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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE STATUTAIR TE UTRECHT GEVESTIGDE
VERENIGING:

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst
(KNMG)

INLEIDING
Algemene bepalingen
1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 25 lid 1 van de statuten van de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.
2. Dit reglement is een aanvulling op, en uitwerking van, bepalingen zoals
opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de KNMG.
3. In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde
betekenis:
algemeen directeur betekent de algemeen directeur van de KNMG.
Algemeen Reglement betekent het algemeen reglement van de KNMG;
algemene vergadering betekent het orgaan van de KNMG 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.
arts betekent hij die in het bezit is van een getuigschrift, of een verklaring als
bedoeld in artikel 41 lid 1 sub b Wet BIG, welke recht geeft of heeft gegeven
op inschrijving in het register van artsen als bedoeld in artikel 3 Wet BIG
alsmede hij die volgens de vigerende wet- en regelgeving niet langer als
basisarts is geherregistreerd, maar wel de titel "arts niet praktiserend" mag
voeren.
beroepsvereniging betekent een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
van artsen dan wel een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan
de leden-rechtspersoon, artsen als leden hebben en welke vereniging onder
meer ten doel heeft het bevorderen van het goed functioneren van artsen en
de behartiging van de sociaaleconomische- en overige maatschappelijke
belangen van artsen.
dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd
algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene
termijnenwet gelijkgestelde dagen.
district betekent een onderdeel van de KNMG in de vorm van een district.
districtsbestuur betekent het bestuur van een district.
De Geneeskundestudent betekent de statutair te Utrecht gevestigde
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: De Geneeskundestudent,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62746944.
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geneeskundestudent betekent een student die geneeskunde studeert aan
een van de geneeskundefaculteiten in Nederland.
Federatiebestuur betekent het bestuur van de KNMG.
Federatiebestuurder betekent een lid van het Federatiebestuur.
KNMG betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 40476133.
leden / lid betekent zowel de gewone leden als de buitengewone leden /
zowel een gewoon lid als een buitengewoon lid van de KNMG als nader
omschreven in artikel 4 van de statuten, tenzij anders vermeld.
lid-beroepsvereniging betekent een beroepsvereniging die als gewoon lid
van de KNMG is toegelaten.
lidmaatschap betekent het lidmaatschap van de KNMG.
Medisch Contact betekent het officiële orgaan 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.
statuten betekent de statuten van de KNMG.
stemgerechtigde betekent een vertegenwoordiger van een gewoon lid in de
algemene vergadering als nader omschreven in artikel 12 lid 1 van de
statuten.
Wet BIG betekent Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.
Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van het Algemeen
Reglement, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in het
Algemeen Reglement naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’.
Met verwijzingen in het Algemeen Reglement naar ‘zijn’ (anders dan als
werkwoord) of ‘hem’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’.
HOOFDSTUK I.

DOEL

Doel en taken KNMG. Realisatie.
Artikel 1.
1. De KNMG heeft als doel de geneeskunst in de ruimste zin te bevorderen, in
het belang van de volksgezondheid. De KNMG zal haar statutaire
doelstellingen zoals nader omschreven in artikel 3 lid 2 van de statuten
realiseren, door zich te richten op algemene vraagstukken die beroepsgroepoverstijgend zijn en door dienstverlening gericht op zowel toekomstige artsen
als artsen. De KNMG zal hierbij handelen in overleg met de lidberoepsverenigingen en De Geneeskundestudent en daarbij de eigen
verantwoordelijkheid van de lid-beroepsverenigingen en De
Geneeskundestudent respecteren.
2. De KNMG zal zich in dit verband bezighouden met algemene vraagstukken
betreffende de beroepsuitoefening en de voorwaarden waarbinnen deze
beroepsuitoefening plaatsvindt, waaronder begrepen:
a. het ontwikkelen, duiden, uitleggen en beïnvloeden van beleid op de
volgende beleidsgebieden:
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i.
gezondheidsrecht;
ii. medische ethiek;
iii. professioneel handelen;
iv. medisch maatschappelijk handelen;
v. professionele autonomie;
b. het ontwikkelen en vaststellen van regelgeving voor en geven van
uitvoering aan:
i.
de registratie en herregistratie van geneeskundig specialisten en
profielartsen;
ii. het kwaliteitstoezicht op de medische vervolgopleidingen;
c. het vervullen van een platformfunctie voor de medische beroepsgroep
(ontmoeting tussen artsen en uitwisseling van kennis en opvattingen):
i.
(laten) uitgeven van Medisch Contact;
ii. in stand (laten) houden van een bibliotheek;
iii. (laten) organiseren van commissies, werkgroepen, inhoudelijke
bijeenkomsten en congressen.
De uitvoering van de in lid 2 van dit artikel omschreven activiteiten, geschiedt
binnen de kaders van het door de algemene vergadering vastgestelde
document "de KNMG in haar kracht door gezamenlijkheid en acceptatie van
verschillen". Daarbij is steeds de laatst vastgestelde versie van dit document
van toepassing.
De KNMG is door de overheid erkend als representatieve organisatie van
artsen en aangewezen om organen met een publiekrechtelijke functie in te
stellen en in stand te houden. Deze organen vervullen taken op het gebied van
registratie, herregistratie en de beoordeling van de kwaliteit van de
opleidingen.

HOOFDSTUK II

GEWONE LEDEN EN BUITENGEWONE LEDEN. ERETITEL

Gewone leden.
Artikel 2.
Lid-beroepsverenigingen alsmede De Geneeskundestudent vormen tezamen de
gewone leden van de KNMG.
Aanvullende criteria lidmaatschap voor beroepsverenigingen.
Artikel 3.
1. In artikel 4 lid 2 van de statuten staat vermeld dat beroepsverenigingen tevens
moeten voldoen aan de criteria als vermeld in het Algemeen Reglement om
als gewoon lid van de KNMG te worden toegelaten. Toepassing van deze
criteria vindt plaats in het licht van de maatschappelijke functie van de KNMG
als algemene artsenorganisatie gericht op de bevordering van de geneeskunst
in al zijn facetten ten behoeve van alle artsen in Nederland.
2. De criteria als bedoeld in lid 1 van dit artikel luiden als volgt:
a. het doel van de beroepsvereniging ziet mede op het verrichten van
werkzaamheden die bijdragen aan de uitvoering van het doel van de
KNMG en hiervan blijkt mede uit de statuten van de beroepsvereniging;
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de doelstelling van de beroepsvereniging mag niet conflicteren met de
doelstellingen van de KNMG en met die van de lid-beroepsverenigingen;
c. de werkzaamheden van de beroepsvereniging mogen niet in strijd zijn
met het binnen de KNMG overeengekomen KNMG-beleid;
d. de beroepsvereniging kan of wil geen aansluiting vinden bij één van de
lid-beroepsverenigingen;
e. de beroepsvereniging is geen lid van een lid-beroepsvereniging;
f. de beroepsvereniging dient:
ten minste vierhonderd arts-leden te hebben; ofwel
ten minste twee leden rechtspersoon te hebben, die tezamen ten
minste vierhonderd arts-leden hebben.
De algemene vergadering kan slechts besluiten tot toelating van een
beroepsvereniging welke niet voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel,
nadat de algemene vergadering eerst heeft besloten tot een zodanige
wijziging van dat artikellid, dat de inhoud van voormeld lid 2 van dit artikel op
geen enkel onderdeel een beletsel vormt voor het gewone lidmaatschap van
de KNMG.

Niet-vermogensrechtelijke verplichtingen voor gewone leden.
Artikel 4.
1. Gewone leden zijn verplicht in hun statuten een bepaling op te nemen, op
grond waarvan (de leden van) hun leden zich (statutair) verplichten om te
handelen volgens de in KNMG-verband vastgelegde gedragsregels,
taakverdelingen en andere afspraken, alsmede om zich te onderwerpen aan
de tuchtrechtspraak van de KNMG.
2. De statuten van een gewoon lid mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd
zijn met de statuten van de KNMG noch met het enige bepaling uit het
Algemeen Reglement.
3. De statuten van een gewoon lid en de wijzigingen daarvan behoeven de
voorafgaande goedkeuring van het Federatiebestuur. Toetsing geschiedt
uitsluitend ter voorkoming van eventuele strijdigheden in die statuten met de
statuten van de KNMG en het Algemeen Reglement.
4. Indien het Federatiebestuur strijdigheden in de statuten van een gewoon lid
met de statuten van de KNMG of het Algemeen Reglement vaststelt, zal het
Federatiebestuur deze aan het bestuur van het betreffende gewone lid
melden. Het betreffende gewone lid is gehouden om - in overleg met het
Federatiebestuur - voorstellen doen om die strijdigheden op te heffen.
In het geval dat een gewoon lid zich niet kan vinden in het oordeel van het
Federatiebestuur, kan het betreffende gewone lid het oordeel van het
Federatiebestuur ter heroverweging voor leggen aan de algemene
vergadering.
5. Ieder gewoon lid is gehouden op de door haar gewenste wijze vast te leggen,
hoe zij haar werkzaamheden zal uitvoeren, welke activiteiten zij voornemens is
te verrichten, al dan niet in samenwerking met een of meer andere gewone
leden en/of de KNMG en/of groepen van artsen. Een gewoon lid kan deze
werkzaamheden en activiteiten vastleggen in reglementen, beleidsplannen of
andere documenten.
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8.

Een gewoon lid zal bij het opstellen en/of wijzigen van deze reglementen,
beleidsplannen of andere documenten - een en ander voor zover de inhoud
daarvan in het kader van de doelstelling van de KNMG relevant is - contact
onderhouden met de andere gewone leden en de KNMG.
Het in dit artikel bedoelde contact en overleg tussen de KNMG en de gewone
leden is met name gericht op het bevorderen van de meerwaarde van het
federatieve karakter van de KNMG, op de wederkerige informatieverschaffing
en op de onderlinge afstemming van beleid.
Ieder gewoon lid moet jaarlijks voor 1 april bij het Federatiebestuur aangeven
hoeveel leden het betreffende gewone lid heeft per 1 januari daaraan
voorafgaand. Een gewoon lid geeft daarbij tevens het totaal aantal leden van
de gezamenlijke leden-rechtspersoon van het betreffende gewone lid aan.
Daarbij wordt aangegeven hoeveel van deze personen als "junior-leden" (aiosleden) en "overige leden" (gewone- / senior- / buitengewoon- / buitenland /
ere- en andere leden) worden aangemerkt, dan wel de categorieën zoals deze
door of namens het Federatiebestuur aan een gewoon lid worden verzocht.

Bepalingen ten aanzien van buitengewone leden.
Artikel 5.
1. De lid-beroepsverenigingen hebben de inspanningsverplichting om artsen die
geen lid van een beroepsvereniging kunnen zijn, zoveel mogelijk toch als lid bij
een van de beroepsverenigingen onder te brengen.
2. Artsen die geen lid willen worden van een beroepsvereniging, kunnen niet als
buitengewoon lid van de KNMG worden toegelaten.
Ter beschikking stellen, gebruik en bescherming van persoonsgegevens
Artikel 6.
1. Het ledenregister als bedoeld in artikel 4 lid 10 van de statuten bevat naast de
namen, (email)adressen en telefoonnummers van alle leden en van de leden
van de gewone leden, tevens de namen, (email)adressen en telefoonnummers
van de stemgerechtigde en de plaatsvervangend stemgerechtigde van ieder
gewoon lid.
2. De namen, (email)adressen en telefoonnummers van alle leden respectievelijk
leden van de leden-rechtspersoon van de gewone leden worden uitsluitend
aan de KNMG verstrekt ten behoeve van:
i.
het verzenden van Medisch Contact;
ii. het gebruik van de KNMG Artseninfolijn;
iii. de opleidings- en registratietaken van de KNMG.
3. Zowel de KNMG als de gewone leden zijn gehouden bij het verstrekken,
bewaren en gebruiken van de in lid 1 van dit artikel de geldende wet- en
regelgeving omtrent het gebruik van persoonsgegevens in acht te nemen.
Voor zover nodig gaat de KNMG met ieder gewoon lid een
verwerkingsovereenkomst aan dan wel een vergelijkbare overeenkomst met
als doel op een verantwoorde wijze om te gaan met die persoonsgegevens
binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.

-6Eretitel.
Artikel 7.
1. De algemene vergadering kan - op voorstel van het Federatiebestuur - de titel
“erelid” toekennen aan personen op grond van hun buitengewone verdiensten
voor de KNMG, een en ander op de wijze als omschreven in artikel 5 van de
statuten.
2. Indien en voor zover de betreffende persoon lid is van een gewoon lid dan wel
lid van een lid-rechtspersoon van een gewoon lid, zal het Federatiebestuur
voorafgaand aan het doen van het voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel
met het bestuur van de betreffende (beroeps)vereniging overleg plegen.
3. Indien en voor zover aan een buitengewoon lid de titel "erelid" wordt
toegekend, is hij met ingang van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar
waarin die titel aan hem is toegekend, vrijgesteld van het betalen van
contributie aan de KNMG.

HOOFDSTUK III CONTRIBUTIE / FEDERATIEVE AFDRACHT
Contributie.
Artikel 8.
1. De leden zijn op grond van het bepaalde in artikel 8 van de statuten gehouden
tot het betalen van contributie.
2. Buitengewone leden betalen ieder een vast bedrag aan contributie waarvan de
hoogte op voorstel van het Federatiebestuur jaarlijks door de algemene
vergadering wordt vastgesteld. De algemeen directeur verstuurt de
contributienota naar de buitengewone leden uiterlijk in de maand april van het
jaar waarop de contributie betrekking heeft.
3. Gewone leden betalen voor iedere persoon die zij per 1 januari van het
verenigingsjaar waarover de contributie is verschuldigd tot haar leden mag
rekenen een bijdrage aan de KNMG. Deze bijdrage wordt - op voorstel van het
Federatiebestuur - jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld en ook
wel "federatieve afdracht" genoemd. Indien en voor zover een gewoon lid
rechtspersonen als leden heeft, worden de leden van die rechtspersonen bij
elkaar opgeteld bij het vaststellen van de totale federatieve afdracht van een
gewoon lid.
4. Ieder gewoon lid ontvangt maandelijks een contributienota voor een/twaalfde
deel van de totaal door het betreffende gewone lid verschuldigde
contributie/federatieve afdracht voor het betreffende jaar waarop de
contributienota betrekking heeft. Het totaalbedrag als bedoeld in de vorige
volzin wordt vastgesteld op basis van het ledental als bedoeld in artikel 8 lid 3.
5. Betaling van de verschuldigde contributie/federatieve afdracht dient plaats te
vinden binnen één maand na facturering.
6. Als de verschuldigde contributie niet binnen de in lid 5 gestelde termijn wordt
voldaan, volgt een herinnering. Wordt ook dan de verschuldigde
contributie/federatieve afdracht nog niet voldaan, dan volgt ten aanzien van:
a. de gewone leden een laatste herinnering waarin het betrokken gewone lid
in gebreke wordt gesteld. De KNMG heeft vanaf dat moment het recht
incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle
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met de incasso van gedeclareerde bedragen gevoerde gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van het betrokken
gewone lid. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld
conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het
bijbehorende Besluit.
Het niet betalen van nog verschuldigde contributie is voor de KNMG
grond tot opzegging van het lidmaatschap van het betreffende gewone lid.
een buitengewoon lid een aangetekend schrijven van het
Federatiebestuur, waarin het besluit van het Federatiebestuur tot
opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door de KNMG
aan het betreffende buitengewone lid kenbaar wordt gemaakt, een en
ander onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 van de statuten.

HOOFDSTUK IV FINANCIËLE AFWIKKELING IN VERBAND MET EINDE
LIDMAATSCHAP VAN EEN GEWOON LID
Financiële vergoeding bij opzegging door een gewoon lid.
Artikel 9.
1.

2.

3.

4.

5.

Ingeval van opzegging van het lidmaatschap door een gewoon lid, is het
betreffende gewone lid - naast de lopende contributieverplichting en
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de statuten - een financiële
vergoeding verschuldigd aan de KNMG.
De aard en omvang van de financiële vergoeding wordt bij wijze van regeling
vastgesteld door de algemene vergadering op grond van een daartoe
strekkend voorstel van het Federatiebestuur.
Met ingang van het jaar 2017 geldt dat het betreffende gewone lid per 1
januari volgend op het jaar waarin het lidmaatschap is beëindigd, een bedrag
is verschuldigd aan de KNMG, gelijk aan het bedrag dat door het betreffende
gewone lid aan contributie was verschuldigd in het laatste jaar van diens
lidmaatschap van de KNMG;
Het verschuldigd zijn van een financiële vergoeding als bedoeld in dit artikel,
houdt verband met de (financiële) gevolgen (schade) die de opzegging met
zich meebrengt ten opzichte van de vaste (bureau)kosten van de KNMG die
mede gebaseerd waren op het lidmaatschap van het gewone lid dat diens
lidmaatschap heeft opgezegd.
De financiële vergoeding als bedoeld in dit artikel betreft een vast bedrag dat
is verschuldigd, ongeacht het feit of de werkelijke (financiële) gevolgen
(schade) die de opzegging met zich meebrengt ten opzichte van de vaste
(bureau)kosten van de KNMG, hoger of lager zijn dan de hoogte van het
overeenkomstig lid 3 van dit artikel verschuldigde bedrag.

Financiële vergoeding bij opzegging van- of ontzetting uit het gewone
lidmaatschap door de KNMG.
Artikel 10.
Op grond van de redelijkheid en billijkheid kan de KNMG ook in het geval dat
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lidmaatschap door de KNMG geschiedt, een beroep doen op toepassing van het
bepaalde in artikel 9. Hiervan is ook sprake in het geval dat opzegging door de
KNMG geschiedt op basis van het bepaalde in artikel 8 lid 6 sub a.

HOOFDSTUK V HET FEDERATIEBESTUUR

Voorzitter van het Federatiebestuur.
Artikel 11.
1. Van de voorzitter van het Federatiebestuur worden, onverminderd een
eventueel door de algemene vergadering op voorstel van het Federatiebestuur
vast te stellen profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht,
die door het Federatiebestuur nader worden vastgesteld.
In het bijzonder dient de voorzitter:
a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de
voorzittersfunctie in het Federatiebestuur te vervullen;
b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol
te vervullen bij de menings- en besluitvorming van het Federatiebestuur;
c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en
functie van het Federatiebestuur;
d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig
extern een rol in het belang van de KNMG kan vervullen.
2. De voorzitter van het Federatiebestuur geeft leiding aan het Federatiebestuur
en leidt de vergaderingen van het Federatiebestuur, de algemene
vergaderingen en vergaderingen waarbij uit hoofde van zijn functie om zijn
leiding is verzocht. Daarnaast is de voorzitter van het Federatiebestuur voor
de overige Federatiebestuurders, de algemeen directeur en eventueel andere
betrokkenen de eerst aanspreekbare Federatiebestuurder.
3. De taakverdeling binnen het Federatiebestuur geschiedt in onderling overleg
tussen de Federatiebestuurders, met dien verstande dat één
Federatiebestuurder - niet zijnde de voorzitter van het Federatiebestuur tevens wordt belast met de financiën binnen de KNMG.
4. Bij afwezigheid van de voorzitter van het Federatiebestuur treedt de
Federatiebestuurder belast met financiën op als waarnemend voorzitter van
het Federatiebestuur. In die hoedanigheid vervult hij de taken als omschreven
in dit artikel.
5. De waarnemend voorzitter als bedoeld in lid 4 van dit artikel vervult niet de rol
van voorzitter als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de statuten.
Onverenigbaarheid van functies ten aanzien van Federatiebestuurders.
Artikel 12.
1. De functie van Federatiebestuurder is onverenigbaar met:
a. de positie van (plaatsvervangend) stemgerechtigde in de algemene
vergadering van de KNMG;
b. het lidmaatschap van de Raad voor de tuchtrechtspraak van de KNMG;
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d.
e.
f.
2.

het lidmaatschap van de auditcommissie van de KNMG;
het lidmaatschap van de redactie van Medisch Contact;
een dienstverband - anders dan als Federatiebestuurder - met de KNMG;
het voorzitterschap van de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten of het College Geneeskundige Specialismen van de KNMG.
De functie van voorzitter van het Federatiebestuur is tevens onverenigbaar
met het bestuurslidmaatschap van een gewoon lid.

Openbaarheid en belangenverstrengeling.
Artikel 13.
1. Iedere Federatiebestuurder betracht openheid over diens eventuele
nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed
zijn op diens functioneren als Federatiebestuurder. Eventuele nevenfuncties
van Federatiebestuurders worden vermeld in het bestuursverslag.
2. Iedere Federatiebestuurder zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat
tussen persoonlijke belangen en de belangen van de KNMG. Ook elke schijn
van belangenverstrengeling tussen de KNMG en een Federatiebestuurder zelf
wordt vermeden.
3. Federatiebestuurders behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of
andere handelingen die zij namens de KNMG verrichten. Evenmin verstrekken
zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties
namens de KNMG verrichten.
4. Iedere Federatiebestuurder is gebonden aan de door algemene vergadering
vastgestelde Code belangenverstrengeling van de KNMG. Daarbij is steeds de
laatst vastgestelde versie van dit document van toepassing.

Openheid en verantwoording.
Artikel 14.
1. Het Federatiebestuur draagt er zorg voor, dat de activiteiten van de KNMG
bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn,
inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. Het Federatiebestuur legt hierover verantwoording af aan de algemene
vergadering en de hoofdzaken worden vermeld in het bestuursverslag en de
jaarrekening.
3. Het Federatiebestuur biedt openheid over het beleid, en de prestaties van de
KNMG. Het Federatiebestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat,
verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open
voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 15.
Het Federatiebestuur sluit een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af ten
behoeve van de Federatiebestuurders en de algemeen directeur. De kosten komen
voor rekening van de KNMG.
Vergaderingen van het Federatiebestuur.
Artikel 16.
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2.

De agenda voor de vergadering van het Federatiebestuur wordt ten minste
zeven dagen van tevoren toegezonden door de algemeen directeur. Iedere
Federatiebestuurder als ook de algemeen directeur kan onderwerpen
agenderen voor de vergadering van het Federatiebestuur.
De voorzitter van het Federatiebestuur kan bepalen dat er van de termijn als
bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt afgeweken en voorts dat er na het
verzenden van de agenda nog onderwerpen aan die agenda kunnen worden
toegevoegd. De Federatiebestuurders worden daarvan zo spoedig mogelijk op
de hoogte gesteld.

Besluitvorming in de vergaderingen van het Federatiebestuur.
Artikel 17.
1. De Federatiebestuurders streven bij de totstandkoming van de besluitvorming
zoveel mogelijk naar consensus.
2. Mocht het niet mogelijk zijn om een besluit te nemen op basis van consensus,
dan wordt het besluit genomen op basis van stemmen zoals omschreven in
artikel 17 van de statuten.

HOOFDSTUK VI DE ALGEMENE VERGADERING

Aantal uit te brengen stemmen.
Artikel 18.
1. Aan de respectieve gewone leden komt het recht toe tot het uitbrengen van
het navolgende aantal stemmen:
Naam gewoon lid
De Geneeskundestudent
Federatie Medisch Specialisten
Koepel Artsen Maatschappij en
Gezondheid (KAMG)
Landelijke vereniging van Artsen in
Dienstverband (LAD)
Landelijke Huisartsen Vereniging
(LHV)
Nederlandse Vereniging voor
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
(NVAB)
Nederlandse Vereniging voor
Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
Specialisten in
Ouderengeneeskunde (Verenso)

Totaal aantal gewone leden: 8

Aantal uit te brengen stemmen
1
4
2
4
4
2

2
2

Totaal aantal uit te brengen stemmen: 21
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3.

Het aantal uit te brengen stemmen kan worden gewijzigd door een besluit van
de algemene vergadering in de volgende situaties:
a. bij toename van het aantal gewone leden;
b. bij afname van het aantal gewone leden;
c. indien wijziging van het ledental van een van de in lid 1 van dit artikel
genoemde gewone leden daartoe aanleiding geeft; onder ledental wordt
hier tevens verstaan het totaal aantal leden van de gezamenlijke ledenrechtspersoon van een gewoon lid.
Een besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt genomen overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 van de statuten.

Onverenigbaarheid van functies ten aanzien van (plaatsvervangend)
stemgerechtigden.
Artikel 19.
De positie van alle (plaatsvervangend) stemgerechtigden in de algemene
vergadering is onverenigbaar met:
a. de positie van Federatiebestuurder;
b. het lidmaatschap van de Raad voor de tuchtrechtspraak van de KNMG;
c. het lidmaatschap van de auditcommissie van de KNMG;
d. het lidmaatschap van de redactie van Medisch Contact;
e. een dienstverband - anders dan als Federatiebestuurder - met de KNMG;
f. het voorzitterschap van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
of het College Geneeskundige Specialismen van de KNMG.

HOOFDSTUK VII DISTRICTEN

Artikel 20.
Districten.
1. De KNMG kent districten als omschreven in artikel 9 van de statuten.
2. Nadere bepalingen omtrent de wijze waarop een districtsbestuur wordt
gevormd alsmede de werkwijze van een districtsbestuur, worden vastgelegd in
een door de algemene vergadering op voorstel van het Federatiebestuur vast
te stellen districtsreglement.
HOOFDSTUK VIII COMMISSIES

Auditcommissie
Artikel 21.
1. De algemene vergadering stelt een auditcommissie in, bestaande uit ten
minste drie natuurlijke personen
2. De leden van de auditcommissie worden benoemd voor een periode van twee
jaar. Zij zijn terstond voor twee keer herbenoembaar voor een periode van
twee jaar.
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4.

De leden van de auditcommissie kunnen niet zijn:
a. Federatiebestuurder;
b. de positie van (plaatsvervangend) stemgerechtigde in de algemene
vergadering van de KNMG;
c. het lidmaatschap van de Raad voor de tuchtrechtspraak van de KNMG;
d. het lidmaatschap van de redactie van Medisch Contact;
e. een dienstverband met de KNMG;
f. het voorzitterschap van de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten of het College Geneeskundige Specialismen van de KNMG.
Bij reglement auditcommissie worden nadere regels gesteld ten aanzien van
de benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden - waaronder
tenminste begrepen de taken en bevoegdheden als omschreven in artikel 14
lid 7 van de statuten - van de auditcommissie.

Raad voor de tuchtrechtspraak.
Artikel 22.
1. De KNMG kent een Raad voor de tuchtrechtspraak. De Raad voor de
tuchtrechtspraak is belast met de tuchtrechtspraak binnen de KNMG als
bedoeld in artikel 22 lid 3 van de statuten.
2. De samenstelling en werkwijze van de Raad voor de tuchtrechtspraak wordt
nader vastgelegd bij reglement tuchtrechtspraak.

HOOFDSTUK IX VERENIGINGSORGAAN

Medisch Contact.
Artikel 23.
1. Onder verantwoordelijkheid van het Federatiebestuur wordt een
verenigingsorgaan/magazine uitgegeven onder de naam "Medisch Contact".
Uitgave geschiedt in papieren- en/of digitale vorm, een en ander - op voorstel
van het Federatiebestuur - te bepalen door de algemene vergadering.
2. De kaders waarbinnen Medisch Contact wordt uitgegeven wordt nader
vastgelegd in een door het Federatiebestuur vast te stellen redactiestatuut.
3. De wijze waarop Medisch Contact wordt verspreid, wordt door het
Federatiebestuur bepaald, doch een en ander met inachtneming van de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van bescherming van
persoonsgegevens.
4. Alle buitengewone leden, leden van een gewoon lid alsmede de leden van de
leden-rechtspersoon van een gewoon lid, ontvangen een exemplaar van
Medisch Contact.
HOOFDSTUK X BELEGGINGSSTATUUT
Beleggingsstatuut.
Artikel 24.
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2.

3.

Het Federatiebestuur draagt zorg voor het opstellen van een zogenaamd
beleggingsstatuut waarin nader wordt vastgelegd op welke wijze met de
geldmiddelen van de KNMG wordt omgegaan.
Het Federatiebestuur is vrij in de wijze waarop het beleggingsstatuut wordt
vormgegeven en kan bestaan uit een advies van een onafhankelijke
organisatie die is gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van
rechtspersonen op het gebied van het beleggen van vermogen. Uit het
beleggingsstatuut moet in dat geval blijken dat het Federatiebestuur bij het
beleggen van het vermogen van de KNMG handelt binnen de kaders van het
advies als hiervoor is bedoeld.
Het beleggingsstatuut wordt op voorstel van het Federatiebestuur vastgesteld
door de algemene vergadering.

HOOFDSTUK XI SLOTBEPALINGEN
Wijziging Algemeen Reglement.
Artikel 25.
Het Algemeen Reglement kan worden gewijzigd op de wijze als omschreven in
artikel 25 van de statuten.

Partiële nietigheid.
Artikel 26.
Indien een of meer bepalingen van het Algemeen Reglement ongeldig zijn of
worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan.

Vaststelling Algemeen Reglement.
Artikel 27.
Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering in vergadering bijeen
op 7 december 2017 en treedt in werking op 7 december 2017.

