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HUISHOUDELIJK REGLEMENT ANBOS
ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1
De in dit huishoudelijk reglement gebruikte terminologie is die van de statuten van
ANBOS.
ARTIKEL 2
Indien door de wet, de statuten of dit reglement is voorgeschreven dat bepaalde zaken
schriftelijk ter kennis van leden, als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9, moet worden
gebracht, is bekendmaking in het in onderdeel i van artikel 3 van de statuten bedoeld
orgaan van ANBOS daartoe voldoende.
VAN HET LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 3
1. Een beroep als bedoeld in artikel 11 lid 3 en artikel 12 lid 6 van de statuten tegen een
beslissing van het bestuur omtrent toelating tot c.q. ontzetting uit het lidmaatschap van
ANBOS dient te worden gedaan bij geschrift bevattende de gronden waarop het beroep
berust en wel binnen een termijn van dertig dagen nadat het besluit waartegen beroep
is ingesteld aan de betrokkene is medegedeeld.
2. Indien een Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 26 van de statuten is ingesteld,
stelt de betrokken commissie de wijze van behandeling van het beroep vast en wel op
zodanige wijze dat alle betrokkenen behoorlijk in staat worden gesteld van hun
zienswijze te doen blijken (hoor, wederhoor). De aldus vastgestelde wijze van
behandeling van het beroep wordt door de commissie schriftelijk aan de betrokkene
medegedeeld. Beslissingen van de commissie worden in het orgaan van ANBOS
gepubliceerd.
VAN DE WIJZE VAN STEMMEN
ARTIKEL 4
1. De door de voorzitter van de algemene vergadering vast te stellen wijze waarop in de
vergadering wordt gestemd kan zijn als volgt:
- schriftelijk met ondertekende, al dan niet genummerde, stembriefjes;
- mondeling;
- bij handopsteking;
- bij acclamatie.
2. Blanco stemmen, alsmede ondertekende, onjuist ingevulde of van toevoegingen
voorziene stembriefjes, alsmede stemmen, uitgebracht op andere personen dan op een
voordracht zijn geplaatst, zijn van onwaarde en worden voor het bepalen der uitslag van
een stemming als niet uitgebracht beschouwd.
3. Het bepaalde in artikel 23 lid 5 van de statuten en het bepaalde in de vorige leden van
dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van andere organen
van ANBOS dan de algemene ledenvergadering.
4. Behoudens hetgeen geldt ingevolge de wet, de statuten of dit reglement, stellen het
bestuur, het dagelijks bestuur en andere organen van ANBOS, ingestelde commissies
daaronder begrepen, zelf hun werkwijze vast. Zij kunnen die werkwijze in een reglement
vastleggen.
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VAN DE REGIO’S
ARTIKEL 5
Omvang, gebied
1. Tot elke regio behoren die kernleden welker plaats van beroepsuitoefening is gelegen
binnen het door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur aangewezen
gebied van de regio. Voorts behoren tot een regio de andere leden dan de kernleden die
hun woonplaats dan wel arbeidsplaats, een of ander te bepalen door het bestuur,
hebben binnen het gebied van een regio. Indien een kernlid zijn beroep uitoefent op
méér plaatsen gelegen binnen het gebied van verschillende regio’s, wordt hij ingedeeld
in de regio van zijn keus.
Ingeval een kernlid zijn beroepsuitoefening verplaatst naar het gebied van een andere
regio, komt hij te behoren tot die andere regio. Het bepaalde in de vorige zin is van
overeenkomstige toepassing bij de wijziging van de woon- of arbeidsplaats van een lid
van een andere categorie.
Taak
2. De regiobijeenkomsten hebben tot taak de doelstellingen van ANBOS, als neergelegd
in artikel 2 van de statuten, zo volledig mogelijk te verwezenlijken.
Ambassadeurs
3. Het bestuur van ANBOS kan regioambassadeurs aanstellen.
4. De aangestelde regioambassadeur heeft tot taak het aanspreekpunt te zijn van de
leden in de regio waarin de ambassadeur werkzaam is. Tevens is de ambassadeur de
contactpersoon voor het bestuur van ANBOS.
5. In overleg met het bestuur van ANBOS kan tot een nader overeen te komen regionaal
functioneren van de ambassadeur worden besloten.
Bijeenkomsten
6. Regiobijeenkomsten worden centraal vanuit ANBOS georganiseerd en worden tenminste
tweemaal per jaar gehouden, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.
7. De bijeenkomsten worden zo centraal als mogelijk is in het gebied van de regio’s
georganiseerd.
8. Het programma van de bijeenkomsten wordt vastgesteld door het bestuur van de
ANBOS.

VAN DE SECTIES
ARTIKEL 6
Omvang, gebied
1. Het bestuur kan één of meer secties instellen. Naam, doelstelling, taak en werkwijze van
de secties worden door het bestuur van ANBOS in het schriftelijk besluit tot instelling
van de sectie vastgelegd.
2. Het instellingsbesluit bevat voorts onder meer bepalingen omtrent:
- de toetreding van kernleden van ANBOS tot de sectie;
- de geldmiddelen van de sectie, waaronder begrepen eventueel door ANBOS
beschikbaar te stellen bedragen en eventuele eigen bijdragen van de leden van de
sectie;
- het houden van sectiebijeenkomsten en de toegang daartoe;
- het stemmen tijdens sectiebijeenkomsten.
Het instellingsbesluit kan door het bestuur van ANBOS worden gewijzigd.
DE ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 7
1. In het eerste kwartaal van het kalenderjaar stelt het bestuur de datum vast, waarop de
jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden. Het doet daarvan tenminste vier
weken voor de vastgestelde datum van de vergadering schriftelijk mededeling aan de
leden als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9 van de statuten.
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2. Voorstellen ter behandeling in de jaarlijkse algemene vergadering kunnen door de kern-

3.

4.

5.
6.

leden uiterlijk tot drie weken voor de datum, waarop de jaarlijkse algemene vergadering
zal worden gehouden, bij het bestuur worden ingediend.
Tenminste twee weken voor de datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt
door of vanwege het bestuur aan de leden, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel,
de agenda van deze vergadering schriftelijk bekendgemaakt.
De kernleden hebben het recht tot tenminste acht dagen voor die vergadering schriftelijk amendementen op voorstellen bij het bestuur in te dienen. Zo mogelijk doet het
bestuur die amendementen nog vermenigvuldigen en aan de kernleden toezenden, in
ieder geval ter vergadering uitreiken.
Het bestuur kan ter vergadering nog amendementen op voorstellen indienen en zijn
eigen voorstellen wijzigen.
De mededeling, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, gaat vergezeld van een
beknopte samenvatting van het bepaalde in de artikelen uit de statuten en uit dit
reglement, welke betrekking hebben op de rechten en plichten der kernleden ten
aanzien van de kandidaatstelling en van het recht voorstellen en amendementen in te
dienen.

ARTIKEL 8
1. In de algemene vergadering kan slechts het woord worden gevoerd door kernleden van
de ANBOS.
2. De voorzitter kan, al dan niet op verzoek, afwijkingen van het bepaalde in het eerste lid
van dit artikel toestaan.
KANDIDAATSTELLINGEN
ARTIKEL 9
1. Voor de benoeming van bestuurders kunnen groepen van ten minste twintig kernleden
een of meer personen aanbevelen. Zodanige aanbeveling geschiedt schriftelijk, met de
mededeling voor de vervulling van welke (komende) vacature de kandidaat wordt
gesteld en gaat vergezeld van diens schriftelijke mededeling dat hij bereid is een
benoeming te aanvaarden.
2. Indien door de algemene vergadering in een of meer (komende) bestuursvacatures
moet worden voorzien, doet het bestuur daarvan in zijn in artikel 7 lid 1 van dit
reglement bedoelde kennisgeving mededeling onder verwijzing naar het bepaalde in het
vorige lid van dit artikel. Aanbevelingen als bedoeld in het vorige lid van dit artikel
kunnen worden gedaan tot uiterlijk drie weken voor de dag van de desbetreffende
algemene vergadering.
3. Ook het bestuur kan personen voor benoeming tot bestuurder aanbevelen. Zoveel
mogelijk maakt het bestuur aanbevolen kandidaten bekend bij de oproep tot de
algemene vergadering waarin in de vacature moet worden voorzien.
VAN HET BESTUUR
ARTIKEL 10
De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van ANBOS. Hij leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur en van het dagelijks bestuur. Hij wordt bij
ontstentenis vervangen door één der andere leden van het bestuur, indien het bestuur een
vice-voorzitter aanwees, door deze.
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ARTIKEL 11
De secretaris voert de correspondentie der vereniging zoveel mogelijk in overleg met de
voorzitter en houdt afschrift van alle uitgaande stukken. Hij is belast met het opmaken van
de notulen van de vergaderingen van het bestuur, van het dagelijks bestuur en van de
algemene vergaderingen en van het jaarverslag. Bij verhindering of ontstentenis van de
secretaris wordt zijn functie door één van de andere leden van het bestuur, aan te wijzen
door de voorzitter, waargenomen.
ARTIKEL 12
1. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hun op de door
het bestuur, in overeenstemming met de financiële commissie, vast te stellen
grondslagen vergoed.
2. Het bestuur kan, in overeenstemming met de financiële commissie, aan de bestuurders
een presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen vaststellen.
3. Het bestuur kan, in overeenstemming met de financiële commissie, aan de voorzitter en
aan een of meerdere andere bestuurders, een bezoldiging toekennen.
4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de
leden van door ANBOS ingestelde commissies.
ARTIKEL 13
1. De penningmeester maakt vóór 1 januari van ieder voor het op die datum aanvangende
verenigingsjaar een begroting op en dient die ter vaststelling vóór 1 januari bij het
bestuur in. Alvorens de begroting wordt vastgesteld wordt zij overgelegd aan de
financiële commissie die daarover binnen veertien dagen van haar gevoelen omtrent de
inhoud ervan schriftelijk doet blijken aan het bestuur. De vastgestelde begroting wordt
aan de leden, als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9 van de statuten, ter inzage gelegd
door middel van plaatsing daarvan op de website van ANBOS voorafgaand aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op eerste verzoek van een lid, dat niet beschikt over
Internet, stuurt ANBOS aan deze een afschrift van de vastgestelde begroting per post
toe.
2. De penningmeester draagt er voorts zorg voor dat tijdig de in artikel 22 lid 1 der
statuten bedoelde financiële stukken worden opgemaakt en aan de bestuurders en leden
van de financiële commissie worden overgelegd.
3. Mocht de penningmeester tussentijds willen aftreden, dan kan dit slechts geschieden,
nadat boeken, bescheiden en kas zijn nagezien en in orde bevonden door de financiële
commissie. De commissie is verplicht de bescheiden na te zien en aan het bestuur
rapport uit te brengen binnen één maand, nadat de penningmeester zijn voornemen tot
tussentijds aftreden schriftelijk aan de voorzitter heeft medegedeeld.
ARTIKEL 14
Slechts in vergaderingen van het bestuur waar tenminste de meerderheid der leden
aanwezig is kunnen besluiten worden genomen.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN LEDEN – LICENTIE MERKGEBRUIK
ARTIKEL 15
1. De contributie, door de kernleden, de senior kernleden, de geassocieerde leden, de bijzondere leden, de (collectief) studentleden, de docentleden en de aspirant leden jaarlijks
verschuldigd, wordt telkenmale op de jaarlijkse algemene vergadering, bedoeld in artikel
22 der statuten vastgesteld. De eerste vaststelling van de contributie voor geassocieerde leden door de algemene vergadering geschiedt op basis van en voorzien van een verklaring van een registeraccountant.
2. Indien geen voorstel tot vaststelling der contributie door het bestuur, noch door een of
meer kernleden is gedaan, wordt de contributie geacht te zijn vastgesteld op het
bedrag, zoals laatstelijk was vastgesteld.
3. Het bestuur stelt de wijze van inning der contributie vast.
4. De in lid 1 genoemde leden zijn de door hen te betalen contributie verschuldigd van de
aanvang van het verenigingsjaar af, met dien verstande evenwel, dat degenen, die tijdens enig verenigingsjaar willen toetreden voor het lopende jaar een contributie ver-
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schuldigd zijn gelijk aan een evenredig deel van de voor dat lopende jaar vastgestelde
jaarcontributie, te rekenen vanaf de datum van toetreding.
Eerst nadat de verschuldigde contributie is voldaan kunnen leden de hen toekomende
rechten uitoefenen.
Indien een lid, als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9 van de statuten, niet binnen één
maand na de datum waarop de contributie verschuldigd is geworden aan zijn
verplichting tot betaling heeft voldaan zal de penningmeester de betrokkene schriftelijk
aan deze verplichting herinneren met het verzoek het verschuldigde alsnog binnen
veertien dagen te voldoen.
Voldoet het betrokken lid, als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9 van de statuten, na
aanmaning niet aan de verplichting tot betaling dan kan het bestuur tot schorsing van
betrokkene overgaan en hem daarvan schriftelijk mededeling doen en wordt de contributie verhoogd met een bedrag ter grootte van maximaal 50 % van de verschuldigde
contributie.
Indien ANBOS de incasso van hetgeen zij van een lid, als bedoeld in lid 7 van dit artikel,
te vorderen heeft uit handen geeft, is het lid voorts gehouden om alle door
ANBOS in en buiten rechte daarvoor te maken kosten te voldoen, zulks met een
minimum van € 46,--.
De schorsing neemt automatisch een einde zodra het betrokken kernlid, bijzonder lid of
aspirant lid aan zijn verplichting tot betaling van de contributie, in voorkomend geval
inclusief de verhoging en kosten als bedoeld in de vorige leden, heeft voldaan.
Een lid dat binnen twee maanden na de datum waarop hij van de schorsing door het
bestuur in kennis is gesteld niet aan zijn financiële verplichting jegens ANBOS heeft voldaan, wordt door het bestuur uit het lidmaatschap ontzet.
Het bestuur heeft de bevoegdheid in bijzondere gevallen ontheffing van het hiervoor
bepaalde te verlenen.
Nadat het kernlidmaatschap is geëindigd, vervalt per direct de in artikel 13 van de
statuten opgenomen licentie van de Merken, waarmee het het kernlid verboden is deze
nog langer te gebruiken en is het kernlid gehouden alle hem door ANBOS ter beschikking gestelde middelen teneinde zich als kernlid van ANBOS te afficheren, terstond aan
ANBOS te retourneren, een en ander op straffe van een boete van tweehonderdvijftig
euro (€ 250,--) per week dat het gewezen kernlid met de nakoming van deze
verplichting in gebreke is, onverminderd het recht van ANBOS op teruggave van de
betreffende middelen en de overige door ANBOS toekomende rechten, zoals die welke in
de statuten zijn genoemd. Onder de hiervoor bedoelde Merken vallen in ieder geval het
Benelux woordmerk ‘ANBOS’ geregistreerd onder nummer 0537017, het Benelux
woordmerk ‘ANBOS Gespecialiseerde schoonheidsspecialist’ geregistreerd onder nummer
0883678, het Benelux beeldmerk geregistreerd onder nummer 0536917 en het Benelux
beeldmerk 0599458.
De bepalingen in dit huishoudelijk reglement die van toepassing zijn op kernleden zijn
eveneens van toepassing op senior kernleden en geassocieerde leden, tenzij daarvan
uitdrukkelijk is afgeweken.
Docentleden als bedoeld in artikel 9c van de statuten zijn werkzaam bij een
onderwijsinstelling voor de schoonheidsverzorging die geregistreerd is in het Centraal
Register Examens Beroepsonderwijs (CREBO), dan wel een onderwijsinstelling waar,
naar het genoegen van het bestuur is aangetoond dat gedurende meerdere jaren met
goede resultaten onderwijs in de schoonheidsverzorging wordt verzorgd. Docentleden
ontvangen niet het vakblad De Schoonheidsspecialist.

VEREISTEN KERNLIDMAATSCHAP, LIDMAATSCHAP EN ASPIRANTLIDMAATSCHAP
ARTIKEL 16
1. Kernleden als bedoeld in artikel 7 lid 1 en artikel 14 lid 4 van de statuten dienen in het
bezit te zijn van een diploma schoonheidsverzorging, uitgereikt door een onderwijs- of
exameninstelling, en waaruit blijkt dat het examen is afgenomen in aanwezigheid van
een bevoegde brancheassessor zoals opgenomen in het register van de Stichting Beheer
Assessorenpool Schoonheidsverzorging, dan wel in het bezit te zijn van een door het bestuur van ANBOS daaraan gelijk te stellen diploma.
2. In geval het aspirantlid niet in het bezit is van het in artikel 16.1 bedoelde diploma,
dient het aspirantlid een proeve af te leggen bij ANBOS waarbij de competentie dient te
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worden aangetoond. Het bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het
bepaalde in dit lid.
3. Kernleden dienen hun onderneming te hebben ingeschreven in het ondernemersregister
van de Kamer van Koophandel en bij aanmelding een afschrift van die inschrijving te
overleggen.
4. Leden kunnen zijn natuurlijke personen die in het bezit zijn van een diploma
schoonheidsverzorging als bedoeld in lid 1 van dit artikel, maar op wie artikel 6 en 7 van
de statuten niet van toepassing zijn.
5. (Collectief) studentleden kunnen zijn personen die in opleiding zijn voor het vak van
schoonheidsspecialist aan een onderwijsinstelling voor de schoonheidsverzorging. De
bedoelde onderwijsinstelling dient geregistreerd te zijn in het Centraal Register Examens
Beroepsonderwijs (CREBO), dan wel naar het genoegen van het bestuur aan kunnen
tonen dat de onderwijsinstelling gedurende meerdere jaren en met goede resultaten
onderwijs in de schoonheidsverzorging verzorgt.
OVERIGE BEPALINGEN
ARTIKEL 17
1. Het is aan bestuurs- en commissieleden niet geoorloofd hun naam in verbinding met hun
functie of lidmaatschap op zodanige wijze te vermelden of toe te laten dat hun naam
aldus door anderen vermeld wordt, dat deze vermelding zal worden opgevat als een
reclame voor hun uitoefening van het beroep van schoonheidsspecialiste.
2. Indien de naam van een bestuurs- of commissielid in verbinding met zijn functie of
lidmaatschap zonder voorafgaande goedkeuring door het bestuur vermeld wordt, kan
het bestuur na het betrokken lid gehoord te hebben, vaststellen of het zich aan
overtreding als bedoeld onder 1 schuldig heeft gemaakt.
3. Het bestuurs- of commissielid dient zich in dat geval aan de uitspraak van het bestuur te
onderwerpen, respectievelijk de door het bestuur aangegeven aanwijzingen op te
volgen, bij waarvan het bestuur kan overgaan tot ontzetting van betrokkene als lid van
ANBOS.
ARTIKEL 18
In gevallen, waarin dit naar het oordeel van het bestuur gerechtvaardigd is, mag het
afwijken of afwijkingen toestaan van de in dit reglement genoemde termijnen.
ARTIKEL 19
Het dagelijks bestuur is belast met de inrichting van het bureau, alsmede met de
organisatie der algemene vergaderingen.
ARTIKEL 20
Leden van het bestuur en andere niet-ambtelijke functionarissen verliezen deze
hoedanigheid, wanneer zij niet langer lid van de
vereniging zijn.
ARTIKEL 21
Leden van commissies kunnen te allen tijde door de organen, door wie zij zijn aangewezen,
worden vervangen door anderen.
ARTIKEL 22
Aftredende leden van het bestuur, van het dagelijks bestuur of van commissies dienen in
hun bezit zijnde bescheiden, geldmiddelen en/of andere eigendommen van de ANB0S
terstond ten behoeve van hun opvolger aan het bureau der vereniging af te dragen.
ARTIKEL 23
De in artikel 12 lid 1 sub d juncto lid 5 van de statuten bedoelde ontzetting (royement) kan,
naast de andere in de statuten genoemde gevallen, in ieder geval worden uitgesproken
wanneer een kernlid, senior kernlid of geassocieerd lid tot tweemaal toe voor een vergelijkbaar geval door de geschillencommissie in het ongelijk wordt gesteld. Het voorgaande sluit
niet uit dat het bestuur ook in individuele gevallen tot het uitspreken van een ontzetting
overgaat. De omstandigheid dat een kernlid, senior kernlid of geassocieerd lid aan een con6

sument schade heeft toegebracht, bijvoorbeeld door het gebruik van apparatuur of behandelmethodes, waarvoor het betreffende kernlid, senior kernlid of geassocieerd lid niet de
daarvoor volgens ANBOS benodigde diploma’s of opleiding bezit, kan daarbij van doorslaggevende betekenis zijn. Het schaden van het imago van ANBOS en van haar leden door
toedoen van een kernlid, senior kernlid of geassocieerd lid is te kwalificeren als het onredelijk benadelen van ANBOS.
ARTIKEL 24
1. Indien het kernlid, senior kernlid of geassocieerd lid als gevolg van een door een consument ingediende klacht bij de Stichting Geschillencommissie Consumentzaken (‘SGC’) in
het ongelijk wordt gesteld voor een door het kernlid, senior kernlid of geassocieerd lid
uitgevoerde specialistische behandeling, waarvoor het kernlid , senior kernlid of geassocieerd lid, dan wel de eigenaar en/of werknemer(s) van de onderneming niet over het
door ANBOS erkende diploma van de uitgevoerde specialistische behandeling beschikt,
heeft ANBOS het recht de kosten van het behandelen van de klacht door SGC in rekening te brengen bij dat kernlid.
2. De hoogte van de in artikel 24.1 bedoelde kosten worden jaarlijks vastgesteld door de
algemene ledenvergadering. Het aan het betreffende kernlid in rekening te brengen bedrag wordt door ANBOS berekend op basis van de door De Geschillencommissie begrote
kosten voor het jaar waarin de klacht wordt afgehandeld.
ARTIKEL 25
In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, alsmede inzake de uitleg van
zijn bepalingen, en indien twijfel rijst omtrent de bedoeling, beslist het bestuur in laatste
instantie.
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