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INLEIDING  

  

Artikel 25 van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CFA Society 

VBA Netherlands, statutair gevestigd te Amsterdam geeft de mogelijkheid tot het 

vaststellen van een huishoudelijk reglement. 

 

De Algemene Vergadering van leden van de vereniging CFA Society VBA Netherlands heeft, 

met in achtneming van artikel 25 van de statuten een huishoudelijk reglement vastgesteld. 

 

Dit huishoudelijk reglement bevat regelingen ter aanvulling of uitvoering van de statuten 

van de Vereniging CFA Society VBA Netherlands. 

 

In het navolgende wordt bedoeld met: 

Vereniging: De Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CFA Society VBA Netherlands;  

Statuten: de statuten van de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CFA Society VBA 

Netherlands; 

Bestuur: het bestuur van de Vereniging; 

Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door 

stemgerechtigde leden van de Vereniging; 

CFA Institute: een niet aan een gereglementeerde markt toegelaten entiteit naar het recht 

van de staat Virginia, Verenigde Staten van Amerika; 

Schriftelijk: bij brief, fax of email; 
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HOOFDSTUK 1 CONTRIBUTIE  

 

1.1 De Algemene Vergadering heeft met toepassing van artikel 9 Statuten bepaald dat 

leden in aanvulling op de contributie die verschuldigd is aan CFA Institute verplicht zijn 

tot het betalen van een jaarlijkse contributie. 

 

1.2 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de 

Algemene Vergadering vastgesteld.  

 

1.3 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks geactualiseerd door de algemene 

vergadering, daarvoor hoeft dit reglement niet opnieuw te worden vastgesteld. 

 

1.4 Gepensioneerde leden, leden ouder dan 70 jaar, en leden die een door of vanwege de 

Vereniging aangeboden opleiding volgen, kunnen gehele of gedeeltelijke ontheffing 

van de contributieverplichting krijgen. Het Bestuur is bevoegd de hoogte van de 

ontheffing te bepalen. 

 

1.5 Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de contributie met ingang 

van het verenigingsjaar volgend op het verenigingsjaar waarin het erelidmaatschap 

door de Algemene Vergadering is toegekend. 

 

1.6 Het Bestuur is voorts bevoegd in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het 

Bestuur, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de contributieverplichting te verlenen. 

 

1.7 Op grond van artikel 8 lid 8 van de Statuten kan het Bestuur bij het niet nakomen van 

de contributieverplichting besluiten tot opzegging van het lidmaatschap van het 

betreffende lid. Het Bestuur gaat niet tot opzegging op deze grond over voordat het 

lid tweemaal schriftelijk tot betaling is aangemaand.  

  

  

HOOFDSTUK 2 COMMISSIES VAN DE VERENIGING  

 

2.1 Het Bestuur kan ten behoeve van het goed functioneren van de Vereniging bepaalde 

taken opdragen aan een commissie. Het Bestuur heeft de bevoegdheid commissies 

op te richten en te beëindigen op grond van artikel 15 lid 5 van de Statuten. Het 

Bestuur bepaalt samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissies en stelt 

hiervoor zo nodig reglementen op. Het Bestuur kan ook, indien het Bestuur dat 

wenselijk vindt, volstaan met het instellen van de commissie en een taakomschrijving 

en samenstelling, taken en bevoegdheden voor het overige delegeren aan de 

commissie. 
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2.2 Ingevolge artikel 16 lid 5 van de Statuten – en in afwijking van artikel 15 lid 5- wordt 

de financiële commissie jaarlijks benoemd door de Algemene Vergadering. Taak, 

werkwijze en bevoegdheden van de financiële commissie worden geregeld in een 

afzonderlijk door de Algemene Vergadering vastgesteld reglement. 

 

2.3 Ingevolge artikel 15 lid 7 van de Statuten stelt de Algemene Vergadering een 

klachtencommissie in. Deze commissie heeft in elk geval de taken en bevoegdheden 

zoals omschreven in artikel 15 lid 7 van de Statuten en voorts de taken en 

bevoegdheden zoals omschreven in een afzonderlijk door de Algemene Vergadering 

vastgesteld reglement. Deze klachtencommissie zal mede fungeren als 

beroepscommissie als omschreven in artikel 5 lid 1 sub (ii) van de Statuten en wordt 

in verband daarmee mede ingesteld door het Bestuur. 

  

HOOFDSTUK 3 PERMANENTE EDUCATIE 

 

3.1 De Vereniging bevordert de professionele deskundigheid van haar leden met behulp 

van permanente educatie. Het Bestuur geeft daarvoor voorschriften in het Reglement 

Permanente Educatie. Indien een lid van de Vereniging zich niet houdt aan 

voorwaarden die het Reglement aan hem oplegt, dan kan het Reglement inhouden 

dat in een dergelijk geval maatregelen kunnen worden opgelegd.   

 

 

HOOFDSTUK 4 GEBRUIK MERKEN EN TITELS 

 

4.1 Leden van de Vereniging hebben het recht om het collectief dienstmerk RBA en het 

collectief dienstmerk RMFI en de door de Vereniging geïnitieerde en gevoerde titels te 

gebruiken, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden die de Vereniging en het Bestuur 

daaraan stellen. 

 

4.2 Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de reglementen collectief dienstmerk, zoals 

vastgesteld door de Algemene Vergadering.  

 

4.3 De leden conformeren zich aan deze reglementen, werken mee aan toezicht en 

controle op het rechtmatig gebruik van merken en/of titels. 

 

4.4 Wanneer een lid niet voldoet aan voor hem in deze reglementen vastgestelde 

verplichtingen, kunnen maatregelen worden opgelegd door het Bestuur, in 

overeenstemming met deze reglementen.  

 

4.5 Indien de Vereniging houder wordt van andere dienstmerken of titels dan de in 4.1 

genoemde, dan gelden de bepalingen van artikel 4.2 tot en met 4.4 naar analogie. 
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HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN  

  

5.1 Dit Reglement kan door de Algemene Vergadering worden gewijzigd, overeenkomstig 

artikel 25 lid 2 van de Statuten.  

 

5.2 In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige 

bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van het Bestuur 

daaromtrent beslissend.   

 

5.3 Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is 

exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement 

(inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit 

Reglement) te beslechten.   

  

5.4 Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de 

geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan.  

 

5.5 Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering, in vergadering bijeen op 

31 mei 2018. 

  

  


