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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Vereniging Medisch Adviseurs aan Slachtofferzijde (VEMAS) 

 

Artikel 1. Lidmaatschap 

1. De basisbepalingen rond het lidmaatschap van de Vereniging zijn vastgelegd in artikel 3 en 5 van de 

statuten. 

2. Voor het lidmaatschap komen alleen natuurlijke personen in aanmerking. 

3. Het bestuur beslist over de toelating. 

4. Bij een beslissing tot niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot 

toelating besluiten. Hiervoor is 2/3 van de uitgebrachte stemmen nodig bij en minimale opkomst van 

twee-derde van alle kiesgerechtigde leden. 

 

Artikel 2. Categorieën van leden 

1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. 

2. Voor gewoon lidmaatschap komen in aanmerking artsen, die werkzaam zijn als medisch adviseur aan 

slachtofferzijde. 

3. Voor erelidmaatschap komen in aanmerking leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor hetzij de 

personenschade advisering in het algemeen, hetzij de vereniging in het bijzonder. 

4. Elk lid kan een ander lid voordragen voor het erelidmaatschap. Men kan zichzelf niet voordragen voor het 

erelidmaatschap. 

5. Benoeming tot erelid geschiedt door de algemene ledenvergadering. Een besluit tot benoeming van 

iemand tot erelid behoeft ten minste twee-derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter 

vergadering aanwezige of vertegenwoordigd aantal stemgerechtigde leden. 

 

Artikel 3. Vereisten voor het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van de vereniging vereist in zijn algemeenheid dat: 

a. Het lid in bezit is van een geldige BIG-registratie als arts.  

2. Het lidmaatschap van de vereniging vereist meer specifiek dat: 

a. Het lid uitsluitend de belangen van slachtoffers en in haar belang optredende 

vertegenwoordigers (zoals, maar niet beperkt tot, letselschadejuristen, personenschade experts) 

behartigt. 

b. De aanvrager of het lid op geen enkele manier relaties heeft met een 

aansprakelijkheidsverzekeraar en/of daarmee gelijkgestelde partijen; en dat zijn/haar 

kantoorgenoten op geen enkele manier relaties hebben met een aansprakelijkheidsverzekeraar 

en/of daarmee gelijkgestelde partijen. 

c. Dat over de aanvragen of het lid geen feiten bekend zijn waaruit het vermoeden kan worden 

afgeleid dat het lidmaatschap van de aanvrager of het lid de doelstelling van de Vereniging zoals 

gesteld in artikel 2 van de statuten niet zal bevorderen. 

 

Artikel 4. Contributie 

1. De basisbepalingen rond jaarlijkse bijdragen aan de Vereniging door leden zijn vastgelegd in artikel 8 van 

de statuten. 

2. Gewone leden zijn contributieplichtig. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. 

3. Het bestuur stelt de contributie voor haar leden jaarlijks vast en legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan 

de algemene ledenvergadering. 
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4. De contributieverplichting geldt per boekjaar, derhalve per kalenderjaar. 

5. De jaarlijkse contributie dient vastgesteld en goedgekeurd te zijn door de algemene ledenvergadering 

voor aanvang van het betreffende kalenderjaar. 

6. De jaarlijkse contributie wordt door de penningmeester schriftelijk vastgelegd. 

7. Ook bij opzegging van het lidmaatschap per onmiddellijke ingang is de contributie voor het hele 

kalenderjaar verschuldigd. 

8. Wie lid wordt gedurende het eerste halfjaar van een kalenderjaar is de volledige contributie verschuldigd. 

Wie lid wordt gedurende het tweede halfjaar van een kalenderjaar is de helft van de contributie 

verschuldigd. 

9. Een toerekenbare tekortkoming van een lid bij de betaling van de contributie kan reden zijn voor het 

bestuur het lidmaatschap te beëindigen. 

 

Artikel 5. Beëindiging van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt om de in artikel 6 van de statuten genoemde redenen. 

2. Een lid kan zijn lidmaatschap te allen tijde opzeggen met inachtneming van artikel 4, lid 7 van het 

huishoudelijk reglement. 

3. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn van 

een maand. 

4. Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid beëindigen met inachtneming van het daaromtrent 

bepaalde in de statuten. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk en met vermelding van de 

reden te gebeuren. 

5. Bij beëindiging door het bestuur van het lidmaatschap van een lid gedurende het lopende kalenderjaar zal 

een evenredig deel van de contributie tot het moment van beëindiging verschuldigd zijn. 

6. Het bestuur zal tot beëindiging van het lidmaatschap overgaan indien het lid niet meer voldoet aan de 

vereisten genoemd in de artikelen 2 en 3 van dit huishoudelijk reglement. Alvorens tot en dergelijke 

beëindiging wordt overgegaan, dient het betrokken lid te worden gehoord. 

7. Leden zijn gehouden het bestuur ervan in kennis te stellen als zij vermoedelijk niet meer voldoen aan de 

in de artikelen 2 en 3 van dit huishoudelijk reglement genoemde vereisten. 

8. Bij beëindiging van het lidmaatschap van een lid door het bestuur heeft het lid het recht in beroep te gaan 

bij het bestuur. 

 

Artikel 6. Toelating van begunstigers 

1. De basisbepalingen rond begunstigers van de Vereniging zijn vastgelegd in artikel 4 en 5 van de statuten. 

2. Als begunstiger komen natuurlijke personen en rechtspersonen in aanmerking. 

3. Het bestuur beslist over de toelating. 

4. Een beslissing tot niet-toelating door het bestuur kan niet worden herroepen door de algemene 

ledenvergadering. 

 

Artikel 7. Categorieën van begunstigers 

1. Er is één categorie begunstigers. 

 

Artikel 8. Vereisten voor begunstigers 

1. De status van begunstiger vereist dat: 

a. De begunstiger op geen enkele manier relaties heeft met een aansprakelijkheidsverzekeraar 

en/of daarmee gelijkgestelde partijen; en dat zijn/haar kantoorgenoten op geen enkele manier 

relaties heeft met een aansprakelijkheidsverzekeraar en/of daarmee gelijkgestelde partijen. 
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b. Dat over de begunstiger geen feiten bekend zijn waaruit het vermoeden kan worden afgeleid dat 

de status van begunstiger de doelstelling van de Vereniging zoals gesteld in artikel 2 van de 

statuten niet zal bevorderen. 

 

Artikel 9. Rechten en plichten van begunstigers 

1. De basisbepalingen rond begunstigers van de Vereniging zijn vastgelegd in artikel 8 en 9 van de statuten. 

2. Begunstigers, in de vorm van natuurlijke personen: 

a. Kunnen lid zijn van de Vereniging als zij dit wensen en aan de vereisten voor lidmaatschap zoals 

in artikel 3 zijn vastgesteld voldoen. In dit geval zijn ze gelijkgesteld aan een gewoon lid. 

b. Kunnen geen lid zijn van de Vereniging als zij dit niet wensen en/of niet aan de vereisten voor 

lidmaatschap zoals in artikel 3 zijn vastgesteld voldoen. In dit geval: 

i. Hebben ze geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de 

statuten zijn toegekend en opgelegd. 

ii. Betalen ze de gewone contributie. Het is aan de individuele begunstiger gelaten om in 

aanvulling hierop een additionele bijdrage te betalen. Deze bijdrage dient voorafgaand 

aan het kalenderjaar schriftelijk vastgelegd te zijn. 

iii. Hebben ze geen stemrecht. 

iv. Zijn ze alleen op uitnodiging van het bestuur welkom op de algemene ledenvergadering. 

3. Begunstigers, in de vorm van rechtspersonen 

a. Kunnen, zoals in artikel 1 van het huishoudelijk reglement is vastgesteld, geen lid zijn van de 

Vereniging. In dit geval: 

i. Hebben zij geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de 

statuten zijn toegekend en opgelegd. 

ii. Betalen ze een bijdrage waarvan de hoogte door de rechtspersoon zelf bepaald mag 

worden, onder voorwaarde dat ze hoger is dan de contributie. Deze bijdrage dient 

voorafgaand aan het kalenderjaar schriftelijk vastgelegd te zijn. 

iii. Hebben zij, aangezien zij geen lid zijn, geen stemrecht. 

iv. Zijn zij alleen op uitnodiging van het bestuur welkom op de algemene ledenvergadering. 

4. De met elke afzonderlijke begunstiger afgesproken bedragen worden door de penningmeester vastgelegd 

in een register (‘Overzicht begunstigers’). Dit register is te allen tijde door elk lid en door elke begunstiger 

bij deze op te vragen. 

 

Artikel 10. Beëindigen van de relatie met begunstigers (cfr. artikel 7 van de statuten) 

1. Een begunstigde kan zijn relatie met de Vereniging te allen tijde opzeggen. 

a. Opzeggen van de begunstigingsrelatie met de Vereniging dient schriftelijk te gebeuren. 

b. In geval van opzegging door de begunstiger blijft de jaarlijkse bijdrage over het lopende 

verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd. 

2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur. 

a. Opzeggen van de relatie met een dient schriftelijk te gebeuren. 

b. In geval van opzegging door de Vereniging een evenredig deel van de afgesproken jaarlijkse 

bijdrage verschuldigd. 

 

Artikel 11. Bestuur 

1. De basisbepalingen rond de structuur van het bestuur van de Vereniging zijn vastgelegd in artikelen 10 

van de statuten. 
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2. De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd. Degene die, ter vervulling van een 

tussentijdse vacature, wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn 

voorganger. Alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Herverkiezing kan slechts éénmaal plaatsvinden 

(weer voor een periode van 3 jaar) met dien verstande dat degene die, ter vervulling van een tussentijdse 

vacature is benoemd, tweemaal herkiesbaar is. Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld, dat 

telkenmale een zo gelijkmatig mogelijk aantal bestuursleden aftreedt. 

3. De termijnen en datum van rechtsmatig aftreden van de verschillende bestuursleden worden in een 

separaat document (‘Termijnen bestuursleden’) vastgelegd. Dit document wordt bijgehouden door de 

secretaris en kan te allen tijde door elk lid bij deze worden opgevraagd. 

4. Het bestuur kan een vergoeding voor het vervullen van de taken in zichzelf toekennen. 

5. Elk bestuurslid heeft recht op vergoeding van in zijn functie als bestuurslid voor de Vereniging gemaakte 

onkosten. 

 

Artikel 12. Bestuurstaak 

1. De basisbepalingen rond de taken van het bestuur van de Vereniging zijn vastgelegd in artikelen 12 van de 

statuten. 

 

Artikel 13. Besluitvorming van het bestuur 
1. De basisbepalingen rond de besluitvorming van het bestuur van de Vereniging zijn vastgelegd in artikelen 

11 van de statuten. 

2. Bestuursvergaderingen worden gepland naar goedvinden van het bestuur. 

3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter, in afwezigheid van deze door de 

vicevoorzitter, in afwezigheid van deze door een gewoon bestuurslid. 

4. Beslissingen binnen het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van 

afwezigheid van een of meer bestuursleden dient, indien noodzakelijk, hun mening gevraagd te worden. 

5. Ten aanzien van financiële betalingen geldt de volgende bepaling: 

a. De penningnemer beslist zelfstandig over betaling tot € 500. 

b. Voor betalingen groter dan € 500 vraagt hij het dagelijks bestuur mondeling om instemming 

tijdens een bestuursvergadering. 

6. Vervallen. 

 

Artikel 14. Wettelijke financiële verantwoording, inclusief ‘kascommissie’ 

1. De wettelijke financiële verantwoording en de bepalingen rond de kascommissie zijn vastgelegd in artikel 

13 van de statuten. 

 

Artikel 15. Algemene ledenvergadering 

1. Het functioneren van, de toegang tot, de besluitvorming en het stemrecht binnen, en de verslaglegging 

van de algemene ledenvergadering is vastgelegd in artikelen 14, 15, 16, 17 en 18 van de statuten. 

2. Er wordt jaarlijks minstens een algemene ledenvergadering in de laatste maand van het kalenderjaar 

belegd. 

 

Artikel 16. Commissies 

1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen voor zodanige onderwerpen als het geraden zal achten. 

2. Het bestuur is bevoegd commissies te wijzigen, aan te vullen, in te krimpen of op te heffen, alsmede om 

de leden van commissies te benoemen, te schorsen en van hun taak te ontheffen. 
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3. De instelling van commissies en elke wijziging in de commissies worden aan de algemene vergadering 

bekend gemaakt en zo mogelijk onverwijld aan de leden medegedeeld. 

4. Aan commissies kan een onderdeel van de bestuurstaak onder de verantwoordelijkheid van het bestuur 

worden opgedragen. 

5. Commissies hebben geen vertegenwoordigheidsbevoegdheid. Aan commissies kunnen, na opstelling van 

de begroting gelden ter beschikking worden gesteld om binnen het kader van deze begroting de 

noodzakelijke uitgaven te doen. Overschrijding van deze begroting is alleen mogelijk met toestemming 

van het dagelijks bestuur. 

6. Alle commissies zijn verplicht binnen een maand na afloop van het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 

december van een kalenderjaar) een jaarverslag op te stellen en in te dienen bij de secretaris van de 

vereniging en ook overigens alle inlichtingen ongevraagd aan het dagelijks bestuur te verstrekken, 

eventueel vergezeld van advies, welke voor de goede uitoefening van het bestuur noodzakelijk of gewenst 

zijn. 

 

Artikel 17. Raad van advies 

1. De Vereniging heeft bij oprichting geen raad van advies. Het bestuur kan te allen tijde besluiten tot het 

installeren en ook weer tot het opheffen van een raad van advies. 

 

Artikel 18. Statuten 

1. De regeling van de statuten is vastgelegd in artikel 19 van de statuten. 

 

Artikel 19. Huishoudelijk reglement 

1. De basisbepalingen rond het huishoudelijk reglement van de Vereniging zijn vastgelegd in artikel 21 van 

de statuten. 

2. Het onderhavig huishoudelijk reglement wordt de laatste maand van elk boekjaar, dus kalenderjaar, 

gecontroleerd en zo nodig gereviseerd en voorgelegd aan de algemene ledenvergadering voor 

accordering. 

 

Artikel 20. Ontbinding van de Vereniging 

7. De procedure rond ontbinding van de vereniging is vastgelegd in artikel 20 van de statuten. 

 

Artikel 21. Slotbepaling 

1. In alle gevallen waarin door de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het 

bestuur. 

 

Dit document is vastgesteld op 04 mei 2021 en zal jaarlijks worden herzien. 

 

Getekend, bestuur VEMAS 


