Reglement
Beroepsbelangencommissie (BBC)
Artikel 1
De Beroepsbelangencommissie (BBC) is een vaste commissie van de Nederlandse
Orthopaedische Vereniging, overeenkomstig artikel 16 der Statuten.
Samenstelling
Artikel 2
De commissie bestaat uit tenminste zeven leden.
Artikel 3
Ter verkrijging van een gemeenschappelijke gedragslijn van bestuur en commissie en het
daartoe noodzakelijke contact zal een van de leden van het bestuur tevens lid zijn van de
commissie.
Artikel 4
De leden van de commissie, met uitzondering van het bestuurslid, worden door de
ledenvergadering gekozen voor de tijd van drie jaren. Zij zijn éénmaal terstond herkiesbaar
voor drie jaren.
Artikel 5
De verkiezingen, bedoeld in artikel 4, geschieden in de ALV.
Artikel 6
Voor elke vacature in de commissie stelt het bestuur, gehoord het advies van de commissie,
één of meer kandidaten voor en vermeldt hun namen op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.
Artikel 7
De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris en doet hiervan mededeling
aan het bestuur.
Taak
Artikel 8
De commissie heeft tot taak de behartiging van de maatschappelijke en de beroepsbelangen
der leden van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Hiertoe behoren in ieder geval:
1.

Adviseren van het bestuur van de vereniging ten aanzien van problemen en
onderwerpen betreffende de maatschappelijke en de beroepsbelangen der leden.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Overleg met de Federatie Medisch Specialisten betreffende tariefzaken; vaststellen
van het beleid ter zake in overleg met het bestuur.
Adviseren betreffende werkomstandigheden.
Hulpverlening bij geschillen.
De problematiek van de interdisciplinaire toetsing.
Overleg met andere specialismen.
Overleg met maatschappelijke, het beroepsbelang rakende, organisaties.

Artikel 9
De taken worden door de commissieleden onderling verdeeld met inachtneming van het
volgende:
- Als vaste vertegenwoordigers bij de Federatie treden op de voorzitter en het lid van de
commissie dat tevens lid van het bestuur is.
- De secretaris is verantwoordelijk voor het archief en zorgt voor de notulen en
administratie, bijgestaan door de ambtelijk secretaris.
- Als waarnemend voorzitter treedt op de secretaris. De voorzitter en secretaris houden zich
tevens bezig met tariefzaken, de commissie betreffende.
Werkwijze
Artikel 10
De commissie vergadert doorgaans 10 maal per jaar en stelt een jaarverslag op over de
werkzaamheden in het afgelopen jaar. Dit verslag wordt aan het bestuur van de NOV
gestuurd alwaar het in het verenigingsarchief gedeponeerd wordt.
Artikel 11
Op elke ALV van de vereniging zal op de agenda plaats worden gegeven aan mededelingen
van de commissie.
Artikel 12
Het maatschappelijk beleid van het bestuur en de werkzaamheden van de commissie
worden minstens eenmaal per jaar tijdens een gezamenlijke vergadering van het bestuur en
de commissie besproken en bepaald.
Artikel 13
Dit reglement treedt in werking na aanneming door de ALV en voor zover het niet strijdig is
met de dan geldende statuten.
Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2019.
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