
Reglement van de sectie Virologie 

van de 
Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek 

 
 

Status: 

De inrichting, taak en werkzaamheden van de secties binnen de SKML worden in zijn algemeenheid 
geregeld bij het Algemeen Reglement voor Secties, nader te benoemen: 
Het Algemeen reglement. Onderstaande betreft een reglement waarin het algemeen 
reglement specifiek voor de sectie Virologie is bewerkt. 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 
1. Sectie: het geheel van activiteiten en personen, die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van het 

pakket aan rondzendingen, die vallen onder haar taakpakket (zie bijlage) en andere verwante taken. 
2. Sectiebestuur: de personen, die de sectie besturen. 
3. SKML-bestuur: het algemeen bestuur (de voorzitters van de secties) en het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 2: Doel 

De sectie heeft ten doel: het bevorderen van het werk van de SKML op het gebied van de virusdetectie, 
binnen het kader als omschreven in artikel 2 van de SKML statuten; sectie activiteiten mogen niet strijdig 
zijn met de statuten van de SKML. 
 

Artikel 3: Het besturen van de sectie 

1. De sectie wordt geleid door personen, die samen het sectiebestuur vormen en die afkomstig zijn uit 
de relevante beroepsgroepen en die de relevante werkgroepen uit de NVMM vertegenwoordigen.  De 
leden worden door het algemeen SKML-bestuur benoemd op voordracht van het sectie bestuur na 
overleg met de wetenschappelijke verenigingen. 

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De discipline, waaruit 
de voorzitter afkomstig is, is de NVMM (vastgelegd in de bijlage. De voorzitter is bestuurslid van het 
algemeen bestuur van de SKML. Indien de voorzitter niet als algemeen bestuurslid wil fungeren kan 
het sectiebestuur in overleg treden met het algemeen bestuur om een ander lid van het bestuur af te 
vaardigen. 

3. Het niet volgen door het algemeen bestuur van de voordracht voor een sectiebestuurslid geschiedt 
niet eerder dan nadat het SKML-bestuur met de sectie en met de betreffende beroeps- of 
wetenschappelijke verenigingen behoorlijk heeft overlegd. 

4. De sectie kan zich laten bijstaan door adviseurs. Deze hebben geen stemrecht. 
5. De sectie opereert vakinhoudelijk autonoom. 
6. Het sectiebestuur bepaalt haar eigen wijze van besturen binnen de kaders van de SKML, die zijn 

vastgelegd in de statuten, en in het eigen sectiereglement. 
7. De leden van het sectiebestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna 

herbenoeming mogelijk is. Herbenoeming kan maximaal twee maal plaatshebben voor 
achtereenvolgende periodes. 

8. Het sectiebestuur bestuurt in consensus. In voorkomend geval wordt over discussiegevallen gestemd, 
en dit met een dubbele meerderheid: op de eerste plaats moet er een meerderheid zijn van de 
aanwezigen, op de tweede plaats een meerderheid. 

 

 
 

Artikel 4: Taken en werkwijze 

1. De sectie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de rondzendingen, die binnen het taakgebied van 
de sectie vallen. Het sectiebestuur legt hierover verantwoording af aan het algemeen bestuur van de 
SKML. 

2. Een sectie dient haar specifieke taken en verdere inrichting in een sectiereglement vast te leggen. Dit 
sectiereglement en wijzigingen ervan worden door het sectiebestuur voorbereid en ter goedkeuring 
voorgelegd aan het SKML-bestuur. 



3. Het werk van de sectie wordt zo doelmatig mogelijk ingericht. De sectie kan hierbij gebruik maken van 
het facilitaire bureau van de SKML. De sectie maakt gebruik van één centrum of meerdere centra, die 
de expertise bezit van het produceren en verzenden van testmateriaal. Deze centra staan in contact 
met het facilitaire bureau voor wat betreft de organisatie en logistieke aspecten. 

4. De sectie is verantwoordelijk voor haar eigen sectiespecifieke deel van het kwaliteitssysteem van de 
SKML. 

5. Opslag en archivering van de gegevens uit rondzendingen gebeuren in een centrale database tenzij 
anders bepaald door het SKML-bestuur op voorstel van het sectiebestuur. 

6. Een verandering van de taakstelling wordt door het sectiebestuur in concept voorbereid en ter 
goedkeuring bij het SKML-bestuur ingediend. 

7. Het sectiebestuur vergadert minstens 2 keer per jaar of wanneer 2 bestuursleden er om vragen. 

 

Artikel 5: Geldmiddelen 

1. De sectie kan over geldmiddelen beschikken aan de hand van een sectiebegroting, die jaarlijks, vóór 
1 november, door het sectiebestuur aan het SKML-bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd. Deze 
begroting bevat alle uitgaven die met de werkzaamheden van de sectie verband houden en waarbij 
tussen de secties vergelijkbare rekeneenheden worden gebruikt. Deze sectiebegroting is een 
onderdeel van de SKML-begroting 

2. De inning van de contributies geschiedt centraal door het centraal facilitair bureau (CFB) namens de 
penningmeester van het SKML-bestuur, waarbij de opbouw van de contributies door de sectie 
inzichtelijk is gemaakt 

3. Omtrent de wijze van besteding der gelden wordt jaarlijks, binnen vier maanden na het verstrijken van 
het boekjaar (dit valt samen met het kalenderjaar), door de penningmeester van de sectie rekening en 
verantwoording gedaan aan de penningmeester van het SKML-bestuur. 

 

Artikel 6: Eigendom van de gegevens van rondzendingen en geheimhouding 

1. De SKML is eigenaar van de gegevens, die voortkomen uit de rondzendingen. De sectie heeft echter 
complete zeggenschap hierover. 

2. Voor zover de werkwijze van de sectie contacten met deelnemers wenselijk of noodzakelijk maakt 
dragen de leden zorg voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van individuele gegevens der 
deelnemers, met inachtneming van het hierover in artikel 14 der SKML statuten bepaalde. 

 

Artikel 7: Slotbepalingen 

In alle gevallen waarin dit sectiereglement niet voorziet, geldt het algemeen reglement. In alle gevallen die 
daarin niet zijn voorzien of die bijzondere uitleg behoeven beslist het SKML-bestuur en overlegt indien 
nodig hierover met de sectie. 
 
 
 
Gebruikte afkortingen 
 
SKML Stichting Kwaliteit Medische Laboratoria 
 
  



 
Bijlage:  

- sectie-indeling en personele invulling naar beroepsgroep. 
- taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden 

 
  Datum van aftreden 

Voorzitter Dr. Ph.H. Rothbarth 1 sept. 2011 

Secretaris Dr. C. Swanink 1 sept. 2012 

Penningmeester Dr. H.T. Tjhie 1 sept. 2011 

Lid Dr. S. Thijsen 1 sept. 2013 

Lid Dr. K.C. Wolthers 1 sept. 2014 

Lid Dr. F. Verduyn Lunel 1 sept  2015 

Lid M. Kooistra 1 sept. 2015 

 
 

Taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden 

 
Voorzitter 
De voorzitter is de eindverantwoordelijke voor het functioneren van de sectie. Hij geeft leiding aan de 
sectie en stelt zich op de hoogte van de stand van zaken bij de rondzendingen. Hij geeft het uiteindelijk fiat 
voor de inhoud ervan. Hij geeft leiding aan de vergaderingen van het sectiebestuur. 
Hij vertegenwoordigt de sectie in het algemeen bestuur van de SKML. 
Hij rapporteert cq delegeert de verslaglegging van de resultaten aan de deelnemers tijdens de 
vergaderingen van de NWKV 
 
Secretaris 
De secretaris legt de afspraken gemaakt tijdens bestuursvergaderingen vast. 
 
Penningmeester 
De penningmeester beheert de kas van de sectie en regelt alle betalingen. Hij maakt een begroting voor 
een nieuw kalenderjaar en legt verantwoording af voor het voorafgaande jaar. Het sectiebestuur is 
redelijkerwijs als geheel verantwoordelijk voor deze verantwoording. 
 
Bestuurslid 
Bestuursleden stellen om beurten de inhoud van de rondzendingen op. Zij brengen hun zienswijze in 
bestuursvergaderingen en hebben een stem bij beslissingen. 
 


