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1. Rechtsgrond van het KIVI algemeen reglement afdelingen. 
 
De rechtsgrond van het KIVI afdelingsreglement is te vinden in Artikel 41a Burgerlijk Wetboek Boek 2 

 
Wanneer we de termen ‘de statuten’ vervangen door ‘het afdelingsreglement’ én ‘vereniging’ 
vervangen door ‘afdeling’ dan ontstaat het volgende kader voor de afdelingen. 
 
Het mag duidelijk zijn dat eventuele wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek 2, Titel 2 van na 26 oktober 

2019 niet in dit document zullen zijn verwerkt.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003045&boek=2&titeldeel=2&artikel=41a&z=2019-07-01&g=2019-07-01
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Artikel 37 
1. Het bestuur wordt uit de leden benoemd, het afdelingsreglement kan echter bepalen dat 

bestuurders ook buiten de leden kunnen worden benoemd. 
2. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering. het afdelingsreglement kan de 

wijze van benoeming echter ook anders regelen, mits elk lid middellijk of onmiddellijk aan 
de stemming over de benoeming der bestuurders kan deelnemen. 

3. Het afdelingsreglement kan bepalen, dat een of meer der bestuursleden, mits minder dan 
de helft, door andere personen dan de leden worden benoemd. 

4. Is in het afdelingsreglement bepaald dat een bestuurder in een vergadering uit een 
bindende voordracht moet worden benoemd, dan kan aan die voordracht het bindend 
karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte 
stemmen genomen besluit van die vergadering. In het afdelingsreglement kan worden 
bepaald dat op deze vergadering ten minste een bepaald aantal stemmen moet kunnen 
worden uitgebracht; dit aantal mag niet hoger worden gesteld dan twee derden van het 
aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht. 

5. Indien ingevolge het afdelingsreglement een bestuurslid door leden of afdelingen buiten 
een vergadering wordt benoemd, dan moet aan de leden gelegenheid worden geboden 
kandidaten te stellen. Het afdelingsreglement kan bepalen dat dit recht slechts aan een 
aantal leden gezamenlijk toekomt, mits hun aantal niet hoger wordt gesteld dan een vijfde 
van het aantal leden dat aan de verkiezing kan deelnemen. Het afdelingsreglement kan 
voorts bepalen dat aldus gestelde kandidaten slechts zijn benoemd, indien zij ten minste 
een bepaald aantal stemmen op zich hebben verenigd, mits dit aantal niet groter is dan 
twee derden van het aantal der uitgebrachte stemmen. 

6. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het 
orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst. Een veroordeling tot 
herstel van de arbeidsovereenkomst tussen de afdeling en bestuurder kan door de rechter 
niet worden uitgesproken. 

7. Tenzij het afdelingsreglement anders bepaalt, wijst het bestuur uit zijn midden een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 
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Artikel 38 
1. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, hebben alle leden die niet geschorst zijn, 

toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem; een geschorst lid 
heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is 
bevoegd daarover het woord te voeren. Het afdelingsreglement kan aan bepaalde leden 
meer dan één stem toekennen. 

2. Tenzij het afdelingsreglement anders bepalen, treden de voorzitter en de secretaris van 
het bestuur of hun vervangers, als zodanig ook op bij de algemene vergadering. 

3. Het afdelingsreglement kan bepalen dat personen die deel uitmaken van andere organen 
der afdeling en die geen lid zijn, in de algemene vergadering stemrecht kunnen 
uitoefenen. Het aantal der door hen gezamenlijk uitgebrachte stemmen zal echter niet 
meer mogen zijn dan de helft van het aantal der door de leden uitgebrachte stemmen. 

4. Tenzij het afdelingsreglement anders bepaalt, kan iemand die krachtens lid 1 of lid 3 
stemgerechtigd is, aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het 
uitbrengen van zijn stem. 

5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht 
elektronisch is vastgelegd. 

6. Het afdelingsreglement kan bepalen dat iemand die krachtens lid 1 of lid 3 stemgerechtigd 
is het stemrecht kan uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. 

7. Voor de toepassing van lid 6 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de 
verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het afdelingsreglement 
kan bepalen dat bovendien is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch 
communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. 

8. Het afdelingsreglement kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene 
vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet 
eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk worden gesteld met 
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 

9. Bij of krachtens het afdelingsreglement kunnen voorwaarden worden gesteld aan het 
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien deze voorwaarden krachtens 
het afdelingsreglement worden gesteld, worden deze bij de oproeping bekend gemaakt. 
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Artikel 39 
1. Het afdelingsreglement kan bepalen dat de algemene vergadering zal bestaan uit 

afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen. De wijze van verkiezing en het 
aantal van de afgevaardigden worden door het afdelingsreglement geregeld; elk lid moet 
middellijk of onmiddellijk aan de verkiezing kunnen deelnemen. De leden 4 en 5 van 
artikel 37 zijn bij de verkiezing van overeenkomstige toepassing. Artikel 38 lid 3 is van 
overeenkomstige toepassing op personen die deel uitmaken van andere organen der 
afdeling en die geen afgevaardigde zijn. 

2. Het afdelingsreglement kan bepalen dat bepaalde besluiten van de algemene vergadering 
aan een referendum zullen worden onderworpen. Het afdelingsreglement regelt de 
gevallen waarin, de tijd waarbinnen, en de wijze waarop het referendum zal worden 
gehouden. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het besluit 
geschorst. 

 
Artikel 40 

1. Aan de algemene vergadering komen in de afdeling alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet of het afdelingsreglement aan andere organen zijn opgedragen. 

2. Een eenstemmig besluit van alle leden of afgevaardigden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht 
als een besluit van de algemene vergadering. 

 
Artikel 41 

1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, 
of wanneer het daartoe volgens de wet of het afdelingsreglement verplicht is. Het 
afdelingsreglement kan deze bevoegdheid ook aan anderen dan het bestuur verlenen. 

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden of afgevaardigden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene 
vergadering of van een zoveel geringer aantal als bij het afdelingsreglement is bepaald, is 
het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn 
van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. 

3. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen, tenzij 
in het afdelingsreglement de wijze van bijeenroeping der algemene vergadering voor dit 
geval anders is geregeld, de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze 
waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste 
één ter plaatse waar de afdeling gevestigd is, veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen 
alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het 
opstellen der notulen. 

4. Tenzij het afdelingsreglement anders bepaalt, wordt aan de eis van schriftelijkheid van het 
verzoek bedoeld in lid 2 voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. 

5. Tenzij het afdelingsreglement anders bepaalt kan, indien een lid of afgevaardigde hiermee 
instemt, de bijeenroeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden 
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel is bekend 
gemaakt. 

 
 
 


