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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 
 
 
 
Heden, [passeerdatum], verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, 
notaris te Utrecht: 
@, 
te dezen handelend als hierna gemeld. 
De comparante verklaart: 
- dat de algemene vergadering van de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (Dutch 
Society for Rheumatology), statutair gevestigd te Amsterdam, 
kantoorhoudende te 3528 BL Utrecht, Mercatorlaan 1200, ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer 40536568, heeft besloten tot de 
onderhavige statutenwijziging; 

- dat de algemene vergadering voorts heeft besloten de comparante aan te 
wijzen om deze akte te verlijden;  

- dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering blijkt uit een 
./.   aan deze akte gehecht geschrift. 

De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van 
voormeld besluit, in de statuten van de vereniging de volgende wijzigingen aan te 
brengen: 
Aan de statuten wordt een considerans toegevoegd bestaande uit 
begripsbepalingen, luidende als volgt: 
CONSIDERANS 
Begripsbepalingen. 
1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde 

betekenis: 
 algemene vergadering betekent het orgaan van de vereniging dat in Titel 2 

van Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering, 
tenzij uit de context blijkt dat het een vergadering van de algemene 
vergadering betreft. 

 bestuur betekent het bestuur van de vereniging. 
 dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd 

algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene 
termijnenwet gelijkgestelde dagen. 

 FMS betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Federatie 
Medisch Specialisten, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
40483480. 

 KNMG betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40476133.  

 LAD betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke 
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vereniging van Artsen in Dienstverband, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 40477980. 

 lidmaatschap betekent het lidmaatschap van de vereniging. 
 medisch specialist betekent een arts, die is ingeschreven in een 

specialistenregister als omschreven onder A.5. en A.6. in het Kaderbesluit 
CCMS met in werking treding één januari tweeduizend dertien. 

 praktiserend medisch specialist betekent een medisch specialist die hetzij 
in vrij beroep hetzij in dienstverband werkzaamheden verricht in Nederland 
als medisch specialist en patiëntenzorg-, opleidings-, onderwijs-, onderzoek- 
dan wel managementactiviteiten verricht  en is geregistreerd in een register 
zoals dat wordt gehouden door de RGS. 

 RGS betekent Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de 
KNMG. 

 schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig 
ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en 
reproduceerbaar is. 

 vereniging betekent de vereniging waarvan de interne organisatie wordt 
beheerst door deze statuten, te weten de vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (Dutch 
Society for Rheumatology), ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 40536568. 

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze 
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze 
statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. Met 
verwijzingen in deze statuten naar ‘zijn’ (anders dan als werkwoord) of ‘hem’ 
wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’. 

Artikel 4 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
2. Gewone leden zijn zij, die als reumatoloog zijn ingeschreven in het register 

zoals dat wordt gehouden door de RGS, dan wel als zodanig registreerbaar 
zijn en die als gewoon lid zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 
bepaalde. 

Artikel 4 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
4. Aspirant leden zijn zij die door de RGS zijn toegelaten tot de opleiding tot 

reumatoloog en die als aspirant lid zijn toegelaten overeenkomstig het in 
artikel 5 bepaalde. 

Artikel 9 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen 

aantal van ten minste vijf (5) personen. De benoeming geschiedt door de 
algemene vergadering, met dien verstande dat: 

 a. ten minste vier (4) leden uit de gewone leden worden benoemd; 
 b. ten minste één (1) lid uit de aspirant leden wordt benoemd. 
2. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur, 

alsmede op voorstel van ten minste vijf gewone leden. 
3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en 

een penningmeester, en zodanige andere functionarissen als het wenselijk 
acht.  

4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor een periode van drie jaar 
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Een aftredende bestuurder is terstond eenmaal herbenoembaar.  
5. Een bestuurder defungeert door: 
 a. het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging; 
 b. zijn schriftelijk bedanken, mits met een opzeggingstermijn van drie 

maanden; 
 c. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen; 
 d. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; en 
 e. het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd. 
6. Bij belet van een bestuurder zijn/is de overige bestuurder(s) met het bestuur 

belast. Indien sprake is van een of meer vacatures, vormen de overgebleven 
bestuurders of vormt de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. In 
vacatures dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, te worden voorzien. 

7. Elke bestuurder kan door de algemene vergadering worden ontslagen of 
geschorst. Ontslag van een bestuurder is mogelijk wegens verwaarlozing 
van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende 
wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als 
bestuurder redelijkerwijs niet van de Vereniging kan worden verlangd. 

 Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit 
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

8. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is of de 
voorzitter of een andere bestuurder zulks wenst. 

9. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien ten minste 
de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een 
bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een 
medebestuurder laten vertegenwoordigen. 

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone 
meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de 
bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 

11. Alle bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van 
stemmen. 

Artikel 10 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan 

als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, 
aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in 
naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding of bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan 
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de 
vereniging worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende 
bestuurders. 

4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer 
bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van 
die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan 
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gevolmachtigden een titel te verlenen. 
 Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de 

penningmeester voldoende. 
5. Het bestuur doet van het toekennen van doorlopende 

vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave bij het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel. 

Artikel 11 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
1. De vereniging kent een directeur. De directeur is belast met de leiding over 

en de verantwoordelijkheid voor het verenigingsbureau, de dagelijkse gang 
van zaken, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur, het 
aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers, het vaststellen van hun 
rechtspositie, alsmede het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden 
ter realisering van de doelstelling van de vereniging. 

2. De directeur laat zich bij het realiseren van diens werkzaamheden bijstaan 
door het verenigingsbureau, gevormd door medewerkers van de vereniging. 

3. De directeur handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders 
en binnen de grenzen van het beschikbare budget en is daarover 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

4. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur. Het bestuur bepaalt 
de vergoeding casu quo arbeidsvoorwaarden en de werkzaamheden van de 
directeur en legt dat bij bestuurs- en directiereglement vast. 

5.  De directeur woont, tenzij zaken worden behandeld welke de directeur in 
persoon betreffen dan wel het bestuur anders besluit, alle vergaderingen 
van het bestuur van de vereniging bij en kan daar in adviserende zin het 
woord voeren. Daarnaast heeft de directeur, tenzij de algemene vergadering 
anders besluit, tevens toegang tot de algemene vergadering. 

Artikel 13 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk door toezending van de agenda en de 
bijbehorende stukken aan de adressen van de leden. Indien de 
desbetreffende persoon hiermee instemt, kan de bijeenroeping geschieden 
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de desbetreffende persoon 
voor dit doel is bekend gemaakt.  

 De oproepingstermijn bedraagt ten minste tien (10) en ten hoogste dertig 
(30) dagen, de dag van oproeping en de dag van de vergadering daaronder 
niet begrepen. 

Artikel 16 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene 

vergadering met  een meerderheid van twee/derde (2/3)van het aantal 
geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten 
minste drie/vierde (3/4) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is en met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 lid 
9. 

Artikel 17 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
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Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering 
alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging 
met algemene stemmen wordt genomen.  
Artikel 22 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: 
REGELING INZAKE VERBONDENHEID KNMG, LAD en FMS 
Artikel 22. 
1. Personen die als gewoon lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging, 

zijn als zodanig onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van 
de KNMG en haar organen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de in KNMG-
verband vastgelegde gedragsregels, taakverdelingen en andere afspraken. 
Voorts zijn voormelde personen onderworpen aan de tuchtrechtspraak van 
de KNMG. 

2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de 
vereniging kwalificeert als federatielid van de FMS en voorts indien en voor 
zolang de FMS kwalificeert als lid van de KNMG. 

3. Personen die als gewoon lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging - 
doch een en ander voor zover zij kwalificeren als medisch specialist in 
dienstverband -, worden daardoor tevens lid van de LAD  en zijn alsdan als 
zodanig onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de 
LAD en haar organen, tenzij een dergelijk lid aangeeft geen prijs te stellen 
op het lidmaatschap van de LAD.  

4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de 
vereniging kwalificeert als federatielid van de FMS en voorts indien en voor 
zolang in dat geval de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 lid 11 van de 
statuten van de FMS voortduurt. 

5. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging betekent tevens 
beëindiging van het lidmaatschap van de LAD, indien en voor zover het 
lidmaatschap van de LAD voortvloeit uit het bepaalde in lid 3 van dit artikel. 
De LAD wordt van de beëindiging als bedoeld in de vorige volzin door het 
bestuur op de hoogte gesteld. 

6. Personen die als gewoon lid van de vereniging toetreden of reeds zijn 
toegetreden, een en ander voor zover zij kwalificeren als medisch specialist, 
kwalificeren als aangeslotene van de FMS en zijn alsdan als zodanig 
onderworpen aan de statuten en reglementen van de FMS alsmede aan de 
besluiten van de algemene vergadering van de FMS voor zover deze 
betrekking hebben op de aangeslotenen. 

 De erkenning als aangeslotene komt te vervallen indien en zodra een 
gewoon lid niet langer kwalificeert als praktiserend medisch specialist. De 
erkenning als aangeslotene komt tevens te vervallen indien en zodra de 
vereniging niet langer kwalificeert als federatielid van de FMS. 

7. Het bestuur is gehouden nieuwe en bestaande leden, zoveel mogelijk op 
transparante wijze te informeren over de mate waarin alsmede de 
doeleinden waarvoor de gegevens aan de KNMG, de LAD en de FMS 
worden verstrekt. Nieuwe leden worden daartoe bij het aangaan van het 
lidmaatschap geïnformeerd. Bestaande leden op het moment dat er een 
wijziging plaatsvindt in de mate waarin en/of de doeleinden waarvoor 
persoonsgegevens worden verstrekt ten opzichte van eerdere informatie die 
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daartoe door het bestuur aan de leden is verstrekt. 
8. Het bepaalde in lid 7 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de 

vereniging kwalificeert als federatielid van de FMS. 
9. Deze statuten mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de 

statuten van de FMS. Wijziging van het begrip (praktiserend) medisch 
specialist, het bepaalde in artikel 4 lid 2 alsmede het bepaalde in dit artikel, 
behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de 
FMS. 

10. Het bepaalde in lid 9  van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de 
vereniging kwalificeert als federatielid van de FMS. 

SLOT 
De comparante is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud 
van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven, 
inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. 
De comparante verklaart van de inhoud der akte te hebben kennis genomen en 
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te 
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. 
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, 
notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin 
van deze akte vermeld. 


