
Dossiernummer: 2021.0543.01 
Ref: LH - 110722.V1 

Dit document bevat de statuten van Nederlands Instituut van Psychologen 
zoals deze met ingang van 1 oktober 2022 van kracht zijn. 

UITTREKSEL 
AKTE VAN FUSIE 

Heden, dertig september tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, mr.
 ____

Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht:
 ___________________________

mevrouw Diana Cornelia Francisca Mackaij, geboren te Utrecht op dertig oktober
negentienhonderdtweeënzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581
CM Utrecht, Maliebaan 6, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging

__

voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen, statutair
 __

gevestigd te gemeente Utrecht, kantoorhoudende te 3439 LM Nieuwegein,
 _

Ringwade 33, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56189702,
hierna te noemen: de verdwijnende vereniging;

 _____________________

2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlands Instituut van
 _

Psychologen, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3511 MJ
 _

Utrecht, Arthur van Schendelstraat 650, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 40532119, hierna te noemen: de verkrijgende vereniging,

 _

de verkrijgende vereniging en de verdwijnende vereniging hierna tezamen ook te
noemen: de fuserende verenigingen.

 _________________________________

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart:
 __________________

ENZOVOORT...
 ___________________________________________________

Artikel 3.
 _________________________________________________________

1. De ledenraad van de verkrijgende vereniging heeft op eenentwintig
 _______

september tweeduizend tweeëntwintig het besluit tot fusie en
 ____________

statutenwijziging genomen conform de tekst van het voorstel tot fusie en
 ___

haar bijlagen. Een kopie van de notulen van de vergadering van de
 _______

ledenraad van de verkrijgende vereniging wordt als Bijlage 7. aan deze akte
gehecht.

 ______________________________________________________

ENZOVOORT...
 ___________________________________________________

D. Statutenwijziging verkrijgende vereniging.
 __________________________

Ter uitvoering van het onder B.3 lid 1 genoemde besluit van de ledenraad van de
verkrijgende vereniging - bij welk besluit de verschenen persoon tevens tot het

 __

verlijden van deze akte is gemachtigd - worden de statuten van de verkrijgende
 _

vereniging bij deze zodanig gewijzigd, dat zij in hun geheel komen te luiden als
 __

volgt:
 ____________________________________________________________

STATUTEN
 _______________________________________________________

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN.
 _______________________________

Artikel 1. Begripsbepalingen. 



1.1  In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter
 _______

vermelde betekenissen:
 ______________________________________

algemeen bestuur betekent het bestuur van de vereniging.
 _________

  algemeen bestuurder betekent een lid van het algemeen bestuur.
 ____

  auditcommissie betekent de auditcommissie van de vereniging als
 ___

nader omschreven in artikel 16.
 ________________________________

  belangstellenden betekent de belangstellenden van de vereniging als
 _

nader omschreven in artikel 4.4, tenzij anders vermeld.
 _____________

  Beroepscode betekent de beroepscode voor de uitoefening van het
 ___

beroep van psycholoog in het belang van een juiste beroepsethiek
 ____

zoals deze van tijd tot tijd door de ledenraad wordt vastgesteld.
 _______

  bestuursperiode betekent de periode die aanvangt op de eerste van
 __

de navolgende data volgend op de ledenraadvergadering waarin een
 __

algemeen bestuurder is benoemd, te weten, één maart, één juni, één
 __

september of één december.
 __________________________________

  BIG-register betekent het register als bedoeld in de artikelen 3 en 14
 __

van de Wet BIG of het hiervoor in de plaats tredende register en/of wet.
  centraal netwerk betekent een onderdeel van de vereniging in de vorm

van een centraal netwerk.
 ____________________________________

centrale commissie betekent iedere commissie van de vereniging die
 _

is ingesteld door het algemeen bestuur of de ledenraad.
 ____________

  college van beroep betekent het orgaan van de vereniging als nader
 __

omschreven in artikel 25.
 _____________________________________

  college van toezicht betekent het orgaan van de vereniging als nader
 _

omschreven in artikel 24.
 _____________________________________

dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd
algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene

 _

termijnenwet gelijkgestelde dagen.
 _____________________________

  directeur betekent de directeur van de vereniging.
 _________________

  huishoudelijk reglement betekent het huishoudelijk reglement van de
 _

vereniging.
 ________________________________________________

  kamer betekent een onderdeel van de vereniging in de vorm van een
 __

kamer.
 ___________________________________________________

  kamerbestuur betekent het bestuur van een kamer.
 _______________

  kamerbestuurslid betekent een lid van het kamerbestuur.
 __________

  kamerraad betekent het orgaan van de vereniging gevormd door een
 __

afvaardiging van de leden van de betreffende kamer alsmede een
 _____

vergadering van dit orgaan en aan welk orgaan de taken en
 _________

bevoegdheden toekomen als omschreven in artikel 8A.7.
 ____________

  kamervergadering betekent het orgaan van de vereniging gevormd
 ___

door de leden van de betreffende kamer alsmede een vergadering van
 _

dit orgaan.
 ________________________________________________

  leden betekent de leden van de vereniging als nader omschreven in
 ___

artikel 4.2, tenzij anders vermeld.
 _______________________________

  ledenraad betekent het orgaan van de vereniging dat in Titel 2 van
 ____

Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering.
  ledenraadvergadering betekent een vergadering van de ledenraad.

 __

  lidmaatschap betekent het lidmaatschap van de vereniging.
 _________



  NIP-register een register van de vereniging als bedoeld in artikel 24.
 __

schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax of
 _

e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht
 _

leesbaar en reproduceerbaar is.
 _______________________________

  sectie betekent een onderdeel van de vereniging in de vorm van een
 __

sectie.
 ____________________________________________________

  sectiebestuur betekent het bestuur van een sectie.
 ________________

  sectiebestuurslid betekent een lid van het sectiebestuur.
 ___________

  sectieraad betekent het orgaan van de vereniging gevormd door een
 __

afvaardiging van de leden van de betreffende sectie alsmede een
 _____

vergadering van dit orgaan en aan welk orgaan de taken en
 _________

bevoegdheden toekomen als omschreven in artikel 8.7.
 _____________

  sectievergadering betekent het orgaan van de vereniging gevormd
 ___

door de leden van de betreffende sectie alsmede een vergadering van
 _

dit orgaan.
 ________________________________________________

  selectiecommissie betekent de selectiecommissie van de vereniging
 _

als nader omschreven in artikel 23.
 _____________________________

SKJ betekent de stichting: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd,
 _________

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57471800.
 _______

  vereniging betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
 __

Nederlands Instituut van Psychologen, ingeschreven in het
 __________

handelsregister onder nummer 40532119.
 _______________________

Wet BIG betekent Wet op de beroepen in de individuele
 ____________

gezondheidszorg of de daarvoor in de plaats tredende wet.
 __________

1.2  Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze
 ___

statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 ___________________

1.3  Met verwijzingen in deze statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te
 ____

verwijzen naar ‘zij’ alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in deze
 _____

statuten naar ‘zijn’ (anders dan als werkwoord) of ‘hem’ wordt tevens
 __

bedoeld te verwijzen naar ‘haar’ alsmede 'hen' of 'hun'.
 _____________

HOOFDSTUK II. NAAM EN ZETEL. DOEL EN MIDDELEN.
 _________________

Artikel 2. Naam en zetel.
 ____________________________________________

2.1  De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut van
 ___________

Psychologen.
 _____________________________________________

2.2  De verkorte naam van de vereniging luidt: NIP.
 ____________________

2.3  De vereniging is statutair gevestigd te Utrecht.
 ____________________

2.4  De vereniging is opgericht op zeven november
 ____________________

negentienhonderdachtendertig en was destijds genaamd Nederlands
 __

Instituut van Practizerende Psychologen (N.I.P.P.).
 ________________

Artikel 3. Doel en middelen.
 _________________________________________

3.1  De vereniging heeft tot doel:
 __________________________________

  a het bewaken en het versterken van de kwaliteit van de
 __________

beroepsuitoefening en verdere professionalisering van de
 _______

psychologische beroepen binnen alle werkvelden;
 ______________

  b. het bevorderen van de psychologie in de volle breedte zowel op
 __

het gebied van de wetenschap als op het vlak van de professionele
beroepsuitoefening;

 _____________________________________

  c. de samenleving gezonder en veerkrachtiger te maken; 



  d. de profilering en positionering van de beroepsgroep in de volle
 ____

breedte.
 _______________________________________________

3.2  De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
 ___________________

  a. het behartigen van de maatschappelijke- en beroepsbelangen
 ____

belangen van de beoefenaren in de psychologie;
 ______________

  b. het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en professionaliteit
 ___

van de beroepsuitoefening door:
 ___________________________

   i. het zorgdragen voor een passende normering;
 _____________

   ii. te voorzien in registratie- en accreditatieregelingen;
 _________

   iii. het opstellen en handhaven van de Beroepscode;
 __________

  c. het versterken van de beroepsidentiteit van de psychologische
 ____

beroepsgroep;
 __________________________________________

  d. het verzamelen en bundelen van (nieuwe) kennis alsmede de
 ____

uitwisseling daarvan door middel van interne- en externe platforms
en samenwerkingsverbanden;

 _____________________________

  e. het optreden als gesprekspartner namens de leden met de diverse
stakeholders van de vereniging;

 ____________________________

  f. het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen voor haar leden,
 _

daaronder begrepen het aangaan van collectieve
 ______________

arbeidsovereenkomsten, in de zin van de Wet op de collectieve
 ___

arbeidsovereenkomst van vierentwintig december
 ______________

negentienhonderd zevenentwintig,
 __________________________

  en verder door het aanwenden van alles dat met één of ander
 ________

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan kan bijdragen, alles
in de ruimste zin van het woord.

 ________________________________

3.3  De vereniging heeft geen winstoogmerk.
 _________________________

HOOFDSTUK III. LEDEN EN BELANGSTELLENDEN. LIDMAATSCHAP.
 _____

ERETITEL
 ________________________________________________________

Artikel 4. Leden en belangstellenden.
 _________________________________

4.1  De vereniging kent:
 _________________________________________

  a. leden;
 ________________________________________________

  b. belangstellenden.
 _______________________________________

4.2  Leden zijn:
 ________________________________________________

  a. personen die:
 __________________________________________

   i. in het bezit zijn van een erkend universitair Nederlands
 ______

diploma in de psychologie, dan wel naar het oordeel van het
 __

algemeen bestuur gelijkwaardig gesteld; of
 _______________

   ii. zijn toegelaten tot een postmaster opleidingstraject leidend tot
inschrijving in het register van Gezondheidszorgpsychologen

 _

in artikel 3 van de Wet BIG dan wel reeds ingeschreven zijn in
dat register; of

 ______________________________________

   iii. ingeschreven zijn in het European Register of Psychologists
 __

als Registered EuroPsy Psychologists overeenkomstig het
 ___

bepaalde in het daarvoor door de vereniging naar Belgisch
 ___

recht: European Federation of Psychologists’ Associations
 ___

(EFPA) vastgestelde reglement;
 ________________________

  b. personen die ingeschreven staan als student aan een universiteit in
de studierichting psychologie, dan wel in een naar  het  oordeel van



het algemeen bestuur daaraan gelijkwaardige studierichting aan
 __

een instelling voor wetenschappelijk onderwijs.
 ________________

  In het huishoudelijk reglement wordt vermeld welke diploma's als
 _____

gelijkwaardig gesteld diploma en welke studierichtingen als
 __________

gelijkwaardige studierichting worden beschouwd.
 __________________

4.3  De leden zijn leden in de zin van de wet.
 _________________________

4.4  Belangstellenden zijn natuurlijke personen die affiniteit hebben met de
 _

doelstelling van de vereniging en die openstaan voor betrokkenheid bij
 _

een sectie of centraal netwerk, maar niet voldoen aan de vereisten voor
het lidmaatschap.

 ___________________________________________

4.5  De ledenraad kan - op voorstel van het algemeen bestuur of op voorstel
van ten minste tien leden van de leden van de ledenraad - de titel

 _____

“erelid” toekennen aan personen op grond van hun buitengewone
 _____

verdiensten voor de vereniging. Toekenning van de titel "erelid" kan
 ___

uitsluitend geschieden aan personen die voldoen aan de vereisten voor
het lidmaatschap of zij die daaraan hebben voldaan.

 _______________

4.6  Van bijzondere rechten voor personen aan wie de titel "erelid" is
 ______

toegekend, moet blijken uit het huishoudelijk reglement.
 _____________

Artikel 5. Aanmelding als lid en toelating tot het lidmaatschap.
 ___________

Ledenregister.
 ____________________________________________________

5.1  Aanmelding als lid vindt plaats door middel van een verzoek daartoe
 ___

aan het algemeen bestuur.
 ____________________________________

5.2  De toelating tot het lidmaatschap door het algemeen bestuur vindt
 ____

plaats op de wijze en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het
 __

huishoudelijk reglement, met dien verstande dat:
 __________________

  a. een lid wiens lidmaatschap eerder werd opgezegd door de
 _______

vereniging op grond van het bepaalde in artikel 7.4.sub a., sub c.,
 _

sub d., sub e. of sub f dan wel,
 _____________________________

  b. een lid dat eerder uit het lidmaatschap van de vereniging is ontzet,
niet opnieuw tot het lidmaatschap van de vereniging kan worden

 __

toegelaten.
 ____________________________________________

5.3  Zij die tot het lidmaatschap zijn toegelaten, worden geacht de
 ________

doelstelling van de vereniging te respecteren en de Beroepscode te
 ___

onderschrijven.
 _____________________________________________

5.4  In geval van niet-toelating door het algemeen bestuur kan de
 _________

betrokkene binnen zes maanden nadat het besluit tot niet-toelating aan
hem bekend is gemaakt, in beroep bij de ledenraad. De ledenraad kan

 _

alsnog tot toelating besluiten.
 __________________________________

5.5  Het algemeen bestuur houdt een ledenregister, waarin de namen en
 ___

(mail)adressen van alle leden zijn opgenomen en waarvan een nadere
 _

specificatie is vastgelegd in een reglement, een en ander met in
 ______

achtneming van de geldende privacywet- en regelgeving. De leden zijn
 _

verplicht (adres)wijzigingen onverwijld aan het algemeen bestuur mede
te delen door middel van een schriftelijk bericht aan het adres van de

 __

vereniging. Hieronder wordt mede verstaan het wijzigen van gegevens
 _

door een lid via de ledenpagina op de website van de vereniging.
 _____

Artikel 6. Contributie.
 ______________________________________________

6.1  De leden en belangstellenden zijn gehouden tot het betalen van  



contributie aan de vereniging, waarvan de hoogte - op voorstel van het  
algemeen bestuur - door de ledenraad wordt vastgesteld. Zij kunnen  
daartoe door het algemeen bestuur in categorieën worden ingedeeld,  
die een verschillende contributie betalen. 

6.2  Het algemeen bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
 ____

gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van
 ________

contributie te verlenen.
 _______________________________________

Artikel 7. Einde van het lidmaatschap. Schorsing. Einde van het
 __________

belangstellende zijn.
 _______________________________________________

7.1  Het lidmaatschap eindigt:
 _____________________________________

  a. door de dood van het lid;
 _________________________________

  b. indien een lid niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 4.2 en
het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.4 wordt
opgezegd;

 _____________________________________________

  c. door opzegging door het lid;
 _______________________________

  d. door opzegging door de vereniging;
 _________________________

  e. door ontzetting.
 _________________________________________

7.2  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk
 ___

geschieden en tegen het einde van een kalenderjaar, met dien
 _______

verstande dat het lidmaatschap voor vijftien december van het lopende
 _

verenigingsjaar moet worden opgezegd.
 _________________________

7.3  Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 7.2, doet het
 _______

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op
 __

de datum waartegen was opgezegd, tenzij het algemeen bestuur
 _____

anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het
 _

lidmaatschap te laten voortduren.
 ______________________________

7.4  Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het
algemeen bestuur, indien:

 ____________________________________

  a. redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
 __

voortduren;
 ____________________________________________

  b. een lid een contributieachterstand heeft;
 _____________________

  c. sprake is van maatschappelijk onbehoorlijk gedrag van een lid dat
 _

niet valt onder artikel 7.5;
 _________________________________

  d. een lid voorkomt op de openbare lijst met
 ____________________

bevoegdheidsbeperkingen in het BIG-register (‘zwarte lijst’), een en
ander voor zover de vermelding feitelijk een schorsing, doorhaling

 _

of gedeeltelijke ontzegging van een van de in het BIG-register
 ____

vermelde bevoegdheden om het betrokken beroep uit te oefenen
 __

met zich meebrengt; een in het register opgenomen berisping valt
 _

hier niet onder;
 _________________________________________

  e. aan een lid een schriftelijk bevel is gegeven door de Inspectie
 ____

Gezondheidszorg en Jeugd om diens praktijk te sluiten en/of het
 __

beroep als (gz-)psycholoog en/of psychotherapeut neer te leggen
 _

ofwel door een ander door de overheid ingestelde toezichthouder
 _

een beroepsbeperking, beroepsverbod, aanwijzing of bevel als
 ___

maatregel is opgelegd;
 ___________________________________

  f. een lid is geschrapt uit een register zoals dat wordt gehouden door
de SKJ.

 _______________________________________________



  Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging doet het
 ________

lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen. Tegen het besluit tot
 _

opzegging van het lidmaatschap door de vereniging door het algemeen
bestuur is beroep mogelijk bij de ledenraad.

 ______________________

7.5  Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het college van toezicht
 _

als disciplinaire maatregel zoals omschreven in het reglement voor het
 _

toezicht. Bij het college van beroep kan door het betreffende lid -
 ______

overeenkomstig de wijze als bepaald in het reglement voor het toezicht
- hoger beroep worden ingesteld tegen de oplegging van een dergelijke
maatregel door de bepalingen van voornoemd reglement.

 ___________

  Ontzetting kan alleen worden uitgesproken door het college van
 ______

toezicht indien een aangeklaagd lid in strijd handelt met de
 __________

Beroepscode.
 ______________________________________________

7.6  Het besluit tot ontzetting kan pas door het college van toezicht worden
 _

genomen respectievelijk in hoger beroep door het college van beroep
 __

worden bevestigd, nadat het desbetreffende lid is opgeroepen ter zitting
te verschijnen om te worden gehoord.

 ___________________________

7.7  Het college van toezicht kan bij het opleggen van de maatregel van
 ___

ontzetting bepalen dat het lid met onmiddellijke ingang is geschorst
 ____

gedurende de beroepstermijn en hangende het eventuele beroep.
 _____

7.8  Het algemeen bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing
die niet binnen negentig dagen gevolgd wordt door een besluit tot

 _____

beëindiging van het lidmaatschap, eindigt door het verlopen van die
 ___

termijn.
 ___________________________________________________

7.9  Een lid dat is geschorst, behoudt gedurende zijn schorsing zijn
 _______

verplichtingen ten opzichte van de vereniging, doch heeft geen enkel
 __

recht en wordt niet toegelaten in bijeenkomsten en vergaderingen van
 _

organen van de vereniging, behoudens ingeval en voor zover de
 ______

schorsing van het betreffende lid daar aan de orde is.
 ______________

7.10  Indien het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage volledig verschuldigd.

 _________________________

7.11  Het belangstellende zijn eindigt:
 ________________________________

  a. door de dood van de belangstellende;
 _______________________

  b. indien de belangstellende niet langer voldoet aan het bepaalde in
 _

artikel 4.4 en het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in
 ___

artikel 7.4 wordt opgezegd;
 ________________________________

  c. door opzegging door de belangstellende;
 _____________________

  d. door opzegging door de vereniging.
 _________________________

  Het bepaalde in artikel 7.2 eerste volzin alsmede het bepaalde in de
 ___

artikelen 7.4 en 7.10 is van overeenkomstige toepassing.
 ____________

HOOFDSTUK IV. SECTIES. KAMERS EN CENTRALE NETWERKEN.
 _______

Artikel 8. Secties. Sectiebestuur.
 _____________________________________

8.1  De vereniging kent secties. Leden die zich herkennen in een zelfde
 ____

aandachtsgebied, die een gemeenschappelijk belang hebben, omdat ze
op hetzelfde terrein werkzaam zijn, kunnen zich verenigen in een sectie.

   Indien en voor zover dit niet is uitgesloten in een sectiereglement,
 _____

kunnen naast leden ook belangstellenden zich aanmelden bij een
 _____

sectie.
 ____________________________________________________



  Secties hebben geen rechtspersoonlijkheid.
 ______________________

  Ieder lid is gehouden om zich voor ten minste één sectie aan te melden.
8.2  Instelling, samenvoeging, splitsing en opheffing van secties geschiedt

 __

door de ledenraad op voorstel van het algemeen bestuur, met
 ________

inachtneming van hetgeen ter zake bij huishoudelijk reglement is
 _____

bepaald.
 __________________________________________________

8.3  De leden van elke afzonderlijke sectie benoemen uit hun midden een
 __

sectiebestuur van ten minste drie natuurlijke personen, met dien
 ______

verstande dat belangstellenden niet tot sectiebestuurslid kunnen
 ______

worden benoemd. Een sectiebestuurder kan zowel in als buiten
 ______

vergadering worden benoemd. Alle leden van een zelfde sectie worden
in geval van een vacature binnen het sectiebestuur van de sectie

 _____

waartoe zij behoren, afzonderlijk in de gelegenheid gesteld om
 _______

kandidaten te stellen. Een lid van een sectie kan ook zichzelf kandidaat
stellen. Daarnaast kan ook het sectiebestuur kandidaten stellen. Een

 __

nadere regeling omtrent de kandidaatstellingsprocedure wordt
 ________

vastgelegd in het huishoudelijk reglement en/of het sectiereglement.
 ___

8.4  Het sectiebestuur wijst uit zijn midden de voorzitter, penningmeester en
secretaris van het sectiebestuur aan, en kan ook andere

 ____________

bestuursfuncties vaststellen. Een sectiebestuurslid kan geen deel
 _____

uitmaken van een ander sectiebestuur.
 __________________________

8.5  Een sectiebestuurslid kan worden geschorst door de gezamenlijke
 ____

overige sectiebestuurders alsmede door de sectievergadering
 ________

respectievelijk sectieraad als omschreven in artikel 8.7. Een
 _________

sectiebestuurslid kan worden ontslagen door de sectievergadering
 ____

respectievelijk sectieraad.
 ____________________________________

8.6  In elk kalenderjaar worden ten minste twee vergaderingen van het
 ____

sectiebestuur gehouden. Voorts wordt een vergadering van het
 _______

sectiebestuur uitgeschreven zo dikwijls het algemeen bestuur of het
 ___

sectiebestuur dit nodig oordeelt.
 _______________________________

8.7  De leden van een sectie vormen tezamen de leden van de
 __________

sectievergadering. De sectievergadering komt ten minste eenmaal per
 _

jaar bijeen. De sectievergadering kan besluiten dat uit de leden van de
 _

betreffende sectie een sectieraad wordt benoemd. Aan de sectieraad
 __

komen in dat geval de bevoegdheden toe die in de statuten en
 _______

reglementen aan de sectievergadering zijn verleend.
 _______________

8.8  Nadere regelingen omtrent secties worden opgenomen in het
 ________

huishoudelijk reglement alsmede in het sectiereglement.
 ____________

Artikel 8A. Kamers. Kamerbestuur.
 ___________________________________

8A.1 De vereniging kent kamers. Leden die zich herkennen in een zelfde
 ___

beroepsniveau kunnen zich verenigen in een kamer.
 _______________

  Kamers hebben geen rechtspersoonlijkheid.
 ______________________

  Ieder BIG-geregistreerd lid of lid dat daartoe in opleiding is, is gehouden
zich voor één kamer aan te melden.

 ____________________________

8A.2 Instelling, samenvoeging, splitsing en opheffing van kamers geschiedt
 _

door de ledenraad op voorstel van het algemeen bestuur, met
 ________

inachtneming van hetgeen ter zake bij huishoudelijk reglement is
 _____

bepaald.
 __________________________________________________



8A.3 De leden van elke afzonderlijke kamer benoemen uit hun midden een
 __

kamerbestuur van ten minste drie natuurlijke personen. Een
 _________

kamerbestuurder kan zowel in als buiten vergadering worden benoemd.
Alle leden van een zelfde kamer worden in geval van een vacature

 ____

binnen het kamerbestuur van de kamer waartoe zij behoren,
 _________

afzonderlijk in de gelegenheid gesteld om kandidaten te stellen. Een lid
van een kamer kan ook zichzelf kandidaat stellen. Daarnaast kan ook

 __

het kamerbestuur kandidaten stellen. Een nadere regeling over de
 ____

kandidaatstellingsprocedure wordt vastgelegd in het huishoudelijk
 _____

reglement en/of het kamerreglement.
 ___________________________

8A.4 Het kamerbestuur wijst uit zijn midden de voorzitter, penningmeester en
secretaris van het kamerbestuur aan, en kan ook andere

 ____________

bestuursfuncties vaststellen. Een kamerbestuurslid kan geen deel
 _____

uitmaken van een ander kamerbestuur.
 __________________________

8A.5 Een kamerbestuurslid kan worden geschorst door de gezamenlijke
 ____

overige kamerbestuurders alsmede door de kamervergadering
 _______

respectievelijk kamerraad als omschreven in artikel 8A.7. Een
 ________

kamerbestuurslid kan worden ontslagen door de kamervergadering
 ____

respectievelijk kamerraad.
 ____________________________________

8A.6 In elk kalenderjaar worden ten minste twee vergaderingen van het
 ____

kamerbestuur gehouden. Voorts wordt een vergadering van het
 ______

kamerbestuur uitgeschreven zo dikwijls het algemeen bestuur of het
 ___

kamerbestuur dit nodig oordeelt.
 _______________________________

8A.7 De leden van een kamer vormen tezamen de leden van de
 __________

kamervergadering. De kamervergadering komt ten minste eenmaal per
jaar bijeen. De kamervergadering kan besluiten dat uit de leden van de

 _

betreffende kamer een kamerraad wordt benoemd. Aan de kamerraad
 _

komen in dat geval de bevoegdheden toe die in de statuten en
 _______

reglementen aan de kamervergadering zijn verleend.
 _______________

8A.8 Nadere regelingen over kamers worden opgenomen in het huishoudelijk
reglement alsmede in het kamerreglement.

 _______________________

Artikel 9. Centrale netwerken.
 _______________________________________

9.1  Naast secties en kamers kent de vereniging centrale netwerken. Een
 __

centraal netwerk is bedoeld voor beroepsinhoudelijke inspiratie,
 ______

ontmoeting, kennisdeling en (innovatieve) initiatieven van inhoudelijke
 _

aard. Een centraal netwerk beoogt daarbij te voorzien in verbinding
 ____

tussen (groepen van) leden en/of belangstellenden.
 ________________

9.2  Centrale netwerken kunnen uitsluitend worden ingesteld door het
 _____

algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt alleen centrale
 ________

netwerken in als de beoogde deelnemers dwars door de bestaande
 ___

secties en/of kamers heenlopen of helemaal niet door een sectie of
 ____

kamer worden bediend.
 ______________________________________

9.3  Ten aanzien van een centraal netwerk gelden - in tegenstelling tot een
 _

sectie en kamer - de volgende bepalingen:
 _______________________

  a. een centraal netwerk kan jaarlijks onderbouwd budget aanvragen
 _

bij het algemeen bestuur;
 _________________________________

  b. een centraal netwerk heeft geen eigen netwerkbestuur;
 _________

  c. een centraal netwerk heeft geen netwerkvergadering waarin
 _____



besluiten kunnen worden genomen die bindend zijn voor de leden
 _

van het centrale netwerk.
 _________________________________

9.4  Instelling, samenvoeging, splitsing en opheffing van een centraal
 _____

netwerk geschiedt met inachtneming van hetgeen ter zake in het
 ______

huishoudelijk reglement is bepaald.
 _____________________________

9.5  Nadere regelingen over centrale netwerken kunnen worden opgenomen
in het huishoudelijk reglement.

 _________________________________

HOOFDSTUK V. HET ALGEMEEN BESTUUR.
 __________________________

Artikel 10. Algemeen bestuur en algemeen bestuurders.
 _________________

10.1  Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven
 _

natuurlijke personen.
 ________________________________________

10.2  De benoeming van algemeen bestuurders geschiedt door de ledenraad
op voordracht van de selectiecommissie, met dien verstande dat:

 _____

  a. aan een bestuurder de kwaliteitseis wordt gesteld dat deze uiterlijk
op de dag van diens benoeming voldoet aan het bepaalde in artikel
4.2 sub a. of b. en als lid is toegelaten;

 _______________________

  b. uitsluitend de voorzitter en de algemeen bestuurder belast met
 ___

financiën zowel uit als buiten de leden kunnen worden benoemd.
 __

10.3  De benoeming van een algemeen bestuurder geschiedt als volgt.
 ______ 

  a. Het algemeen bestuur stelt een profielschets vast, dat goedkeuring
behoeft van de ledenraad.

 ________________________________

  b. De ledenraad stelt alle leden in staat zich bij de selectiecommissie
 _

te kandideren; daarnaast kan de selectiecommissie zelf kandidaten
aanzoeken.

 ____________________________________________

  c. De selectiecommissie toetst alle kandidaten aan hetgeen in de
 ___

profielschets staat vermeld en brengt een enkelvoudige voordracht
uit aan de ledenraad.

 ____________________________________

  d. De ledenraad benoemt, op voordracht van de selectiecommissie,
 _

de nieuwe algemeen bestuurder.
 ___________________________

  e. De voorgedragen kandidaat wordt door de ledenraad benoemd
 ___

door een met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen genomen besluit in een vergadering waarin ten minste

 __

twee derde van het aantal leden van de ledenraad aanwezig dan
 __

wel vertegenwoordigd is.
 _________________________________

  f. Indien de ledenraad de voorgedragen kandidaat niet wenst te
 ____

benoemen, voorziet de selectiecommissie zo spoedig mogelijk in
 __

een nieuwe voordracht, met inachtneming van het bepaalde in
 ____

artikel 10.3 sub a., b. en c.
 ________________________________

  g. Het huishoudelijk reglement kan nadere regels stellen over de
 ____

benoemingsprocedure voor algemeen bestuurders.
 ____________

10.4  Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en
 _

een algemeen bestuurder belast met financiën. De overige algemeen
 __

bestuurders hebben de titel zoals deze aan hen door de ledenraad
 ____

wordt toegekend. Iedere algemeen bestuurder wordt als zodanig in
 ____

functie benoemd.
 ___________________________________________

10.5  Iedere algemeen bestuurder wordt geacht opgave te doen van zijn
 ____

nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en
 _______

adviseurschappen. Een algemeen bestuurder heeft geen zakelijke
 ____



belangen of relaties met de vereniging anders dan als algemeen
 ______

bestuurder.
 ________________________________________________

10.6  Een algemeen bestuurder kan een beloning ontvangen, die door het
 ___

algemeen bestuur wordt vastgesteld. De hoogte van de beloning en de
 _

kostenvergoeding als bedoeld in dit artikellid is passend bij het karakter
van de vereniging en in lijn met eventuele wettelijke voorschriften en

 ___

subsidievoorwaarden.
 _______________________________________

10.7  De in artikel 10.6 omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening
 _

van de vereniging zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
 ___________

Artikel 11. Duur en einde lidmaatschap algemeen bestuur. Ontslag,
 _______

schorsing en aftreden.
 _____________________________________________

  benoeming
 ________________________________________________

11.1  Een algemeen bestuurder wordt benoemd voor een bestuursperiode
 __

van drie jaar. Een algemeen bestuurder is tweemaal aansluitend
 ______

herbenoembaar voor een termijn van drie jaar. Een algemeen
 ________

bestuurder kan derhalve maximaal negen jaar algemeen bestuurder
 ___

zijn.
 ______________________________________________________

  herbenoeming
 _____________________________________________

  Omstreeks zes maanden voor afloop van de eerste respectievelijk
 ____

tweede benoemingstermijn - op een zodanig moment dat dit in de
 _____

vergadercyclus van de vereniging past - stelt een algemeen bestuurder
de ledenraad op de hoogte van diens bereidheid tot aansluitende

 _____

herbenoeming.
 _____________________________________________

  De herbenoeming van een algemeen bestuurder geschiedt als volgt:
 __

  a. Het algemeen bestuur doet een niet bindende voordracht waarbij
 __

een zittende algemeen bestuurder wordt voorgedragen voor een
 __

herbenoeming als algemeen bestuurder. Het voorstel tot
 ________

herbenoeming wordt in een ledenraadsvergadering aan de
 _______

ledenraad voorgelegd.
 ___________________________________

  b. Een besluit tot herbenoeming wordt genomen met een gewone
 ___

meerderheid van stemmen.
 _______________________________

  c. Indien niet tot herbenoeming wordt besloten, wordt de procedure
 __

voor benoeming als bedoeld in artikel 10 gevolgd.
 ______________

benoeming na herbenoeming of eerdere benoeming zonder
 _________

herbenoeming
 _____________________________________________

  Een algemeen bestuurder komt na het verstrijken van diens
 _________

benoemingstermijn zonder dat sprake is van een aansluitende
 _______

herbenoeming binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 11.1 pas
 _

opnieuw voor een benoeming als algemeen bestuurder (en een
 ______

eventuele aansluitende herbenoeming) in aanmerking na het verstrijken
van een periode van drie jaar.

 _________________________________

11.2  Een algemeen bestuurder defungeert door:
 _______________________

  a. het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
 ___________

  b. zijn vrijwillig ontslag;
 _____________________________________

  c. ontslag door de ledenraad;
 ________________________________

  d. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen;
 ________

  e. het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd;
  f. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; 



  g. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld
in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering.

 _________________

11.3  Bij ontstentenis of belet van een algemeen bestuurder zijn de overige
 __

algemeen bestuurders met het bestuur belast. Indien één of meer
 _____

algemeen bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven algemeen
 _

bestuurders of de overgebleven algemeen bestuurder een bevoegd
 ___

bestuur. In vacatures dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, te
 __

worden voorzien. Indien alle algemeen bestuurders ontbreken, wordt de
vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe steeds door

 _

de ledenraad moet zijn aangewezen. Voor de gedurende deze periode
 _

verrichte bestuursdaden wordt de aangewezen persoon met een
 ______

algemeen bestuurder gelijkgesteld.
 _____________________________

         Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden
 __

of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden
 _

van een algemeen bestuurder.
 _________________________________

           Van belet is in elk geval sprake indien een algemeen bestuurder
 ______

wegens:
 __________________________________________________

           a.      schorsing;
 ____________________________________________

        b.      ziekte langer dan twee maanden; of
 ________________________

           c.      onbereikbaarheid, langer dan twee maanden,
 ________________

         tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een algemeen bestuurder bij
 _

of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de vereniging
 __

toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.
 ________________

11.4  Elke algemeen bestuurder kan te allen tijde door de ledenraad worden
 _

geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen negentig dagen
 _

wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van
 _

die termijn.
 ________________________________________________

Artikel 12. Besluitvorming van het algemeen bestuur. Tegenstrijdig belang.
12.1  Het algemeen bestuur vergadert zo vaak als dat op grond van de

 _____

statuten nodig is of de voorzitter of een andere algemeen bestuurder
 __

dat wenst, maar ten minste vier keer per jaar.
 _____________________

12.2  Van de algemeen bestuurders wordt verwacht dat zij waar mogelijk
 ____

besluiten op basis van consensus. Als er geen consensus kan worden
 _

bereikt over een voorstel, wordt het voorstel in stemming gebracht. In
 __

vergaderingen van het algemeen bestuur kunnen alleen besluiten
 _____

worden genomen als ten minste de helft van de algemeen bestuurders
 _

aanwezig is. Een algemeen bestuurder kan zich in de vergadering van
 _

het algemeen bestuur niet laten vertegenwoordigen. Besluiten worden
 _

genomen met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de
 ____

statuten anders is bepaald. Iedere algemeen bestuurder heeft één
 ____

stem.
 _____________________________________________________

12.3  Het algemeen bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk)
 _______

besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor
 __

zover geen van de algemeen bestuurders zich tegen deze wijze van
 ___

besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de
 ________

eerstvolgende vergadering opgenomen.
 _________________________

12.4  Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de
 ___

directeur notulen opgesteld. Naast of in plaats van notulen kan het
 ____



algemeen bestuur bepalen dat er een besluitenlijst en/of actiepuntenlijst
wordt opgesteld.

 ____________________________________________

12.5  Vergaderingen van het algemeen bestuur kunnen ook worden
 ________

gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door
 __

middel van enig ander communicatiemiddel, op voorwaarde dat elke
 ___

deelnemende algemeen bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan
 __

worden gehoord
 ____________________________________________

12.6  Een algemeen bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen
 _

zichzelf en de vereniging.
 _____________________________________

12.7  In het geval dat een algemeen bestuurder een direct of indirect
 _______

persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
 _____

vereniging dient hij dit te melden aan de overige algemeen bestuurders.
12.8  Een algemeen bestuurder dient zich van de beraadslagingen en

 ______

besluitvorming over de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang
speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt

 _

hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.
 _____

12.9  Indien alle algemeen bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met
 _

de vereniging, wordt het besluit genomen door de ledenraad.
 ________

         Het algemeen bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige
 __

verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een
 _______

tegenstijdig belang als bedoeld in artikel 12.7.
 _____________________

12.10 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de
 __

uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet

 _____

schriftelijk vastgelegd voorstel.
 _________________________________

  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid
 _

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
 __

meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde

 ________

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
 _____

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 _________________

Artikel 13. Bestuurstaak en bevoegdheid.
 _____________________________

13.1 Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de vereniging
 _______

waaronder begrepen de algemene beleidsvoering van de vereniging op
basis van het door het algemeen bestuur vastgestelde en door de

 _____

ledenraad goedgekeurde meerjarenplan. Elke algemeen bestuurder
 ___

draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Bij
 ____

bestuursbesluit kunnen individuele algemeen bestuurders worden
 _____

belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak. Tot de taak van
 _

een algemeen bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet aan een
 _

of meer andere algemeen bestuurders zijn toebedeeld.
 _____________

13.2  Het algemeen bestuur is - mits met voorafgaande goedkeuring van de
 _

ledenraad - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
 _

tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen alsook
tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als

 ___

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander

 ____

verbindt.
 __________________________________________________



13.3  Iedere algemeen bestuurder richt zich bij de vervulling van diens taak
 __

naar het belang van de vereniging en de daaraan verbonden
 _________

organisatie.
 ________________________________________________

  Iedere bestuurder handelt zonder last en ruggespraak.
 ______________

13.4  Erfstellingen mogen door het algemeen bestuur slechts worden
 _______

aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 ______________

HOOFDSTUK VI. DIRECTEUR.
 _______________________________________

Artikel 14. Directeur.
 _______________________________________________

14.1  De vereniging kent ter ondersteuning van het algemeen bestuur een
 ___

directeur. De directeur is belast met de leiding over en de
 ___________

verantwoordelijkheid van de werkorganisatie van de vereniging, de
 ____

dagelijkse gang van zaken, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten
van het algemeen bestuur, het ondersteunen van de diverse centrale

 __

commissies, het aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers
 ___

van de vereniging alsmede het verrichten van alle voorkomende
 ______

werkzaamheden ter realisering van de doelstellingen van de vereniging.
14.2  De directeur handelt binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde

beleidskaders en binnen de grenzen van het beschikbare budget en is
 _

daarvoor verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. De
 __

directeur richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van
 _

de vereniging en de daaraan verbonden organisatie.
 _______________

14.3  Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur. Het
 __

algemeen bestuur bepaalt de arbeidsvoorwaarden en de
 ____________

werkzaamheden van de directeur en legt zulks bij bestuurs- en
 _______

directiereglement vast.
 _______________________________________

14.4  De directeur heeft, tenzij zaken behandeld worden welke de directeur in
persoon betreffen, toegang tot alle vergaderingen van het algemeen

 ___

bestuur van de vereniging en kan daar in adviserende zin het woord
 ___

voeren. Daarnaast heeft de directeur toegang tot de vergaderingen van
de overige organen van de vereniging - met uitzondering van de

 ______

vergaderingen van het college van toezicht en het college van beroep -
dan wel de mogelijkheid om zich daar te laten vertegenwoordigen door

 _

een medewerker van de vereniging.
 ____________________________

HOOFDSTUK VII. VERTEGENWOORDIGING.
 ___________________________

Artikel 15. Vertegenwoordiging.
 _____________________________________

15.1  De vereniging wordt vertegenwoordigd door het algemeen bestuur.
 ____

Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door:
 ___________

  a. twee gezamenlijk handelende algemeen bestuurders; of
 _________

  b. de directeur en één algemeen bestuurder tezamen handelend.
 ___

15.2  Het algemeen bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan
 _

één of meer algemeen bestuurders alsook aan derden, om de
 ________

vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 _

Het algemeen bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een
 __

titel te verlenen.
 ____________________________________________

15.3  Het algemeen bestuur kan van het toekennen van doorlopende
 _______

vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister
 _

van de Kamer van Koophandel.
 ________________________________

HOOFDSTUK VIII. JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING. 



Artikel 16. Boekjaar. Administratie. Jaarverslag en jaarlijkse begroting.
 ____

Auditcommissie.
 __________________________________________________

16.1  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
 ____________________

16.2  Het algemeen bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
 __

vereniging en van alles dat betrekking heeft op de werkzaamheden van
de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te

 _

bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
 _______

vereniging kunnen worden gekend.
 _____________________________

16.3  Het algemeen bestuur brengt op een ledenraadvergadering binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar - dus voor één juli - behoudens

 ___

verlenging van deze termijn door de ledenraad, zijn jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het

 __

legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
 __

goedkeuring aan de ledenraad over. Deze stukken worden ondertekend
door de algemeen bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of

 _

meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
 _

gemaakt.
 __________________________________________________

16.4  Het jaarplan en de jaarlijkse begroting voor het volgend kalenderjaar
 ___

worden voor een december daaraan voorafgaand, vastgesteld door het
algemeen bestuur. Zij worden daarna goedgekeurd door de ledenraad.

 _

16.5  De ledenraad verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393
 _

lid 1 Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de door het algemeen bestuur
opgemaakte balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken.

 __

De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een
 _______

verklaring waarvan het karakter in onderling overleg tussen het
 _______

algemeen bestuur en de betreffende accountant wordt vastgesteld.
 ____

Daarbij wordt rekening gehouden met eventueel op de vereniging van
 _

toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze verklaring wordt aan de
 __

stukken toegevoegd zoals die aan de ledenraadvergadering ter
 _______

goedkeuring worden voorgelegd.
 _______________________________

16.6  De ledenraad benoemt de leden van de auditcommissie, welke
 _______

commissie uit ten minste drie natuurlijke personen bestaat. Bij
 ________

reglement auditcommissie worden nadere regels gesteld ten aanzien
 __

van de benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de
 _

auditcommissie.
 ____________________________________________

16.7  De auditcommissie onderzoekt jaarlijks, mede aan de hand van het
 ___

haar ter beschikking gestelde verslag van de externe accountant, de
 ___

rekening en verantwoording van het door het algemeen bestuur
 ______

gevoerde financiële beleid en brengt aan de ledenraad zowel mondeling
als schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.

 ___________________

16.8  Het algemeen bestuur is verplicht de in artikel 16.2, artikel 16.3 en
 ____

artikel 16.7 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
 _

gedurende zeven jaren te bewaren.
 _____________________________

HOOFDSTUK IX. LEDENRAAD EN LEDENRAADVERGADERINGEN.
 _______

Artikel 17. Ledenraad. Benoeming en samenstelling. Jaarlijkse vergadering.
17.1  ledenraad



  De vereniging kent een ledenraad met als taak bij te dragen aan het
 ___ 

vormgeven van het strategisch beleid door het algemeen bestuur. Het
 __ 

strategisch beleid komt tot stand vanuit de dialoog tussen de ledenraad en
het algemeen bestuur en wordt met enige regelmaat besproken.

 _______ 

17.2  Naast andere in de statuten en reglementen aan haar opgedragen
 ____

taken is de ledenraad in het bijzonder belast met:
 __________________ 

  a. het goedkeuren van het (jaarlijks geactualiseerde) meerjarenplan en
het daarvan afgeleide jaarplan;

 _____________________________ 

  b. het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting;
 ___________ 

  c. het vaststellen van de hoogte van de contributie;
 _______________ 

  d. het goedkeuren van het in het afgelopen boekjaar gevoerde
 ______ 

strategisch beleid;
 _______________________________________ 

  e. het goedkeuren van de balans en de staat van baten en lasten (het
financieel jaarverslag), met het verslag van de auditcommissie en

 __

het verslag van de externe accountant;
 ______________________ 

  f. het benoemen, schorsen en ontslaan van algemeen bestuurders.
 __ 

  Daarnaast kan de ledenraad die zaken aan de orde stellen bij het
 ______ 

algemeen bestuur waarvan zij het wenselijk acht dat deze worden
______ 

besproken of nader uitgewerkt.
 _________________________________ 

17.3  benoeming en samenstelling
 __________________________________

  De ledenraad bestaat uit twintig natuurlijke personen die door en uit de
 _

leden worden gekozen.
 ______________________________________

  Alleen leden kunnen als lid van de ledenraad worden gekozen.
 _______

17.4  Elk stemgerechtigd lid mag zich - met inachtneming van hetgeen is
 _____ 

bepaald in artikel 27.2 - kandidaat stellen voor de ledenraad. De
 _______

voordracht tot kandidaat-lid dient schriftelijk te worden ingediend bij de
 _

directeur. Nadere bepalingen over voordracht en kandidaatstelling
 ____

worden vastgelegd bij huishoudelijk reglement, waarbij wordt gestreefd
 _

naar een evenwichtige afspiegeling van de leden in de ledenraad.
 _____

17.5  De verkiezing van de leden van de ledenraad zal door de leden
 _______

geschieden door middel van stemformulieren - al dan niet in digitale
 ___

vorm - welke door de directeur tijdig aan de leden worden toegezonden.
Een lid kan diens stem uitbrengen op de wijze en binnen de termijn als

 _

op het stemformulier staat vermeld.
 _____________________________

17.6  Elk lid kan één stem uitbrengen.
 _______________________________

17.7  Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel
 _

van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via
het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en het
stemrecht kan uitoefenen.

 ____________________________________

Het algemeen bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden vooraf

 __

kenbaar gemaakt.
 ___________________________________________

17.8  De ledenraad wordt in zijn geheel gekozen. De leden van de ledenraad
 _

worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze periode vangt
 __

aan op de eerste van de navolgende data volgend op de datum waarop
het verslag als bedoeld in artikel 18.3 van het huishoudelijk reglement

 _

wordt gepubliceerd op de website van de vereniging, te weten, één
 ____

maart, één juni, één september of één december.
 __________________



  Een lid van de ledenraad is eenmaal aansluitend herbenoembaar voor
 _

eenzelfde periode van drie jaar.  
 _______________________________

Een lid van de ledenraad als bedoeld in artikel 17.8 komt na het
 ______

verstrijken van diens herbenoemingstermijn pas opnieuw voor een
 ____

benoeming als lid van de ledenraad (en een eventuele aansluitende
 ___

herbenoeming) in aanmerking na het verstrijken van een periode van
 __

drie jaar.
 __________________________________________________

17.9  Het in een tussentijdse vacature benoemd lid van de ledenraad neemt
 _

de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
 ________

  Het lidmaatschap van de ledenraad op grond van het vervullen van een
tussentijdse vacature vangt aan op de datum waarop de betreffende

 ___

persoon (de "plaatsvervanger") diens lidmaatschap van de ledenraad
 __

schriftelijk heeft aanvaard. Aanvaarding door een plaatsvervanger
 _____

geschiedt schriftelijk op een datum gelegen na de datum van aftreden
 _

van diens voorganger.
 _______________________________________

  De termijn van een "plaatsvervanger" eindigt op het moment waarop
 ___

drie jaren zijn verstreken, na de benoeming van het lid van de
 ________

ledenraad in wiens tussentijdse vacature hij werd benoemd (het
 ______

oorspronkelijk benoemde lid van de ledenraad). Ook indien sprake is
 __

van een plaatsvervanger van een plaatsvervanger geldt dat deze
 _____

defungeert uiterlijk drie jaar na de benoeming van het lid van de
 ______

ledenraad in wiens tussentijdse vacature de eerste plaatsvervanger in
 _

rij werd benoemd (het oorspronkelijk benoemde lid van de ledenraad).
 _

  Een "plaatsvervanger" is eenmaal aansluitend herbenoembaar voor een
periode van drie jaar, doch uitsluitend indien het plaatsvervangerschap

 _

diens eerste - weliswaar niet volledige - termijn in de ledenraad was.  
 __

Een lid van de ledenraad als bedoeld in artikel 17.9 - waaronder
 ______

begrepen diens "plaatsvervanger" - komt na het verstrijken van zijn
 ____

herbenoemingstermijn pas opnieuw voor een benoeming als lid van de
 _

ledenraad (en een eventuele aansluitende herbenoeming) in
 _________

aanmerking na het verstrijken van een periode van drie jaar.
 _________

17.10  In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij de tussentijdse
 ___

benoeming van leden van de ledenraad ten gevolge van het ontstaan
 __

van een tussentijdse vacature geschiedt de benoeming uit de
 ________

kandidaat-leden die bij de laatstgehouden ledenraadsverkiezing niet
 ___

benoemd zijn, maar op wie wel ten minste één stem is uitgebracht, met
dien verstande dat degene, op wie het grootste aantal stemmen is

 ____

uitgebracht zal worden benoemd en vervolgens degene, op wie de op
 _

één na meeste stemmen zijn uitgebracht en zo vervolgens. In het geval
twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich heeft

 _____

verworven beslist het lot. Een kandidaat-lid als bedoeld in dit artikel is
 __

gehouden ten minste vier weken nadat hij het verzoek tot
 ___________

plaatsvervanging heeft ontvangen schriftelijk te verklaren of hij van plan
is zijn benoeming te aanvaarden op een datum gelegen na de datum

 __

van aftreden van diens voorganger of dat hij afziet van lidmaatschap
 ___

van de ledenraad.
 ___________________________________________

17.11  De leden van de ledenraad benoemen uit hun midden een voorzitter
 ___

van de ledenraad.
 ___________________________________________



17.12  Een niet-voltallige ledenraad behoudt haar bevoegdheden. Een
 _______

tussentijds aftreden van de voltallige ledenraad kan uitsluitend met
 ____

ingang van één maart, één juni, één september dan wel één december
 _

volgend op het moment waarop het tussentijds aftreden wordt
 ________

aangekondigd én indien en voor zover alsdan een nieuwe ledenraad
 __

overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.8. is gekozen.
 ____________

17.13  Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt door:
 __________________

  a. het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
 ___________

  b. zijn vrijwillig ontslag;
 _____________________________________

  c. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen;
 ________

  d. het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.
 _____________

17.14 jaarlijkse vergadering
 ________________________________________

  Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het kalenderjaar en met
 __

inachtneming van artikel 16.3, wordt een ledenraadvergadering
 _______

gehouden waarin onder meer de volgende agendapunten aan de orde
 _

komen:
 ___________________________________________________

  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel
16 met het verslag van de aldaar genoemde accountant;

 ________

  b. benoeming van de in artikel 16 genoemde accountant voor het
 ___

volgende kalenderjaar;
 ___________________________________

  c. voorstellen van het algemeen bestuur of de ledenraad,
 __________

aangekondigd bij de oproeping voor de ledenraadvergadering.
 ____

17.15  Andere ledenraadvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
 _____

algemeen bestuur dit wenselijk oordeelt, met dien verstande dat de
 ____

ledenraad ten minste viermaal per jaar bijeenkomt.
 _________________

17.16  Voorts is het algemeen bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste
 __

een zodanig aantal leden van de ledenraad als bevoegd is tot het
 _____

uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het
 __

bijeenroepen van een ledenraadvergadering op een termijn van niet
 ___

langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen
 __

geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
 _______

bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 18.
 _________________

Artikel 18. Wijze bijeenroepen en toegang ledenraadvergadering.
 _________

Elektronische deelname.
 ___________________________________________

18.1  De ledenraadvergaderingen worden bijeengeroepen door het algemeen
bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de

 ___

leden van de ledenraad, volgens het ledenregister. De termijn van
 ____

oproeping - met uitzondering van de situatie als omschreven onder
 ____

17.16 - bedraagt ten minste twee weken, de dag van de oproeping en
 __

die van de ledenraadvergadering niet meegerekend.
 _______________

18.2  De oproeping aan ieder lid van de ledenraad, die daarmee instemt, kan
ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden

 ______

leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor
 _

dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt.
 ____________________

18.3  Bij de oproeping worden de op de ledenraadvergadering te behandelen
onderwerpen vermeld en de bijlagen bij de agenda meegezonden of op
andere wijze kenbaar gemaakt.

 ________________________________

18.4  Het algemene bestuur kan besluiten dat een lid van de ledenraad  



bevoegd is om in persoon door middel van een elektronisch  
communicatiemiddel aan de ledenraadvergadering deel te nemen,  
daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik  
van het elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de  
stemgerechtigde. 

18.5  Voor de toepassing van artikel 18.4 is vereist dat de stemgerechtigde
 __

via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
 __

rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de
 _________

vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het algemeen
 _____

bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het
 __

elektronisch communicatiemiddel.
 ______________________________

18.6  Het algemeen bestuur kan niet besluiten dat een stemgerechtigde
 ____

bevoegd is zijn stem vooraf aan de ledenraadvergadering via een
 _____

elektronisch communicatiemiddel uit te brengen.
 __________________

18.7  Toegang tot de ledenraadvergadering hebben alle niet geschorste
 ____

leden van de ledenraad, alle niet geschorste algemeen bestuurders, de
directeur van de vereniging alsmede de notulist van de betreffende

 ____

ledenraadvergadering. Over toelating van andere dan de hiervoor
 _____

bedoelde personen beslist de ledenraad.
 ________________________

Artikel 19. Stemrecht en besluitvorming ledenraad.
 _____________________

19.1  In ledenraadvergaderingen hebben alle leden van de ledenraad
 ______

stemrecht. Ieder lid heeft één stem.
 _____________________________

19.2  Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
 _____

besluiten genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte
 _____

stemmen, in een ledenraadvergadering waarin meer dan de helft van
 __

de stemgerechtigde leden van de ledenraad aanwezig dan wel
 _______

vertegenwoordigd zijn.
 _______________________________________

19.3  Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te
 _

zijn uitgebracht. Deze stemmen tellen wel mee bij het bepalen van het
 _

vereiste quorum.
 ____________________________________________

19.4  Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de benoeming
 _

van personen, is het voorstel verworpen.
 _________________________

19.5  Een lid van de ledenraad kan schriftelijk volmacht verlenen aan een
 ___

ander lid van de ledenraad om namens hem stem uit te brengen in de
 _

ledenraadvergadering. Een lid van de ledenraad kan ten hoogste één
 __

stem uitbrengen namens een ander lid van de ledenraad.
 ___________

19.6  Zolang in een ledenraadvergadering alle leden van de ledenraad
 _____

aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met
 ___

algemene stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen, ook
al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig

 _

ander voorschrift omtrent vermelding van de te behandelen
 __________

onderwerpen en/of het oproepen en houden van
 __________________

ledenraadvergaderingen niet in acht genomen.
 ____________________

19.7  Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de
 _____

ledenraadvergadering, dat door de ledenraad een besluit is genomen, is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,

 __

voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 _

19.8  Een eenstemmig besluit van alle leden van de ledenraad, ook al zijn  



deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits genomen met  
voorkennis van het algemeen bestuur, dezelfde kracht als een besluit  
van de ledenraad. 

Artikel 20. Voorzitterschap. Notulen.
 _________________________________

20.1  De ledenraadvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
 ___

ledenraad. Ontbreekt de voorzitter van de ledenraad, dan voorziet de
 __

ledenraadvergadering zelf daarin.
 ______________________________

20.2  Van het verhandelde in elke ledenraadvergadering worden door of
 ____

namens de directeur of een ander door de voorzitter daartoe
 _________

aangewezen persoon notulen gemaakt. In plaats van notulen kan een
 _

besluitenlijst worden opgesteld.
 ________________________________

HOOFDSTUK X. LEDENRAADPLEGING
 _______________________________

Artikel 21. Ledenraadpleging
 ________________________________________

Als ten minste één twintigste (1/20e) deel van het aantal niet geschorste leden
 __

gezamenlijk een schriftelijk verzoek aan het algemeen bestuur doet om een
 ____

ledenraadpleging te organiseren, dan is het algemeen bestuur verplicht hiertoe
 __

over te gaan. Het verzoek gaat vergezeld van de vraag die schriftelijk aan alle
 __

leden moet worden voorgelegd. Een dergelijke raadpleging heeft een adviserend
karakter voor het algemeen bestuur en de ledenraad.

 ______________________

HOOFDSTUK XI. CENTRALE COMMISSIES.
____________________________

Artikel 22. Algemeen.
 ______________________________________________

22.1  De ledenraad stelt de volgende centrale commissies in:
 _____________

  a. een auditcommissie als nader omschreven in artikel 16;
 _________

  b. een selectiecommissie als nader omschreven in artikel 23;
 _______

22.2  Overige centrale commissies worden ingesteld door het algemeen
 ____

bestuur.
 __________________________________________________

Artikel 23. Selectiecommissie.
 _______________________________________

23.1  De selectiecommissie is belast met de advisering en begeleiding
 ______

omtrent alle vacatures in het algemeen bestuur. De selectiecommissie
 _

is daarnaast belast met het doen van voordrachten voor de benoeming
 _

van algemeen bestuurders.
 ___________________________________

23.2  De selectiecommissie wordt gevormd door zes personen, te weten:
 ___

  a. drie personen - aan te wijzen door de ledenraad - die deel
 _______

uitmaken van de ledenraad;
 _______________________________

  b. drie personen - aan te wijzen door het algemeen bestuur - die deel
uitmaken van het algemeen bestuur.

 ________________________

  De directeur is secretaris van de selectiecommissie. De directeur heeft
 _

binnen de selectiecommissie geen stemrecht doch uitsluitend een
 _____

adviserende stem.
 __________________________________________

23.3  Telkens wanneer er een vacature is in het algemeen bestuur wordt de
 _

selectiecommissie opnieuw samengesteld.
 _______________________

HOOFDSTUK XII. COLLEGE VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BEROEP
 __

Artikel 24. College van toezicht.
 _____________________________________

24.1  De ledenraad benoemt een college van toezicht met als taken:
 _______

  a. het behandelen van ontvangen klachten ten aanzien van leden
 ___

en/of ten aanzien van diegenen die zijn ingeschreven in een van de
NIP-registers en geen lid zijn van de vereniging;

 _______________



  b. het naar aanleiding van hetgeen is bepaald in sub a. van dit artikel,
toetsen van de gedragingen van die personen aan de vastgestelde
regels voor de beroepsuitoefening als bedoeld in artikel 3.2 sub

 ___

c.ii.;
 __________________________________________________

  c. het beslissen over het opleggen van disciplinaire maatregelen aan
 _

de hand van de uitkomst van de toetsing.
 ____________________

24.2  Het college van toezicht bestaat uit ten minste negen leden. De
 _______

samenstelling van het college van toezicht, de wijze van benoeming van
de leden, de bevoegdheid van het college van toezicht tot het treffen

 __

van disciplinaire maatregelen en de procedure voor het college van
 ___

toezicht worden nader vastgelegd in een afzonderlijk door de ledenraad
vast te stellen reglement voor het toezicht.

 _______________________

Artikel 25. College van beroep.
 ______________________________________

Van een uitspraak van het college van toezicht kunnen het betrokken lid, klager
 _

en het algemeen bestuur in beroep komen bij een eveneens door de ledenraad
 _

te benoemen college van beroep, bestaande uit ten minste zeven leden. De
 ____

samenstelling van het college van beroep, de wijze van benoeming van de leden,
de wijze van instellen van beroep en de procesgang voor het college van beroep,
worden nader vastgelegd in het in artikel 24.2 omschreven reglement.

 _________

HOOFDSTUK XIII. REGISTRATIE
 _____________________________________

Artikel 26. Registratie.
 _____________________________________________

De vereniging kan registers houden ten behoeve van de registratie van
 ________

psychologen die een bijzondere deskundigheid of bekwaamheid hebben
 _______

verworven op het deelterrein van de psychologie. Nadere bepalingen rondom die
registratie worden vastgelegd bij huishoudelijk reglement.

 ___________________

HOOFDSTUK XIV. ONVERENIGBARE FUNCTIES
 _______________________

Artikel 27. Onverenigbare functies.
 ___________________________________

27.1  Een algemeen bestuurder kan niet tevens zijn:
 ____________________

  a. lid van de ledenraad;
 _____________________________________

  b. lid van het college van toezicht;
 ____________________________

  c. sectiebestuurder of kamerbestuurder;
 _______________________

  d. lid van het college van beroep;
 _____________________________

  e. medewerker van de vereniging.
 ____________________________

27.2  Een lid van de ledenraad kan niet tevens zijn:
 _____________________

  a. algemeen bestuurder;
 ____________________________________

  b. lid van het college van toezicht;
 ____________________________

  c. sectiebestuurder of kamerbestuurder;
 _______________________

  d. lid van het college van beroep;
 _____________________________

  e. medewerker van de vereniging.
 ____________________________

27.3  Een lid van het college van toezicht kan niet tevens zijn:
 ____________

  a. algemeen bestuurder;
 ____________________________________

  b. lid van de ledenraad;
 _____________________________________

  c. sectiebestuurder of kamerbestuurder;
 _______________________

  d. lid van het college van beroep;
 _____________________________

  e. medewerker van de vereniging, tenzij het de secretaris van het
 ___

college van toezicht betreft;
 _______________________________

  f. lid van de bestuurscommissie ethische zaken.
 _________________

27.4  Een lid van het college van beroep kan niet tevens zijn:
 _____________



  a. algemeen bestuurder;
 ____________________________________

  b. lid van de ledenraad;
 _____________________________________

  c. sectiebestuurder of kamerbestuurder;
 _______________________

  d. lid van het college van toezicht;
 ____________________________

  e. medewerker van de vereniging, tenzij het de secretaris van het
 ___

college van beroep betreft;
 ________________________________

  f. lid van de bestuurscommissie ethische zaken.
 _________________

27.5  Een sectiebestuurder kan niet tevens zijn:
 ________________________

  a. algemeen bestuurder;
 ____________________________________

  b. lid van de ledenraad;
 _____________________________________

  c. lid van het college van toezicht;
 ____________________________

  d. lid van het college van beroep;
 _____________________________

  e. medewerker van de vereniging.
 ____________________________

27.6  Een kamerbestuurder kan niet tevens zijn:
 _______________________

  a. algemeen bestuurder;
 ____________________________________

  b. lid van de ledenraad;
 _____________________________________

  c. lid van het college van toezicht;
 ____________________________

  d. lid van het college van beroep;
 _____________________________

  e. medewerker van de vereniging.
 ____________________________

27.7  Binnen alsmede tussen (de leden van) het algemeen bestuur, de
 _____

ledenraad, het college van beroep en het college van toezicht mag
 ____

geen huwelijksband, geen geregistreerd partnerschap of een daarmee
 _

gelijk te stellen samenlevingsverband dan wel bloedverwantschap of
 __

aanverwantschap in eerste, tweede of derde graad bestaan.
 _________

27.8  Onder medewerker in dit artikel wordt verstaan een persoon die op
 ____

grond van een arbeidsrelatie werkzaamheden verricht die door of
 _____

namens het algemeen bestuur aan de werkorganisatie van de
 ________

vereniging zijn opgedragen.
 ___________________________________

HOOFDSTUK XV. REGLEMENTEN
 ___________________________________

Artikel 28. Reglementen.
 ___________________________________________

28.1  Bij reglement kan naast hetgeen waarnaar wordt verwezen in de
 ______

statuten, al datgene worden geregeld, waarvan een nadere regeling
 ___

gewenst wordt geacht.
 _______________________________________

28.2  Een reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet en de
statuten.

 __________________________________________________

28.3  Het bestuurs- en directiereglement wordt opgesteld en vastgesteld door
het algemeen bestuur.

 _______________________________________

28.4  De volgende reglementen worden in opdracht van de ledenraad
 ______

opgesteld door of namens het algemeen bestuur en vastgesteld door de
ledenraad:

 ________________________________________________

  a. reglement auditcommissie;
 ________________________________

  b. financieel reglement;
 _____________________________________

  c. reglement voor het toezicht;
 _______________________________

  d. huishoudelijk reglement;
 __________________________________

  e. modelsectiereglement sectievergadering;
 ____________________

  f. modelsectiereglement sectieraad;
 __________________________

  g. modelkamerreglement kamervergadering;
 ____________________

  h. modelkamerreglement kamerraad. 



  Overige reglementen worden opgesteld door het algemeen bestuur en
 _

ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad.
 ____________________

HOOFDSTUK XVI. STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN
 _________

JURIDISCHE SPLITSING. ONTBINDING.
 _______________________________

Artikel 29. Statutenwijziging. Juridische fusie en juridische splitsing.
 ______

29.1  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden
 _______

aangebracht dan door een besluit van de ledenraad, waartoe een
 _____

ledenraadvergadering is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
 ___

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 __________________

29.2  Ten minste veertien dagen voor de ledenraadvergadering dient een
 ___

afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
 _

opgenomen, op een daartoe geschikte plaats (waaronder mede te
 ____

verstaan de website van de vereniging) voor de leden ter inzage liggen
 _

tot na afloop van de dag, waarop de ledenraadvergadering wordt
 _____

gehouden.
 ________________________________________________

29.3  Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen
 __

met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte
 __

stemmen, in een ledenraadvergadering waarin drie vierde van het
 _____

aantal leden van de ledenraad aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
 _

29.4  Indien in een ledenraadvergadering waarin een voorstel tot
 __________

statutenwijziging aan de orde is niet ten minste drie vierde van het
 ____

aantal leden van de ledenraad aanwezig dan wel vertegenwoordigd is,
 _

dan wordt een nieuwe ledenraadvergadering bijeengeroepen, te
 ______

houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen
 _________

achtentwintig dagen na de eerste. In deze ledenraadvergadering kan
 __

een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen

 _

ongeacht het aantal aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden van
 _

de ledenraad.
 ______________________________________________

29.5  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een
 __

besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.
 ___________________

29.6  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een
 ____

notariële akte is opgemaakt. Iedere algemeen bestuurder is afzonderlijk
bevoegd die notariële akte te doen verlijden.

 ______________________

Artikel 30. Ontbinding.
 _____________________________________________

30.1  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de
 _

ledenraadvergadering. Het bepaalde in artikel 29 is van
 _____________

overeenkomstige toepassing.
 __________________________________

30.2  De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
 ______

vereffening van zijn vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen
 _

die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in
 ____

liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de
 ________

vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
 _______________________

30.3  De algemeen bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van
 __

de vereniging. Op hen blijven de bepalingen over de benoeming, de
 ___

schorsing en het ontslag van algemeen bestuurders van toepassing. De
overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zoveel mogelijk van
kracht tijdens de vereffening.

 __________________________________



30.4  Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de
 ________

ledenraad te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel
 _

van de vereniging overeenstemmen.
 ____________________________

30.5  Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
 _

ontbonden vereniging gedurende zeven jaar onder berusting van een
 __

door de ledenraad daartoe aangewezen persoon.
 __________________

HOOFDSTUK XVII. SLOTBEPALING.
 _________________________________

Artikel 31. Slotbepaling.
 ____________________________________________

Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
 ____

statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 ___________________________

HOOFDSTUK XVIII. OVERGANGSBEPALINGEN.
 ________________________

Artikel 32.
 ________________________________________________________

Overgangsbepalingen.
 _____________________________________________

1. Tot uiterlijk eenendertig maart tweeduizend vierentwintig bestaat de
 _______

ledenraad - in afwijking van het bepaalde in artikel 17.3 - uit:
 _____________

 a. de leden van de ledenraad van de vereniging zoals deze was
 ________

samengesteld op dertig september tweeduizend tweeëntwintig;
 _______

 b. de leden van de ledenraad zoals deze was samengesteld op dertig
 ____

september tweeduizend tweeëntwintig van de vereniging met volledige
 _

rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging voor de
 _______________

Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP), voor
 ____

fusie met de vereniging ingeschreven in het handelsregister onder
 ____

nummer 56189702.
 _________________________________________

 De namen van de personen die per dertig september tweeduizend
 ________

tweeëntwintig de ledenraad van de vereniging vormen staan vermeld op een
lijst die aan deze akte is gehecht (Bijlage 9.).

 _________________________

2. Leden van de ledenraad als bedoeld in artikel 32.1 sub b. zijn uitsluitend
 ___

herbenoembaar als lid van de ledenraad indien en voor zover zij na afloop
 __

van hun termijn niet langer dan zes en een half jaar in de ledenraad hebben
gezeten, waarbij de termijn dat zij deel uitmaakten van de ledenraad van de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging voor

 _

de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP),
 _________

voornoemd, wordt meegerekend.
 __________________________________

3. Dit artikel komt van rechtswege te vervallen op eenendertig december
 _____

tweeduizend negenentwintig.
 _____________________________________

ENZOVOORT...
 ___________________________________________________

Slot
 _____________________________________________________________

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de
 ______

zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop
een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende

 ___

gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te
 ______

hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de
 ______

verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van
 _

de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon
 _

en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum
 ___

aan het begin van deze akte vermeld.
 __________________________________ 

Volgt ondertekening. 



UITGEGEVEN VOOR WOORDELIJK GELIJKLUIDEND UITTREKSEL: 
door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,  
notaris te Utrecht op 11 oktober 2022 


