
 

Utrecht, 1 april 2015  

 

Geachte collega, 

 

Bijgaand vindt u de conceptversie voor de statutenwijziging van onze vereniging. 

Zoals u weet is de aanleiding hiervoor de toetreding van de NVVP tot de Federatie 

Medisch Specialisten (FMS). In de ALV van 17 september jl. hebben we toegelicht dat 

we, nu de statuten toch gewijzigd moeten worden, ook een aantal andere zaken 

willen wijzigen. 

 

De huidige versie is tot stand gekomen op basis van de discussie in de algemene 

ledenvergaderingen van september en november jl.. Er is in de afgelopen periode 

intensief overleg geweest tussen bestuur en de notaris om de inhoudelijke zaken 

goed te verwoorden en de statuten aan te passen aan de juridische eisen van deze 

tijd.  

 

Wij zullen de diverse onderdelen toelichten en aangeven waar deze in de statuten 

zijn terug te vinden. 

 

Eerst enkele algemene zaken. 

 Sinds de ALV van april 2012 maken de Klinisch Moleculair Biologen in de 

Pathologie onderdeel uit van onze vereniging. In de diverse artikelen van de 

statuten zijn zij of hun vakgebied toegevoegd daar waar ook bijvoorbeeld de 

klinische pathologie en proefdier pathologie worden genoemd. 

 

 In de huidige statuten staat de term aspirant-leden. Naar de mening van de 

notaris is dit een juridisch onjuiste term in de wijze waarop betreffende leden 

in onze vereniging zijn opgenomen. Ze zijn namelijk in juridische zin lid en niet 

aspirant lid. Daarom is nu gekozen voor de term assistent-lid. De definitie 

hiervan vindt u in artikel 4, lid 3. 

Op vergelijkbare wijze is de huidige term oud-leden onjuist, want ook deze 

leden zijn nog lid. Vandaar dat er gekozen is voor senior-leden.  

 

 De notaris constateerde voorts inconsistenties in de wijze waarop wij de 

vereniging besturen. Het bestuur van de vereniging is in juridische zin het 

huidige Koepelbestuur, waarbij er in feite in die context geen juridische status 

is voor de sectiebesturen, zoals dat van de sectie Klinische Pathologie. 

Wij stellen voor om dat te corrigeren, zonder in feite de dagelijkse praktijk aan 

te tasten. Die dagelijkse praktijk is dat het sectiebestuur van de sectie 

Klinische Pathologie nu functioneert als bestuur van de vereniging. Het 

voorstel is om het bestuur van de vereniging uit te breiden van 6 naar 8 

personen, met een vertegenwoordiging van 6 uit de sectie Klinische 

Pathologie (zie artikel 7). Alle bestuursleden dienen dan gekozen te worden 

door de vereniging als geheel en als vertegenwoordigers ingeschreven te 

staan bij de Kamer van Koophandel, iets wat nu alleen het geval is voor de 

huidige leden van het Koepelbestuur die afkomstig zijn het de sectie Klinische 

Pathologie. De overige leden van bijvoorbeeld het sectiebestuur Klinische 

Pathologie worden dan gekozen bij een sectievergadering. 

 

Dan de specifieke zaken: 

 Toetreding tot de FMS 

Heel artikel 24 (rood gemarkeerd) is hier aan gewijd en is geheel nieuw in de 

statuten. Dit artikel is voor alle wetenschappelijke verenigingen (WV-en) gelijk 

en alle WV-en zullen hun statuten nu ook op deze wijze moeten aanpassen of 

hebben dat al gedaan. 

In lid 4 van dit artikel wordt verwezen naar de verwerkingsovereenkomst wat 

betreft het gebruik van persoonsgegevens zoals wij die vanuit de NVVP 

aanleveren aan de FMS. Dit artikel voorziet ook in een lidmaatschap van de 



 

LAD. Indien u dit niet wenst, dient u dit uitdrukkelijk via het secretariaat aan 

het bestuur kenbaar te maken. Overigens leidt dit dan niet tot een reductie 

van de bijdrage die de NVVP aan de FMS verplicht is en daarmee ook niet tot 

een reductie van de NVVP contributie.  

De verwerkingsovereenkomst is ook in bijlage toegevoegd. 

 

 Stemrecht assistent-leden 

Het bestuur stelt voor om assistent-leden stemrecht te verlenen in de 

ledenvergadering en in de vergadering van de sectie waar zij lid van zijn. In 

artikel 15 lid 5 is dit geregeld voor de Algemene Vergadering en in artikel 19 

lid 5 voor de sectievergaderingen (blauw gemarkeerd). 

 

 Naamswijziging sectie Experimentele Pathobiologie 

Met de toetreding van Klinisch Moleculair Biologen in de Pathologie in onze 

vereniging is er discussie geweest bij welke sectie zij ondergebracht zouden 

worden. Besloten is dat dit bij de sectie Experimentele Pathobiologie wordt. 

Op basis daarvan is het voorstel om de naam van die sectie in de statuten te 

veranderen in de sectie Klinische Moleculaire en Experimentele Pathologie. 

Dit staat vermeld in artikel 16 lid c (groen gemarkeerd). 

 

 Elektronisch stemmen 

Op verzoek van meerdere leden is het verzoek gekomen om naast fysiek 

aanwezig of gemachtigd, ook elektronisch te kunnen stemmen. De wettelijke 

bepalingen om dit mogelijk te maken zijn vermeld in artikel 15 lid 3 (bruin 

gemarkeerd) en artikel 19 lid 6. 

In een stemreglement zal dit verder nader uitgewerkt moeten worden. 

 

 Benoeming ereleden 

In artikel 4 lid 5 (oranje gemarkeerd) wordt voorgesteld dat ereleden op 

voordracht van tenminste 10 leden door de Algemene vergadering 

benoemd kunnen worden. 

Voor de toekenning van de Pompepenning zal het bestuur een reglement 

opstellen, waarbij deze penning in principe los staat van het 

erelidmaatschap. 

 

De procedurele gang van zaken bij de ALV van 23 april 2015 zal zijn dat de diverse 

voorgestelde veranderingen per onderdeel besloten zullen worden, waarna de 

notaris op basis van de notulen een definitieve versie zal maken van zaken die door 

de vergadering zijn geaccordeerd of afgewezen. 

 

Voor het wijzigen van de statuten moet tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden 

zijn/haar stem uitbrengen (al dan niet via machtiging), waarbij er dan bij stemming 

(op onderdelen) een 2/3 meerderheid moet zijn voor een besluit tot wijziging. 

 

In geval het benodigde aantal stemgerechtigden niet aanwezig is, is er een 

vervolgvergadering gepland en wel op donderdag 21 mei om 19.00u. Locatie zal 

waarschijnlijk de Domus Medica zijn, maar wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. 

Het enige agendapunt van die vergadering zal de voorgestelde statutenwijziging 

zijn. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

 

Hans Blaauwgeers 

voorzitter 

 

Konnie Hebeda 

secretaris 

 


