beslissing, wanneer zij direct betrokken partij zijn in de gegeven problematiek. 

 

Wie mag sponsoren/adverteren?  

• Toeleveringsbedrijven voor kinesitherapie 

• Opleidingen die binnen de interessegebieden van de kinesitherapie bijscholing en/of navormingen geven. 

• Opleidingen van Specifieke Interessegroepen behorend tot het platform van de Axxon Clinical Interest Group’s. 

• De Overheid en NGO’s 

• Niet-kinesitherapeutische bedrijven: 

1. Het bank –en verzekeringswezen: indien hun publiciteit niet strijdig is met deze van andere partners. 

2. Energie en telecomleveranciers 

3. Voedingsbedrijven in het algemeen (vb. Vitalinea, Jakult….) 

4. Voedingssupplementen 

5. Luxeproducten (vb. juwelen, parfum….) 

6. Kantoorbenodigdheden, meubilair, auto’s…. 

 

De niet-kinesitherapeutische bedrijven moeten in principe steeds een goedkeuring hebben van het Deontologisch Comité 

vooraleer hun publiciteit wordt opgenomen. 
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Wie mogen niet sponsoren/adverteren? 

 

-Mutualiteiten (met uitzondering van projectmatige samenwerking in het kader van  de volksgezondheid). 

-Politieke partijen: omdat zij een bepaalde ideologie vertegenwoordigen. 

-Alcohol –en tabakindustrie: in principe niet, maar kan occasioneel door het Deontologisch Comité goedgekeurd worden (bvb. 

ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten, wijn of bierrubriek). 

-Specifiek opleidingsinstituten die niet tot het vakdomein van de kinesitherapie behoren. (Osteopathie, Accupunctuur, 

Chiropraxie, …..), tenzij de technische inhoud van de opleiding door de deontologische commissie expliciet als meerwaarde 

wordt gezien voor de kinesitherapie. 

 

 

Exclusiviteit 
 

1.  Bij voorkeur wordt geopteerd om géén exclusiviteitsverlening te geven, tenzij uitdrukkelijke goedkeuring van het 

Deontologisch Comité gegeven wordt betreft tijdsduur en inhoud in een nauwkeurig omschreven overeenkomst.   

2.  Indien een firma in haar eigen lokalen een nascholing of activiteit organiseert, heeft ze het recht om exclusiviteit te vragen. 

3.  Indien de nascholing of activiteit in de lokalen van Axxon(*) georganiseerd wordt, beslist het Deontologisch Comité over 

eventuele exclusiviteit. 

4.  Indien de nascholing of activiteit georganiseerd wordt in een onafhankelijk lokaal , wordt er geen exclusiviteit verleend aan 

een bedrijf, tenzij men de volledige kost van de activiteit of nascholing op zich neemt. 

 
 
Opleidingen, congressen, symposia, cursussen 
 

1.  Locatie: De voorkeur wordt gegeven aan de lokalen van AXXON, zoniet opteren we voor een neutrale plaats.  Indien het 

echter over onderwerpen gaat die een link hebben naar kinesitherapeutische producten en/of benodigdheden, kunnen deze 

niet doorgaan in de lokalen van het desbetreffende bedrijf, tenzij wij uitgenodigd zijn door het bedrijf zelf. Een andere 

uitzondering kan gemaakt worden voor de startersdagen bestemd voor jonge gediplomeerden, studenten en/of 

ledencongressen. 

Indien bij uitzondering de activiteit of vorming doorgaat in een gebouw van een sponsor, dan wordt een korte spreektijd 

toegestaan vóór of nà de activiteit. 

2.  Standen mogen nooit in de lesruimte opgesteld worden.  Zij dienen geplaatst te worden aan de ingang van of in de ruimte 

waar de pauzes plaats hebben.  De verantwoordelijke van de organiserende activiteit wordt er aan gehouden om de 

aanwezigheid van deze standen bekend te maken bij de deelnemers. 

3.  De toelevering van praktische benodigdheden voor de aanwezige deelnemers, voorzien van het logo van de sponsorende 

firma,  zoals bvb. balpennen, notitiepapier, mappen, draagtasjes, enz... zijn toegestaan voor deze gelegenheden. 

 

_______________________ 
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(*) met Axxon wordt bedoeld: Axxon, Physical Therapy in Belgium, Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie en Axxon, Qualité en 

Kinésithérapie4.  Voor zowel de kinesitherapeutische als niet-kinesitherapeutische firma’s geldt dat hun vertegenwoordiger 

een objectieve boodschap brengt. Eventuele tegenstrijdigheden en/of belangen  moeten vermeld worden bij de inleiding. 

5.  Indien een vertegenwoordiger van een sponsorende firma zetelt in een panelgesprek, moeten ook hier de eventuele 

tegenstrijdigheden en/of belangen vermeld worden bij de inleiding. 

6.  Kinesitherapeutische en niet-kinesitherapeutische firma’s hebben ook de mogelijkheid om het geheel of een vooraf 

vastgesteld gedeelte van het inschrijvingsgeld op zich te nemen,  en dit zowel voor leden als voor niet-leden. 

7.  Vertegenwoordigers of sprekers van sponsorende firma’s kunnen deelnemen aan koffiepauzes en/of maaltijden. 

 

Publicaties 

1.  De werving en coördinatie van publiciteit, voor alle Axxon activeiten (inclusief voor beide taalgemeenschappen), is de 

verantwoordelijkheid van de commercieel directeur van Axxon, Physical Therapy in Belgium en onder het toezicht van het 

Deontologisch Comité. 

2.  Voor het Axxon magazine mag maximum 50% van het volledige tijdschrift (inclusief covers) opgevuld worden met 

publiciteit. 

3.  Een adverterende firma kan niet eisen dat een eigen advertentie geplaatst wordt naast of in een redactioneel artikel dat 

betrekking heeft op zijn/haar product.  Indien een firma een eigen tekst aanlevert  voor opname in het Axxon magazine, ivm 

toelichting en/of techniek over hun producten, moet de vermelding “publicitair artikel” onderaan worden toegevoegd.  

4.  De referenties die vermeld worden in een advertentie moeten correct zijn en bestaan.  Ze vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de adverteerder.   Klachten van lezers in dit verband zullen worden doorgegeven aan de betreffende 

firma en aan het Deontologisch Comité van Axxon, Physical Therapy in Belgium. 

5.  Er wordt geen publiciteit aanvaard voor producten die schadelijk zijn voor de gezondheid. 

6. Alle vormen van publiciteit worden geacht te voldoen aan de gangbare ethische en maatschappelijke normen en waarden. 

7.  De redactieleden, bestuurders, personeel, medewerkers en externe experten betrokken bij de werking van Axxon 

ondertekenen een belangenverklaring (zie bijlage). Voor medewerkers wordt dit in het arbeidsreglement geïntegreerd.  

 

 

Website  
 

Ondernemingen die een hyperlink wensen voor hun logo, dienen er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk is op het 

publieke gedeelte van de website. 

Op het ledengedeelte van de Axxonwebsite zijn logo’s en/of streamers van sponsorende firma’s of partners niet toegestaan. 

Op de pagina’s van het ledengedeelte van de Axxonwwebsite die gaan over een goed omschreven project, waaraan een 

partnership werd verbonden, mag wel de naam van de partner vermeld worden, maar niet het logo. 
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Electronische Nieuwsbrief 

De elektronische nieuwsbrieven die in beide landstalen verzonden worden aan de leden, bevatten onderaan de 

openingspagina de vaste sponsors/partners van Axxon. Enkel na een exclusieve overeenkomst kan een vermelding op de 

elektronische nieuwsbrief verkregen worden. 

Externe mededelingen worden toegelaten in overleg met de algemeen directeur en onder toezicht van het Deontologisch 

Comité. 

   

 

Congresdeelname 

Axxon, Physical Therapy in Belgium vzw, evenals Axxon , Kwaliteit in Kinesitherapie vzw als Axxon, Qualité en Kinésithérapie 

asbl, kiezen zelfstandig en onafhankelijk de congressen en de deelnemers die namens de betreffende vereniging deelnemen 

aan deze congressen. 

Bedrijven die de deelname willen sponsoren, mogen een congresverslag gebruiken voor eigen doelstellingen, mits vermelding 

van de auteur en met het akkoord van Axxon. 

 

Partnerships 

1. Het aantal Axxonpartners is in principe onbeperkt. 

2. Partnerships worden afgesloten voor een langere looptijd, bij voorkeur minstens 2 jaar. 

Partnerships worden bij voorkeur afgesloten met het oog op een concreet, goed 

omschreven project of product of binnen een dienstenpakket dat de betrokken firma 

kan   aanbieden aan de leden van de vereniging.  De bedoeling is dat de potentiële 

partner aan image-building kan doen door zich te verbinden aan dit project, product 

of dienstenpakket. 

De partner kan suggesties doen met betrekking tot het project, product of     dienstenpakket, maar de uiteindelijke beslissing 

ligt autonoom bij het Deontologisch Comité van Axxon, Physical Therapy in Belgium. 

3. Wederzijdse verbintenissen van zowel Axxon als de partner, worden geregeld via een specifiek contract waarin alle aspecten 

van de overeenkomst worden geregeld. 

 

10. Opmerkingen in verband met het Axxonlogo 

 

Het gebruik van het Axxonlogo voor evenementen,  vormingen, affiches, brochures voor kinesitherapeuten en/of patiënten, 

kan alleen worden toegestaan indien de vereniging van bij het begin betrokken werd bij het concept van een evenement of 

informatiecampagne en voor zover Axxon akkoord kan gaan met de inhoud ervan. 
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Praktische contacten 

Johan Heselmans, Algemeen Directeur Axxon, Physical Therapy in Belgium. 

        Imperiastraat 16 

        1930 Zaventem 

                                                   Tel. 02/749 96 82 

         Fax. 02/709 70 89 

                                                     Johan.heselmans@axxon.be of axxon@axxon.be 

 

Karine Lacroix, Axxon, Physical Therapy in Belgium. 

                                                    Imperiastraat 16 

        1930 Zaventem 

        Tel. 02/749 96 84 

              Fax. 02/709 70 89 

        karine.lacroix@axxon.be 
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Bijlage: Belangenverklaring 

 

 

 

Personalia 

 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Voornaam:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profiel binnen de Axxonstructuur (Redactielid, bestuurder, personeel, medewerker, extern expert): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Verklaar hierbij  op erewoord om alle onrechtstreekse of rechtstreekse belangen die ik uit hoofde van mijn functie binnen de 

Axxonstructuur draag, niet te gebruiken om mijn persoonlijke en/of professionele activiteiten te bevoordeligen. 

 

 

Datum: 

 

Handtekening,   

  

 


