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Volgens artikel 4.1 van de Statuten kent de vereniging gewone leden, buitengewone leden,
ereleden, oud-leden en begunstigers. Buitengewone leden zijn zij die werkzaam zijn op het gebied
van de biologische veiligheid of in het kader van hun werkzaamheden relaties hiermee
onderhouden, zulks ter beoordeling van het bestuur. In dit document zijn de criteria weergegeven
die door het bestuur worden gehanteerd bij verzoeken om lidmaatschap als buitengewoon lid.
Geaccepteerd als buitengewoon lid zonder voorwaarden
- Zij die werkzaam zijn in onderzoeksinstellingen en een adviserende functie hebben op het
gebied van biologische veiligheid , echter niet zijn toegelaten als biologische
veiligheidsfunctionaris;
- Zij die wetenschappelijk onderzoek verrichten in een onderzoeksinstelling en daarbij te
maken krijgen met aspecten ten aanzien van biologische veiligheid.

Geaccepteerd als buitengewoon lid onder voorwaarden
- Zij die werkzaam zijn in een commerciële adviesfunctie op het gebied van biologische
veiligheid, al of niet in combinatie met werkzaamheden in een onderzoeksinstelling. Bij het
toelaten als buitengewoon lid wordt als voorwaarde gesteld dat op geen enkele wijze
commerciële activiteiten mogen worden ontplooid richting de leden, waarbij:
o gebruik wordt gemaakt van de ledenlijst;
o gebruik wordt gemaakt van de discussielijst.

Niet geaccepteerd als lid
- Zij die werkzaam zijn bij de overheid en belast zijn met het opstellen van beleid ten aanzien
van biologische veiligheid;
- Zij die werkzaam zijn bij de overheid en belast zijn met het inspecteren van
werkzaamheden op het gebied van biologische veiligheid;
- Zij die werkzaam zijn bij bedrijven die apparatuur, installaties, verbruiksmiddelen e.d.
leveren aan onderzoeksinstellingen;
- Zij die werkzaam zijn bij organisaties die als doel hebben wetenschappelijk onderzoek op
gebieden die een relatie hebben met biologische veiligheid tegen te gaan.

Bij aanvraag om lidmaatschap zal het bestuur zich in eerste instantie baseren op voornoemde
criteria. Het staat het bestuur echter vrij om in incidentele gevallen gemotiveerd af te wijken van
deze criteria. Tegen een negatieve beslissing van het bestuur kan beroep aan worden getekend,
waarna de algemene vergadering conform artikel 4.7 van de statuten alsnog tot toelating kan
besluiten, al of niet onder voorwaarden.
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