
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR EPIDEMIOLOGIE 
 
Hoofdstuk I. Van het Bestuur 
Artikel I 
1. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Vereniging 
en delegeert daartoe een aantal taken aan een Dagelijks Bestuur, aan door het Algemeen 
Bestuur benoemde commissies en aan individuele leden van het  Algemeen Bestuur. 
2. De voorzitter wordt aangewezen voor een termijn van twee jaar. Tenminste één jaar voor 
het verstrijken van deze termijn wordt een toekomstig voorzitter aangewezen. 
3. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris. de penningmeester en de 
vorige voorzitter (gedurende het eerste jaar van het voorzitterschap) of de toekomstig 
voorzitter (gedurende het tweede jaar van het voorzitterschap). 
4. Vertegenwoordiging van de vereniging door het bestuur zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 
van de statuten kan uitsluitend door twee tezamen handelende bestuurders van het dagelijks 
bestuur worden uitgevoerd.  
5. De secretaris fungeert als hoofd van het Bureau van de Vereniging en  vertegenwoordigt 
het Algemeen Bestuur als werkgever van de door de Vereniging aangestelde Bureau-
medewerker(s). Hij beheert bijgestaan door de Bureau-medewerker het archief en de 
ledenadministratie, houdt de notulen en voert de correspondentie.  Hij roept minstens 14 
dagen van te voren de leden namens het Algemeen Bestuur ter vergadering op. De 
penningmeester beheert de gelden bijgestaan door de Bureau-medewerker. 
6. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar. Het Dagelijks Bestuur 
daarnaast tenminste twee keer per jaar (ter voorbereiding van de vergaderingen van het 
Algemeen Bestuur) en zoveel vaker als het nodig acht voor een goede gang van zaken 
binnen de Vereniging. 
7. Het Algemeen Bestuur heeft, naast het in de statuten omschrevene, de navolgende 
taken:  

• het verstrekken van actuele informatie aan de leden 
• het beheer van de financiële middelen 

• het optreden naar buiten en bevorderen van de samenwerking met verwante 
verenigingen. 

• het coördineren van vergaderdata van de algemene ledenvergadering en symposia 
• het regelen van vertegenwoordigingen in (exteme) adviesorganen. Van beslissingen 

en meningen elders verkondigd wordt in de algemene ledenvergadering verslag 
gedaan. 

 
Hoofdstuk II. Van de contributie 
Artikel 2 
De jaarlijkse contributie voor de onderscheidene categorieën van leden worden door de 
algemene ledenvergadering op voorstel van het Algemeen Bestuur vastgesteld. Zolang dit 
besluit niet gewijzigd is, blijft de contributie ook voor volgende jaren van 
kracht. 
Artikel 3 
1. Contributies zijn jaarlijks verschuldigd. 
2. De betaling der verschuldigde contributie dient te geschieden voor één en dertig maart 
door storting of overschrijving op de rekening van de vereniging of op een andere door het 
Algemeen Bestuur tijdig vast te stellen wijze. 
3. Over de op vijftien mei nog niet betaalde contributie wordt gedisponeerd onder bijrekening 
der kosten. 
4. Indien een lid zijn contributie niet tijdig heeft voldaan, kan toezending van het 
Verenigingsblad worden gestaakt en kan tot inning van de contributie worden overgegaan. 
Voor zover hieraan kosten zijn verbonden, komen deze voor rekening van het betrokken lid. 
Het niet betalen van nog verschuldigde contributie is voor het bestuur grond tot opzegging 
van het lidmaatschap van het betreffende lid. Van een dergelijke opzegging wordt het lid 
schriftelijk in kennis gesteld. Het bestuur gaat niet tot opzegging op deze grond over voordat 
het lid tweemaal op schriftelijke wijze tot betaling is aangemaand. Een lid van wie het 
lidmaatschap op grond van deze bepaling is opgezegd, kan weer als lid worden toegelaten 
wanneer deze de contributieschuld heeft voldaan. Het staat het bestuur vrij om de 
toelating tot het lidmaatschap te weigeren op grond van het betaalgedrag van het lid 
gedurende de jaren dat hij lid is geweest. 



5. Het Algemeen Bestuur is bevoegd in buitengewone gevallen afwijkingen van de geldende 
contributie-regelingen toe te staan. 
6. Studenten hebben na overleg van bewijs recht op reductie van contributie. De contributie 
wordt in deze gevallen door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
7. Bij tussentijdse toetreding kan het Algemeen Bestuur het bedrag der contributie voor het 
lopende jaar verminderen. 
 
Hoofdstuk III. Van de algemene ledenvergaderingen 
Artikel 4 
Telken jare in de eerste ledenvergadering (jaarvergadering) worden de volgende verslagen 
door het Algemeen Bestuur uitgebracht: 
a. een verslag omtrent de activiteiten van de vereniging (secretaris) 
b. een verslag omtrent de financiën benevens een begroting van het nieuwe jaar 
(penningmeester) 
c. een verslag van de commissie bedoeld in Artikel 12 lid 3 van de statuten, omtrent het 
beheer van de penningmeester. 
 
Artikel5 
Hel Algemeen Bestuur stelt datum, plaats en agenda vast voor elke algemene 
ledenvergadering. Op de agenda zal altijd het punt "rondvraag" voor moeten komen. 
 
Artikel 6 
De voorzitter van het Algemeen Bestuur leidt de algemene ledenvergaderingen. Bij 
ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een ander door het Algemeen 
Bestuur aan te wijzen bestuurslid. 
 
Artikel 7 
In de ledenvergadering beslist de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, 
tenzij de statuten anders bepalen. Stemmen in blanco of van onwaarde worden daarbij als 
niet uitgebracht beschouwd. 
 
Hoofdstuk IV. Van de wetenschappelijke vergaderingen 
Artikel 8 
1. De wetenschappelijke vergaderingen, verder te noemen WEON, worden georganiseerd 
door een van de epidemiologische vakgroepen of instituten. 
2. Het Algemeen Bestuur vraagt hiertoe een van de epidemiologische vakgroepen of 
instituten, volgens onderstaand schema, om de WEON te organiseren. De VvE kan een 
donatie voor een bedrag van max 5000 Euro doen toekomen na verzoek hiertoe. 
3. De afdeling die het WEON organiseert is verplicht de financiële stukken te laten 
onderzoeken door de penningmeester van de Vereniging voor Epidemiologie, alvorens deze 
vast te stellen. 
 
 
Hoofdstuk V. Van de leden 
Artikel 9 
1. Opzegging en aanmelding van enig lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de 
ledenadministratie. 
2. Bij opzegging van enig lidmaatschap is de contributie van het lopend jaar verschuldigd. 
 
Hoofdstuk VI. Van de Registratie van epidemiologen 
Artikel 10 
1. Registratie van epidemiologen in Nederland vindt plaats volgens de eindtermen 
geformuleerd in het 'Reglement Opleiding Epidemiologie' binnen het kader van het 
Algemeen Reglement van de Stichting voor opleiding van Medisch-Biologisch 
Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO). 
Er zijn twee verschillende registers voor registratie van epidemiologen: 
1. Registratie als Epidemioloog A vindt plaats door de Vereniging voor Epidemiologie; 
2. Registratie als Wetenschappelijk Onderzoeker Epidemioloog vindt plaats door de 
SMBWO. 
Er is één Commissie van Toezicht en Beoordeling (CTB) voor beide registraties. 



2. Het Algemeen Bestuur benoemt een lid van het Bestuur van de SMBWO. 
3. Het Algemeen Bestuur draagt bij het instellen van de Commissie van Toezicht en 
Beoordeling de leden hiervan voor aan het SMBWO-bestuur en adviseert de CTB over 
voordrachten voor vervangende leden. 
Een lid van het CTB wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. Elk lid treedt uiterlijk drie 
jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. 
Een lid van het CTB kan ten hoogste 1 maal worden herbenoemd. 
4. Het Algemeen Bestuur benoemt een toegevoegd secretaris van de CTB. 
5. Het Algemeen Bestuur registreert zonder verdere toetsing Epidemiologen A op voordracht 
van de CTB (indien leden van het Algemeen Bestuur geen bezwaar maken) en houdt daartoe 
een register, als bedoeld in Artikel 10, lid I. 
6. ln geval van verschil van mening tussen een aanvrager van registratie als Epidemioloog A 
en de CTB, kan aanvrager tegen een beslissing van de CTB beroep aantekenen bij het 
Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur zal, gehoord de bezwaren van de aanvrager en 
een nadere motivatie van de CTB, eventueel na het inwinnen van preadviezen, een 
beslissing nemen over het ingestelde beroep. Deze beslissing van het Algemeen Bestuur is 
bindend. 
7. Teneinde de toesting van het CTB te vergemakkelijken worden de opleidingen 
epidemiologie getoetst door een visitatie commissie. Het algemeen bestuur benoemt leden 
voor de visitatie commissie. Leden hebben zitting in de commissie gedurende een periode 
van 3 jaar.  Elk lid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur 
op te maken rooster van aftreden. Een lid van de visitiatie commissie kan ten hoogste 1 maal 
worden herbenoemd.    
 
Hoofdstuk VII. Slotbepaling 
Artikel 11 
Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan worden besloten met meerderheid van 
uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering, mits het voorstel en een 
toelichting daarop tot deze wijziging op de agenda voorkomt. 


