HUISHOUDELIJK REGLEMENT
"Vereniging FFP", vereniging van gecertificeerd financieel planners
Dit huishoudelijk reglement is door de ledenraad, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 juncto 25
leden 1, 2, 3 en 4 van de statuten en artikel 8 van dit huishoudelijk reglement, na voorafgaand positief
advies van het bestuur, vastgesteld op 20 april 2017 en is geldig vanaf 21 juli 2017.
Definities.
Artikel 1
1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
a. algemene ledenvergadering: de bijeenkomst waar de leden van de vereniging tezamen
komen als bedoeld in artikel 21 van de statuten, niet zijnde de algemene vergadering als
bedoeld in de wet;
b. bestuur: het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 12 van
de statuten, te weten het bestuur van de vereniging;
c. langs elektronische weg: indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt,
kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vereniging geschieden door
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres
dat door de vereniging respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel
aan degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de vereniging bekend is
gemaakt;
d. leden: zowel de leden die gecertificeerd én gediplomeerd zijn, als bedoeld in artikel 3 lid 2
sub a van de statuten, als de leden die alleen gediplomeerd zijn, als bedoeld in artikel 3 lid 2
sub b van de statuten, voor zover bij of krachtens de statuten geen nader onderscheid wordt
gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
e. ledenraad: het orgaan als bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 15
van de statuten, te weten de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering van de
vereniging als bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek;
f. remuneratiecommissie, het orgaan als bedoeld in artikel 22 van de statuten;
g. statuten: de statuten van de vereniging;
h. stichting: de stichting: Stichting Certificering Federatie Financieel Planners, met statutaire
zetel in de gemeente Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer
32107838;
i. vereniging: "Vereniging FFP", vereniging van gecertificeerd financieel planners, met
statutaire zetel in de gemeente Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder
dossiernummer 41265213, als bedoeld in artikel 1 van de statuten.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord
in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en
omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk
geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

Status huishoudelijk reglement.
Artikel 2
1. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten en dient ter
aanvulling op de regels en voorschriften die op de vereniging van toepassing zijn op grond van
geldend Nederlands recht en geldt in aanvulling op hetgeen reeds in de statuten en andere
reglementen van de vereniging is bepaald.
2. In geval van onverenigbaarheid van dit huishoudelijk reglement met regels en voorschriften van
geldend Nederlands recht en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten.
3. Bij vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van een of meer van de bepalingen van dit
huishoudelijk reglement, blijven de overige bepalingen hiervan ongewijzigd van kracht.
Benoeming van bestuursleden (artikel 12 lid 2 van de statuten).
Artikel 3
1. Telkens wanneer een vacature in het bestuur vervuld dient te worden, anders dan door
herbenoeming, stelt het bestuur tezamen met de ledenraad een profielschets voor zijn
samenstelling vast rekening houdend met de aard van de vereniging, haar activiteiten en de
gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuursleden.
2. Onverminderd het bepaalde in de laatste zin van lid 3, wordt, telkens wanneer een vacature in het
bestuur vervuld dient te worden, anders dan door herbenoeming, door het bestuur, gehoord
hebbend de ledenraad, een sollicitatiecommissie ingesteld. De sollicitatiecommissie bestaat uit
drie leden met brede kennis van bestuurlijke processen binnen de vereniging, waaronder ten
minste de voorzitter van de ledenraad als bedoeld in artikel 15 lid 5 van de statuten, en ten minste
één bestuurslid, allen te benoemen door het bestuur.
3. De sollicitatiecommissie beoordeelt, aan de hand van de in lid 1 bedoelde actuele profielschets, of
de persoon, die het bestuur voornemens is voor het bestuurslidmaatschap voor te dragen, geschikt
is voor de vacante zetel in het bestuur. Alleen een persoon die door de sollicitatiecommissie is
beoordeeld, kan door het bestuur aan de ledenraad worden voorgedragen voor benoeming tot
bestuurslid. Dit laatste vindt slechts uitzondering indien er wegens het ontbreken van alle
bestuursleden geen sollicitatiecommissie kan worden ingesteld, in welk geval de ledenraad een of
meer bestuursleden kan benoemen zonder voordracht en zonder voorafgaande beoordeling van de
kandidaat door de sollicitatiecommissie.
4. De sollicitatiecommissie kan zich, in overleg met het bestuur, doen bijstaan door een extern
adviseur.
5. Een persoon die het bestuur voornemens is voor het bestuurslidmaatschap voor te dragen, wordt
door het bestuur, voorafgaand aan de vergadering van de ledenraad waarin de desbetreffende
voorziening in de vacature in het bestuur aan de orde is, gepresenteerd aan een door en uit het
midden van de ledenraad aan te wijzen delegatie van ten minste drie personen.
6. De sollicitatiecommissie stelt zowel het bestuur dat voornemens is de betrokken persoon voor te
dragen voor het bestuurslidmaatschap, als de betrokken persoon zelf, zo spoedig mogelijk, doch
in elk geval tijdig vóór verloop van de termijn waarbinnen de voordracht aan de ledenraad moet
zijn gedaan, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over diens geschiktheid. Het
oordeel van de sollicitatiecommissie geldt als advies aan het bestuur dat voornemens is de
betrokken persoon voor te dragen.
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Indien het bestuur voornemens is een persoon voor het bestuurslidmaatschap voor te dragen na
ontvangst van het vorenbedoelde advies van de sollicitatiecommissie, dient het bestuur deze
voordracht te agenderen voor de door het bestuur bijeen te roepen vergadering van de ledenraad
waarin de voorziening in de vacature in het bestuur aan de orde is.
Bij een voordracht tot benoeming van een bestuurslid worden van de kandidaat medegedeeld zijn
leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van
belang zijn in verband met de vervulling van de taak van bestuurslid van de vereniging. Tevens
wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als bestuurslid of lid van een toezichthoudend
orgaan is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep
behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. Ook wordt van de kandidaat een
volledig Curriculum Vitae overgelegd. De voordracht wordt door het bestuur met redenen
omkleed en voorzien van een mondelinge toelichting inzake het in lid 6 bedoelde advies van de
van de sollicitatiecommissie, alsmede van een motivatie van de kandidaat.
Alle sollicitaties bij de sollicitatiecommissies worden vertrouwelijk behandeld. Leden van de
sollicitatiecommissie zijn tot geheimhouding verplicht.
Elke sollicitatieprocedure wordt na afloop door de sollicitatiecommissie met het bestuur
geëvalueerd.

Herbenoeming van bestuursleden (artikel 12 lid 6 van de statuten).
Artikel 4
1. Een aftredend bestuurslid, dat herbenoembaar is, wordt door of namens de directeur van het
verenigingsbureau, bedoeld in artikel 24 van de statuten, gevraagd of hij nog open staat voor:
a. een nieuwe reguliere zittingstermijn van ten hoogste drie jaar; casu quo
b. een nieuwe uitzonderlijke zittingstermijn, ter borging van de continuïteit binnen het bestuur,
van ten hoogste twee jaar.
2. Indien het betrokken aftredend bestuurslid te kennen heeft gegeven dat hij open staat voor een
herbenoeming, besluit het bestuur of het bestuur het betrokken aftredend bestuurslid bindend
wenst voor te dragen voor herbenoeming. Het betrokken aftredend bestuurslid neemt niet deel aan
deze beraadslaging en besluitvorming van het bestuur.
3. Indien het bestuur voornemens is een afredend bestuurslid voor herbenoeming voor te dragen,
wordt een door en uit het midden van de ledenraad aan te wijzen delegatie van ten minste drie
personen, voorafgaand aan de vergadering van de ledenraad waarin de desbetreffende
voorziening in de vacature in het bestuur aan de orde is, in de gelegenheid gesteld met het
betrokken aftredend bestuurslid over zijn herbenoeming van gedachten te wisselen.
4. De voordracht voor herbenoeming wordt door het bestuur met redenen omkleed en voorzien van
een motivatie van het betrokken aftredend bestuurslid.
Nadere uitwerking verkiezing leden van de ledenraad (artikel 15 lid 4 van de statuten).
Artikel 5
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 3 van de statuten zijn zowel ten minste vijftig leden
als de ledenraad bevoegd een voordracht op te maken voor de verkiezing van leden van de
ledenraad.
2. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van de ledenraad uit de gemaakte voordrachten.

Degenen die de meeste stemmen hebben, zijn gekozen.
3. Een door de ledenraad op te maken voordracht dient zoveel mogelijk een afspiegeling van de
leden te zijn.
4. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
5. Alvorens de ledenraad voordrachten opmaakt voor de verkiezing van leden van de ledenraad, kan
de ledenraad een peiling onder de leden van de vereniging (doen) houden.
6. Aan de in het vorige lid bedoelde peiling kunnen alle leden die niet zijn geschorst deelnemen.
Op basis van de uitkomst van deze peiling zal de ledenraad zijn voordracht(en) voor de
verkiezing van leden van de ledenraad opmaken.
7. De ledenraad is zodanig samengesteld dat de leden van de ledenraad ten opzichte van elkaar, het
bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De ledenraad
bestaat uit leden van de ledenraad die landelijk worden geworven en gekozen op basis van
betrokkenheid en inhoudelijke kwaliteit, rekening houdend met diversiteit en in beginsel een
regionale spreiding.
De ledenraad besluit of de kandidaat voldoet aan de vereisten om gepeild te worden om te worden
voorgedragen als lid van de ledenraad, waarna zij op de peilinglijst zullen worden geplaatst.
8. De ledenraad brengt de naam van de kandidaat of kandidaten ter kennis van de leden door
plaatsing van de in lid 7 bedoelde peilinglijst op de officiële website van de vereniging en door
verzending van deze peilinglijst aan alle leden, tezamen met de peilingbiljetten die aan alle leden
worden toegezonden.
9. Slechts leden die niet zijn geschorst kunnen deelnemen aan de peiling inzake een voordracht tot
verkiezing tot lid van de ledenraad. Er kan telefonisch, schriftelijk, langs elektronisch weg (email)
of via een elektronisch communicatiemiddel (internet) worden deelgenomen aan deze peiling, een
en ander te bepalen door de ledenraad. Daartoe is ten minste vereist dat een lid via de telefoon,
schriftelijk, langs elektronische weg dan wel via het elektronisch communicatiemiddel i) kan
worden geïdentificeerd en ii) zijn peilingrecht kan uitoefenen.
10. Ieder peilinggerechtigd lid heeft het recht om in beginsel bij een peiling inzake een voordracht tot
verkiezing tot lid van de ledenraad één stem uit te brengen; deze stem kan slechts op één
kandidaat worden uitbracht. De ledenraad bepaalt per peiling het aantal stemmen tot het
uitbrengen waarvan ieder peilinggerechtigd lid gerechtigd is; indien meer dan één stem mag
worden uitgebracht, kan een peilinggerechtigd lid zijn stemmen gedifferentieerd uitbrengen.
11. De kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal worden voorgedragen tot verkiezing
van de eerste vacature betreffende leden van de ledenraad. De kandidaat op wie daarna de meeste
stemmen zijn uitgebracht, zal, indien aan de orde, worden voorgedragen tot verkiezing van de
tweede vacature betreffende leden van de ledenraad enzovoorts. Indien bij een peiling de
stemmen staken, beslist het lot wie van de betrokken kandidaten zal worden voorgedragen tot
verkiezing van lid van de ledenraad. Ingeval van loting bepaalt ledenraad de wijze van loting.
12. De uitslag van de peiling wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht aan de leden. Degene die
tot lid van de ledenraad zal worden voorgedragen, ontvangt hiervan tegelijkertijd van de
ledenraad een schriftelijk of langs elektronische weg verzonden bericht.

Referendum (artikel 19 lid 10 van de statuten).
Artikel 6
1. Indien op grond van het in artikel 19 lid 10 van de statuten een referendum moet worden
gehouden, is het bestuur verplicht, tot het (doen) houden van een referendum, op een termijn van
vier weken na de vergadering van de ledenraad, waarin het besluit tot wijziging van de statuten
van de vereniging of tot ontbinding van de vereniging, zonder voorafgaand positief advies van het
bestuur, werd genomen.
2. Slechts leden die niet zijn geschorst kunnen deelnemen aan een referendum. Er kan, binnen een
door het bestuur te bepalen redelijke termijn van ten minste twee weken en ten hoogte vier
weken, telefonisch, schriftelijk, langs elektronisch weg (email) of via een elektronisch
communicatiemiddel (internet) worden deelgenomen aan het referendum, een en ander te bepalen
door het bestuur. Daartoe is ten minste vereist dat een lid via de telefoon, schriftelijk, langs
elektronische weg dan wel via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden
geïdentificeerd en ii) zijn stemrecht kan uitoefenen.
3. Indien de meerderheid van de leden die aan het referendum hebben deelgenomen inzake het
betreffende besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging of tot ontbinding van de
vereniging, waarop het referendum betrekking had, zijn stem vóór het gehele voorstel, zoals dat
in de vergadering van de ledenraad werd aangenomen, tijdig en geldig heeft uitgebracht, verkrijgt
het betreffende besluit van de ledenraad rechtskracht doordat het door het referendum is
bevestigd. Bij bevestiging geldt het besluit vanaf de datum dat de ledenraad het besluit heeft
genomen. Wordt het besluit van de ledenraad niet door het referendum bevestigd, dan geldt de
uitslag van het referendum en wordt geen uitvoering gegeven aan het eerdere besluit van de
ledenraad.
Vergaderingen van de remuneratiecommissie (artikel 22 lid 10 van de statuten).
Artikel 7
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 10 van de statuten worden in dit artikel nadere
regels omtrent vergaderingen, besluitvorming en werkwijze van de remuneratiecommissie
vastgesteld.
2. Vergaderingen van de remuneratiecommissie worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de
remuneratiecommissie of ten minste twee van de overige leden van de remuneratiecommissie een
vergadering van de remuneratiecommissie bijeenroept of bijeenroepen, doch ten minste twee
maal per jaar.
3. De bijeenroeping van een vergadering van de remuneratiecommissie geschiedt door de voorzitter
van de remuneratiecommissie of ten minste twee van de overige leden van de
remuneratiecommissie, dan wel namens deze(n), en wel schriftelijk of langs elektronische weg,
onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de
vergadering, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de verzending niet
meegerekend.
4. Vergaderingen van de remuneratiecommissie worden gehouden ter plaatse te bepalen door
degene die de vergadering bijeenroept.
5. Toegang tot de vergaderingen van de remuneratiecommissie hebben de leden van de
remuneratiecommissie, alsmede zij die door de voorzitter van de remuneratiecommissie zijn
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uitgenodigd en zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de remuneratiecommissie
worden toegelaten.
Zolang in een vergadering van de remuneratiecommissie alle in functie zijnde leden van de
remuneratiecommissie aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden
genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door deze statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen van de
remuneratiecommissie niet in acht genomen, mits met algemene stemmen en mits de
penningmeester van het bestuur en de directeur van het verenigingsbureau, bedoeld in artikel 24
van de statuten, voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit
te brengen.
Ieder lid van de remuneratiecommissie heeft recht tot het uitbrengen van één stem in een
vergadering van de remuneratiecommissie.
Een lid van de remuneratiecommissie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft.
Onverminderd het bepaalde in lid 8, kan een lid van de remuneratiecommissie zich ter
vergadering van de remuneratiecommissie slechts bij schriftelijke volmacht door een medelid van
de remuneratiecommissie doen vertegenwoordigen. Een lid van de remuneratiecommissie kan ten
hoogste één medelid van de remuneratiecommissie ter vergadering vertegenwoordigen en voor
hem zijn stem uitbrengen.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is
vastgelegd.
Onverminderd het bepaalde in lid 8 kan de remuneratiecommissie ter vergadering alleen dan
geldige besluiten nemen indien alle in functie zijnde leden van de remuneratiecommissie ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Voor zover bij of krachtens deze statuten of de wet niet anders is bepaald en onverminderd het
bepaalde in lid 8, worden alle besluiten van de remuneratiecommissie genomen met inachtneming
van het volgende:
a. voorafgaand aan de besluitvorming van de remuneratiecommissie worden de penningmeester
van het bestuur en de directeur van het verenigingsbureau, bedoeld in artikel 24 van de
statuten, in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen;
b. er wordt binnen de remuneratiecommissie gestreefd naar besluitvorming met algemene
stemmen van alle in functie zijnde leden van de remuneratiecommissie;
c. indien een besluit niet met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de
remuneratiecommissie kan worden genomen, kan het besluit slechts worden genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij de voorzitter van de
remuneratiecommissie vóór het voorstel moet hebben gestemd.
Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter van de remuneratiecommissie
bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door
middel van ongetekende stembriefjes.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de remuneratiecommissie.
Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de remuneratiecommissie omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
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besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid
ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de
remuneratiecommissie aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de
eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de
remuneratiecommissie en de notulist ondertekend.
Besluitvorming van de remuneratiecommissie kan ook buiten vergadering geschieden.
Onverminderd het bepaalde in artikel 22 van de statuten is zulk een besluitvorming is slechts
mogelijk met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de remuneratiecommissie en
mits, voorafgaand aan de besluitvorming van de remuneratiecommissie, de penningmeester van
het bestuur en de directeur van het verenigingsbureau, bedoeld in artikel 24 van de statuten, in de
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
De stemmen kunnen alsdan alleen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht.
Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien de remuneratiecommissie hiertoe
besluit, een lid van de remuneratiecommissie ook door middel van een elektronisch
communicatiemiddel aan de vergaderingen van de remuneratiecommissie deelnemen, daarin het
woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het lid van de remuneratiecommissie
via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en
iv) zijn stemrecht kan uitoefenen.

Wijziging huishoudelijk reglement (artikel 27 van de statuten).
Artikel 8
Op een besluit van de ledenraad tot wijziging van dit huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel
25 leden 1, 2, 3 en 4 van de statuten van overeenkomstige toepassing.
Slotbepaling.
Artikel 9
Dit reglement, aan te halen als Huishoudelijk Reglement, treedt in werking op 21 juli 2017 en
vervangt alle vóór die datum vastgestelde huishoudelijke reglementen van de vereniging.

