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NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018                                               Agenda ALV 8 december 2018 

Concept Agenda ALV 2018 

ALGEMENE LEDENVERGADERING - zaterdag 8 december 2018 
 

Op zaterdag 8 december 2018 begint om 11.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de NVVE in de 
Reehorst te Ede. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 16 van de statuten roept het bestuur de leden 
op aanwezig te zijn. 

 

Vanaf 10.30 uur : Registratie & ontvangst met koffie 

 

11.00 - 13.00 uur : Algemene Ledenvergadering NVVE  

 

13.00 – 14.00 uur :  Lunch 

 

14.00 – 14.15 uur :  NVVE Jongeren 

 

14.15 – 15.00 uur :  Vervolg ALV 

 

15.00 – 15.30 uur :  Film “De strijd om het einde” 

 

15.30 uur  : Afsluiting met hapje en drankje 

 

 

AGENDA 
1. Opening door (dag)voorzitter NVVE 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Verslag van de ALV d.d. 2 juni 2018 

4. Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

- Reglement 

- Statuten 

5. Jaarplan 2019 

6. Begroting 2019 

7. Ledenadviesraad 

8. Bestuursverkiezing – herbenoeming Barbara Middeldorp 

9. Rondvraag 

10. Sluiting  
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NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018                              Ingekomen stukken en mededelingen 

Benoeming Erelidmaatschap 

ERELID 1 

 2 

Mevr. B. Radema-Metzelaar is benoemd als erelid, uit erkentelijkheid en waardering voor haar veelzijdige 3 
inzet voor de vereniging gedurende 35 jaar4 
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NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018                                                    Verslag ALV 2 juni 2018 

Concept verslag van de ALV NVVE op 2 juni 2018 

Bij het verslag van de ALV van december worden de leden verzocht de redactionele opmerkingen in te 1 
leveren bij de registratiebalie t.a.v. Kitty de Ruig, of via de mail k.deruig@nvve.nl. Uiteraard kunt u de 2 
inhoudelijke op- en aanmerkingen ter vergadering inbrengen. 3 
  

mailto:k.deruig@nvve.nl
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NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018                                                    Verslag ALV 2 juni 2018 

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van 
de NVVE op 2 juni 2018 in Regardz Eenhoorn te 
Amersfoort  

Inhoud Verslag 1 

 2 
Dagvoorzitter: drs. D. (Duco) Hoogland  3 
Aanwezige bestuursleden: mw. mr. dr. M.F. (Margo) Andriessen (voorzitter)  4 
 drs. M. (Maarten) ten Doesschate (penningmeester) 5 
 dhr. J. (Jos) van der Geest  6 
 prof. dr. E.S. (Eddy) Houwaart 7 
 mw. mr. B.L.M. (Barbara) Middeldorp (secretaris)  8 
 drs. Ch. (Chris) Leeuwe  9 
 mw. mr. C.M.J.C. (Carla) Pauw-van Doormalen  10 
 drs. Ph. E. (Flip) Sutorius 11 
 prof. dr. E. (Eugene) Sutorius  12 
Aanwezig namens het bureau: mw. drs. A.G. (Agnes) Wolbert  13 
Aantal aanwezige leden: ongeveer 200 personen  14 
Verslag: mw. E.J. (Elise) Gieselaar, Business 2gether 15 
 16 
 17 

1. Opening 18 
 19 
Mevrouw Andriessen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Deze Algemene Ledenvergadering 20 
gaat vooral over 2017. In de Algemene Ledenvergadering van 9 december 2017 is gesproken over 2018 en 21 
zijn de begroting en het jaarplan besproken. De heer Ten Doesschate, penningmeester, zal straks een 22 
toelichting geven op het financieel jaarverslag. De heer Houwaart, die de vorige vergadering niet aanwezig 23 
was, zal iets vertellen over het eerste onderzoek van het NVVE-Fonds.  24 
Het is ook een bijzondere Algemene Ledenvergadering omdat dit haar laatste vergadering is als voorzitter 25 
van het bestuur. Zij heeft een goed gevoel over haar opvolging in de vorm van de benoeming van de heer 26 
Cohen, de aanwezigheid van mevrouw Wolbert als directeur en een enthousiast bestuur. Volgens haar is 27 
het nodig om een sterke leiding en een enthousiast bestuur te hebben omdat de buitenwereld dit ook 28 
vraagt. In de Relevant heeft zij hierbij stilgestaan. Het valt op dat de rechterlijke macht en het openbaar 29 
ministerie op dit moment rond euthanasie een gure wind laten waaien. Zij wijst in dit kader op het treurige 30 
vonnis inzake Albert Heringa en de bijna vijandige uitlatingen van de procureur generaal Rinus Otte richting 31 
artsen die bereid zijn om euthanasie uit te voeren. Ook wordt de NVVE geconfronteerd met de politiek in 32 
de vorm van het kabinet dat een aantal voorzichtige uitspraken heeft gedaan over het levenseinde, maar 33 
nog geen actie heeft ondernomen. Daarom is belet bij de minister gevraagd. Dit belet is gisteren 34 
ontvangen. Er moet nog onderzoek gedaan worden en over een maand kan een brief verwacht worden. Zij 35 
ervaart echter wel dat minister De Jonge gericht is op samenwerking. Er is dus werk aan de winkel. 36 
 37 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 38 
 39 
De dagvoorzitter stelt zich in het kort voor en geeft een toelichting op de agenda. Hij constateert dat de 40 
voorliggende agenda kan worden vastgesteld. Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.  41 
 

3. Verslag van ALV d.d. 9 december 2017  42 
 43 
De dagvoorzitter geeft aan dat als er tekstuele opmerkingen over de verslagen zijn die niet ter vergadering 44 
worden behandeld, maar dat die bij de inschrijfbalie of via de e-mail kunnen worden ingediend. 45 
Inhoudelijke opmerkingen worden wel behandeld.  46 
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Pagina 7: De heer Has mist in het verslag bij agendapunt 9 (Informatie Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-1 
model) de toelichting die door mevrouw Pelzer is gegeven. Hij is van mening dat ook de leden die niet 2 
aanwezig waren bij de Algemene Ledenvergadering hiervan op de hoogte moeten worden gesteld. De 3 
dagvoorzitter antwoordt dat deze algemene vraag aan de orde kan komen bij agendapunt 5 (Raad van 4 
Toezicht/Raad van Bestuur-model). Voorts verwijst hij naar de inhoudelijke stukken die geraadpleegd 5 
kunnen worden via de website van de NVVE.  6 
 7 
Pagina 8: Mevrouw Van der Putten herinnert aan de toezegging van de dagvoorzitter dat haar vraag over 8 
de statuten bij de rondvraag zou terugkomen. Dit is helaas niet gebeurd. Zij pleit ervoor dat zij deze vraag, 9 
het gaat om een zaak die al lang sleept, alsnog kan stellen. De dagvoorzitter zegt toe dat mevrouw Van der 10 
Putten bij de rondvraag alsnog de ruimte krijgt om haar vraag te stellen.  11 
 12 
De dagvoorzitter concludeert dat de Algemene Ledenvergadering besluit het verslag van de Algemene 13 
Ledenvergadering van 9 december 2017 vast te stellen. 14 
 15 

4. Privacybeleid  16 
 17 
Mevrouw Wolbert heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij wenst iets te zeggen over de nieuwe 18 
wetgeving in de vorm van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is ook voor de 19 
NVVE van toepassing. Bij de NVVE worden alleen gegevens bewaard die te maken hebben met het 20 
lidmaatschap. Het is voor de NVVE bijvoorbeeld van belang te weten of leden een wilsverklaring van de 21 
NVVE hebben aangevraagd. Het is namelijk een service van de NVVE om leden te helpen met het 22 
actualiseren van wilsverklaringen. Volgens de nieuwe wetgeving moet aangegeven worden waar de 23 
persoonlijke gegevens blijven en wat hiermee gedaan wordt. Er worden dus alleen gegevens bewaard die 24 
strikt noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden periodiek op juistheid gecontroleerd. Leden kunnen dit ook 25 
digitaal doen door op hun eigen accountomgeving in te loggen op ‘mijn NVVE’ of contact opnemen met het 26 
bureau. Goede beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens zijn belangrijke aspecten. De communicatie 27 
met de NVVE via de  28 
e-mail is beveiligd, maar dit geldt waarschijnlijk niet voor de eigen e-mail van leden. Het is derhalve van 29 
belang om hierop beducht te zijn als leden vertrouwelijke zaken via de e-mail met de NVVE willen delen. De 30 
NVVE deelt geen gegevens met andere partijen. Wel worden onder allerlei voorwaarden huisadressen 31 
verstrekt voor de functie waarvoor men lid is van de NVVE (bijvoorbeeld aan de drukker gegeven voor de 32 
verzending van de Relevant). Ten slotte verwijst zij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens 33 
(autoriteitpersoonsgegevens.nl), kunnen er e-mails gestuurd worden naar privacy@NVVE.nl of kan er 34 
gebeld worden naar de NVVE (020 62 00 690).  35 
 36 
Vragen 37 
 38 
De heer Van der Meer brengt naar voren dat hij alleenstaand is en dat hij een wilsverklaring heeft. Kan hij 39 
zijn wilsverklaring laten registreren bij de NVVE? Mevrouw Wolbert antwoordt dat de NVVE geen 40 
wilsverklaringen beheert. Zij adviseert om de wilsverklaring te laten registeren bij de huisarts en met 41 
hem/haar het gesprek hierover aan te gaan. Mevrouw Dijkhuis refereert aan de vraag van de heer Van der 42 
Meer en adviseert om een levenstestament op te laten maken. De dagvoorzitter vindt dit een goede 43 
suggestie, maar wijst erop dat die niet betrekking heeft op het voorliggende agendapunt.  44 
 45 
De heer Brinckman adviseert om in de presentatie in de zin ‘er worden geen gegevens gedeeld met 46 
commerciële instellingen’ het woord ‘commerciële’ weg te laten. Mevrouw Wolbert zegt toe dat dit zal 47 
worden aangepast.  48 
 49 
De heer Ruimschoot geeft aan dat in de presentatie de naam van de website van de Autoriteit 50 
Persoonsgegevens niet juist is weergegeven. Het moet zijn autoriteitpersoonsgegevens.nl. Mevrouw 51 
Wolbert zegt toe dat dit zal worden aangepast.  52 
 

mailto:privacy@NVVE.nl
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De heer Van Meerten vraagt wat er gebeurt met de persoonsgegevens als iemand overlijdt. Mevrouw 1 
Wolbert antwoordt dat deze vraag is voorgelegd aan specialisten. Het voorlopige antwoord is dat de vraag 2 
eigenlijk niet relevant is, omdat als iemand is overleden men geen persoon meer is in de zin van de wet op 3 
de privacybescherming. Per definitie worden mensen niet direct uit het gegevensbestand geschrapt, omdat 4 
de gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek wel relevant kunnen zijn. Als deze gegevens 5 
gebruikt zouden kunnen worden, zijn die geanonimiseerd en niet tot individuele personen herleidbaar.  6 
 7 
De heer Fokkema adviseert om de presentatie die vandaag wordt gegeven over privacybeleid op te nemen 8 
in de volgende Relevant. Mevrouw Wolbert bedankt voor deze voor de hand liggende suggestie. Zij zal die 9 
meenemen. Het is de bedoeling om het privacybeleid bij alle leden van de NVVE onder de aandacht te 10 
brengen. 11 
 12 
De dagvoorzitter bedankt mevrouw Wolbert voor de presentatie en het beantwoorden van de vragen.  13 
 14 

5. Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model  15 
 16 
Mevrouw Andriessen licht toe dat de vorige Algemene Ledenvergadering is gesproken over de overgang 17 
naar het Raad van Toezicht-model. Waarom wordt naar dit model overgegaan? Het bestuur, dat bestaat uit 18 
vrijwillige leden en dit er vaak bij doet als nevenactiviteit, heeft de verantwoordelijkheden gedelegeerd aan 19 
de directeur en houdt toezicht hierop. Deze situatie wil men formaliseren. Het bestuur is van mening dat 20 
het een goede stap is om over te gaan op een Raad van Toezicht-model.  21 
 22 
De dagvoorzitter licht toe dat aan de Algemene Ledenvergadering gevraagd wordt om richting te geven aan 23 
de verdere uitwerking van het Raad van Toezicht-model zodat op 8 december 2018 een besluit hierover 24 
kan worden genomen.  25 
 26 
Vragen 27 
 28 
De heer Van der Meer vraagt of met een Raad van Toezicht-model er toezicht wordt gehouden op het 29 
bestuur. Mevrouw Andriessen antwoordt hierop bevestigend. De directeur wordt bestuurder en het 30 
bestuur wordt Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder, maar bestuurt 31 
niet meer mee.  32 
 33 
De heer Enthoven verwijst naar artikel 7 genoemd op pagina 29 waar staat dat de Raad van Toezicht uit zijn 34 
midden een voorzitter kiest. Volgens hem moet de benoeming van deze eminente functie gedaan worden 35 
door de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan. Verder wordt op pagina 34 gesproken over ‘de 36 
organen’. Hij mist daarbij de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan van de vereniging.  37 
 38 
Mevrouw Baars vindt het goed dat er overgegaan wordt naar een Raad van Toezicht-model. Zij mist in de 39 
stukken echter dat de Raad van Toezicht zich conformeert aan de governance code voor toezichthouders. 40 
Verder vindt zij de informatieverstrekking van de bestuurder aan de Raad van Toezicht niet terug. Zij vraagt 41 
hierop een reactie.  42 
 43 
Mevrouw Willemsen vraagt wie de voordracht doet voor de leden van de Raad van Toezicht. Zij neemt aan 44 
dat de Algemene Ledenvergadering die goedkeurt.  45 
 46 
Mevrouw Andriessen geeft aan dat het niet de bedoeling is dat de Raad van Toezicht uit zijn midden een 47 
voorzitter benoemt. Dit doet de Algemene Ledenvergadering. Dit zal aangepast worden. In de toelichting 48 
wordt aangegeven dat er gewerkt wordt conform de governance code. Voor de informatieverstrekking van 49 
de bestuurder naar de Raad van Toezicht wordt een bestuursreglement opgesteld. Dit reglement zal tijdens 50 
de volgende Algemene Ledenvergadering in december 2018 aan de vergaderstukken worden toegevoegd. 51 
Aan de positie van de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan verandert niets. Nieuwe leden voor 52 
de Raad van Toezicht worden aan de Algemene Ledenvergadering voorgedragen. Ten slotte worden alle 53 
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opmerkingen, die vandaag worden gemaakt, genoteerd. Deze worden bekeken en tijdens de Algemene 1 
Ledenvergadering op 8 december 2018 wordt hierop teruggekomen.  2 
 3 
Mevrouw Buis neemt aan dat wanneer de Ledenadviesraad wordt opgericht die in de statuten ook als een 4 
van de organen wordt opgenomen.  5 
 6 
De dagvoorzitter wijst erop dat deze vraag op dit moment niet voorligt en dat die eigenlijk bij agendapunt 9 7 
(Ledenadviesraad) moet terugkomen. Mevrouw Wolbert vult hierop aan dat het de bedoeling is dat de 8 
Ledenadviesraad vandaag wordt benoemd. Vervolgens wordt de Ledenadviesraad meegenomen in de 9 
statuten die op 8 december 2018 moeten worden goedgekeurd.  10 
 11 
Mevrouw Defesche vraagt of de huidige bestuursleden die voor een groot gedeelte nieuw zijn demissionair 12 
worden of dat er een nieuwe Raad van Toezicht wordt voorgedragen.  13 
 14 
Mevrouw Kuiper verwijst naar pagina 35 waar staat dat de Raad van Toezicht de directeur/ bestuurder 15 
benoemt, schorst en ontslaat. Zij is geschrokken over dit artikel. Dit vindt zij nogal ver gaan. Wat blijft er op 16 
deze manier over van de NVVE waar zij al 40 jaar lid van is? De Raad van Toezicht zegt haar niets.  17 
 18 
De heer Van der Molen verwijst naar pagina 35 waar het gaat over de situatie dat er tijdelijk in de positie 19 
van bestuurder moet worden voorzien en dat het mogelijk gemaakt wordt dat dit een lid van de Raad van 20 
Toezicht is. Hij vindt de hier gekozen oplossing erg ongelukkig. Een lid van de Raad van Toezicht kan tijdelijk 21 
bestuurder zijn, maar dan zonder stemrecht. Hij is van mening dat dit een onwenselijke situatie is.  22 
 23 
De heer Van Riemsdijk brengt naar voren dat voorgesteld wordt om de begroting door de Algemene 24 
Ledenvergadering goed te laten keuren in plaats van vast te laten stellen. Hij vindt het logischer dat in het 25 
voortraject een goedkeuring plaatsvindt door de Raad van Toezicht en de directeur en dat een definitieve 26 
afronding van de begroting plaatsvindt door vaststelling van de Algemene Ledenvergadering.  27 
Mevrouw Van der Putten wenst naar aanleiding van de opmerking die is gemaakt door de directeur over 28 
de Ledenadviesraad aan te geven dat deze raad een adviesorgaan is en geen bestuursorgaan.  29 
 30 
Mevrouw Andriessen wijst erop dat de Ledenadviesraad inderdaad geen bestuursorgaan is. Het komende 31 
half jaar wordt nog uitgezocht op welke wijze de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd. Het 32 
gaat echter meer om een structuurverandering en niet om een persoonsverandering. Zij kan zich echter 33 
best voorstellen dat in december 2018 de bestuursleden worden voorgedragen als leden van de Raad van 34 
Toezicht.  35 
Wat betreft het artikel over de tijdelijke vervanging van de directeur/bestuurder door een lid van de Raad 36 
van Toezicht constateert zij dat dit geen goed artikel is. Zij raadt het bestuur aan om verandering hierin aan 37 
te brengen voordat dit in december 2018 aan de Algemene Ledenvergadering wordt gepresenteerd.  38 
De vraag of de begroting door de Algemene Ledenvergadering moet worden vastgesteld of goedgekeurd, 39 
wordt meegenomen en bestudeerd. In december 2018 zal tijdens de Algemene Ledenvergadering hierop 40 
teruggekomen worden.  41 
De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder en heeft de mogelijkheid wanneer een directeur/ 42 
bestuurder niet goed functioneert om daar afscheid van te nemen.  43 
 44 
Mevrouw Van der Putten heeft nog een principieel punt. In de vorige Algemene Ledenvergadering is 45 
besloten dat verder onderzoek gedaan zou worden naar een Raad van Toezicht-model. Er waren echter 46 
veel leden die bezwaar hadden tegen deze verandering. Als zij dan in de samenvatting op pagina 27 leest 47 
dat gezien de omvang en complexiteit van de vereniging geen bestuur meer past waarvan de leden hun 48 
taak als nevenactiviteit uitvoeren, dan vraagt zij zich af hoe zij dit moet lezen. Wordt de Raad van Toezicht 49 
een fulltime job? Verder staat er dat er bij het Raad van Toezicht-model een toezichthoudende laag wordt 50 
ingebouwd. Wat voor laag moet zij zich hierbij voorstellen? Voorts staat aangegeven dat de directeur in de 51 
praktijk als directeur/bestuurder functioneert. Volgens haar is dit al jaren zo, is er dus geen sprake van een 52 
verandering, maar moet de huidige situatie geformaliseerd worden. Waar is al deze ‘fuzz’ voor nodig? Zij 53 
ziet nog steeds de noodzaak van een Raad van Toezicht-model niet in. Zij heeft hier heel veel reserves bij.  54 
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De heer Vlug brengt naar voren dat hij in verschillende bestuursfuncties heeft gefunctioneerd. Volgens hem 1 
schept een Raad van Toezicht-model veel duidelijkheid en geeft dit rolverduidelijking. Ook heeft de 2 
directeur/bestuurder meer speelruimte en kan deze sneller en adequater handelen. De Raad van Toezicht 3 
staat dan op afstand en kan zich meer met hoofdzaken bezighouden. Hij is een groot voorstander van een 4 
Raad van Toezicht-model.  5 
 6 
Mevrouw Andriessen bedankt de heer Vlug voor zijn mening en uitleg over het Raad van Toezicht-model. 7 
Het gaat, zoals ook wordt aangegeven, inderdaad om een formalisering van de huidige situatie. Daar is 8 
ernstige behoefte aan. Er verandert niets inzake de nevenactiviteiten van de Raad van Toezicht, omdat het 9 
gaat om dezelfde bestuurders. Tenslotte is er geen sprake van een nieuwe laag, maar een andere 10 
verhouding die wordt geformaliseerd.  11 
 12 
De dagvoorzitter besluit per acclamatie dat de Algemene Ledenvergadering goedkeuring geeft aan de 13 
verdere uitwerking van het Raad van Toezicht-model en dat deze uitwerking op 8 december 2018 aan de 14 
Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd.  15 
 
 

6. Jaarverslag 2017  16 
 17 
Vragen  18 
 19 
Mevrouw Willemsen vraagt een verklaring waarom er in 2017 vijf inspreeklocaties waren en dit aantal in 20 
2018 tien is. Volgens haar waren dit de afgelopen jaren er veel meer en staat dit niet goed vermeld.  21 
 22 
Mevrouw De Oude is positief verrast over het heldere en goed leesbare jaarverslag 2017. Complimenten 23 
daarvoor.  24 
 25 
De heer Has sluit zich aan bij mevrouw De Oude als het gaat om het heldere en goed leesbare jaarverslag. 26 
Wel pleit hij ervoor om nog een grafiek op te nemen als het gaat om de leeftijden van de leden.  27 
 28 
Mevrouw Van der Putten vraagt aandacht voor de grafiek ziekteverzuim en de toelichting op pagina 61. Zij 29 
maakt zich zorgen over de hoogte van het ziekteverzuim. In 2016 was dit percentage 10,38% en voor 2017 30 
was de opdracht om het percentage onder de 7,5% en in 2018 onder de 5% te laten uitkomen. Dit 31 
percentage is niet gehaald. In 2017 was het percentage 9,5%. Wat is de reden dat het 32 
ziekteverzuimpercentage nog steeds zo hoog is en is het percentage werk gerelateerd?  33 
 34 
De heer Van Meerten verwijst naar de missie op pagina 52 en geeft aan dat deze bij hem beter overkomt 35 
dan de doelstellingen van de vereniging die genoemd worden in de statuten. Verder verwijst hij naar de 36 
grafiek op pagina 56 waar gesproken wordt over de in- en uitstroom. Hij pleit ervoor om de uitstroom te 37 
splitsen in vrijwillige en onvrijwillige uitstroom.  38 
 39 
Mevrouw Mol verwijst naar de suggestie om een grafiek over leeftijden op te nemen. Als actief vrijwilligster 40 
ervaart zij op haar leeftijd dat oud uit is. Zij is er dan ook geen voorstander van om een dergelijke grafiek op 41 
te nemen.  42 
 43 
De heer Van der Meer pleit ervoor om in de grafieken geen onderscheid te maken tussen mannen en 44 
vrouwen en de term ‘lid’ te hanteren.  45 
 46 
Mevrouw Wolbert vindt het een goede suggestie om een grafiek met leeftijden op te nemen. Dit is voor de 47 
NVVE relevant om te weten. Zij zal deze suggestie meenemen. Het ziekteverzuimpercentage is een 48 
belangrijke indicator hoe het binnen een organisatie gaat. Het korte ziekteverzuim daalt. De belangrijkste 49 
reden voor het hoge ziekteverzuim is een medewerker die langdurig ziek was. Deze medewerker is 50 
inmiddels uit dienst en het ziekteverzuimpercentage is op dit moment gedaald.  51 
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De dagvoorzitter concludeert dat de Algemene Ledenvergadering besluit het jaarverslag 2017 vast te 1 
stellen.  2 
 3 

7. Financieel verslag 2017  4 
 5 
De heer Ten Doesschate geeft een toelichting op het financieel verslag 2017. Er heeft, mede dankzij de 6 
medewerkers die werkzaam zijn op het bureau, een goede jaarafsluiting plaatsgevonden. De NVVE is een 7 
financieel gezonde vereniging met ruime reserves en zeer liquide. Tevens geeft hij een toelichting op de 8 
ambities voor de komende jaren.  9 
 10 
 11 
Vragen 12 
 13 
De heer Enthoven vraagt een verklaring waarom de communicatiekosten voor 281.000 euro zijn begroot, 14 
er in 2017 135.000 euro is uitgegeven en er voor 2018 een bedrag van 562.000 euro is begroot. Verder is er 15 
een post reputatie- en imagoschade opgenomen en vraagt hij hierop een toelichting te geven. Hoeveel 16 
leden hebben opgezegd en wat wordt gedaan om deze leden weer terug te krijgen? De heer Ten 17 
Doesschate antwoordt dat als het gaat om reputatie- en imagoschade de NVVE verplicht is om een risico-18 
inschatting te maken. In dit kader is een van de risico’s dat als een rechtszaak tegen de NVVE aangespannen 19 
wordt imagoschade het resultaat hiervan kan zijn. In de begroting van 2018 heeft een verschuiving 20 
plaatsgevonden van de verschillende posten waardoor de communicatiekosten hoger uitkomen. De post 21 
overige activiteiten wordt daarmee lager. In het jaarverslag 2017 dat is vastgesteld wordt aangegeven 22 
waarom de communicatiekosten in 2017 lager waren.  23 
 24 
De heer Van der Meer vraagt of de wisseling van de accountant op basis van wettelijke voorschriften heeft 25 
plaatsgevonden. Verder gaat hij ervan uit dat de penningmeester zoveel mogelijk de interne controle 26 
uitoefent.  27 
 28 
Mevrouw Rem vraagt een toelichting waarom de inkoop van de penningen (pagina 67) op nul is begroot.  29 
 30 
De heer Van Drielen brengt naar voren dat de personeelskosten in 2018 voor een lager bedrag dan vorige 31 
jaren zijn gebudgetteerd. Hij vraagt of hierop een toelichting gegeven kan worden.  32 
 33 
De heer Has mist in de stukken een toelichting op de verlies- en winstrekening. Is dit correct? Verder wordt 34 
op pagina 78 gesproken over overige vorderingen en de post ‘waarborgfonds Post NL’. Hij heeft ervaren dat 35 
als hierover in overleg gegaan wordt deze waarborgsom verlaagd kan worden. Voorts vraagt hij of de 36 
verlies- en winstrekening ook nog gepubliceerd wordt op de website van de NVVE. Ten slotte verwijst hij 37 
naar nieuwe wetgeving die ingaat per 1 januari 2019 over het publiceren van stukken op de website. Dit is 38 
wetgeving om de status van ANBI niet te verliezen. Verenigingen kunnen hiermee in de problemen komen 39 
als ze dit niet zorgvuldig doen.  40 
 41 
De heer Ten Doesschate meldt dat het in het kader van ‘good governance’ gebruikelijk is om na zeven jaar 42 
over te stappen naar een andere accountant. Dit is echter niet wettelijk voorgeschreven. Gekozen is voor 43 
accountantskantoor BDO die extra aandacht gaat besteden aan de AO/IC. Hij zal in het nieuwe 44 
bestuursmodel als penningmeester een adviesfunctie blijven houden. 45 
De inkoop van de penningen is begroot op nul, omdat die zijn overgedragen aan een andere organisatie.  46 
Het feit dat de personeelskosten lager zijn, heeft te maken met de mutaties in het personeel die er waren, 47 
een langdurig zieke medewerker die nog op de loonlijst stond en nu gaat vertrekken. Tegelijkertijd wordt 48 
een aantal nieuwe posities ingezet. Hij weet in dit kader dan ook niet of de begroting 2018 op het gebied 49 
van de personele kosten gehaald gaat worden. Alles bij elkaar wordt binnen de begroting gebleven. Zeker 50 
omdat de legaten en erfstellingen toenemen, is er voor de verlies- en winstrekening geen groot risico. 51 
Uiteraard is het terecht dat de nodige aandacht hieraan besteed moet worden.  52 
Er staat een toelichting op de verlies- en winstrekening van 2017 op pagina 82, 83, 84 en 85. 53 
Op de website staat een jaarrekening van 2017. Dit zal ook gedaan worden voor 2018, conform alle ANBI-54 
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verplichtingen. Eerst moet de jaarrekening goedgekeurd worden door de Algemene Ledenvergadering en 1 
daarna zal die op de website geplaatst worden. Hij is er geen voorstander van om alle gedetailleerde 2 
informatie die vandaag wordt gepresenteerd op de website te plaatsen. Hij zal dit in het bestuur opnemen.  3 
 4 
Mevrouw De Oude bedankt de heer Ten Doesschate voor de uitgebreide informatie waarvan zij niet zoveel 5 
begrijpt. Zij suggereert om voor een volgende Algemene Ledenvergadering de cijfers op een zodanige wijze 6 
te presenteren dat leden ervoor kunnen kiezen om hier wel of niet bij aanwezig te zijn.  7 
 8 
De heer Ten Doesschate geeft mevrouw De Oude gelijk. Het gaat echter om een verplichting om de cijfers 9 
te presenteren. Hij zal voor een volgende keer alleen de meest noodzakelijke informatie presenteren, zodat 10 
eenieder dit kan volgen.  11 
 12 
De dagvoorzitter bedankt de heer Ten Doesschate voor de presentatie en de beantwoording van de 13 
vragen. Hij concludeert dat het financieel verslag 2017 door de Algemene Ledenvergadering wordt 14 
goedgekeurd.  15 
 16 

8. Voorstel tot (her)benoeming van de Commissie van Beroep, zoals bedoeld in artikel 18 van de 17 
statuten.  18 

 19 
De dagvoorzitter concludeert dat de Algemene Ledenvergadering besluit de leden van de Commissie van 20 
Beroep te herbenoemen.  21 
 22 
Schorsing 23 
 24 

9. Introductie NVVE Fonds – start eerste onderzoek  25 
 26 
De heer Houwaart brengt naar voren dat er inmiddels een NVVE Fonds is. De Algemene Ledenvergadering 27 
heeft vorig jaar besloten om dit fonds in het leven te roepen met als doel om wetenschappelijk onderzoek 28 
naar vraagstukken rondom het levenseinde te stimuleren. Hieraan wordt de komende maanden invulling 29 
gegeven. Het NVVE Fonds steunt de Leerstoel die in het AMC is gevestigd. Het is de vraag of verder gegaan 30 
moet worden met de Leerstoel en onder welke voorwaarden dit gedaan zou moeten worden. Een maand 31 
geleden is een rapport verschenen waarin de Leerstoel is geëvalueerd. Dit was een positief rapport, maar 32 
wel met een kritische kanttekening. Deze kritische kanttekening betreft vooral de omgeving waarin de 33 
hoogleraar werkt of komt te werken. Het bestuur gaat met het bestuur van het AMC praten om de 34 
omstandigheden voor de hoogleraar te verbeteren. Daarna wordt een besluit genomen over de 35 
continuering van de hoogleraar, Suzanne van de Vathorst.  36 
Een ander doel van het fonds is om onderzoek te stimuleren. Er is dit voorjaar een subsidieaanvraag 37 
gehonoreerd. Deze subsidie gaat hij aanbieden aan de leider van het onderzoek professor Dick Willems die 38 
daarna iets gaat vertellen over het project dat de NVVE subsidieert. De NVVE vindt het belangrijk om kennis 39 
te bevorderen over de vraag hoe het in Nederland toe gaat met het levenseinde als het gaat om de 40 
medische, de hulpverleners- of autonome route. Dit is goed voor de meningsvorming, het publieke debat, 41 
de kwaliteit van de hulpverlening en een zorgvuldige politieke besluitvorming. Het bestuur en de 42 
Adviescommissie hebben gebrainstormd over thema’s die voor steun in aanmerking kunnen komen.  43 
 44 
Thema’s kunnen zijn:  45 
 Huisartsen en de criteria die zij hanteren bij een verzoek tot euthanasie.  46 
 De praktijk en de implicaties van de autonome route.  47 
 Levenseinde en euthanasie bij mensen met psychiatrische klachten.  48 
 De positie van de naasten.  49 
 Onderzoek naar culturele tradities rond kwesties van persoonlijke vrijheid, recht op sterven, zelfrespect 50 

en grenzen van het leven.  51 
 52 
De komende weken wordt er een oproep gedaan om interessante onderzoeksthema’s en plannen in te 53 
dienen bij de NVVE. De Adviescommissie kan hier dan naar kijken en hierover adviseren. Op de website van 54 
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de NVVE staan een e-mailadres en telefoonnummer waar de thema’s ingediend kunnen worden en waar 1 
vragen gesteld kunnen worden.  2 
Een eerste subsidieaanvraag is gehonoreerd. Hierbij gaat het om steun aan een onderzoek bij het AMC naar 3 
patiënten met psychiatrische klachten die met een levenseinde vraagstuk zitten. Het betreft een relevant 4 
onderzoek dat uitgevoerd wordt door een deskundig team van onderzoekers, dat al geruime tijd ervaring 5 
heeft op het terrein van dit onderzoek. Volgens het bestuur sluit het onderzoek ook aan bij de knelpunten 6 
die de NVVE in Vrijheid van Sterven heeft aangegeven. Naar het oordeel van het bestuur kan door het 7 
onderzoek beter zicht worden verkregen op de hulpverleningspraktijk rond psychiatrische patiënten met de 8 
wens tot levensbeëindiging. Ook vindt men het van belang dat het onderzoeksteam de 9 
onderzoeksresultaten wil inzetten voor scholing en nascholing van professionals en wil bijdragen aan het 10 
publieke debat. Vervolgens biedt hij symbolisch de subsidie aan professor Dick Willems aan, projectleider 11 
van het onderzoek.  12 
 13 
Professor Dick Willems bedankt de heer Houwaart voor de subsidie en het in zijn onderzoeksteam gestelde 14 
vertrouwen. Het onderzoek heet ‘Wat is de huidige praktijk rond verzoeken om levensbeëindiging in de 15 
psychiatrie’? Volgens hem is het een relevant en actueel onderwerp. Uit het laatste evaluatieonderzoek van 16 
de Euthanasiewet werd duidelijk dat het aantal ingewilligde gevallen van euthanasie/hulp bij levenseinde 17 
bij psychiatrische patiënten is toegenomen. Ook bleek in vergelijking met vijf jaar geleden dat de mate 18 
waarin psychiaters het denkbaar achten dat zij zouden meewerken aan zo’n verzoek is gedaald. Dit is een 19 
merkwaardige discrepantie die om nader onderzoek vraagt.  20 
De mensen met psychiatrische aandoeningen die vragen om levenseinde is een specifieke groep mensen. 21 
De weloverwogenheid en duurzaamheid van zo’n verzoek zijn daarbij belangrijk. De wilsonbekwaamheid 22 
kan wisselen. Wel is er de erkenning dat je aan een psychische aandoening net zo (en misschien nog wel 23 
meer) ondraaglijk en uitzichtloos kan lijden als aan een lichamelijke aandoening. Een belangrijk verschil met 24 
iemand met een lichamelijke aandoening is dat zo’n verzoek onderdeel kan zijn van zijn of haar 25 
psychiatrische ziekte.  26 
Een ander probleem is de overdracht en tegenoverdracht die te maken heeft met de relatie tussen de 27 
hulpverlener en de psychiatrische patiënt. Dit maakt een euthanasieverzoek extra ingewikkeld. Verder is 28 
het zo dat in de discussie rond psychiatrie het vooral gaat om hulp bij zelfdoding en dat er nauwelijks wordt 29 
gesproken over euthanasie in de zin van het toedienen van een middel door iemand anders. Men weet dat 30 
de helft van deze verzoeken niet door psychiaters en waarschijnlijk door huisartsen worden uitgevoerd. 31 
Men weet weinig hoe huisartsen met deze verzoeken omgaan. Dit behelst een deel van het onderzoek. Ook 32 
zullen de patiënten met psychiatrische aandoeningen en hun familie en naasten deel uitmaken van het 33 
onderzoek.  34 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Rosalie Pronk die betrokken was bij het eerdere evaluatieonderzoek 35 
van de Euthanasiewet en zal worden begeleid door Suzanne van de Vathorst en door hem. Dit wordt de 36 
komende jaren gedaan. Er is al gestart met het verzamelen van mensen die worden geïnterviewd.  37 
Hij wil de NVVE hartelijk danken voor de subsidie. Ook omdat zo’n onderzoek wel een beetje riskant is. Je 38 
weet niet wat eruit komt en misschien komen er uitkomsten uit die niet bevallen. Hij houdt de NVVE op de 39 
hoogte van de voortgang van het onderzoek.  40 
 41 
 42 
Vragen  43 
 44 
De heer Van der Meer vraagt in hoeverre er samengewerkt wordt met de VU (professor Scherder) of dat er 45 
sprake is van een zekere competitie.  46 
 47 
Een NVVE-lid vraagt waar het onderzoek plaatsvindt.  48 
 49 
Mevrouw Van der Putten wijst erop dat psychiaters ook onderdeel uitmaken van het probleem, omdat zij 50 
weet dat sommigen er geen probleem mee hebben om patiënten jarenlang door te behandelen. Dit vindt 51 
zij erg schrijnend en zij pleit ervoor om dit in het onderzoek mee te nemen.  52 
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Mevrouw Wijman wijst erop dat er psychiatrische patiënten zijn die ook lichamelijke problemen hebben en 1 
die wellicht voorrang krijgen. Zij vindt het belangrijk dat dit aspect wordt meegenomen.  2 
 3 
Professor Dick Willems antwoordt dat het AMC en de VU volgende week fuseren en dat er al jarenlang 4 
sprake is van samenwerking. Al het onderzoek dat plaatsvindt wordt in samenwerking met de VU gedaan. 5 
Er is zeker geen sprake van competitie. Het onderzoek heeft betrekking op geheel Nederland. Hij beaamt 6 
dat psychiaters ook onderdeel uitmaken van het probleem. Dit geldt overigens ook voor sommige 7 
huisartsen. Hier wordt zeker naar gekeken. Er zijn inderdaad psychiatrische patiënten, die ook somatische 8 
aandoeningen hebben. De kans bestaat dat de mensen die er een somatische aandoening bij hebben 9 
eerder een inwilliging van hun verzoek krijgen dan mensen die alleen een psychiatrische aandoening 10 
hebben. Het wordt zeker in kaart gebracht of dit echt zo is. Het zou ook omgekeerd kunnen zijn: mensen 11 
met een ernstige somatische aandoening die daarnaast een psychiatrische aandoening hebben zouden juist 12 
moeilijker euthanasie krijgen dan mensen die alleen een somatische aandoening hebben.  13 
 14 
De dagvoorzitter bedankt professor Willems voor de toelichting en het beantwoorden van de vragen.  15 
  16 
 17 

10. Nieuwe voorzitter NVVE  18 
 19 
 Toelichting op het werving- en selectieproces  20 

De heer E. Sutorius geeft een toelichting op het werving- en selectieproces. Een jaar na de nodige debatten 21 
binnen de NVVE uitgekomen tot de voordracht van een nieuwe voorzitter van de NVVE. Eerst is een 22 
oriëntatie gedaan wat voor soort voorzitter de NVVE nodig heeft. Bij het maken van een profiel werd het 23 
bestuur begeleid door bureau Holtrop Ravesloot. Het bestuur is erg blij met de uitkomsten hiervan. Tevens 24 
bleek dat er verschillend gedacht kan worden over een profiel. Een profiel is namelijk een soort van ‘word 25 
cloud’. Het profiel is tot stand gekomen in de gesprekken met alle betrokkenen (bestuur, leden, 26 
Ledenadviesraad en het bureau). Er heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met Holtrop Ravesloot en 27 
er zijn diverse mensen benaderd. Er was een betrekkelijk lange lijst van heel interessante en verschillende 28 
mensen. Bij dit moeilijke vraagstuk kon een draad gedestilleerd worden waaraan vastgehouden kon 29 
worden. Een van de draden is dat er een nieuwe directeur is waar de kandidaat wel bij moet passen. Ook 30 
was een vraag wat voor soort voorzitter er nodig is. Hieruit kwam naar voren dat de kandidaat iemand 31 
moet zijn die zich met gezag en bewezen ervaring moet opstellen in het interessante en ingewikkelde 32 
werkveld van de NVVE. Uiteindelijk is men uitgekomen op een kandidaat die het zou moeten worden als hij 33 
het zou willen doen. De benoemingscommissie is dan ook blij en trots om Job Cohen voor te dragen die 34 
binnen het ministerie van Justitie en de gemeente Amsterdam zijn sporen heeft verdiend.  35 
De dagvoorzitter constateert dat er geen vragen zijn over het werving- en selectieproces.  36 

 Benoeming voorzitter  37 
De heer Cohen brengt naar voren dat hij het proces kan volgen vanaf het moment dat hij door Holtrop 38 
Ravesloot werd benaderd. Hij heeft nooit over het voorzitterschap van de NVVE nagedacht. Wel vindt hij 39 
dat het voorzitterschap past binnen de criteria, hij is als pensionado in de positie dat hij kan kiezen, die hij 40 
hanteert als hij voor dit soort werkzaamheden wordt benaderd. Er zijn voor hem twee criteria van belang. 41 
Hij moet het leuk vinden en het moet interessant zijn. Hij vindt het in ieder geval interessant. De algemene 42 
doelstelling van de NVVE onderschrijft hij geheel. Het belang voor iedereen om zelf te kunnen besluiten 43 
over je levenseinde. Als je dit zegt, wordt het gelijk ook heel moeilijk. Juist het feit dat dit zo moeilijk is, dat 44 
dit voor ieder individu lastig is en dat het moeilijk is om na te denken over waar de grenzen liggen tussen 45 
wat in individuele gevallen wel en niet kan, hoe hierover politiek wordt gedacht en de ondersteuning van 46 
de NVVE om te komen tot passende oplossingen zijn voor hem erg belangrijk. Hij was daarom bereid om 47 
eens met het bestuur te praten. Dit was een leuk gesprek en daarna heeft hij aangegeven dat hij bereid is 48 
om voorzitter van de NVVE te worden.  49 
Hij wenst nog een paar woorden te zeggen die van belang zijn. Hij is het type voorzitter dat het wel eens 50 
heeft over ‘de boel bij elkaar houden’. Hij denkt dat dit op het terrein van de NVVE van belang is. Daarnaast 51 
is hij niet vies van oorlog voeren. Hij denkt dat dit ook nodig is in het kader van de lobbyactiviteiten en dat 52 
die zaken die in de vereniging belangrijk worden gevonden worden uitgedragen. Het moet dus gaan om de 53 
boel bij elkaar te houden en als het nodig is oorlog voeren. Tenslotte is hij benieuwd naar de ‘word cloud’. 54 
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Hij kan dan even kijken wat de elementen zijn waarover hij kan zeggen: “Sorry dan hebben jullie de 1 
verkeerde voorzitter”.  2 
 3 
De dagvoorzitter constateert dat er geen vragen zijn aan de beoogde voorzitter van de NVVE. Vervolgens 4 
concludeert hij dat de Algemene Ledenvergadering per acclamatie (er zijn geen stemgerechtigden die 5 
hoofdelijke stemming verlangen) besluit dat de heer Cohen wordt benoemd als voorzitter van de NVVE.  6 
 7 
Overdracht van de voorzittershamer  8 
Mevrouw Andriessen geeft aan dat zij nu geen voorzitter meer is van het bestuur. Zij heeft er alle 9 
vertrouwen in dat haar opvolger dit gaat overnemen. Vervolgens draagt zij de voorzittershamer over aan 10 
de heer Cohen en wenst zij hem veel succes toe.  11 
 12 
Dankwoord voor de aftredende voorzitter en de leden van het bestuur  13 
Mevrouw Andriessen heeft een afscheidswoord voor mevrouw Pauw en de heer Leeuwe die afscheid 14 
nemen als leden van het bestuur.  15 
 16 
Mevrouw Andriessen neemt afscheid als voorzitter van het bestuur. De heer Leeuwe spreekt dankwoorden 17 
uit namens het bestuur.  18 
 19 

11. Verlenging van de termijn van bestuurslid mevrouw Middeldorp  20 
 21 
De dagvoorzitter concludeert bij acclamatie dat de Algemene Ledenvergadering besluit de bestuurstermijn 22 
van mevrouw Middeldorp te verlengen tot 8 december 2018 waarna zij formeel herbenoemd wordt.  23 
 24 

12. Ledenadviesraad  25 
 26 
De heer D’Angremond herinnert eraan dat de Algemene Ledenvergadering in maart 2017 een projectgroep 27 
heeft ingesteld ter voorbereiding van een Ledenadviesraad. In september 2017 heeft de projectgroep een 28 
eerste advies aan het bestuur uitgebracht, dat in december 2017 aan de Algemene Ledenvergadering is 29 
voorgelegd. In de Algemene Ledenvergadering van december 2017 heeft men dit advies aanvaard. Dit 30 
advies hield in dat er een Ledenadviesraad zou komen. De projectgroep heeft toen de opdracht gekregen 31 
om een benoeming van de leden van de Ledenadviesraad voor te bereiden voor de Algemene 32 
Ledenvergadering van vandaag. Vervolgens heeft men een oproep gedaan die 46 belangstellenden 33 
opleverde. Hiervan zijn vanwege allerlei redenen acht personen afgevallen, voldeden zeven personen niet 34 
aan het profiel waardoor men 31 kandidaten overhield. Vervolgens heeft een selectie plaatsgevonden op 35 
basis van spreiding in de regio, leeftijd, mannen/vrouwen, de betrokkenheid bij het vrijwillig levenseinde, 36 
specifieke deskundigheid, een mix van oudgedienden en vers bloed en is er gekeken of de kandidaten in 37 
voldoende mate de klankbordfunctie konden vervullen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de voorliggende 38 
voordracht. Deze voordracht houdt in om 16 leden in de Ledenadviesraad te benoemen met een 39 
zittingsduur van maximaal drie jaar en een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. Na de benoeming zal 40 
de Ledenadviesraad samen met het bestuur een statutenwijziging voorbereiden, zodat daarin op een 41 
passende manier de Ledenadviesraad wordt opgenomen en zal de Ledenadviesraad zelf een intern 42 
reglement opstellen. Hiervoor heeft de projectgroep voor de Ledenadviesraad een werkdocument 43 
voorbereid. De taak van de projectgroep is gereed en wordt bij deze opgeheven. Trudy van den Berg en 44 
Willem Peeters zijn kandidaat voor de Ledenadviesraad vanuit de kern van de projectgroep. Drie leden 45 
vanuit de projectgroep hebben besloten om niet voor de Ledenadviesraad in aanmerking te komen. Deze 46 
personen blijven beschikbaar voor taken binnen de NVVE en de schil rondom de Ledenadviesraad. Hij 47 
spreekt de wens uit dat in de Algemene Ledenvergadering van december 2018 de statuten kunnen worden 48 
aangepast zodat de Ledenadviesraad hierin een bestendige plaats krijgt.  49 
 50 
De dagvoorzitter constateert dat er geen vragen zijn. Hij concludeert dat de Algemene Ledenvergadering 51 
bij acclamatie besluit om in te stemmen met de samenstelling van de Ledenadviesraad. Hij feliciteert de 52 
leden met hun benoeming.  53 
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13. Rondvraag 1 
 2 
De heer Dankaart sluit zich aan bij de opmerking van de heer Ten Doesschate als het gaat om de prettige 3 
samenwerking met het bureau. Hij is erg tevreden over de manier waarop men geholpen, opgeleid en er 4 
geluisterd en gedebatteerd wordt. Hij voelt zich zeer thuis bij de professionele en goede sfeer.  5 
 6 
Mevrouw Jobse is blij te horen dat de directeur en voorzitter van het bestuur bij de minister van 7 
Volksgezondheid waren. Uit de derde evaluatie van de Euthanasiewet kunnen getallen afgeleid worden. 8 
Van de 18.000 verzoeken om euthanasie zijn er 6.000 toegewezen. In de 12.000 gevallen waar euthanasie 9 
niet is verleend, zou 22% (2.500 mensen) vinden dat hun leven voltooid is. Zij komt dit cijfer nergens in 10 
publicaties tegen en zij wil nog even de aandacht hierop vestigen.  11 
 12 
De heer Pleijsier merkt op dat er door mevrouw Andriessen werd gesproken over een gure wind vanuit het 13 
Openbaar Ministerie. Is het bekend of het Openbaar Ministerie extra ijverig wordt als er door de douane 14 
een flesje Nembutal uit de post wordt gehaald? Mevrouw Wolbert antwoordt dat de NVVE heeft gemeend 15 
te moeten reageren op de uitspraken die door de heer Otte gedaan zijn. Hierbij ging het niet om 16 
handhaving van de wet omdat je daar niet op tegen kunt zijn, maar wel over de manier waarop en de 17 
timing. In Nederland is een zorgvuldige en goed uitgebalanceerde euthanasiepraktijk opgebouwd en dit wil 18 
zij graag zo houden. Het is onnodig om daarin angst en terughoudendheid te creëren. Daarom heeft de 19 
NVVE hierop gereageerd. Zij weet niet of er meer grenscontroles zijn. Het is wel zo dat er steekproefsgewijs 20 
gecontroleerd wordt en er soms mensen beboet worden, omdat zij op basis van de Opiumwet verboden 21 
middelen in het bezit hebben of besteld hebben. Zij heeft niet het idee dat dit nu vaker voorkomt.  22 
 23 
De heer Van der Meer heeft, mede namens twee andere personen die vandaag niet aanwezig zijn, een 24 
vraag. Hij vraagt om hen wel informatie te verstrekken, hetgeen geen pakken papier hoeven te zijn.  25 
 26 
Mevrouw Van der Putten geeft aan dat zij niet meer hoeft terug te komen op de oude kwestie. Zij gaat 27 
ervan uit dat hierover wel iets komt. Zij wil nog even terugkomen op de woorden die door mevrouw 28 
Wolbert zijn uitgesproken over het Openbaar Ministerie. Aan degenen die niet aanwezig waren bij de 29 
uitspraak in de zaak Albert Heringa wil zij vertellen dat de rechter zich op een dermate beledigende en 30 
agressieve wijze heeft geuit richting Albert Heringa en bijzonder krenkende persoonlijke feiten heeft 31 
verzonnen.  32 
 33 
Mevrouw Mol brengt naar voren dat zij blij is met de minister, omdat hij erg betrokken is bij de NVVE. Dit 34 
wil niet zeggen dat de NVVE op de barricades moet gaan. 35 
 36 
De heer Westerdijk wenst bij het agendapunt ‘jaarverslag 2017’ nog op te merken dat dit verslag bij 37 
acclamatie is vastgesteld met inachtneming van de opmerking die gemaakt is over meer en 38 
genuanceerdere grafieken. Tevens wil hij namens de Algemene Ledenvergadering mevrouw Andriessen 39 
bedanken voor haar ontwapenende, innemende, empathische wijze en humoristische omgang. Hij heeft 40 
daar veel respect voor.  41 
 42 
Mevrouw Defesche vraagt of de Algemene Ledenvergadering het ermee eens is dat de leden van de 43 
Ledenadviesraad even willen opstaan, zodat zij zich kenbaar kunnen maken. Vervolgens komen de leden 44 
van de Ledenadviesraad naar voren en wordt van hen een foto gemaakt.  45 
 46 

14. Sluiting 47 
De dagvoorzitter meldt dat na de vergadering in deze zaal meer informatie over de wilsverklaringen 48 
verkregen kan worden.  49 
 50 
De dagvoorzitter sluit de vergadering om 15:00 uur. De vergadering wordt afgesloten worden met een zeer 51 
gewaardeerde bijdrage van Vincent Bijlo.   52 



- 20 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018                                                    Verslag ALV 2 juni 2018 

 

Besluitenlijst 

Nr Besluit  

1. De dagvoorzitter concludeert dat de Algemene Ledenvergadering besluit het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van 9 december 2017 vast te stellen. 

2. De dagvoorzitter besluit per acclamatie dat de algemene ledenvergadering goedkeuring geeft aan de 
verdere uitwerking van het Raad van Toezicht-model en dat deze uitwerking op 8 december 2018 aan 
de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.  

3. De dagvoorzitter concludeert dat de Algemene Ledenvergadering besluit het jaarverslag 2017 vast te 
stellen.  

4. De dagvoorzitter concludeert dat het financieel verslag 2017 door de Algemene Ledenvergadering 
wordt goedgekeurd. 

5. De dagvoorzitter concludeert dat de Algemene Ledenvergadering besluit de leden van de Commissie 
van Beroep te herbenoemen.  

6. De dagvoorzitter concludeert dat de Algemene Ledenvergadering per acclamatie besluit dat de heer 
Cohen wordt benoemd als voorzitter van de NVVE. 

7. De dagvoorzitter concludeert bij acclamatie dat de Algemene Ledenvergadering besluit de 
bestuurstermijn van mevrouw Middeldorp te verlengen tot 8 december 2018 waarna zij formeel 
herbenoemd kan worden.  

8. De dagvoorzitter concludeert dat de Algemene Ledenvergadering bij acclamatie besluit om in te 
stemmen met de samenstelling van de Ledenadviesraad. 

 

Actielijst 

Nr Actie 

1. Privacybeleid – In de presentatie de juiste naam van de website vermelden, 
“autoriteitpersoonsgegevens.nl” in plaats van “Autoriteit Persoonsgegevens”. 

2. Raad van Toezicht/ Raad van Bestuur – De heer Enthoven verwijst naar artikel 7 genoemd op pagina 
29 waar staat dat de Raad van Toezicht uit zijn midden een voorzitter kiest. Volgens hem moet de 
keuze voor deze eminente functie gedaan worden door de Algemene Ledenvergadering als hoogste 
orgaan. HB zal dit nagaan  

3. Raad van Toezicht/ Raad van Bestuur – Mevrouw Van der Putten wens naar aanleiding van de 
opmerking die is gemaakt door de directeur over de Ledenadviesraad aan te geven dat deze raad een 
adviesorgaan is en geen bestuursorgaan.  

4. Jaarverslag 2017 – De heer Van Meerten verwijst naar de grafiek op pagina 56 waar gesproken wordt 
over de in- en uitstroom. Hij pleit ervoor om de uitstroom te splitsen in vrijwillige en onvrijwillige 
uitstroom.  

5. Jaarverslag 2017 – Mevrouw Wolbert zal de suggestie meenemen om een grafiek met leeftijden mee 
te nemen.  

6. Financieel verslag 2017 – De heer Has verwijst naar nieuwe wetgeving die ingaat per 1 januari 2019 
over het publiceren van stukken op de website. Dit is wetgeving om de ANBI status niet te verliezen.  
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7. Financieel verslag 2017 – Maarten ten Doesschate is er geen voorstander van om alle gedetailleerde 
informatie die tijdens de ALV is gepresenteerd op de website te plaatsen. Hij zal dit in het bestuur 
opnemen.  

 





- 23 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

Besturingsmodel NVVE 1 

V a n  b e s t u u r s m o d e l  n a a r  R a a d  v a n  T o e z i c h t - m o d e l   2 

Inleiding 3 

Het afgelopen jaar zijn verschillende notities voorgelegd aan de algemene ledenvergadering over 4 

besturingsmodellen en de afwegingen om over te gaan van een bestuursmodel naar een Raad van 5 

Toezicht-model. De algemene ledenvergadering is in juni akkoord gegaan met de verdere uitwerking van 6 

het Raad van Toezicht-model, dat wil zeggen om de conceptstatuten en -reglementen passend bij een Raad 7 

van Toezicht-model op te stellen. In de algemene ledenvergadering van 8 december 2018 wordt een besluit 8 

genomen over het gewenste besturingsmodel voor de NVVE.  9 

Raad van Toezicht-model 10 

In een Raad van Toezicht-model wordt de vereniging bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van 11 

Bestuur heeft de dagelijkse leiding, is hiervoor eindverantwoordelijk en is hierop aanspreekbaar. 12 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de uitvoering van de taken 13 

door de Raad van Bestuur, het functioneren van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken 14 

binnen de vereniging. De Raad van Toezicht benoemt tevens de externe accountant. Daarnaast staat de 15 

Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad ter zijde en fungeert voor de Raad van Bestuur als 16 

klankbord. De Raad van Toezicht, of een delegatie van de Raad van Toezicht, heeft minimaal één keer per 17 

jaar overleg met de personeelsvertegenwoordiging (PVT).  18 

De wijze waarop de invloed en bijdrage van de leden is georganiseerd, staat los van het besturingsmodel 19 

dat wordt gehanteerd. Deze zal niet wijzigen: de algemene ledenvergadering blijft het hoogste orgaan van 20 

de vereniging. De algemene ledenvergadering blijft net als in de huidige situatie het laatste woord hebben 21 

als het om belangrijke besluiten gaat, zoals de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening, het 22 

meerjarenplan en de ontbinding van de vereniging. Bovendien benoemt de algemene ledenvergadering de 23 

leden van de Raad van Toezicht. 24 

Afwegingen Raad van Toezicht-model 25 

In eerdere notities is uitgebreid stilgestaan bij de afwegingen om over te gaan op een Raad van Toezicht-26 

model. Samenvattend staan hieronder de belangrijkste redenen genoemd: 27 

 in de praktijk functioneert de directie al als Raad van Bestuur. In de huidige situatie heeft het 28 

bestuur de taken al gedelegeerd aan de directie en houdt het bestuur toezicht, maar formeel is dit 29 

niet geregeld. De overgang van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht-model is daarom 30 

een juridische vertaling en onderbouwing van wat nu al in de praktijk gebeurt. De 31 

verantwoordelijkheden die samenhangen met het functioneren van de vereniging in de praktijk, 32 

worden hiermee formeel ook zo vastgelegd; 33 

 degene die de bestuurlijke taken uitvoert, is ook eindverantwoordelijk; 34 

 het intern toezicht is bij een apart orgaan belegd, de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 35 

houdt toezicht op de bestuurder, maar bestuurt niet meer mee; 36 

 de Raad van Bestuur kan sneller en adequater handelen, aangezien zij zelf besluiten kan nemen en 37 

niet alle besluiten eerst hoeft af te stemmen met het bestuur; 38 

 de omvang en complexiteit van de vereniging past niet meer bij een bestuur waarvan de leden hun 39 

taak als nevenactiviteit uitvoeren; 40 
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 de Raad van Toezicht bewaakt dat met de breedte van belangen (en zeker de belangen van de 1 

leden) rekening wordt gehouden. Door de afstand van de dagelijkse praktijk kan zij objectiverend 2 

optreden. 3 

 4 

Consequenties 5 

De consequenties van de overgang naar een Raad van Toezicht-model: 6 

 De huidige leden van het bestuur worden leden van de Raad van Toezicht. Deze verrichten in de 7 

toekomst dezelfde taken als nu, maar worden minder zwaar belast, aangezien zij niet de 8 

(bestuurlijke) eindverantwoordelijkheid hebben. De huidige voorzitter van het bestuur wordt de 9 

voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht conformeert zich aan de governance 10 

code welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 11 

 De huidige directie wordt de Raad van Bestuur, waarbij de directeur voorzitter van de Raad van 12 

Bestuur wordt en de adjunct-directeur lid van de Raad van Bestuur. 13 

 De rol van de algemene ledenvergadering blijft ongewijzigd, de algemene ledenvergadering blijft 14 

het hoogste orgaan van de vereniging. 15 

De algemene ledenvergadering heeft (conform artikel 10 van de statuten) in ieder geval de volgende taken 16 

en bevoegdheden: 17 

 vaststelling van het voortschrijdend meerjaren (strategisch) beleidsplan van de vereniging, van het 18 

jaarplan en de daarmee verband houdende financiën; 19 

 goedkeuring van het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde 20 

beleid, en de balans en de staat van baten en lasten met een schriftelijk toelichting; 21 

 het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor het gehouden 22 

toezicht; 23 

 besluiten tot het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de 24 

vereniging; 25 

 goedkeuring verlenen aan het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 26 

bezwaring van registergoederen, behoudens krachtens nalatenschap verkregen registergoederen, 27 

en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke 28 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 29 

schuld van een ander verbindt; 30 

 besluiten tot het wijzigen van de statuten; 31 

 besluiten tot fusie en splitsing van de vereniging; 32 

 besluiten tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm; 33 

 besluiten tot ontbinding van de vereniging. 34 

 35 

Gevraagd aan de algemene ledenvergadering: 36 

 Goedkeuring van de gewijzigde statuten van de vereniging. 37 

 Vaststelling van het gewijzigd huishoudelijk reglement. 38 

Daarnaast is ter kennisname bijgevoegd: 39 

 Het reglement Raad van Toezicht. 40 

 Het reglement Raad van Bestuur. 41 
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Statuten NVVE 

 



- 26 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 

  



- 27 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 28 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 29 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 

 



- 30 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 31 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 32 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 33 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 34 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 35 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 36 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 37 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 38 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 39 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 40 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 41 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

 



- 42 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 
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Huishoudelijk Reglement 

N e d e r l a n d s e  V e r e n i g i n g  v o o r  e e n  V r i j w i l l i g  L e v e n s e i n d e ,  N V V E   1 

Bijeenroepen Algemene Ledenvergadering 2 

Artikel 1 3 

 4 
1.1. De oproeping geschiedt schriftelijk door toezending aan alle leden van het ledenorgaan en bij 5 

gebreke daarvan door een aan alle leden toe te zenden afzonderlijke oproeping middels brief of e-6 
mail. De oproeping dient op zo’n manier te gebeuren dat meteen duidelijk is dat het om de 7 
aankondiging van een algemene ledenvergadering gaat. 8 

1.2. Medegedeeld in de oproeping worden:  9 
a. de vanuit de Raad van Bestuur te behandelen onderwerpen op de algemene 10 

ledenvergadering; 11 
b. waar en op welke wijze de bij de te behandelen onderwerpen behorende stukken en 12 

toelichting kosteloos verkregen kunnen worden;  13 
c. dat en hoe voorstellen en amendementen van tevoren kunnen worden ingediend bij de 14 

Raad van Bestuur. 15 
1.3. In de oproeping wordt leden de mogelijkheid geboden zich aan te melden voor de algemene 16 

ledenvergadering en/of aan te geven dat zij de stukken wensen te ontvangen.  17 
1.4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven weken. 18 

Indienen van voorstellen en amendementen 19 

Artikel 2 20 

 21 

2.1. Voorstellen ter behandeling door de algemene ledenvergadering kunnen worden ingediend door 22 

de Raad van Bestuur of door ten minste twintig leden. 23 

2.2. Amendementen op gedane voorstellen kunnen worden ingediend door de Raad van Bestuur of 24 

door ten minste tien leden. 25 

2.3. Alleen die voorstellen of amendementen die schriftelijk en uiterlijk vier weken voorafgaand aan de 26 

algemene ledenvergadering zijn ingediend bij het centraal landelijk bureau, en bekend zijn gemaakt 27 

aan de leden overeenkomstig lid 5 van dit artikel, kunnen in stemming worden gebracht op de 28 

algemene ledenvergadering.  29 

2.4. Alle geldig ingediende amendementen en/of voorstellen worden (eventueel in gewijzigde vorm op 30 

initiatief van de indiener) in stemming gebracht op de algemene ledenvergadering.  31 

2.5. Uiterlijk twee weken voorafgaande aan de algemene ledenvergadering worden de definitieve 32 

stukken, inclusief alle ingebrachte voorstellen en amendementen en bijbehorende stemadviezen 33 

van de Raad van Bestuur, toegezonden aan de leden die zich (volgens artikel 1 lid 3) uiterlijk drie 34 

weken voor de algemene ledenvergadering hebben aangemeld voor de algemene ledenvergadering 35 

of hebben aangegeven de stukken te willen ontvangen. 36 

2.6. Alle stukken als bedoeld in artikel 2 lid 5 worden twee weken voorafgaand aan de algemene 37 

ledenvergadering via internet op de website openbaar gemaakt en zijn op het centraal landelijk 38 

bureau beschikbaar. 39 

  



- 46 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

Ledenoverleg  1 

Artikel 3 2 

 3 

3.1. Uiterlijk vijf weken voorafgaand aan een aangekondigde algemene ledenvergadering wordt door de 4 

Raad van Bestuur op één of meerdere locaties een ledenoverleg georganiseerd. Het ledenoverleg is 5 

bestemd om aan leden de gelegenheid te bieden om de algemene ledenvergadering voor te 6 

bereiden en eventuele amendementen en/of voorstellen te bespreken. De praktische gang van 7 

zaken tijdens bedoeld ledenoverleg zal worden gecoördineerd door de voorzitter van de Raad van 8 

Bestuur of door hem daartoe aangewezen personen.  9 

3.2. Datum en plaats van het ledenoverleg zullen tegelijk met de oproeping voor de algemene 10 

ledenvergadering bekend worden gemaakt, waarbij tevens een aanmeldingskaart met betrekking 11 

tot beide bijeenkomsten zal worden verstrekt.  12 

Commissie van Beroep 13 

Artikel 4 14 

SAMENSTELLING EN FUNCTIEVERDELING: 15 
4.1. De Commissie bepaalt per beroep wie als voorzitter zal optreden. 16 

4.2. In het ambtelijk secretariaat van de Commissie wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur 17 

van de NVVE voorzien, tenzij het beroep een beslissing van de voorzitter van de Raad van Bestuur 18 

betreft. In dat geval zal door de Raad van Toezicht van de NVVE in een extern secretariaat worden 19 

voorzien. 20 

4.3. De Commissie bepaalt per beroep of leden vervangen dienen te worden door plaatsvervangend 21 

leden. 22 

PROCEDURE: 23 
4.4. Het secretariaat van het centraal landelijk bureau zendt het ingediende beroep, nadat daarop de 24 

datum van ontvangst is genoteerd, onverwijld naar de leden van de Commissie, onder gelijktijdig 25 

bericht aan de insteller van het beroep dat het beroep in behandeling is genomen. 26 

4.5. De leden van de Commissie bepalen na ontvangst van het beroep onderling, conform artikel 4 lid 1, 27 

de samenstelling en functieverdeling van de Commissie ten behoeve van dat beroep. 28 

4.6. De secretaris bericht de insteller van het beroep en de verweerder over de samenstelling van de 29 

Commissie. 30 

4.7. De Commissie stuurt het beroep binnen 10 werkdagen na ontvangst op het centraal landelijk 31 

bureau naar verweerder, met het verzoek daarop binnen 15 werkdagen te reageren. 32 

4.8. Partijen worden uitgenodigd voor een hoorzitting teneinde hun argumentatie mondeling te kunnen 33 

toelichten, tenzij de Commissie een uitspraak kan doen op grond van de schriftelijke behandeling 34 

alleen. Deze hoorzitting zal plaatsvinden uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst door de Commissie 35 

van het verweer.  36 

4.9. De bij een hoorzitting te behandelen stukken zullen samen met de uitnodiging aan partijen worden 37 

toegezonden. De Commissie bepaalt plaats en tijd van de zitting. 38 

4.10. Als op grond van de schriftelijke behandeling zonder hoorzitting een uitspraak wordt gedaan doet 39 

de Commissie die binnen 15 werkdagen na ontvangst van het schriftelijk verweer. In geval van een 40 

uitspraak na een hoorzitting geldt als termijn 15 werkdagen daarna. 41 
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4.11. De uitspraak wordt per aangetekend schrijven aan partijen toegestuurd, met een afschrift daarvan 1 

aan de Raad van Bestuur. 2 

4.12. De Commissie kan besluiten de termijnen in de procedure aan te passen, wanneer dat haar nodig 3 

lijkt en bericht daarover onverwijld de partijen en de Raad van Bestuur. 4 

UITSPRAAK: 5 
4.13. De uitspraak van de Commissie is bindend. 6 

Inwerkingtreding 7 

Artikel 5 8 

 9 
Dit reglement zal per één januari tweeduizend negentien in werking treden. 10 
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Reglement Raad van Bestuur 

N e d e r l a n d s e  V e r e n i g i n g  v o o r  e e n  V r i j w i l l i g  L e v e n s e i n d e ,  N V V E   1 

 2 

Dit reglement is, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgesteld door de Raad van Bestuur van de 3 
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (de “vereniging”) in de bestuursvergadering op xx.  4 

Artikel 1: Status reglement 5 

 6 
1.1. Dit reglement is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vereniging en 7 

dient ter aanvulling op hetgeen op de Raad van Bestuur van toepassing is op grond van toepasselijk 8 
recht en de statuten van de vereniging. 9 

1.2. In geval van onverenigbaarheid van dit reglement met regels van het toepasselijk recht en/of de 10 
statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten. 11 

1.3. Bij vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van één van de bepalingen van dit reglement, 12 
blijven de overige bepalingen hiervan ongewijzigd van kracht. De ongeldige bepalingen zullen 13 
worden vervangen door geldige bepalingen. 14 

1.4. Bij vaststelling van dit reglement hebben alle leden van de Raad van Bestuur verklaard de 15 
bepalingen hiervan te zullen naleven, hetzij als collectief orgaan van de vereniging, hetzij op 16 
individuele basis, afhankelijk van de toepasselijkheid ervan. 17 

1.5. Tevens heeft bij vaststelling de Raad van Bestuur verklaard de bepalingen hiervan op te leggen aan 18 
elk nieuw lid van de Raad van Bestuur. 19 

Artikel 2: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van 20 

Bestuur 21 

 22 
2.1. Behoudens beperkingen volgens de wet en de statuten is de Raad van Bestuur belast met het 23 

besturen van de vereniging en is daarvoor eindverantwoordelijk en daarop aanspreekbaar. 24 
2.2. De Raad van Bestuur richt zich naar het belang van de vereniging en haar doelstelling.  25 
2.3. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 26 
2.4. De Raad van Bestuur is over zijn werkzaamheden en het functioneren van de vereniging 27 

rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.  28 
2.5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de 29 

Raad van Bestuur zoals genoemd in artikel 17 lid 4 van de statuten. 30 
2.6. De Raad van Bestuur dient, aanvullend aan de in artikel 17 lid 4 van de statuten genoemde 31 

besluiten, investeringen en andere financiële transacties of rechtshandelingen die niet als 32 
onderdeel van de begroting zijn vastgesteld en een bedrag van € 250.000 te boven gaan, ter 33 
goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen. 34 

2.7. De Raad van Bestuur legt de in artikel 17 lid 4 van de statuten genoemde zaken tijdig en goed 35 
gedocumenteerd ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. Over majeure zaken, zoals het 36 
meerjarenbeleid en complexe strategische vraagstukken heeft de Raad van Bestuur al in een vroeg 37 
stadium (een) verkennend(e) gesprek(ken) met de Raad van Toezicht.  38 

2.8. De Raad van Bestuur maakt effectief en actief gebruik van de advies- en klankbordfunctie van de 39 
Raad van Toezicht en zijn leden, zowel door het voorleggen van kwesties, als door zich open op te 40 
stellen voor ongevraagde suggesties.  41 

2.9. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de externe verslaggeving van de vereniging, waaronder de 42 
jaarrekening en het jaarverslag. Dit alles conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 43 
conform de statuten en aansluitend bij vigerende normen ten aanzien van ‘good governance’. 44 

2.10. De Raad van Bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de 45 
algemene ledenvergadering (ALV).  46 



- 50 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 8 december 2018               Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model 

2.11. De Raad van Bestuur verschaft de ALV alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening 1 
van haar bevoegdheden en verstrekt de ALV voorts alle verlangde informatie, tenzij een 2 
zwaarwichtig belang van de vereniging zich daartegen verzet. Indien op een zwaarwichtig belang 3 
een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.  4 

2.12. De Raad van Bestuur zorgt voor het adequaat betrekken van de leden van de vereniging. 5 
2.13. Ieder lid van de Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en maatschappelijke 6 

positie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten door welke 7 
schade wordt toegebracht aan het belang en de reputatie van de vereniging. De Raad van Bestuur 8 
bevordert dat werknemers van de vereniging zich eveneens naar deze norm gedragen.  9 

2.14. Ieder lid van de Raad van Bestuur behandelt alle informatie en documentatie die hij in het kader 10 
van zijn functie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt 11 
vertrouwelijk en maakt deze niet openbaar, ook niet na zijn defungeren, tenzij dit noodzakelijk is 12 
voor zijn verdediging in geval van aansprakelijkstelling of tenzij de vereniging deze informatie 13 
openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is. 14 

2.15. De Raad ven Bestuur treedt op als werkgever van de medewerkers van de vereniging, met 15 
uitzondering van zichzelf en eventuele collega-bestuursleden, hetgeen onder meer inhoudt het 16 
benoemen, tekenen van de arbeidsovereenkomst, het periodiek beoordelen en het ontslag van 17 
medewerkers. De Raad van Bestuur is bestuurder in de zin van de WOR.  18 

Artikel 3: Vergaderingen van de Raad van Bestuur  19 

 20 
3.1. De Raad van Bestuur vergadert conform het bepaalde in artikel 19 van de statuten zo dikwijls als 21 

deze zulks nodig acht. 22 
3.2. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur. 23 
3.3. De voorzitter van de Raad van Bestuur zorgt voor de agenda.  24 
3.4. Van de vergaderingen worden notulen gehouden conform het bepaalde in artikel 19 van de 25 

statuten.  26 

Artikel 4: Besluitvorming van de Raad van Bestuur  27 

 28 
4.1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de vergaderingen 29 

van de Raad van Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 30 
waarbij ieder lid van de Raad van Bestuur één stem heeft.  31 

4.2. Indien de stemmen staken over een voorstel, dan kan de voorzitter een doorslaggevende stem 32 
uitbrengen, met de verplichting om hiervan melding te maken bij de Raad van Toezicht. 33 
Indien de stemmen staken over een voorstel, dan is het voorstel verworpen. 34 

4.3. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich door een ander lid van de Raad van Bestuur, bij 35 
schriftelijke volmacht of langs elektronische weg ontvangen volmacht doen vertegenwoordigen. 36 

4.4. Een vaststellings- of goedkeuringsbesluit van de Raad van Bestuur over een onderwerp waarvan de 37 
personeelsvertegenwoordiging advies- of instemmingsrecht heeft, wordt eerst door de Raad van 38 
Bestuur genomen onder het voorbehoud van een positief advies of instemming van de 39 
personeelsvertegenwoordiging.  40 

4.5. De Raad van Bestuur kan ook in een teleconferentie of buiten vergadering een besluit nemen, mits 41 
alle leden van de Raad van Bestuur daarin instemmen.  42 

Artikel 5: Planning & Control 43 

 44 
5.1. De Raad van Bestuur zorgt voor effectieve planning & control voor de vereniging. Hij ontwikkelt 45 

meerjarenbeleid en stelt op basis daarvan het beleid en de begroting voor het komend jaar op   46 
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5.2. Jaarlijks staan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht samen stil bij het meerjarenbeleid, 1 
hetgeen kan leiden tot bijstelling van het bestaande beleid. Ook staan de Raad van Bestuur en de 2 
Raad van Toezicht jaarlijks stil bij de werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.  3 

5.3. De Raad van Bestuur zorgt voor het tijdig opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening, die 4 
beide door de Raad van Toezicht moeten worden ondertekend. De jaarrekening gaat vergezeld van 5 
een accountantsverklaring en managementletter. 6 

5.4. De accountant is bij het bespreken van de jaarrekening in de Raad van Bestuur aanwezig.  7 

Artikel 6: Samenstelling en taakverdeling Raad van Bestuur 8 

 9 
6.1. De Raad van Toezicht bepaalt - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van 10 

Bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.  11 
6.2. Eén van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot 12 

voorzitter van de Raad van Bestuur.  13 
6.3. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van 14 

Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk 15 
voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het 16 
besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur.  17 

6.4. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn de leden van de Raad 18 
van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur en is een lid van de Raad van Bestuur 19 
afzonderlijk verantwoordelijk voor de aan hem toegedeelde verantwoordelijkheden, 20 
bevoegdheden, functies, taken of aandachtsgebieden.  21 

6.5. De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in 22 
het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van 23 
Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.  24 

6.6. Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid 25 
van de Raad van Bestuur afzonderlijk maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken 26 
en aandachtsgebieden. De Raad van Bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht. Mocht door 27 
gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van 28 
de Raad van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en arbeidsvoorwaarden 29 
aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid zorg 30 
voor.  31 

6.7. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad 32 
van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de 33 
aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering 34 
van het beleid.  35 

6.8. De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen 36 
en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht 37 
op hoofdlijnen over dit proces.  38 

Artikel 7: Deskundigheid Raad van Bestuur 39 

 40 
7.1. De Raad van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat in de Raad van Bestuur voldoende 41 

deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.  42 
7.2. Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde ruim voldoende zijn en 43 

blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de vereniging. Elk lid van de Raad van 44 
Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur of door de 45 
Raad van Toezicht via de functioneringsgesprekken.  46 

7.3. Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in 47 
het belang van de vereniging adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de overige leden 48 
van de Raad van Bestuur of door andere personen. 49 
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Artikel 8: Waarneming Raad van Bestuur 1 

 2 
8.1. De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van 3 

afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat dan wordt 4 
diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden 5 
schriftelijk worden vastgelegd.  6 

8.2. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de 7 
Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie 8 
is, die zo nodig bereikbaar is.  9 

8.3. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de Raad 10 
van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de 11 
eventuele waarneming. 12 

Artikel 9: Onafhankelijkheid, onverenigbaarheid/belangenverstrengeling  13 

 14 
9.1. De leden van de Raad van Bestuur moeten onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, ten opzichte 15 

van elkaar en ten opzichte van deelbelangen. Elke vorm en schijn van bevoordeling of 16 
belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur enerzijds en de vereniging 17 
anderzijds wordt vermeden. 18 

9.2. De leden van de Raad van Bestuur melden hun relevante hoofd- en nevenfuncties aan de Raad van 19 
Toezicht. Voor het aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie die op enigerlei wijze strijdig kan 20 
zijn met de belangen van de vereniging is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. 21 

9.3. De leden van de Raad van Bestuur melden een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter 22 
van de Raad van Toezicht en verschaffen alle relevante informatie. Daarop volgt beraadslaging en 23 
besluitvorming van de Raad van Toezicht over of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe 24 
daarmee om te gaan. De betreffende persoon neemt niet aan de besluitvorming deel.  25 

9.4. In principe kunnen geen lid van de Raad van Bestuur zijn:  26 
a. degene die korter dan vier jaar geleden lid van Raad van Toezicht van de vereniging was;  27 
b. diegenen die op geld waardeerbare diensten aan de vereniging leveren, anders dan de functie 28 

van Raad van Bestuur;  29 
c. diegenen die als bestuurder verbonden zijn of in dienst zijn van een vakbond die de belangen 30 

van werknemers behartigt, waaronder die van werknemers van de vereniging; 31 
d. degenen die werknemer, lid van het bestuur of de raad van toezicht/commissarissen, dan wel 32 

aandeelhouder met een aanmerkelijk belang van een rechtspersoon of vennootschap zijn, 33 
waarmee de vereniging op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht 34 
die van materiële betekenis zijn voor de vereniging en/of voor de rechtspersoon c.q. 35 
vennootschap waar dat lid een functie zoals hiervoor genoemd vervult;  36 

e. degenen met andere functies of directe dan wel indirecte relaties met de vereniging die 37 
structureel tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid met de belangen van de vereniging 38 
kunnen leiden. 39 

In principe kan ook geen lid van de Raad van Bestuur zijn als hetgeen genoemd onder sub a t/m e 40 
van toepassing is op de echtgenoot van het betreffende lid van de Raad van Bestuur, zijn 41 
geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede 42 
graad.  43 

9.5. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen van een of meer 44 
leden van de Raad van Bestuur met de vereniging en die van materiële betekenis zijn voor het 45 
betreffende lid van de Raad van Bestuur enerzijds en/of de vereniging anderzijds, behoeven de 46 
goedkeuring van de Raad van Toezicht .  47 
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Artikel 10: Ondersteuning 1 

 2 
10.1. In het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt voorzien door de vereniging.  3 
10.2. De vereniging sluit voor de leden van de Raad van Bestuur een passende 4 

aansprakelijkheidsverzekering af.  5 

Artikel 11: Wijziging en inwerkingstelling  6 

 7 
11.1. Het reglement van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur na 8 

voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. 9 
11.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van verschil over de 10 

interpretatie ervan, neemt de Raad van Bestuur een beslissing of treft in afwachting van het 11 
oplossen van een geschil door een derde partij een voorlopige voorziening. 12 

11.3. Dit reglement treedt één januari tweeduizend negentien in werking. 13 
 14 

 15 
Amsterdam, xx 2018 16 

Voorzitter Raad van Bestuur    Voorzitter Raad van Toezicht  17 
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Reglement Raad van Toezicht 

N e d e r l a n d s e  V e r e n i g i n g  v o o r  e e n  V r i j w i l l i g  L e v e n s e i n d e ,  N V V E   1 

 2 

Dit reglement is, na overleg met de Raad van Bestuur, vastgesteld door de Raad van Toezicht van de 3 
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (de “vereniging”) in de vergadering op xx.  4 

Artikel 1: Status reglement 5 

 6 
1.6. Dit reglement is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vereniging en 7 

dient ter aanvulling op hetgeen op de Raad van Toezicht van toepassing is op grond van 8 
toepasselijk recht en de statuten van de vereniging. 9 

1.7. In geval van onverenigbaarheid van dit reglement met regels van het toepasselijk recht en/of de 10 
statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten. 11 

1.8. Bij vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van één van de bepalingen van dit reglement, 12 
blijven de overige bepalingen hiervan ongewijzigd van kracht. De ongeldige bepalingen zullen 13 
worden vervangen door geldige bepalingen. 14 

1.9. Bij vaststelling van dit reglement hebben alle leden van de Raad van Toezicht verklaard de 15 
bepalingen hiervan te zullen naleven, hetzij als collectief orgaan van de vereniging, hetzij op 16 
individuele basis, afhankelijk van de toepasselijkheid ervan. 17 

1.10. Tevens heeft bij vaststelling de Raad van Toezicht verklaard de bepalingen hiervan op te leggen aan 18 
elk nieuw lid van de Raad van Toezicht.  19 

Artikel 2: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van 20 

Toezicht 21 

 22 
2.1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken door de Raad van Bestuur en op 23 

het functioneren van de Raad van Bestuur en de gang van zaken in de vereniging in het algemeen. 24 
2.2. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde en fungeert voor de Raad van 25 

Bestuur als klankbord. 26 
2.3. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de 27 

Raad van Bestuur zoals genoemd in artikel 17 lid 4 van de statuten. 28 
2.4. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequate personele invulling van de Raad van Bestuur, onder 29 

meer door benoeming, schorsing, ontslag en beoordeling van de individuele leden van de Raad van 30 
Bestuur. 31 

2.5. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot onderzoek van 32 
de jaarrekening conform het bepaalde in de statuten. 33 

2.6. De Raad van Toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de accountant en evalueert zijn 34 
functioneren ten minste elke 4 jaar grondig. De Raad van Toezicht wisselt periodiek van 35 
accountant.  36 

2.7. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequate inrichting en een adequaat functioneren van de 37 
Raad van Toezicht zelf. De Raad van Toezicht conformeert zich hierbij aan de governance code 38 
welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 39 

2.8. De Raad van Toezicht is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en 40 
voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten 41 
door welke schade wordt toegebracht aan het belang en de reputatie van de vereniging.  42 
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INFORMATIEPROCEDURE 1 
2.9. De Raad van Toezicht ontvangt van de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd tijdig alle 2 

informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te vervullen. In ieder geval 3 
wordt de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur geïnformeerd over: 4 
a. de realisatie van beleid en de algemene gang van zaken bij de vereniging; 5 
b. dienstverlening aan leden;  6 
c. de relatie met belanghebbenden, waaronder medewerkers, vrijwilligers en leden van de 7 

vereniging; 8 
d. het functioneren van eventuele adviescommissies voor de Raad van Bestuur;  9 
e. de strategie van de vereniging: de stand van zaken en ontwikkelingen met mogelijke implicaties 10 

voor de strategie, minimaal één keer per jaar;  11 
f. de aanwezigheid en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen, minimaal één 12 

keer per jaar; 13 
g. relevante externe ontwikkelingen; 14 
h. verder alles wat nodig is om te voorkomen dat de Raad van Toezicht met betrekking tot de 15 

vereniging voor verrassingen komt te staan, in elk geval over: 16 

- ethische vraagstukken die spelen;  17 

- gerechtelijke procedures waarbij de vereniging betrokken is;  18 

- dreigende problemen of conflicten binnen de vereniging of met externen;  19 

- incidenten waarbij de vereniging betrokken is en die maatschappelijke aandacht krijgen; 20 

- integriteitsincidenten binnen de vereniging; 21 

- een bericht over of van de vereniging in media. 22 
2.10. De Raad van Toezicht wordt van de zaken genoemd in lid 9 van dit artikel op de hoogte gehouden 23 

door middel van: 24 
a. kwartaalrapportages; 25 
b. jaarverantwoording en jaarrekening; 26 
c. jaarlijkse rapportage van de accountant; 27 
d. de vergaderingen van de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van 28 

Bestuur en tussentijds contact; 29 
e. mededelingen van de voorzitter van de Raad van Bestuur over de actualiteit; 30 
f. agendastukken ten behoeve van de formele besluitvorming, zoals vastgelegd in de 31 

reglementen en strategieontwikkeling; 32 
g. berichtgeving via Nieuwsbrief en Relevant; 33 
h. rapportages bij onderzoek onder het ledenpanel, raadpleging van samenwerkingspartners; 34 
i. jaarlijkse ontmoeting met de medewerkers van het centraal landelijk bureau; 35 
j. aanwezigheid bij bijeenkomsten van de NVVE zoals symposia, beurzen en de vrijwilligersdag. 36 

2.11. De Raad van Toezicht heeft het recht en de verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur, de 37 
controller en de accountant van de vereniging alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om 38 
zijn taak goed te kunnen uitoefenen.  39 

2.12. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan de Raad van Toezicht ook informatie inwinnen 40 
bij andere functionarissen en externe adviseurs van de vereniging en zich op kosten van de 41 
vereniging door derden laten bijstaan.  42 

2.13. De Raad van Toezicht heeft qualitate qua toegang tot alle lokaliteiten van de vereniging en het 43 
recht om inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de vereniging. 44 

2.14. De Raad van Toezicht behandelt alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn 45 
functie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk en 46 
maakt deze niet openbaar, ook niet na zijn defungeren, tenzij dit noodzakelijk is voor zijn 47 
verdediging in geval van aansprakelijkstelling of tenzij de vereniging deze informatie openbaar 48 
heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is. 49 
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Artikel 3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht  1 

 2 
3.1. De Raad van Toezicht vergadert conform het bepaalde in artikel 29 van de statuten tenminste één 3 

keer per kwartaal. Voorts kan een vergadering worden gehouden wanneer de voorzitter van de 4 
Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dit nodig acht, of wanneer twee leden van de Raad van 5 
Toezicht het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden. 6 

3.2. De voorzitter van de Raad van Bestuur is bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht aanwezig, 7 
tenzij de Raad van Toezicht zonder de voorzitter van de Raad van Bestuur wenst te vergaderen, 8 
hetgeen de voorzitter van de Raad van Bestuur vooraf wordt meegedeeld. De jaarlijkse beoordeling 9 
van de Raad van Bestuur (zie artikel 6 van dit reglement) en de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad 10 
van Toezicht (zie artikel 8 van dit reglement) vinden in beginsel altijd zonder de voorzitter van de 11 
Raad van Bestuur plaats.  12 

3.3. De Raad van Toezicht kan ook anderen uitnodigen om aan (delen van) de vergadering deel te 13 
nemen. Dat kunnen medewerkers van de vereniging of externen zijn.  14 

3.4. De voorzitter van de Raad van Toezicht zorgt voor een jaarlijks vergaderschema en heeft hierover 15 
overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur.  16 

3.5. De voorzitter van de Raad van Toezicht zorgt voor de agenda en heeft hierover overleg met de 17 
voorzitter van de Raad van Bestuur.  18 

3.6. Van de vergaderingen worden notulen gehouden conform het bepaalde in artikel 29 van de 19 
statuten.  20 

3.7. De oproep voor een vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt door of namens de voorzitter 21 
van de Raad van Toezicht. De oproep geschiedt schriftelijk onder vermelding van plaats en tijdstip 22 
van de vergadering en conform de bepalingen in artikel 30 van de statuten. 23 

Artikel 4. Besluitvorming van de Raad van Toezicht 24 

 25 
4.1. Conform artikel 31 lid 1 van de statuten kan een besluit alleen worden genomen als tenminste de 26 

helft van de dan zittende leden aanwezig is. Als dit quorum niet wordt gehaald, kan opnieuw een 27 
vergadering bijeengeroepen worden, echter niet eerder dan 2 weken na de eerste vergadering. 28 
Dan kan de Raad van Toezicht ongeacht het quorum een besluit nemen.  29 

4.2. Conform artikel 31 lid 4 van de statuten worden besluiten van de Raad van Toezicht bij volstrekte 30 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen genomen. Blanco stemmen en 31 
stemonthoudingen worden daarbij niet meegerekend.  32 

4.3. Het besluit over benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en tot 33 
schorsing van een lid van de Raad van Toezicht, kan slechts met 2/3 meerderheid van de stemmen 34 
worden genomen. 35 

4.4. Als de stemmen staken over personen, kan opnieuw een vergadering bijeengeroepen worden, 36 
echter niet eerder dan 2 weken na de eerste vergadering. Als ook dan de stemmen staken, kan de 37 
voorzitter een doorslaggevende stem uitbrengen als hij dit in het belang van de vereniging geboden 38 
acht.  39 

4.5. Als de stemmen staken over zaken, kan de voorzitter in dezelfde vergadering een doorslaggevende 40 
stem uitbrengen als hij dit in het belang van de vereniging geboden acht.  41 

4.6. Besluiten in de Raad van Toezicht worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de 42 
vergadering zijn geagendeerd. In geval alle leden van de Raad van Toezicht op de vergadering 43 
aanwezig zijn, kan – mits alle leden daarin instemmen – ook over andere onderwerpen besloten 44 
worden.  45 
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Artikel 5. Contacten van de Raad van Toezicht met belanghebbenden 1 

 2 
5.1. De Raad van Toezicht of een delegatie van de Raad van Toezicht heeft minimaal één keer per jaar 3 

overleg met de personeelsvertegenwoordiging (PVT) dan wel de ondernemingsraad (OR). 4 
5.2. De Raad van Toezicht kan (tijdelijke) werkgroepen en commissies instellen die (onder meer) zijn 5 

samengesteld uit leden van de vereniging die de Raad van Toezicht adviseren en/of ondersteunen.  6 

Artikel 6: De Raad van Toezicht als werkgever van de Raad van Bestuur  7 

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG  8 
6.1. Benoeming, schorsing en ontslag van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht. 9 
6.2. De Raad van Toezicht bepaalt de contractvorm, beloning en overige arbeidsvoorwaarden voor de 10 

Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht baseert zich hierbij op de omvang en zwaarte van de 11 
functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De CAO welzijn wordt hierbij 12 
als richtlijn gehanteerd. 13 

WERKGEVERSCOMMISSIE 14 
6.3. De Raad van Toezicht stelt een werkgeverscommissie in bestaande uit leden van de Raad van 15 

Toezicht, waaronder in elk geval de voorzitter.  16 
6.4. Eens per jaar voert de werkgeverscommissie een jaargesprek met de leden van de Raad van 17 

Bestuur waarin hun functioneren wordt besproken.  18 
6.5. Voorafgaand aan het jaargesprek evalueert de Raad van Toezicht de leden van de Raad van Bestuur 19 

in een vergadering buiten de aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De 20 
bevindingen uit deze evaluatie worden in het jaargesprek meegenomen. De uitkomsten van het 21 
jaargesprek worden aan de leden van de Raad van Toezicht teruggekoppeld en vastgelegd. 22 

6.6. Naast het jaargesprek kan de werkgeverscommissie ook tussentijds gesprekken met de leden van 23 
de Raad van Bestuur voeren waarin hun functioneren wordt geadresseerd.  24 

Artikel 7: Planning & control 25 

 26 
7.1. Jaarlijks staan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen stil bij het meerjarenbeleid, 27 

hetgeen kan leiden tot bijstelling van het bestaande beleid. Ook staan de Raad van Toezicht en de 28 
Raad van Bestuur jaarlijks stil bij de werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.  29 

7.2. De Raad van Bestuur zorgt voor het tijdig opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening, die 30 
beide door de Raad van Toezicht moeten worden ondertekend. De jaarrekening gaat vergezeld van 31 
een accountantsverklaring en managementletter. 32 

Artikel 8: Samenstelling en kwaliteitsbevordering van de Raad van Toezicht  33 

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG  34 
8.1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de ALV benoemd, conform het bepaalde in artikel 35 

22 van de statuten. 36 
8.2. Conform het bepaalde in artikel 25 lid 1 van de statuten stelt de Raad van Toezicht een rooster van 37 

aftreden op en informeert de leden van de vereniging daarover.  38 
8.3. Aanvullend op het bepaalde in artikel 22 van de statuten geldt het volgende voor het proces van 39 

werving, selectie en voordracht voor benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht en van 40 
voordracht voor herbenoeming van zittende leden.  41 
a. zodra een vacature bekend wordt, zet de voorzitter van de Raad van Toezicht en indien het 42 

hem zelf betreft, de vicevoorzitter, de procedure in gang teneinde de vacature zo spoedig 43 
mogelijk op te vullen; 44 
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b. voor de werving, selectie en voordracht voor (her)benoeming van een lid van de Raad van 1 
Toezicht stelt de Raad van Toezicht een procedure vast die rekening houdt met artikel 22 van 2 
de statuten en de bepalingen in onderhavig reglement; 3 

c. de procedure voorziet in het actualiseren van de profielschets voor de Raad van Toezicht als 4 
collectief en het concretiseren van het profiel voor de betreffende vacature. De Raad van 5 
Toezicht stelt het profiel vast, nadat het de Raad van Bestuur gehoord heeft; 6 

d. de leden van de vereniging worden tijdig in kennis gesteld van het profiel, zodat zij daarmee 7 
rekening kunnen houden bij het zelf aanmelden van kandidaten conform artikel 22 van de 8 
statuten; 9 

e. de procedure voorziet in de door een extern bureau ondersteunde werving van het lid van de 10 
Raad van Toezicht waarvoor een vacature is ontstaan; 11 

f. de procedure voorziet ook in de mogelijkheid dat de Raad van Bestuur de kandidaat of 12 
kandidaten voor de betreffende functie binnen de Raad van Toezicht ziet en zijn indrukken en 13 
adviezen aan de Raad van Toezicht, in casu de commissie van de Raad van Toezicht die met de 14 
werving en selectie is belast, te kennen geeft. 15 

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT 16 
8.4. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor het profiel van de Raad van Toezicht als 17 

geheel: 18 
a. affiniteit met de doelstellingen van de NVVE; 19 
b. deskundig op bestuurlijk en maatschappelijk terrein, ondersteund door een persoonlijke visie; 20 
c. aantoonbare bestuurlijke ervaring; 21 
d. bij voorkeur ervaring met verenigingsleven; 22 
e. sociaal en communicatief vaardig; 23 
f. een onafhankelijk ingestelde collega die teamgericht kan en wil functioneren; 24 
g. in staat de benodigde tijd en energie te investeren; 25 
h. geen persoonlijk belang in de vereniging of de door haar in stand gehouden organisatie; 26 
i. de raad is divers samengesteld, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring. 27 

KWALITEITSBORGING  28 
8.5. De leden van de Raad van Toezicht dragen er zorg voor dat hun kennis en kunde voor een goede 29 

functievervulling adequaat zijn en blijven. De voorzitter bewaakt dat en spreekt een lid van de Raad 30 
van Toezicht zo nodig daarop aan. Als een lid behoefte heeft aan deskundigheidsbevordering, 31 
meldt hij dat aan de voorzitter. De Raad van Toezicht beslist hierover. De Raad van Toezicht kan 32 
ook tot deskundigheidsbevordering in collectief verband besluiten. Van de organisatie mag worden 33 
verwacht dat zij deze vormen van deskundigheidsbevordering betaalt, binnen de grenzen van wat 34 
redelijk kan worden geacht.  35 

8.6. Een lid van de Raad van Toezicht wordt geacht alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te 36 
wonen. Een lid dat vaker afwezig is, wordt daarop door de voorzitter aangesproken.  37 

8.7. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren en dat van door de Raad van Toezicht 38 
ingestelde commissies buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vraagt 39 
de voorzitter van de Raad van Bestuur vooraf naar zijn beeld van het functioneren van de Raad van 40 
Toezicht en neemt dat mee in zijn zelfevaluatie. De uitkomsten van de zelfevaluatie worden 41 
vastgelegd. De jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht vindt elk tweede jaar plaats onder 42 
leiding van een extern deskundige. 43 

Artikel 9. Functies en commissies binnen de Raad van Toezicht 44 

 45 
9.1. De statuten kennen de functies van voorzitter en vicevoorzitter.  46 
9.2. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een werkgeverscommissie. De samenstelling, 47 

taken, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies worden vastgelegd in een door de Raad 48 
van Toezicht vastgesteld Reglement Auditcommissie en een Reglement Werkgeverscommissie.  49 
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9.3. De voorzitter heeft naast de elders in het reglement genoemde taken, in elk geval de volgende 1 
taken: 2 
a. toezien op een adequate inrichting en een adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en 3 

commissies van de Raad van Toezicht; 4 
b. het voorzitterschap van de werkgeverscommissie;  5 
c. voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en erop toezien dat de 6 

leden kunnen beschikken over de benodigde informatie;  7 
d. toezien op goede contacten van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur; 8 
e. namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt zijn voor de Raad van Bestuur; 9 
f. periodiek overleg met de Raad van Bestuur; 10 
g. in overleg met en eventueel samen met de Raad van Bestuur naar buiten treden als dat in het 11 

belang van de vereniging wenselijk of noodzakelijk is.  12 
9.4. De vicevoorzitter heeft als bijzondere taken:  13 

a. waarnemen van de taken van de voorzitter in zijn afwezigheid. 14 

Artikel 10: Onafhankelijkheid, onverenigbaarheid/belangenverstrengeling  15 

 16 
10.1. De leden van de Raad van Toezicht moeten onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, ten opzichte 17 

van elkaar en ten opzichte van deelbelangen. 18 
10.2. Elke vorm en schijn van bevoordeling of belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van 19 

Toezicht enerzijds en de vereniging anderzijds wordt vermeden. 20 
10.3. De leden van de Raad van Toezicht melden hun relevante hoofd- en nevenfuncties aan de Raad van 21 

Toezicht. Voor het aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie die op enigerlei wijze strijdig kan 22 
zijn met de belangen van de vereniging is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. 23 

10.4. De leden van de Raad van Toezicht melden een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter 24 
van de Raad van Toezicht en verschaffen alle relevante informatie. De voorzitter van de Raad van 25 
Toezicht meldt zijn (potentieel) tegenstrijdig belang aan de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. 26 
Daarop volgt beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Toezicht over of er sprake is van 27 
een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan. De betreffende persoon neemt niet aan de 28 
besluitvorming deel.  29 

10.5. In principe kunnen geen lid van de Raad van Toezicht zijn:  30 
a. degenen die korter dan vier jaar geleden de functie van Raad van Bestuur bij de vereniging 31 

hebben vervuld;  32 
b. diegenen die op geld waardeerbare diensten aan de vereniging leveren, anders dan de functie 33 

van Raad van Toezicht;  34 
c. diegenen die als bestuurder verbonden zijn of in dienst zijn van een vakbond die de belangen 35 

van werknemers behartigt, waaronder die van werknemers van de vereniging; 36 
d. degenen die werknemer, lid van het bestuur of de raad van toezicht/commissarissen, dan wel 37 

aandeelhouder met een aanmerkelijk belang van een rechtspersoon of vennootschap zijn, 38 
waarmee de vereniging op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht 39 
die van materiële betekenis zijn voor de vereniging en/of voor de rechtspersoon c.q. 40 
vennootschap waar dat lid een functie zoals hiervoor genoemd vervult;  41 

e. degenen met andere functies of directe dan wel indirecte relaties met de vereniging die 42 
structureel tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid met de belangen van de vereniging 43 
kunnen leiden. 44 

In principe kan ook geen lid van de Raad van Toezicht zijn als hetgeen genoemd onder sub a t/m f 45 
van toepassing is op de echtgenoot van het lid van de Raad van Toezicht, zijn geregistreerd partner 46 
of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad.  47 

10.6. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen van een of meer 48 
leden van de Raad van Toezicht met de vereniging en die van materiële betekenis zijn voor het 49 
betreffende lid van de Raad van Toezicht enerzijds en/of de vereniging anderzijds, behoeven de 50 
goedkeuring van de Raad van Toezicht.  51 
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10.7. De externe accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de vereniging. Indien 1 
dit wel gebeurt, wordt de auditcommissie vooraf hierover geïnformeerd.  2 

Artikel 11: Ondersteuning 3 

 4 
11.4. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door de vereniging.  5 
11.5. De vereniging sluit voor de leden van de Raad van Toezicht een passende 6 

aansprakelijkheidsverzekering af. 7 

Artikel 12: Wijziging en inwerkingstelling  8 

 9 
12.1. Het reglement van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht 10 

na overleg met de Raad van Bestuur. 11 
12.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van verschil over de 12 

interpretatie ervan, neemt de Raad van Toezicht een beslissing of treft in afwachting van het 13 
oplossen van een geschil door een derde partij een voorlopige voorziening. 14 

12.3. Dit reglement treedt één januari tweeduizend negentien in werking. 15 
 16 
 17 
Amsterdam, xx 2018 18 

Voorzitter Raad van Toezicht    Voorzitter Raad van Bestuur (voor gezien) 19 
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 1 

Mijn vader heeft 15 jaar aan MSA geleden. Dit is een degeneratieve ziekte van de kleine hersenen.  2 

Hij heeft altijd aangegeven niet langer te willen leven als hij bedlegerig zou worden.  3 

Op 27 december 2013 was het zover. Hij was erg moe en kon niet meer uit zijn bed komen.  4 

Hij was al 20 jaar lid van de NVVE en had ook steeds met zijn huisarts besproken dat hij indien nodig 5 
euthanasie wilde plegen. 6 

Wij hebben de euthanasieprocedure opgestart en op 7 januari 2014 werd zijn wens vervult.  7 

Ik heb mijn vader die laatste tijd van zijn leven nog nooit zo blij gezien. Het kon hem niet snel genoeg gaan. 8 
We hebben allemaal voldoende tijd gehad om op een waardevolle wijze afscheid van hem te nemen. Hij is 9 

rustig in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen op 85 jarige leeftijd van ons heen gegaan. Wij hebben dit 10 
allemaal als bijzonder waardevol ervaren. 11 

 12 

(www.geachtekamerleden.nl) 13 
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Inleiding en leeswijzer 
 1 

Het Meerjarenplan 2018-2022 geeft de ambities weer die de NVVE in die periode wil realiseren. Voor elk 2 
jaar binnen het Meerjarenplan wordt een Jaarplan gemaakt. Dit Jaarplan beschrijft de activiteiten voor het 3 
jaar 2019.  4 

 5 

Net als het Meerjarenplan is dit Jaarplan opgebouwd uit drie hoofdthema’s:    6 

 7 

Hoofdthema 1. ‘Uitbreiden en verbeteren van de belangenbehartiging en dienstverlening aan leden’; 8 

Hoofdthema 2: ‘Het debat in de samenleving aanjagen’; 9 

Hoofdthema 3: ‘De belemmeringen in de medische route, de hulpverlenersroute en de autonome route 10 
aanpakken'. 11 

 12 

De verschillende onderdelen uit het Meerjarenplan zijn in dit Jaarplan terug te vinden. Soms zijn 13 
onderdelen samengevoegd of elders ondergebracht, omdat deze, nu we een jaar verder zijn, daar beter 14 
passen.  15 

Tot slot worden de activiteiten rondom de vereniging, de uitgangspunten en de bedrijfsvoering benoemd. 16 

 17 

Met de ordening van de plannen in specifieke deelplannen met aansluiting op de begroting, is het jaarplan 18 
‘SMART’ (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) opgesteld, tegelijk passend bij het 19 
type organisatie dat de NVVE is. 20 
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1. Hoofdthema 1: ‘Uitbreiden en verbeteren van de belangenbehartiging en 

dienstverlening aan leden’ 

1.1 Verbetering kwaliteit dienstverlening 1 

 2 

Verbeteren dienstenpakket (wilsverklaringen en volmachten). 3 

 De NVVE moet voortdurend alert zijn op eventuele aanpassing van het dienstenpakket. En zal 4 
vanuit de gedachte dat de NVVE een warme vereniging wil zijn, de dienstverlening verbeteren. In 5 
2019 wordt door onderzoek onder leden nagegaan waar nieuwe diensten of verbeteringen nodig 6 
zijn. Resultaat: dienstenpakket dat overeenkomt met de vraag. 7 

 Bij wijze van pilot wordt bekeken of een inloopspreekuur over wilsverklaringen voor niet-leden 8 
goed kan werken, om enerzijds een breder publiek te informeren over het belang van de 9 
wilsverklaring en anderzijds niet-leden te interesseren voor de NVVE. 10 

 Er wordt onderzoek gedaan naar ondersteuningsmogelijkheden voor een betere toepassing en het 11 
gebruik van de wilsverklaring. 12 

 13 

Uitbreiden aantal en kwaliteit van spreekuren en consulten. 14 

 De NVVE wil zo veel mogelijk mensen informatie geven over levenseinde in eigen regie. Daarvoor 15 
wil ze meer zichtbaar zijn en initieert ze een doorlopende reeks van kleinere en grotere acties. De 16 
promotie van de dienstverlening is hier onderdeel van. Extra promotie van de dienstverlening leidt 17 
ertoe dat ook het aantal consulten en spreekuren toeneemt. Consulenten zullen daarvoor (extra) 18 
worden getraind. Resultaat: meer leden en niet-leden bereikt, stijging activiteiten, zichtbaarheid en 19 
service voor leden. 20 

 De ontwikkeling van een Advieslijn Dementie en Levenseinde. In december 2018 start een pilot met 21 
een Advieslijn Dementie en Levenseinde waarop leden en hun naasten met uiteenlopende vragen 22 
terecht kunnen. De advieslijn start na de lancering op het symposium Dementie. In 2019 wordt 23 
deze dienst verder uitgebouwd tot een speciaal begeleidingstraject door consulenten.   24 

 25 

Regiobijeenkomsten uitbreiden en evalueren. 26 

 In 2018 zijn de regiobijeenkomsten uitgebreid met de provinciehoofdsteden en is de mogelijkheid 27 
geïntroduceerd om de bijeenkomsten zowel ´s middags als ´s avonds bij te wonen. De 28 
regiobijeenkomsten zijn ideale gelegenheden om met leden in contact te komen en hen (maar ook 29 
niet-leden) goed te informeren. Evaluatie onder bezoekers biedt inzicht om de bijeenkomsten waar 30 
nodig te intensiveren en/of de inhoud te actualiseren. 31 

 Uitgangspunt blijft dat het verstrekken van basale kennis noodzakelijk is. Er is ook onder leden nog 32 
te veel onbekendheid en er leven niet-realistische opvattingen over wet- en regelgeving en de 33 
waarde van wilsverklaringen. 34 

 35 

Vernieuwen van de website. 36 

 In 2018 is een projectgroep gestart met het opstellen van een programma van eisen en wensen 37 
voor de nieuwe website. Resultaat: een website die in alle opzichten voldoet aan de eisen anno 38 
2019, toegankelijker is en de leden meer mogelijkheden biedt interactief zaken te regelen (via 39 
MijnNVVE) en contact te hebben met de NVVE en met andere leden.  40 

 De ontwikkeling van online-diensten (appgroepen, fora) gaat mee in het pakket van eisen. 41 
42 
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Evalueren Relevant. 1 

 De inhoud en vormgeving worden geëvalueerd door een vertegenwoordiging van lezers. Resultaat: 2 
toegenomen tevredenheid lezers. 3 

 Digitale distributie is duurzaam en kostenbesparend. Onderzoek van enkele jaren geleden leverde 4 
op dat heel weinig leden de Relevant uitsluitend digitaal willen ontvangen. Nieuw onderzoek wordt 5 
overwogen. 6 

 7 

Uitbreiden van het aantal ´abonnees´ van de nieuwsbrief. 8 

 Het aantal abonnees van de nieuwsbrief groeit. Medio 2018 heeft de nieuwsbrief 37.000 vaste 9 
ontvangers (leden en niet-leden). In 2019 wordt onderzocht hoe we het aantal abonnees nog 10 
verder kunnen uitbreiden. Resultaat: verbeteren van het contact met leden en andere 11 
belangstellenden. 12 

 13 

1.2 Verbeteren belangenbehartiging en tevredenheid van leden 14 

 15 

Juridisch advies. 16 

 De NVVE wordt vaak benaderd over juridische kwesties. Leden van de NVVE hebben vragen over de 17 
(uitvoering) van de Wtl (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding), of 18 
WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandeling)-gerelateerde zaken. We onderzoeken de 19 
mogelijkheden om via de NVVE-site juridische ondersteuning te bieden. Doel is ook een chat-20 
mogelijkheid met de juridisch specialist van de NVVE. Resultaat: verbeterde dienstverlening en 21 
ontsluiting van de beschikbare juridische kennis. 22 

 23 

Onderzoeken of er nog meer behoefte is aan informatie en steun voor naasten en nabestaanden.  24 

 Van verschillende kanten krijgt de NVVE het signaal dat er behoefte bestaat aan steun voor naasten 25 
en nabestaanden. De eerder genoemde Advieslijn Dementie en Levenseinde is voor een belangrijk 26 
deel gericht op naasten.  27 

 Onderzoeken welke overige diensten de NVVE aan naasten en nabestaanden kan leveren. 28 
 29 

Niemand sterft alleen. 30 

 De NVVE laat iemand die wil sterven niet alleen. Daarbij gaat het van de vraag naar informatie tot 31 
aan het meest intensieve begeleidingsproces. 32 

 Consulenten kunnen momenteel al onder voorwaarden aanwezig zijn bij een zelfdoding. 33 
Onderzoeken of vanuit de NVVE diensten aangeboden kunnen worden die nog meer benadrukken 34 
dat niemand alleen hoeft te sterven. 35 

 36 

Ledenwerving; belangstelling leden en niet-leden. 37 

 Omdat de maatschappelijke opvattingen over lidmaatschappen wijzigen, onderzoekt de NVVE 38 
andere vormen van lidmaatschap. In 2019 staat een behoeftenonderzoek gepland: wat verwachten 39 
mensen van hun eventuele lidmaatschap en hoe kunnen we onze service daarin verbeteren?  40 

 41 

Structureel onderzoek naar beleving en tevredenheid leden (Ledenpanel). 42 

 Uitvragen van wensen van leden via het Ledenpanel en de LAR. Resultaat: de activiteiten van de 43 
NVVE komen overeen met de wensen van leden. 44 
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Hoofdthema 2:  ‘Het debat in de samenleving aanjagen’ 

2.1 Behoud en versterking gezaghebbende positie 1 

 2 

Politieke lobby. 3 

 Gericht op kennisvermeerdering over de drie routes uit het strategisch beleidsplan van de NVVE 4 
‘Vrijheid van Sterven’. 5 

 Hiervoor zal de NVVE de politieke ontwikkelingen nauwgezet volgen om vervolgens inbrengen te 6 

schrijven voor algemene overleggen en relevante debatten. Daarnaast zal de NVVE contact 7 

onderhouden met woordvoerders van politieke partijen en het ministerie, c.q. betreffende 8 

bewindspersonen. En het beïnvloeden van de politieke agenda door het debat in de samenleving 9 

aan te gaan. Ook hebben we erop aangedrongen dat de overheid zorgt voor een legaal middel voor 10 

een zorgvuldige zelfdoding. 11 

 Tenslotte doen we wat situatief nodig is om de beeldvorming over een zelfgekozen levenseinde te 12 

beïnvloeden. 13 

 14 

Thematische publiekscampagnes. 15 

 Euthanasie bij mensen met dementie, psychische aandoeningen of een stapeling van 16 
ouderdomsklachten is ook in 2019 een belangrijk thema. Tijdens diverse gelegenheden stelt de 17 
NVVE dit onderwerp aan de orde met als motto: ‘zorg voor een goede, geactualiseerde 18 
wilsverklaring en spreek er tijdig over met de huisarts’. Dat gebeurt onder meer tijdens de jaarlijkse 19 
symposia van de NVVE. De NVVE helpt ook naasten het gesprek over euthanasie op gang te 20 
brengen. Met de vernieuwde website wordt de benodigde informatie hierover beter toegankelijk 21 
gemaakt. 22 

 Daarnaast publiceren we verhalen over overbehandeling, waarbij ouderen tegen hun zin (te) lang 23 
worden behandeld.   24 

 25 

Publiceren in gezaghebbende vakbladen en proactief mediabeleid. 26 

 Door middel van publicaties in gezaghebbende (vak)bladen en een proactief mediabeleid wil de 27 
NVVE voortdurend aanwezig zijn in het maatschappelijk debat en daarin haar deskundigheid tonen. 28 
De NVVE wil zich hier neerzetten als expert op het gebied van levenseinde (breder dan euthanasie 29 
alleen). 30 

 Actief de publiciteit zoeken met een ‘kraakheldere’ wilsverklaring, naar aanleiding van de uitspraak 31 
van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag over de waarde van 32 
wilsverklaringen bij dementie. 33 

 34 

Juridisch netwerk. 35 

 Om de juridische aspecten goed te blijven monitoren, is in 2018 een begin gemaakt met de 36 
oprichting van een juridisch netwerk. Ook heeft de eerste expert meeting met juristen 37 
plaatsgevonden. Resultaat in 2019: voortzetting van de expertmeetings en een netwerk van 38 
juristen dat de NVVE adviseert. 39 
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2.2 Profileren van de NVVE als kenniscentrum 

 

Datamanagement. 1 

 In 2019 heeft de NVVE een CRM-systeem waarin we vastleggen welke vragen er door leden aan de 2 
NVVE worden gesteld en de antwoorden die we erop geven. De NVVE kan daarmee een 3 
professionaliseringsslag maken in het sturen op grond van data en kennis over onze leden. Het 4 
bewerken, doorgronden en doorzoeken van onze databestanden maakt het mogelijk dat de NVVE:  5 

o beter onderbouwd tot inzichten komt over (nieuwe) producten en diensten, zodat leden 6 
meer maatwerk krijgen; 7 

o beter onderbouwd beslissingen kan nemen; 8 
o het effect van bepaalde acties kan volgen; 9 
o kleine, kort cyclische onderzoeken kan doen (bijvoorbeeld voor snelle strategische reacties 10 

op de actualiteit); 11 
o vooruit kan kijken en trends kan ontdekken. 12 

We gebruiken het najaar van 2018 om een plan van aanpak te maken, zodat we in 2019 kunnen 13 
starten. 14 

 15 

Oprichten van de Levenseinde Academie. 16 

 De komende jaren wordt de Levenseinde Academie stap voor stap opgebouwd. In 2019 staat de 17 
academie al flink in de steigers. Via de academie wil de NVVE de kennis over keuzemogelijkheden 18 
en het zelfgekozen levenseinde onder professionals (in spé) en allerlei andere groepen in onze 19 
samenleving vergroten. Dit komt ten goede aan weloverwogen keuzes van mensen over het 20 
levenseinde en helpt professionals en andere betrokkenen uit te gaan van wensen van mensen zelf 21 
tot in de laatste levensfase. 22 

 23 

Wetenschappelijk onderzoek (NVVE Fonds). 24 

 In 2018 is het NVVE Fonds in het leven geroepen om (wetenschappelijk) onderzoek te financieren 25 
en te entameren op diverse terreinen rondom het levenseinde. Het Fonds versterkt de functie van 26 
de NVVE als kenniscentrum. Ook in 2019 zal het Fonds oproepen aan onderzoekers doen. 27 

 28 

Leerstoel 'Kwaliteit laatste levensfase'. 29 

 De benoeming van mevrouw dr. S. van de Vathorst tot bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de laatste 30 
levensfase en van sterven aan de UVA is voor 2019 verlengd.  31 

 32 

Activiteiten voor leden en niet-leden. 33 

 De NVVE is in de loop der jaren uitgegroeid tot een advies- en kenniscentrum waar het gaat over de 34 
mogelijkheden en de onmogelijkheden rond een zelfgekozen levenseinde. Ze kent als geen ander 35 
de (wettelijke) grenzen. Werkend vanuit de kernwaarden ‘dienstverlenend, betrouwbaar, 36 
deskundig en aanwezig’ versterkt de NVVE het beeld in Nederland als hét kenniscentrum met tal 37 
van bijeenkomsten en acties, zowel voor leden als voor niet-leden. Zo wordt het maandelijkse café 38 
Doodnormaal van de NVVE Jongeren ook bezocht door niet-leden. Uitgangspunt is dat de NVVE er 39 
is voor alle Nederlanders. 40 
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2.3 Er zijn voor alle Nederlanders 

 

Meer zichtbaar zijn. 1 

 De NVVE beoogt een adviseur te zijn met een activistisch hart. Is de NVVE voldoende bekend, 2 
weten leden en niet-leden waar de NVVE voor staat en welke diensten zij haar leden biedt? Een 3 
doorlopende reeks van kleinere en grotere acties om onze zichtbaarheid te vergroten is nodig. 4 
Onder andere het vertonen van een film of documentaire met een aansluitend een nagesprek is 5 
een effectief middel gebleken.  6 

 7 

Documentaire laten samenstellen over het werk en diensten van de NVVE. 8 

 Nog in 2018 wordt een begin gemaakt met het maken van een bedrijfsfilm in korte en langere 9 
versie voor diverse doelgroepen en gelegenheden. In 2019 wordt de film gerealiseerd. Doel: laten 10 
zien waar de NVVE voor staat en waarom het van belang is om de NVVE te steunen/lid te worden. 11 

 12 

Rendement van de ´Dag van de wilsverklaring´ verhogen. 13 

 De ´Dag van de wilsverklaring´ wordt steeds meer toegankelijk gemaakt voor niet-leden, zodat er 14 
zowel aan informatieverstrekking als aan ledenwerving kan worden gedaan.  15 

 16 

Deelname aan beurzen. 17 

 De NVVE neemt ook in 2019 deel aan beurzen zoals de 50PlusBeurs en de Libelle Zomerweek om 18 
haar bekendheid onder een breed publiek te vergroten. 19 

   20 

Netwerk van ambassadeurs ontwikkelen. 21 

 Zoals hierboven benoemd is in 2018 een begin gemaakt met de oprichting van een juridisch 22 
netwerk. In 2019 worden oriënterende gesprekken gevoerd om de mogelijkheden van andere 23 
netwerken te onderzoeken. Vrijwilligers worden opgeleid om deze functie te vervullen. 24 

 Gewerkt wordt aan een grotere publicitaire inzet van de NVVE Jongeren.   25 
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2. Hoofdthema 3: ‘Wegwerken van belemmeringen in de medische, autonome en 

hulpverleningsroute’ 

 

Bewustzijn vergroten, kennis vermeerderen over wilsverklaring aangaande euthanasie en behandelverbod. 1 

 Activiteiten gericht op verschillende beroepsgroepen die te maken hebben met wilsverklaringen en 2 
behandelverboden, omdat in de praktijk blijkt dat hier nog veel kennisgebrek en 3 
handelingsverlegenheid is. 4 

 In 2019 wil de NVVE gedetailleerd (juridisch) verder uitwerken welke lijn er mogelijk is om meer 5 
‘lucht’ te krijgen op het onderdeel strafbaarheid van hulp bij zelfdoding (art. 294. 2). Hulp is in 6 
zichzelf een moreel goede daad en naasten hebben het er moeilijk mee, ze hebben een machteloos 7 
gevoel als ze zich aan de wet houden. De NVVE wil scherper onderzoeken waar de grens ligt tussen 8 
hulp en morele bijstand/informatievoorziening en strafbaar gedrag. 9 

 10 

Uitbreiden samenwerking maatschappelijke organisaties. 11 

 In 2017 heeft de NVVE het Platform Levenseinde opgericht. In 2018 is daar verder vorm aan 12 
gegeven door een aantal bijeenkomsten met de Einder, de CLW en de Levenseindekliniek. Dat 13 
willen we in 2019 voortzetten. 14 

 Met de KNMG is er regulier bestuurlijk overleg. Ook dat zetten we in 2019 voort. 15 
 Dit geldt eveneens voor de overleggen met de Levenseindekliniek en een aantal andere 16 

organisaties, zoals Humanitas en de Patiënten Federatie Nederland. 17 
 18 

Jurisprudentie, bijstaan in rechtszaken. 19 

 Het ligt voor de hand dat het hardere beleid van het OM ertoe leidt dat in 2019 voor het eerst sinds 20 
de invoering van de euthanasiewetgeving artsen voor de rechter worden gebracht. De NVVE zal 21 
waar maar mogelijk haar kennis en invloed inbrengen. Ondersteuning (bijvoorbeeld financieel) van 22 
vervolgde artsen behoort tot de mogelijkheden. 23 

 Jurisprudentie opbouwen gericht op belemmeringen in de drie routes, en bijvoorbeeld ook op het 24 
gebied van het niet naleven van een behandelverbod.  25 

 Het cassatietraject van Albert Heringa krijgt in 2019 een vervolg. 26 
  27 

Het bevorderen van de verwijsplicht of even werkbaar alternatief.  28 

 Initiatief wetsvoorstel over verwijsrecht ligt stil. Bekendheid geven aan het ‘Hoogeveens model’ 29 
(huisartsen hebben binnen hun praktijk collega’s die open staan voor levensbeëindiging). 30 
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3. De vereniging, de uitgangspunten en de bedrijfsvoering 

In 2017 en 2018 kreeg de NVVE successievelijk een nieuwe directeur, een nieuw bestuur, voor het eerst 1 
een LAR en tegelijk een nieuwe bestuursvoorzitter. Aanleiding om verder na te denken over de verdere 2 
ontwikkeling van de NVVE als vereniging. Hoe kan het verenigingsleven verder uitgebouwd worden en hoe 3 
ziet de verdere uitwerking van de verenigingsdemocratie eruit? In 2019 zullen directie, bestuur en de LAR, 4 
bijgestaan door leden, vrijwilligers,  medewerkers en externe deskundigen  zich daarover buigen.  5 

 6 

Verenigingsstructuur (RvT/RvB). 7 

 Het besturingsmodel: in december 2018 bepaalt de ALV of de NVVE verder gaat met een Raad van 8 
Toezicht-model. Afhankelijk daarvan wordt 2019 besteed aan de inrichting en de invoering hiervan. 9 

 10 

Leden adviesraad (LAR). 11 

 In 2018 is de LAR opgericht. In 2019 wordt verder invulling gegeven aan de ontwikkeling van de 12 
LAR. 13 

 14 

Vrijwilligersoverleg m.b.t. beleid en inzet/scholingsaanbod. 15 

 In 2018 zijn bijeenkomsten van directie met vrijwilligers georganiseerd. Deze bijeenkomsten 16 
worden in 2019 voortgezet en geëvalueerd. In 2019 worden daarnaast de werkoverleggen met 17 
vrijwilligers op een meer taakgerichte wijze georganiseerd. 18 

 Naar aanleiding van de werkoverleggen met vrijwilligers is er meer zicht gekomen op de behoefte 19 
aan scholing. Scholing van vrijwilligers wordt ook actief meegenomen in de Levenseinde Academie, 20 
als een van de doelgroepen.  21 

 Het vrijwilligersbeleid wordt uitgebreid m.b.t. scholing en kwalificatie. 22 
 23 

Personeel. 24 

 Acteren en communiceren conform de kernwaarden van de NVVE (aanwezig, betrouwbaar, 25 
dienstverlenend, deskundig) is onderdeel van de nieuwe beoordelingscyclus.  26 

 Het ziekteverzuim is in de loop van 2018 gedaald naar een historisch laag percentage. Doel is om dit 27 
niveau te consolideren.  28 

 Het opstellen van een (digitaal) Personeelshandboek. Het huidige boekje ‘Welkom bij de NVVE’ is 29 
daarbij het uitgangspunt. Een digitale versie biedt de ruimte om bestaande regelingen met 30 
regelmaat te evalueren en nieuwe regelingen in te passen. 31 

 32 

Planning & Control cyclus verder verbeteren (financiële & personeelsadministratie). 33 

 De ledengegevens zijn ondergebracht in het CRM systeem en daarmee afgescheiden van de 34 
financiële gegevens in Accountview.  35 

 In 2019 wordt ook het financieel pakket naar een cloud omgeving overgezet.  36 
 Een belangrijk administratief proces is het verwerken van inkoopfacturen en declaraties. Dit zal 37 

integraal in Accountview plaatsvinden, waardoor het werkproces efficiënter en de informatie beter 38 
zicht geeft op verplichtingen.  39 

 Daarnaast wordt het inkoop- en contractmanagement geoptimaliseerd zodat o.a. beter zicht 40 
ontstaat in looptijd, tarieven, kortingen, etc.  41 

 42 

Opstellen kwaliteitshandboek. 43 

 In 2018 is de basis gelegd voor het kwaliteitshandboek (documentbeheer). Het handboek wordt in 44 
2019 verder uitgebouwd.  45 
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Op 15 april 2017 is onze 90 jarige moeder de hongerdood gestorven. 1 

 2 

Lieve mam , het is mensonterend zoals het is gegaan. 3 

Je wilde niet meer leven en gaf dat al maanden aan. 4 

Koolmonoxide was je eerste idee, in hongerstaking viel ook niet mee. 5 

Op 4 april 2017 kreeg je een beroerte en was halfzijdig verlamd. 6 

Volledig op bed en wilsbekwaam greep jij je kans. 7 

Na 12 dagen zonder eten en drinken, verslaafd aan de morfine ben je eindelijk bij ons weggegleden. 8 

Dit alles was niet wat je voor ogen had. 9 

Waar blijft die nieuwe euthanasiewet! 10 

Ook al komt hij te laat voor onze lieve schat. 11 

Met diep respect voor jouw keuze. 12 

 13 

,,Naast mijn moeder lag een groot kussen. Hoe vaak heb ik niet gedacht ‘als ik dat op haar gezicht duw, dan 14 

is het gebeurd, dan hoeft ze niet meer’…” 15 

Haar ogen worden rood als ze het zegt. De trekken om haar mond strak. Haar eigen woorden doen haar 16 

pijn, maar ze zeggen hoe het was. Wat zij aan wil geven is de tergende wanhoop om het in haar ogen 17 

nodeloos lijden van haar negentigjarige moeder. Die de ‘schrijnende’ en ‘mensonterende’ hongerdood koos, 18 

bij gebrek aan een wettig alternatief. 19 

 20 

(www.geachtekamerleden.nl) 21 
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Concept Begroting 2019 (per 25-9-2018) 

 

Samenvatting van baten Begroting Prognose 2018 Begroting Realisatie 

(x € 1.000) 2019 (per 30-6) 2018 2017 

1) Ontvangsten van leden 3.032 3.032 3.080 3.116 

2) Legaten en erfstellingen  300 740 300 350 

3) Overige baten 220 200 275 244  
3.552 3.972 3.655 3.710 

4) Uit bestemmingsreserve 166 325 105 0 

Totale baten 3.718 4.297 3.760 3.710 

 
 
Toelichting bij de baten 1 
 2 

1) De totale inkomsten uit contributies en wilsverklaringen begroten we op iets meer dan 3 miljoen  3 
wat conform de prognose over 2018 (per 30-6) is. Om de instroom van nieuwe leden  te verhogen 4 
zijn op de beleidsdag in september acties besproken die op korte en middellange termijn zullen 5 
worden uitgevoerd. 6 

2) Het afgelopen jaar waren we mede erfgenaam in een grote nalatenschap. Omdat dit een 7 
incidentele bate is die lastig is te voorspellen houden we voor komend jaar een voorzichtige 8 
schatting aan van 300.  Deze belangrijke inkomstenbron willen we beter onder de aandacht 9 
brengen door met name het onderwerp ‘nalaten aan de NVVE’ extra te belichten. Vanwege het 10 
specialistische karakter overwegen we om hier  tijdelijk een fondsenwerver voor in te huren.  11 

3) De overige baten zullen per saldo iets toenemen. Incidentele- en periodieke schenkingen en giften 12 
nemen iets toe echter de rente inkomsten zijn blijvend laag. 13 

4) Ten laste van de bestemmingsreserve komt 166 voor ledenwerving, de Levenseinde Academie, de 14 
proceskosten en de leerstoel. Het totaalbedrag is veel lager omdat we vorig jaar o.a. hebben 15 
geïnvesteerd in de aanschaf van de Microsoft CRM applicatie.  16 
 17 
 18 

Samenvatting van lasten Begroting Prognose 2018 Begroting Realisatie 

(x € 1.000) 2019 (per 30-6) 2018 2017 

5) Communicatiekosten 690 527 562 135 

6) Relevant 410 395 395 363 

7) Dienstverlening leden 110 98 105 83 

8) Inkoop wilsverklaringen 54 64 54 43 

Inkoop penningen 0 0 0 71 

Inkoop publicaties 0 0 0 3 

9) Bureaukosten 606 583 575 553 

10) Verenigingskosten 344 515 267 258 

Overige activiteiten 0 0 0 236 

11) Personeelskosten 1.928 2.040 1.961 2.006 

12) Leerstoel(bestemmingsres. NVVE fonds) 26 13 25 69 

Totaal lasten 4.168 4.234 3.944 3.820 

19 
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Toelichting bij de lasten 1 

5) Ons doel om de zichtbaarheid van de NVVE verder te vergroten leidt per saldo tot een stijging van 2 
de communicatiekosten ten  opzichte van vorig jaar. We organiseren meer symposia en beurzen en 3 
ook nemen de activiteiten van de presentatiedienst toe. Aan de Dag van de Wilsverklaringen wordt 4 
meer publiciteit gegeven en in de Week van de Euthanasie wordt gedacht een filmfestival te 5 
organiseren. Minder zal worden besteed aan éénmalige activiteiten.  6 

6) Voor de Relevant wordt rekening gehouden met een reguliere kostenstijging. Omdat de 7 
overeenkomst met de huidige drukker afloopt in 2019 gaan we actief op zoek naar concurrerende 8 
partijen. Vanzelfsprekend kijken we, naast de kosten voor drukken en verzenden, kritisch naar 9 
kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en serviceniveau.  10 

7) Onder de dienstverlening aan leden is voor het Ledenpanel het budget ten opzichte van vorig jaar 11 
aangepast en verhoogd. Bij het adviescentrum houden we o.a. rekening met meer spreekuren. 12 

8) De inkoopkosten wilsverklaringen zijn lager doordat er vorig jaar éénmalige kosten zijn gemaakt in 13 
verband met diverse aanpassingen. De marge komt uit op 10%.  14 

9) De bureaukosten zijn aangepast aan de verwachte kostenstijgingen voor beveiliging, schoonmaak, 15 
catering, abonnementen en kantoorbenodigdheden. Voor de postverzending is een nieuwe 3 jarige 16 
overeenkomst afgesloten waarbij enerzijds de kostenstijging wordt beperkt en anderzijds zowel het 17 
service niveau als de leverbetrouwbaarheid verder wordt verbeterd.  18 

10) Onder verenigingskosten zijn dit jaar niet meer de kosten voor CRM zichtbaar wat het verschil in 19 
lagere kosten grotendeels verklaart. Wel is rekening gehouden met de tijdelijke inhuur van een 20 
projectleider om het Informatiebeleid vorm te geven. De kosten voor de Levenseinde Academie en 21 
de juridische proceskosten zullen ten laste van de bestemmingsreserves komen. 22 

11) Bij de personeelskosten zijn de kosten lager dan vorig jaar door het vertrek van twee managers die 23 
niet zijn vervangen. Omdat de huidige CAO medio volgend jaar afloopt is rekening gehouden met 24 
een loonstijging van 2,5%. Aan opleidingen en loopbaantraject verwachten we een kleine stijging. 25 
Verder wordt voorzien in een tijdelijke inhuurkracht om het informatiebeleid verder vorm te geven. 26 

12) De kosten van de leerstoel  komen ten laste van de bestemmingsreserve NVVE Fonds. 27 
 28 

  29 

Samenvatting van exploitatie Begroting Prognose 2018 Begroting Realisatie 

(x € 1.000) 2019 (per 30-6) 2018 2017 

Totale baten 3.718 4.297 3.760 3.710 

Totale lasten 4.168 4.234 3.944 3.820 

Resultaat -450 63 -184 -110 

 

Bestemmingsreserves 30 
Het eigen vermogen van de vereniging bestaat uit een continuïteitsreserve, een bestemmingsreserve en 31 
een algemene reserve. Het bestuur heeft voor 2019 de volgende projecten benoemd die uit de 32 
bestemmingsreserve worden gefinancierd. De uitgaven zijn opgenomen in de begroting en betreffen 33 
ledenwerving (50), de Levenseinde Academie (50), juridische proceskosten (40) en de leerstoel (26).  34 
Vorig jaar waren dat CRM (232), imago (50), nieuwe dienstverlening (15), juridische proceskosten (15) en 35 
leerstoel ( 13).36 
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Reglement LAR 

L e d e n a d v i e s r a a d  1 

Preambule 2 

De leden van de LAR worden, op voordracht van de LAR, benoemd door de ALV van de NVVE. 3 
De LAR brengt, vanuit een onafhankelijke positie en gebaseerd op de informatie welke zij onder meer 4 
ontleent aan contact met leden van de NVVE, gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur. De leden 5 
van de LAR functioneren met inachtneming van een door de ALV goedgekeurd LAR-reglement. 6 

Artikel 1 Samenstelling LAR 7 

De LAR bestaat uit ten minste 13 en ten hoogste 17 leden en allen zijn lid van de NVVE. 8 

 9 

Ter vervulling van vacatures publiceert de LAR een oproep, inclusief een profiel, voor belangstellenden. 10 

Kandidaten kunnen zich aanmelden met een kort CV en motivering. Na een selectiegesprek doen de 11 

zittende LAR-leden een voordracht aan de ALV voor de benoeming van nieuwe leden. Ter waarborging van 12 

de continuïteit wordt een “werving en selectiecommissie” ingesteld die naast de selectieprocedure 13 

voorstellen doet voor eventuele herbenoeming en aftreden op basis van een vastgesteld rooster van 14 

aftreden. 15 

De zittingstermijn van een LAR lid is vier jaar. Daarna is eenmaal herbenoeming mogelijk. 16 

Artikel 2 Functies LAR 17 

De LAR kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een tweede secretaris. 18 
Deze functionarissen worden voor twee jaar benoemd. Ter waarborging van de continuïteit wordt voor 19 
deze functionarissen een apart rooster van aftreden opgesteld. 20 
 21 
Voorts zal de LAR ad hoc commissies of werkgroepen benoemen om bepaalde onderwerpen en/of adviezen 22 
nader uit te werken. 23 

Artikel 3 Rechten en plichten van de LAR 24 

RECHTEN: 25 
 De LAR heeft het recht gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan het bestuur. Een 26 

adviesaanvraag vanuit het bestuur wordt minimaal twee weken voor de vergadering van de LAR 27 

ingediend. Het bestuur geeft na het uitbrengen van het advies beargumenteerd aan of het advies 28 

wel of niet wordt opgevolgd. Het bestuur vraagt de LAR in ieder geval advies over het meerjarig 29 

beleidsplan en het jaarplan. 30 

Een uitgebracht advies is na behandeling en beantwoording door het bestuur openbaar en wordt 31 

gepubliceerd op het LAR-deel van de website. 32 

 De LAR heeft recht op informatie vanuit het bestuur. 33 

 De LAR kan op specifieke onderdelen advies vragen aan een extern deskundige. Hiervoor is een 34 

post op zijn begroting opgenomen. 35 
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PLICHTEN: 1 
 De LAR stelt jaarlijks een werkplan en een begroting op en legt een budgetplan ter accordering 2 

aan het bestuur voor. 3 

 De LAR zorgt ervoor dat bij elk regio overleg twee LAR-leden aanwezig zijn. 4 

 De LAR bewaakt zijn kwaliteit van functioneren door middel van een jaarlijkse evaluatie. 5 

 LAR-leden zetten zich op vrijwillige basis in. Zij kunnen conform de afspraken binnen de NVVE, 6 

reiskosten declareren. 7 

 De LAR stelt een “communicatiecommissie” in. Een communicatieplan zal jaarlijks worden 8 

vastgesteld. Voor communicatie naar de leden wordt onder meer gebruik gemaakt van het 9 

LAR-deel van de website, de digitale nieuwsbrief en Relevant.  10 

Artikel 4 Overleg LAR - bestuur 11 

Het overleg heeft een minimale frequentie van twee keer per jaar. Daarnaast kan het bestuur op zijn 12 
verzoek of op basis van de agenda (een deel van) de LAR-vergadering bijwonen.  13 

Artikel 5 Vergaderingen LAR 14 

De LAR vergadert ten minste zes keer per jaar. Er wordt van tevoren een jaaragenda vastgesteld met de 15 

vergaderdata en een aantal vaste agendapunten. De vergaderdata zijn zo goed mogelijk afgestemd op de 16 

beleidscyclus van de NVVE.  17 

De voorzitter en de secretaris zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergadering. De LAR-18 
leden kunnen tot twee weken voor de vergadering agendapunten indienen. Uiterlijk één week voor de 19 
vergaderdatum worden de stukken verspreid. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt met 20 
besluitenlijst en actielijst. Het vastgestelde verslag gaat naar het bestuur. 21 

Artikel 6 Besluitvorming LAR 22 

Alle besluitvorming vindt plaats bij minimale aanwezigheid van de helft van de leden van de LAR en bij 23 

minimaal 2/3 meerderheid van stemmen. Bij afwezigheid kan een (digitale) schriftelijke machtiging van 24 

stemming worden afgegeven aan de voorzitter en/of secretaris. 25 

Artikel 7 Slotbepaling LAR 26 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de LAR in zijn vergadering. 27 

 28 

Dit reglement is vastgesteld door de LAR in zijn vergadering van xx 2018 en treedt in werking na 29 

goedkeuring door de ALV in de vergadering van 8 december 2018.  30 
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BESTUURSVERKIEZING 

BESTUURSLEDEN 1 

 2 

Mevrouw mr. B.L.M. Middeldorp is volgens rooster aftredend en zij stelt zich herkiesbaar. 3 

Het bestuur stelt voor haar opnieuw te benoemen.   4 
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ROOSTER VAN AAN-/AFTREDEN BESTUURSLEDEN 2018 

 

 
NAAM 
 

 
AANTREDEN 

 
AFTREDEN 

 
HER- 
BENOEMBAAR 
 

 
DEFINITIEF 
AFTREDEN 

 
Job Cohen 
Voorzitter 
 

 
Juni 2018 

 
2022 

 
1x 

 
2026 

 
Flip Sutorius 
Vicevoorzitter 
 

 
Maart 2017 

 
2021 

 
1x 

 
2025 

 
Barbara Middeldorp 
Secretaris 
 

 
Juni 2014 

 
2018 

 
1x 

 
2022 

 
Maarten ten Doesschate 
Penningmeester 
 

 
Mei 2017 

 
2020 

 
1x 

 
2024 

 
Jos van der Geest 
 
 

 
December 

2017 

 
2020 

 
1x 

 
2024 

 
Eddy Houwaart 
 
 

 
Maart 2017 

 
2021 

 
1x 

 
2025 

 

 

Aantreden voor 4 jaar met maximaal 1x verlening van 4 jaar (conform statutenwijziging 2013). 

 


