STATUTEN
Algemeen
Naam en zetel
Artikel 1
a. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Zelfstandige en
Freelance Bedrijfsartsen, afgekort als vereniging ZFB;
b. Zij is een vereniging van leden van de Nederlandse Vereniging voor
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde;
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c. De vereniging is gevestigd te Utrecht;
d. De vereniging is opgericht op acht oktober tweeduizend vier;
e. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd;
f. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig
december.
Doel
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel:
a. het bevorderen en in stand houden van het zelfstandig
ondernemerschap van bedrijfsartsen, dan wel het bevorderen en in
stand houden van het aantal freelance werkende bedrijfsartsen;
b. de behartiging van de belangen van haar leden, dit laatste in de
breedste zin van het woord.
Middelen
Artikel 3
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het behartigen van de belangen van de zelfstandige en freelance
bedrijfsartsen;
b. de vorming van regionale groepen;
c. de vorming van een landelijk netwerk en landelijke bijeenkomsten;
d. het bieden van ondersteuning aan zelfstandig opererende
bedrijfsartsen;
e. het ijveren voor en bevorderen van optimale opleidingen tot bedrijfsarts,
alsmede de nascholing zoals vereist door de SGRC;
f. samenwerking met andere verenigingen en groeperingen, die geheel of
gedeeltelijk een zelfde doel hebben;
g. het leggen van contacten en het voeren van besprekingen met
overheid, volksvertegenwoordiging, instellingen en personen die het
belang van de vereniging kunnen dienen, met gebruikmaking van alle
daartoe geëigende middelen; dit kan onder meer plaatsvinden door het
in verenigingsverband aangaan van contracten met ziekte kosten
verzekeraars en door het fungeren als spreekbuis naar de diverse
overheden en ondernemersverenigingen;
h. het verzamelen van gegevens, betrekking hebbend op de doelen van
de vereniging, het bestuderen en/of doen bestuderen daarvan;
i. het geven van voorlichting en adviezen betreffende de beschreven
doelgroep en het houden van bijeenkomsten;
j. het organiseren van ICT;
k. het nemen en ten uitvoer leggen van al die wettige maatregelen, die tot
het bereiken van haar doelen bevorderlijk geacht kunnen worden.
Lidmaatschap
Artikel 4
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De vereniging bestaat uit: gewone leden, belangstellende leden en
ereleden;
a. gewone leden zijn zij, die in het bezit zijn van een geldige registratie als
bedrijfsarts of daartoe in opleiding zijn en geheel of ten dele als

zelfstandige of freelance bedrijfsarts werken en lid zijn van de
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde;
b. belangstellende leden kunnen diegenen zijn, die niet in de termen
vallen van het gewoon lidmaatschap, maar wel lid zijn van de
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde;
c. ereleden zijn zij, die als zodanig zijn benoemd door de algemene
vergadering;
d. bij huishoudelijk reglement kunnen voorwaarden aangegeven worden,
waaronder anderen dan onder lid a. genoemden gewoon lid van de
vereniging kunnen worden;
e. eveneens kunnen bij huishoudelijk reglement voorwaarden aangegeven
worden, waaronder personen, verenigingen of instellingen donateur
kunnen zijn.
Artikel 5
Alleen gewone leden hebben actief en passief kiesrecht. Behoudens in
het huishoudelijk reglement genoemde uitzonderingen, hebben
belangstellende leden en ereleden geen kiesrecht.
Artikel 6
a. Men wordt gewoon lid of belangstellend lid door schriftelijke
aanmelding bij de ledenadministratie van de vereniging;
b. behoudens toelating door het algemeen bestuur vangt het
lidmaatschap aan met ingang van de eerste dag van de
kalendermaand, volgend op die waarin de aanmelding werd ontvangen;
c. bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten.
Artikel 7
a. Het lidmaatschap eindigt:
1. door de dood van het lid;
2. door opzegging van het lid;
3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
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b. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
c. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan
het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
d. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
datum waartegen was opgezegd.
e. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een
besluit waarbij de verplichtingen van de leden van gelijkelijke aard zijn
verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
f. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
g. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting
uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van
het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
h. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 8
Werkgroepen worden ingesteld bij een besluit van het algemeen bestuur.
De voorwaarden waaraan zo'n besluit moet voldoen, worden geregeld in
het huishoudelijk reglement.
Artikel 9
a. Een werkgroep is, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten,
het huishoudelijk reglement en het instellingsbesluit, binnen haar
opdracht autonoom;
b. Zij kan ook niet-leden van de vereniging uitnodigen en als lid opnemen.
De hier bedoelde leden hebben geen recht van vertegenwoordiging
binnen en namens de vereniging. Zij hebben stemrecht binnen de
werkgroep;
c. Een werkgroep kan zich bij haar werk terzijde laten staan door een of
meer subcommissies. Voor deze subcommissies en haar leden gelden
dezelfde bepalingen als genoemd sub b van dit artikel;
d. De werkzaamheden van een subcommissie vallen rechtstreeks onder
verantwoordelijkheid van de werkgroep.
Artikel 10
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a. Indien de resultaten van de werkzaamheden van een werkgroep
beleidsvragen inhouden, zijn deze resultaten adviezen aan het
algemeen bestuur;
b. Een werkgroep is niet bevoegd namens de vereniging naar buiten op te
treden, behalve als zulks in het instellingsbesluit uitdrukkelijk is
toegestaan.
Algemeen bestuur
Artikel 11
Het algemeen bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter,
secretaris en penningmeester, naast de regiohoofden uit de diverse
regio´s. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden op voordracht
gekozen door de algemene ledenvergadering. Alleen gewone leden
kunnen worden benoemd. Het bestuur bestaat uit:
a. het dagelijks bestuur;
b. andere leden van het bestuur.
Artikel 12
a. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het algemeen bestuur
belast met het besturen van de vereniging en leidt het de
werkzaamheden van de vereniging en is als zodanig belast met de
uitvoering van de besluiten der algemene vergadering;
b. Het is bevoegd tot alle bestuurshandelingen, voor zover die
bevoegdheid niet aan anderen is opgedragen;
c. Het is ter zake van zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de
algemene vergadering;
d. Het dagelijks bestuur treedt op namens het algemeen bestuur.
Artikel 13
a. Nadere regelingen omtrent de verkiezing van een voorzitter en van de
leden van het algemeen bestuur, alsmede de stemmingsvoorschriften
hierbij, worden bij huishoudelijk reglement getroffen.
Artikel 14
a. Het algemeen bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar en voorts
zo dikwijls als de voorzitter dit noodzakelijk acht of als tenminste twee
leden van het algemeen bestuur hierom verzoeken;
b. Het algemeen bestuur is bevoegd leden en niet-leden van de
vereniging tot zijn vergaderingen toe te laten;
c. besluiten van de bestuursvergaderingen worden genomen met
meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen is het voorstel

verworpen. Afwezige bestuursleden kunnen schriftelijke
stemverklaringen voor de vergaderingen bij de voorzitter doen
inleveren.
Artikel 15
Het algemeen bestuur beslist over alle aangelegenheden, waarin deze
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statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien.
Artikel 16
a. Het algemeen bestuur kan zich terzijde Iaten staan door
bestuursmedewerkers. Deze hebben een adviserende stem in het
bestuur ten aanzien van die zaken die betrekking hebben op hun taak.
Zulks naar oordeel van het bestuur;
b. bestuursmedewerkers hoeven geen lid van de vereniging te zijn.
Artikel 17
a. Het gehele algemeen bestuur en leden daarvan kunnen bij besluit van
de algemene vergadering uit hun functie worden ontzet wegens
handelingen, strijdig met de statuten, het huishoudelijk reglement of het
algemeen belang van de vereniging;
b. de algemene vergadering benoemt in dat geval ad interim
bestuursleden om de lopende zaken af te handelen, in afwachting van
nieuwe bestuursverkiezingen.
Dagelijks Bestuur
Artikel 18
Het dagelijks bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder ten
minste de leden die de functies bekleden van voorzitter, secretaris en
penningmeester.
In het huishoudelijk reglement kunnen bepalingen opgenomen worden
met betrekking tot de samenstelling van het dagelijks bestuur.
Artikel 19
a. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten,
genomen door het algemeen bestuur, en met wat naar gangbare
begrippen is te verstaan onder de dagelijkse leiding van de vereniging;
b. het dagelijks bestuur is ter zake van zijn beleid verantwoording
verschuldigd aan het algemeen bestuur;
c. het gehele dagelijks bestuur en leden daarvan, alsmede leden van het
algemeen bestuur, kunnen bij besluit van de algemene vergadering uit
hun functie worden ontzet wegens handelingen, strijdig met de
statuten, het huishoudelijk reglement of het algemeen belang van de
vereniging. Een dergelijk besluit kan met onmiddellijke ingang genomen
worden. Het bestuur zal tijdelijk moeten worden aangevuld, indien
daardoor de samenstelling in strijd raakt met artikel 27.
Algemene vergadering
Artikel 20
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Artikel 21
a. Het algemeen bestuur belegt ten minste eenmaal per jaar een
algemene vergadering;
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b. Op een van deze vergaderingen, te noemen de jaarvergadering, brengt
het algemeen bestuur onder andere verslag uit over de stand van
zaken binnen de vereniging en over haar werkzaamheden in het
afgelopen verenigingsjaar. Het verslag bevat tevens een overzicht van
de ontvangsten en uitgaven alsmede een begroting voor de komende
verenigingsraad;
c. bovengenoemd jaarverslag behoeft goedkeuring van de algemene
vergadering en dient tijdig, tenminste veertien dagen voor de
jaarvergadering, gereed te zijn. Bedoeld jaarverslag is op aanvraag

beschikbaar voor inzage door alle leden.
Artikel 22
a. Het algemeen bestuur is verplicht een buitengewone algemene
vergadering te houden, indien tenminste vijfentwintig leden zulks
schriftelijk onder opgave van redenen verzoekt;
b. wordt binnen vier weken aan een desbetreffend verzoek geen gevolg
gegeven, dan zijn de verzoekers gerechtigd, op kosten van de
vereniging, zelf tot het bijeenroepen van de gewenste vergadering over
te gaan.
Artikel 23
a. Alle besluiten op een algemene vergadering of op een buitengewone
algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de ter
vergadering uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders
bepalen;
b. nadere regelingen omtrent stemprocedures worden bij huishoudelijk
reglement getroffen.
Geldmiddelen
Artikel 24
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. de contributie der leden, vast te stellen door de algemene vergadering;
b. andere baten.
Algemene bepalingen
Artikel 25
a. Er bestaat een huishoudelijk reglement, dat geen bepalingen bevat, die
strijdig zijn met deze statuten;
b. in het huishoudelijk reglement wordt alles opgenomen dat voor de
uitvoering van deze statuten noodzakelijk is;
c. het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene
vergadering.
Artikel 26
a. Goedkeuring en wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door
de algemene vergadering of een buitengewone algemene vergadering
met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal ter
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vergadering uitgebrachte geldige stemmen;
b. tot een statutenwijziging, anders dan op voorstel van het algemeen
bestuur, kan de algemene vergadering slechts besluiten in een
vergadering waarin tenminste een/vijfde deel ven de leden aanwezig is;
c. voorstellen omtrent de in a en b genoemde statutenwijzigingen moeten
minstens veertien dagen voor genoemde vergadering in het bezit van
de leden kunnen zijn.
Artikel 27
a. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten in de
uitsluitend tot dat doel belegde algemene vergadering of buitengewone
algemene vergadering, waarvoor de leden hoofdelijk zijn opgeroepen;
b. Tot ontbinding kan op die vergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste twee/derden van de ter vergadering geldig
uitgebrachte stemmer, terwijl ten minste twee/derden deel der leden
aanwezig moet zijn;
c. Het voorstel tot ontbinding kan alleen gedaan worden door het
algemeen bestuur of door een bij huishoudelijk reglement te bepalen
aantal leden;
d. Is op de bovenbedoelde vergadering minder dan twee/derden deel der
leden aanwezig en is het voorstel tot ontbinding met een meerderheid
van twee/derden van het aantal aanwezige leden aangenomen, dan
belegt het algemeen bestuur binnen acht weken wederom een
algemene vergadering als omschreven in dit artikel sub a, die alsdan
gerechtigd is, met gewone meerderheid van de ter vergadering
uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding over te gaan;

e. Er kan op bovenbedoelde vergadering alleen door aanwezige
stemgerechtigde leden gestemd worden.
Artikel 28
a. Indien bij een besluit tot ontbinding geen andere vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door het algemeen bestuur;
b. de bestemming van een eventueel voordelig saldo zal zoveel mogelijk
in overeenstemming met het doel van de vereniging bepaald worden.
Artikel 29
Slotbepaling
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere
organen zijn opgedragen.

