
 
 

Algemene vergadering van de deelnemersvereniging pensioenfonds voor fysiotherapeuten  

 

Datum : 11 november 2020 

Tijd   : 19.00 – 21.00 uur 
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 Toelichting bij agendapunt 6: statutenwijziging: Stemrecht bij het referendum  

 

Het DPF-bestuur heeft zich, zoals eerder aangekondigd tijdens de vorige ledenvergadering, nader beraden op de 

beschreven procedure rond een referendum. 

Het hoe en waarom nu leggen wij je uit. 

Hoe werkt de besluitvorming binnen DPF nu? 

Het bestuur van de vereniging bereidt telkens een voorstel voor en legt dit aan de leden ter besluitvorming voor. 

De besluiten worden altijd genomen in de Algemene Vergadering. Dit is ons hoogste orgaan. Tijdens die 

vergadering hebben alle aanwezige leden spreekrecht en beslissingsrecht (stemrecht). 

Deze procedure zal niet wijzigen. 

Waarom een statutenwijziging? 

Het gaat bij de wijziging om besluitvorming die onderworpen is aan een referendum (artikel 9 van de statuten, zie 

hieronder). 

De vraag die in een referendum wordt voorgelegd komt voort uit een besluit van de Algemene Vergadering. Deze 

vraag raakt in sommige gevallen niet alle leden van de vereniging. Het bestuur heeft bij vorige stemrondes 

vastgesteld dat de voorgelegde vraag in het referendum niet voor iedereen relevant was. Hierdoor werden wij 

geconfronteerd met vragen van leden waarom zij over iets moesten stemmen waar zij geen belang bij hadden, of 

wat hen niet raakten. Dat leidde tot ergernis en onbegrip. Daarmee werkte de procedure inefficiënt. Dat is jammer 

en doet aan het besluitvormingsproces geen recht. 

Het is daarom zuiver om vragen voor te leggen aan die leden die daar een direct belang bij hebben. 

Daarnaast willen wij borgen dat bij vragen die voor alle leden van belang zijn, alle leden ook de 

mogelijkheid hebben om te stemmen in het referendum. 

Waarom nu? 

Wij voorzien in 2021 of 2022 een wijziging van de pensioenregeling op basis van het dit jaar gesloten 

pensioenakkoord. Hiervoor geldt dat dit voorstel wordt besproken in de Algemene vergadering en het genomen 

besluit zal worden voorgelegd aan de leden middels een referendum. 

Hoe ziet het wijzigingsvoorstel eruit? 

Allereerst wordt artikel 4 van de statuten aangepast. De deelnemersvereniging kent gewone leden en 

buitengewone leden. De gewone leden zijn als deelnemer vrijgevestigd of in dienstverband. De buitengewone 

leden zijn de gewezen deelnemers (dit zijn de deelnemers die niet meer actief werkzaam zijn als fysiotherapeut. 

Zij worden ook wel slapers genoemd) en de gepensioneerden. 

Daarnaast wordt artikel 9 van de statuten aangepast. In lid 2 wordt bepaald dat het stemrecht in het referendum 

wordt gehouden onder de stemgerechtigde gewone leden. Door het nieuwe lid 3 borgen we dat bij vragen die 

voor alle leden (gewone- en buitengewone leden) van belang zijn, alle leden ook de mogelijkheid hebben om te 

stemmen in het referendum. 

Tot slot 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze aanpassing van de besluitvorming recht doen aan de 

verenigingsdemocratie. 

 

 

 

 



 
 

Het bestuur stelt voor om artikel 4 als volgt uit te breiden: 

LEDEN 

Artikel 4 

1. De deelnemersvereniging kent gewone leden en buitengewone leden. 

2. De gewone leden zijn beroepsgenoten, en de buitengewone leden zijn gewezen beroepsgenoten, met 

inachtneming van het in artikel 3 lid 1 bepaalde, die zich als zodanig hebben aangemeld.  

 

Gewone leden zijn als deelnemer (vrijgevestigd en in dienstverband) verbonden aan het pensioenfonds en 

buitengewone leden als gewezen deelnemer of pensioengerechtigde. Beiden hebben als zodanig een 

belang bij een beroepspensioenregeling. 

 

Wanneer in deze statuten wordt gesproken over leden zijn daaronder begrepen de gewone- en  

buitengewone leden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

 

3. Het lidmaatschap van de deelnemersvereniging is vrijwillig en vloeit niet automatisch voort uit het 

lidmaatschap van enige andere organisatie of uit het deelnemen in de beroepspensioenregeling. Met het 

lidmaatschap verklaart het lid zich voorstander van de verplichtstelling van de beroepspensioenregeling van 

het pensioenfonds. 

Daarnaast stelt het bestuur voor om artikel 9 als volgt aan te passen. 

Artikel 9 

1. De Algemene Vergadering heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 1, de volgende bevoegdheden: 

 a. het aanvragen van de verplichtstelling van de beroepspensioenregeling; 

 b.  het voorbereiden van een wijziging in de verplichtstelling van de beroepspensioenregeling voor zover de 

wijziging een uitbreiding of beperking van de werkingssfeer tot gevolg heeft;  

 c. het goedkeuren van wijziging van de pensioenregeling voor zover deze een belangrijke  verzwaring van 

de verplichtingen van de deelnemers van het pensioenfonds en/of een belangrijke  beperking van hun 

toekomstige rechten inhoudt; 

 d. het voordragen van bestuursleden van het pensioenfonds. 

2. Ieder besluit van de Algemene Vergadering tot wijziging als bedoeld in lid 1 onder a. en c. van dit artikel is 

onderworpen aan een referendum, welk referendum zal plaatsvinden door middel van een schriftelijke of 

digitale stemronde onder alle stemgerechtigde gewone leden. Voor deze stemronde gelden de bepalingen 

genoemd in de leden 3 tot en met 6 van dit artikel. 

3.  In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, kan de Algemene Vergadering besluiten om een besluit tot 

wijziging als bedoeld in lid 1 onder c. van dit artikel te onderwerpen aan een referendum onder alle 

stemgerechtigde gewone en buitengewone leden welk referendum zal plaatsvinden door middel van een 

schriftelijke of digitale stemronde. Voor deze stemronde gelden de bepalingen genoemd in de leden 3 tot en 

met 6 van dit artikel. 

4. Voor het uitbrengen van een stem zal aan alle stemgerechtigde leden een (digitaal) formulier worden 

toegestuurd. Dit (digtale) formulier dient binnen de termijn van veertien (14) dagen na dagtekening te worden 

ingevuld en teruggestuurd.  

 



 
5.  Een referendum is rechtsgeldig als ten minste tien (10)% van het aantal stemgerechtigden een (digitaal) 

formulier heeft teruggestuurd binnen de daarvoor gestelde termijn. Een lid kan voor, tegen of blanco stemmen. 

De blanco stemmen tellen mee bij het vaststellen van het percentage terugontvangen (digitale) formulieren. 

Wordt het percentage van 10% niet gehaald, dan wordt het door de Algemene Vergadering genomen besluit 

verworpen. 

6. Een door de Algemene Vergadering genomen besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt voor uitvoering 

vatbaar indien het referendum rechtsgeldig is als bedoeld in lid 4 van dit artikel en een  gewone meerderheid 

van uitgebrachte stemmen vóór het besluit heeft gestemd. Dit houdt in dat er meer voorstemmen zijn dan 

tegenstemmen. Blanco stemmen, ongeldig uitgebrachte stemmen of stemonthoudingen tellen niet mee.  

7. Het bestuur kondigt ten minste veertien (14) dagen voorafgaand aan het referendum, op een door haar te 

bepalen wijze, aan dat een schriftelijke of digitale stemronde zal plaatsvinden. 

8. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het beslut van de Algemene Vergadering 

geschorst. 


