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Belgische Shiatsu Federatie 
Erkenning van "externe" shiatsu-beoefenaren (opgeleid in niet erkende scholen) 

Criteria en procedure 
 

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement 
 
Algemene doelstelling: Naast de scholen die bij de BSF zijn aangesloten, zijn er in België en in 
het buitenland opleidingscentra die cursussen van hoge kwaliteit aanbieden. Daarom 
beoefenen vele beoefenaars kwaliteitshiatsu zonder aangesloten te zijn. De BSF wil een 
representatieve federatie zijn van alle scholen en beoefenaars die dergelijke kwaliteitsvolle 
shiatsu beoefenen, ongeacht hun oriëntatie. De huidige procedure is een instrument voor 
openheid, kwaliteit en broederschap. 
 
 
Criteria 
 
Toegetreden lid (lid van de Algemene Vergadering zonder stemrecht) 
 

• Het beroep van shiatsu-beoefenaar officieel uitoefenen in een praktijk, voltijds of 
deeltijds, en voldoen aan de wettelijke regels die van toepassing zijn op de 
uitoefening van het beroep. 

• studies hebben afgerond die gelijkwaardig zijn aan die welke aan de aangesloten 
scholen worden aangeboden en door de Erkenningscommissie zijn aanvaard op basis 
van een dossier; het dossier wordt door de Erkenningscommissie beoordeeld. De 
erkenningscommissie kan ook eisen dat de aanvrager slaagt voor een examen. 

• De nodige verzekeringen hebben afgesloten (beroepsaansprakelijkheid). 
• Ondertekening van een overeenkomst waarin de kandidaat de doelstellingen van de 

BSF onderschrijft en zich ertoe verbindt de in het huishoudelijk reglement 
beschreven procedures in acht te nemen. 

• Nascholingen en vervolmakingscursussen volgen 
• Een lidmaatschapsbijdrage van 120 euro betalen, vóór 31/1 van elk jaar1. 
• Kandidaten uit EU-lidstaten worden aanvaard onder dezelfde voorwaarden als 

kandidaten met de Belgische nationaliteit; niet-EU-kandidaten moeten een 
vestigingsvergunning hebben en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. 

                                                        
1 Nieuwe leden die in de eerste helft van het jaar lid worden, betalen de volledige jaarlijkse bijdrage. Nieuwe 
leden die in het derde kwartaal toetreden, betalen de helft van de jaarlijkse bijdrage. Nieuwe leden die in het 
vierde kwartaal lid worden, betalen de volledige jaarlijkse bijdrage, waarbij hun lidmaatschap geldig blijft tot het 
eind van het volgende jaar. Continuïteit: de lidmaatschapsbijdrage wordt verdubbeld voor het eerste jaar van 
heraansluiting na een onderbreking van het lidmaatschap van 1 of 2 jaar. 
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Werkend lid (lid van de Algemene Vergadering met stemrecht) 
 

• Voldoen aan de voorwaarden die gelden voor gewone leden. 
• Als zodanig worden aanvaard door de Algemene Vergadering. Het verzoek om 

volwaardig lidmaatschap moet ten minste 30 dagen vóór de datum van de jaarlijkse 
AV aan het secretariaat van de BSF worden toegezonden. Het is de AV die de 
beslissing neemt. De kandidaat wordt uitgenodigd om zijn/haar kandidatuur te 
verdedigen tijdens de AV. De stemming is geheim. Quorum: gewone meerderheid 
van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden. 

 
 
Procedure 
 
Om lid te worden, stuurt de kandidaat "externe beroepsbeoefenaar" een aanvraag naar het 
secretariaat van de BSF (via de website van de BSF of per e-mail naar info@shiatsu.be). Het 
secretariaat zendt de kandidaat per e-mail een invulformulier toe (zie bijlage). 
De aanvrager vult het formulier in, dat de volgende informatie bevat 
 

• volledige contactgegevens 
• opleidingstraject van basisopleiding, met inbegrip van het aantal uren per cyclus en 

de data waarop de certificaten werden behaald; een kopie van de certificaten wordt 
mee opgestuurd 

• namen van docenten en niveau van bekwaamheid 
• een beschrijving van de nascholingen; een kopie van de diploma's wordt mee 

opgestuurd 
• indien mogelijk, de naam en handtekening van een of meer opleidingscentra en 

docenten die de erkenningsaanvraag kunnen ondersteunen 
• Verbintenis om de doelstellingen van de BSF te eerbiedigen en de in de statuten en 

het huishoudelijk reglement beschreven procedures in acht te nemen 
• verbintenis om de Deontologische Code na te leven 

 
De aanvrager stort een bedrag van 75 euro ter dekking van de kosten van de procedure op 
de rekening van de Federatie (Triodos rekening BE12 5230 4544 6292) en zendt volgende 
documenten naar het secretariaat : 
 

• bewijs van betaling van de dossierkosten (75 euro) 
• het volledig ingevulde aanvraagformulier voor erkenning 
• een kopie van alle diploma's (basis- en voortgezette opleiding) 
• een curriculum vitae met voornamelijk informatie over de volgende punten 

o opleiding in shiatsu en, indien van toepassing, in andere verwante gebieden 
(zoals medische of paramedische opleiding) 

o beroepservaring (inclusief gegevens over de praktijk) 
o mogelijke oriëntatie en specialisatie in shiatsu (Zen shiatsu, baby shiatsu, enz.) 
o alle andere nuttig geachte documenten, zoals artikelen/publicaties over shiatsu  
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Het secretariaat stuurt de aanvraag (en het volledige dossier) door naar de voorzitter van de 
Erkenningscommissie2.  
 

• De accreditatiecommissie beoordeelt de kwaliteiten en achtergrond van de nieuwe 
kandidaten en bepaalt of het niveau van de kandidaat kan worden erkend als 
gelijkwaardig aan dat van beoefenaars van de aangesloten scholen. Daartoe baseert 
de Commissie zich hoofdzakelijk op het ingediende dossier, alsmede op de brochure 
"Opleiding" van de BSF (bijgewerkt tot september 2021). Deze brochure dient als 
indicatieve referentie. 
 

• In geval van twijfel kan de erkenningscommissie de kandidaat verzoeken een 
theoretisch en/of praktisch examen af te leggen onder de voorwaarden die zij 
vaststelt. In dit geval wordt het hoofdstuk "Onderzoeksvoorwaarden" waarnaar in de 
brochure wordt verwezen, als referentie gebruikt.  

 
Voor cycli I en II :  
- Elke kandidaat betaalt 95 euro, waarvan 20 euro aan de BSF moet worden 

overgemaakt. 
- De school ontvangt 25 euro en de examinatoren elk 25 euro. 

 
Voor cyclus III:  
- Elke kandidaat betaalt 175 EUR, waarvan 35 EUR moet worden overgemaakt 

aan de BSF. 
- De school ontvangt 35 euro en de examinatoren elk 35 euro. 

 
• De Erkenningscommissie kan altijd een gesprek met de kandidaat organiseren. 

 
• Na evaluatie van het dossier en na de eventuele resultaten van bovengenoemd 

onderzoek te hebben verkregen, formuleert de Erkenningscommissie een advies aan 
de Raad van Bestuur, met vermelding van het erkenningsniveau (cyclus 1, 2 of 3). 

 
• De uiteindelijke beslissing berust bij het bestuursorgaan. De aanvragers worden per 

brief of per e-mail van de beslissing in kennis gesteld. 
 

• Indien het kandidaat-lid wordt aanvaard, gaat de kennisgeving vergezeld van een 
inschrijvingsformulier en een uitnodiging om de lidmaatschapsbijdrage te betalen. 

 
• Indien de aanvraag wordt afgewezen, worden de redenen voor deze beslissing aan 

de aanvrager medegedeeld. 
 

• In alle gevallen behoudt de federatie de procedurekosten (75 euro). 

                                                        
2 De erkenningscommissie bestaat uit 3 of 4 personen die door de raad van bestuur worden benoemd. De functie ervan is adviserend. 

 


