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REGLEMENT KIESCOMMISSIE 

Veilig Verkeer Nederland 

 

 

Uitgangspunt 

Artikel 1 

 

1. De statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Veilig Verkeer Nederland, met 

statutaire zetel in de gemeente Amersfoort, kantoorhoudende te 3811 MH Amersfoort, 

Stationsstraat 79A, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 24303976, bepalen in 

artikel 17 lid 9 juncto artikel 24 dat het bestuur een reglement kiescommissie van de vereniging 

dient vast te stellen, waarin nadere regels omtrent de kiescommissie worden vastgelegd, en dat dat 

reglement kiescommissie de goedkeuring van verenigingsraad (de algemene vergadering in de zin 

van de wet) van de vereniging behoeft. 

 

2. Op grond van deze statutaire bepalingen is dit reglement kiescommissie door het bestuur vastgesteld 

en door de verenigingsraad goedgekeurd op 1 november 2019 en per die datum in werking 

getreden. 

 

Begripsomschrijvingen 

Artikel 2 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

1. afdelingen, geografische afdelingen van de vereniging, te weten niet rechtspersoonlijkheid 

bezittende organisatorische eenheden op gemeentelijk niveau binnen de vereniging, waarin leden 

kunnen worden ingedeeld, bedoeld in artikel 10 van de statuten; 

 

2. afdelingsbestuur, het orgaan bedoeld in artikel 10 lid 2 van de statuten, te weten het bestuur van 

een afdeling; 

 

3. afgevaardigden, de districtsafgevaardigden en de expertleden; 

 

4. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 18 lid 1 en in 

artikel 19 lid 1 van de statuten, te weten het bestuur van de vereniging; 

 

5. bureau, de werkorganisatie van de vereniging bedoeld in artikel 22 van de statuten; 

 

6. districtsafgevaardigden, de door de districtsledenvergaderingen uit de gewone leden gekozen 

afgevaardigden voor de verenigingsraad bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek en in 

artikel 12 leden 1 tot en met 4 van de statuten, die stemgerechtigd zijn in de (vergadering van de) 

verenigingsraad, hetgeen blijkt uit artikel 13 lid 4 van de statuten; 

 

7. districtsbestuur, het bestuur van een district bedoeld in artikel 9 leden 3 tot en met 6 van de 

statuten en het orgaan bedoeld in artikel 2:41a van het Burgerlijk Wetboek; 
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8. districtscoördinator, de door een districtsledenvergadering, uit het midden van de tot het 

desbetreffende district behorende gewone leden, aangewezen natuurlijke persoon dan wel de door 

het bestuur aangewezen medewerker van het bureau van de vereniging, die, al dan niet tijdelijk, 

met de coördinatie van een district is belast, bedoeld in artikel 9 leden 3 tot en met 6 van de 

statuten; 

 

9. districtsledenvergadering, de algemene vergadering van een district, bedoeld in artikel 9 lid 7 van 

de statuten en, indien en zolang een district een districtsbestuur kent, het orgaan bedoeld in artikel 

2:41a van het Burgerlijk Wetboek; 

 

10. expertleden, de door de verenigingsraad uit de gewone leden gekozen afgevaardigden voor de 

verenigingsraad bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 12 leden 1 en 5 

tot en met 7 van de statuten, die expertise hebben en meer inhoudelijk betrokken zijn op het 

gebied, dat van belang was voor hun verkiezing en die stemgerechtigd zijn in de (vergadering van 

de) verenigingsraad, hetgeen blijkt uit artikel 13 lid 4 van de statuten; 

 

11. kiescommissie: het orgaan bedoeld in artikel 12 lid 4 en artikel 17 van de statuten, dat de 

verkiezing van de (plaatsvervangend) districtsafgevaardigden begeleidt; 

 

12. leden, zowel de gewone leden, bedoeld in artikel 5 lid 2 van de statuten, als de ereleden en de 

leden van verdienste, bedoeld in artikel 5 lid 8 van de statuten, voor zover bij of krachtens de 

statuten geen nader onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt; 

 

13. statuten, de statuten van de vereniging; 

 

14. vereniging, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Veilig Verkeer Nederland, met 

statutaire zetel in de gemeente Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder 

dossiernummer 24303976; 

 

15. verenigingsraad, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 12 

leden 1 en 9 van de statuten, te weten de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering van 

de vereniging bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Taak kiescommissie 

Artikel 3 

 

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de statuten heeft de kiescommissie tot taak het 

begeleiden van de verkiezing van de (plaatsvervangend) districtsafgevaardigden met 

inachtneming van het daaromtrent in dit reglement bepaalde. 

 

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 4 van de statuten heeft de kiescommissie in dat 

kader tot taak: 

 

 a. het opmaken van een actuele profielschets voor (plaatsvervangend) districtsafgevaardigden, 

die vervolgens wordt vastgesteld door de verenigingsraad; en 
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 b. het beoordelen of een persoon die tot (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde wenst te 

worden gekozen, voldoet aan de actuele profielschets voor (plaatsvervangend) 

districtsafgevaardigden. 

 

3. De kiescommissie besluit of de kandidaat voldoet aan de vereisten om op de lijst met tot 

(plaatsvervangend) districtsafgevaardigde verkiesbare personen te worden geplaatst. Een besluit 

tot plaatsing van een kandidaat op de lijst met tot (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde 

verkiesbare personen wordt genomen op basis van de door de kiescommissie opgemaakte en door 

de verenigingsraad vastgestelde actuele profielschets voor (plaatsvervangend) 

districtsafgevaardigden en met inachtneming van het daaromtrent in dit reglement bepaalde. 

 

4. De kiescommissie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door het bureau.  

 

Samenstelling kiescommissie 

Artikel 4 

 

1. De kiescommissie bestaat uit drie meerderjarige natuurlijke personen, die door de 

verenigingsraad, op voordracht van het bestuur, worden benoemd. Twee leden dienen 

afgevaardigde te zijn en één lid dient bestuurslid van de vereniging te zijn. 

 

2. Het lidmaatschap van de kiescommissie is in elk geval onverenigbaar met de functie van lid van 

een districtsbestuur, lid van een afdelingsbestuur en districtscoördinator. 

 

3. De kiescommissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan en kan uit zijn midden een 

vicevoorzitter aanwijzen. De vicevoorzitter van de kiescommissie neemt bij ontstentenis of 

verhindering van de voorzitter van de kiescommissie diens functie waar; hij treedt, zolang de 

waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter van de kiescommissie als 

zodanig. 

 

4. Indien het aantal leden van de kiescommissie beneden drie is gedaald, blijft de kiescommissie 

bevoegd. Er moet dan echter zo spoedig mogelijk door de verenigingsraad, met inachtneming van 

het in lid 1 bepaalde, in de open plaats of open plaatsen worden voorzien.  

 In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de kiescommissie, is de verenigingsraad 

eveneens verplicht om zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, in de 

open plaatsen te voorzien. 

 Van belet is sprake bij schorsing, ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en onbereikbaarheid 

gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen de mogelijkheid van contact tussen het 

betrokken lid van de kiescommissie en de vereniging niet heeft bestaan. 

 

Benoeming leden van de kiescommissie 

Artikel 5 

 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2 worden de leden van kiescommissie 

door de verenigingsraad, op voordracht van het bestuur, benoemd voor een termijn van ten 

hoogste vier jaar. 
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2. Elk lid van de kiescommissie treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 

bestuur op te maken rooster van aftreden. Een aftredend lid van de kiescommissie is niet 

herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature binnen de kiescommissie wordt benoemd, neemt 

op het rooster in beginsel niet de plaats van zijn voorganger in. 

 

Beëindiging lidmaatschap van de kiescommissie 

Artikel 6 

 

Het lidmaatschap van de kiescommissie eindigt voor een lid van de kiescommissie op de wijzen als 

bepaald in artikel 17 lid 6 van de statuten. 

 

Besluitvorming van de kiescommissie 

Artikel 7 

 

Hetgeen in artikel 20 van de statuten is bepaald omtrent de besluitvorming van het bestuur is van 

overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de kiescommissie, met dien verstande dat de 

voorzitter van de kiescommissie ook op een daartoe strekkend verzoek van een bestuurslid binnen één 

week na ontvangst van dat verzoek dient over te gaan tot oproeping tot een vergadering van de 

kiescommissie bij gebreke waarvan de verzoeker zelf de vergadering kan (doen) oproepen. 

 

Kandidaatstelling 

Artikel 8 

 

1. De periode waarbinnen, de plaats waar en de wijze waarop een gewoon lid van de vereniging zich 

kandidaat kan stellen om tot (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde te worden gekozen, wordt 

door de kiescommissie vastgesteld en ten minste zes weken vóór aanvang van deze periode 

bekend gemaakt.  

 

2. De kandidaatstelling zal binnen de daarvoor door de kiescommissie vastgestelde periode 

schriftelijk dan wel langs elektronische weg dienen te geschieden op basis van een daartoe inzake 

de desbetreffende open plaats(en) voor (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde(n) door de 

kiescommissie aan te leveren formulier, waarop in elk geval dient te worden vermeld: 

  

 a. de NAW-gegevens van de kandidaat; 

 

 b. de geboortedatum en geboorteplaats van de kandidaat; 

 

 c. de relevante (voormalige) functies en/of werkervaring van de kandidaat, op basis waarvan 

kan worden beoordeeld of hij/zij voldoet aan de actuele profielschets voor de desbetreffende 

open plaats voor (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde; 

 

 d. de motivatie van de kandidaat. 

 

3. Bij de kandidaatstelling dient de betrokkene in elk bij de kiescommissie een verklaring omtrent 

zijn/haar bereidheid om zitting te nemen als (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde in de 
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verenigingsraad, een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring omtrent gedrag in 

te leveren. 

 

Besluiten omtrent kandidaatstelling 

Artikel 9 

 

1. De kiescommissie beoordeelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop 

van de vastgestelde periode waarop kandidaatstellingen konden worden gedaan, of een persoon 

die tot (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde wenst te worden gekozen, voldoet aan het in 

artikel 12 lid 3 van de statuten bepaalde en ook of deze persoon voldoet aan de actuele 

profielschets voor (plaatsvervangend) districtsafgevaardigden. 

 

2. De verenigingsraad is zodanig samengesteld dat de (plaatsvervangend) districtsafgevaardigden en 

expertleden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en 

kritisch kunnen opereren. De verenigingsraad kent (plaatsvervangend) districtsafgevaardigden en 

expertleden die worden gekozen op basis van bestuurlijke en inhoudelijke kwaliteit, rekening 

houdend met diversiteit, regionale spreiding, expertise en inhoudelijke betrokkenheid. De 

verenigingsraad dient zodanig te zijn samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan vervullen. 

3. De kiescommissie besluit of de kandidaat voldoet aan de vereisten om op de lijst met tot 

(plaatsvervangend) districtsafgevaardigde verkiesbare personen te worden geplaatst. 

 

4. De kiescommissie geeft de betrokkene terstond schriftelijk of langs elektronische weg kennis van 

haar besluit. Bij afwijzing van de betrokkene doet de kiescommissie daarbij ook opgave van de 

overwegingen welke tot het desbetreffende besluit hebben geleid. 

 

5. Tegen het besluit van de kiescommissie is geen beroep mogelijk.  

 

6. Indien de kiescommissie heeft besloten dat de kandidaat voldoet aan de vereisten om op de lijst 

met tot (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde verkiesbare personen te worden geplaatst stelt 

de kiescommissie zowel het bestuur als het desbetreffende districtsbestuur dan wel de 

desbetreffende districtscoördinator hiervan terstond schriftelijk of langs elektronische weg in 

kennis. 

 

7. Indien de kiescommissie heeft besloten dat de kandidaat voldoet aan de vereisten om op de lijst 

met tot (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde verkiesbare personen te worden geplaatst, 

plaatst het desbetreffende districtsbestuur dan wel de desbetreffende districtscoördinator deze 

kandidaat op de lijst met tot (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde verkiesbare personen van 

het desbetreffende district.   

 

8. Alleen kandidaten die op de lijst met tot (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde verkiesbare 

personen zijn geplaatst, kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de statuten, 

door de desbetreffende districtsledenvergadering tot (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde 

worden gekozen. 
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9. De lijst met tot (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde verkiesbare personen wordt door het 

desbetreffende districtsbestuur dan wel de desbetreffende districtscoördinator meegezonden bij de 

oproep tot de districtsledenvergadering van het desbetreffende district, waarin de verkiezing van 

de (plaatsvervangend) districtsafgevaardigde van het desbetreffende district aan de orde komt. 

 

Inwerkingtreden reglement kiescommissie 

Artikel 10 

 

Dit reglement kiescommissie is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 9 juncto artikel 24 van 

de statuten, voor de eerste maal vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de verenigingsraad 

op 1 november 2019 en per die datum in werking getreden. 


