
 
Nieuwsbrief december 2022 
 
We hebben dit jaar af kunnen sluiten met een goed bezochte en succesvolle ledendag. We 
kijken ernaar uit u ook in 2023 weer fysiek te mogen ontmoeten. Voor nu willen we u nog 
over enkele zaken informeren:

 

Ledendag, vrijdag 9 december 

De dag begon met negen groepen die tijdens de Masterclass hun vooraf aangeleverde 
rapporten hebben besproken. Voor de interactie was er bij iedere groep minimaal één GAV-
lid aanwezig. Vervolgens waren 63 leden aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van 
NVMSR.  

De middag, die in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig 
Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV) werd georganiseerd, had als onderwerp: 
"Verzekeringstechnische en juridische aspecten van het rapporteren" werd door ruim 90 
deelnemers bezocht. Dr. Jeroen Bucx gaf een presentie "Adequate verzekering: noodzaak 
voor keurende artsen – essentieel om financiële en juridische problemen te voorkomen" en 
mr. Oswald Nunes vertelde over "De deskundige in de juridische arena". 

 

Enkele zaken uit de Algemene Ledenvergadering 

De ALV heeft het bestuur decharge verleend over het financiële beleid in 2021. 

Vanwege vertrek van Han Bakens na zes jaar zitting in de Kascommissie is er een vacature 
gekomen in de Kascommissie. Het bestuur roept leden op zich aan te melden voor deze 
vacature. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar het secretariaat 
(info@nvmsr.nl).  

De belastingdienst heeft laten weten dat de NVMSR vanaf 1 januari 2023 btw-plichtig wordt. 
Dit betekent dat wij vanaf 1 januari 2023 op alle facturen btw in rekening gaan brengen. Het 
bestuur heeft overwogen de opleidingen aan te melden bij het Centraal Register Kort 
Beroepsonderwijs (CRKBO), waardoor er op de deelnamekosten van de opleidingen geen btw 
in rekening hoeft te worden gebracht. Dit vereist echter een dubbele administratie (en dus 
hogere kosten) en het betekent ook dat de btw in de gemaakt kosten voor de opleidingen 
(zaalhuur, techniek, catering e.d.) niet teruggevorderd mogen worden.  

Er wordt ook in 2023 eenmalig een korting van 50% verleend op de contributiebijdrage voor 
2023. De contributie wordt dan €125,00 (excl. 21% btw) voor leden en €62,50 (excl. 21% 
btw) voor kandidaat-leden. 



Bestuurslid Aad Verrips is herbenoemd als lid van het bestuur (voor drie jaar met de 
mogelijkheid tot herbenoeming). 

De voorzitter geeft aan dat er stappen zijn gemaakt in de herstructurering. Er zijn vier 
commissies gevormd, waarvan de portefeuillehouder lid c.q. voorzitter is: 

1. Opleidingscommissie (portefeuillehouder Hans Knape) 
2. Toetsingscommissie (portefeuillehouder Roger Devilee) 
3. Richtlijncommissie (portefeuillehouder Joachim Tilanus) 
4. Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (portefeuillehouder Aad Verrips). 

Drie van de vier commissies zijn zich aan het formeren. De Commissie Wetenschappelijk 
onderzoek zoekt nog leden. Indien u geïnteresseerd bent, dan kunt u zich aanmelden door 
een mail te sturen naar het secretariaat (info@nvmsr.nl). 

Vanuit de ALV werden zorgen uitgesproken over de kwaliteit van rapporten van NVMSR-
leden. Roger Devilee geeft aan dat de kwaliteitsbewaking een van de opdrachten is voor de 
te formeren Toetsingscommissie. Het is de bedoeling de rapporten van leden eens in de 
zoveel tijd te gaan toetsen.   

Het bestuur zal bij de volgende ALV de invulling van de herstructureringsplannen voorleggen 
aan de leden. 

Truus Overweg-Plandsoen heeft aangegeven te stoppen als lid van de Opleidingscommissie. 
Invulling zal geschieden bij het formeren van de nieuwe Opleidingscommissie vanwege de 
herstructurering. 

Deelnemers die nog geen of minder dan zes rapportages hebben verricht op het moment 
van deelname aan de Basiscursus krijgen voortaan twee (in plaats van een) jaar de tijd om 
aan het minimum van zes verrichte rapportages te komen en deze te laten beoordelen bij 
een Masterclass Praktisch rapporteren.  

De ALV is akkoord gegaan met een wijziging in het Huishoudelijk Reglement om naast het 
bijzonder lidmaatschap ook het erelidmaatschap te kunnen toekennen aan een gewoon lid, 
minimaal 10 jaar lid van de vereniging (geweest), op basis van exceptionele verdiensten 
voor de vereniging, voor de kwaliteitsbevordering van de opleiding NVMSR en de medisch- 
specialistische expertises. Vervolgens heeft het bestuur de heer Ph.J. Edixhoven 
voorgedragen voor het eerste erelidmaatschap. De ALV is akkoord gegaan met deze 
toekenning. De heer Edixhoven was een van de founding fathers van de vereniging en heeft 
de eerste jaren het secretariaat gevoerd en de opleidingen verzorgd. Daarna is hij nog 
jarenlang betrokken geweest als o.a. docent. 

Bestuurslid Leon Elmans heeft een update gegeven met betrekking tot de samenwerking 
met de NRGD. Op dit moment heeft het NRGD alleen een wettelijke borging voor het 
strafrecht en is voor registratie van deskundigen die rapporteren in het bestuur- en civiel 
recht een wetswijziging vereist. Het NRGD is hier druk voor aan het lobbyen. Totdat dit 
wettelijk geregeld is, verwijst de NRGD (volgens het  convenant met de NVMSR) op hun 
website naar ons ledenregister voor wat betreft deskundigen in het bestuursrecht en het 
civiele recht.  

Bestuurslid Hans Knape heeft gemeld dat er in 2022 geen Opleidingsmodule Onafhankelijk 
"Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid" heeft 
plaatsgevonden. Deze zal worden georganiseerd in de tweede helft van 2023. Nadere 
informatie volgt zodra er een definitieve datum is.  



De volgende ALV zal plaatsvinden op vrijdag 8 december 2023.
 

Documenten NVMSR-intervisiebijeenkomsten 2022 voor 16 januari aanleveren 

Heeft u in 2022 nog deelgenomen aan een intervisie-bijeenkomst m.b.t. de NVMSR-
herregistratie? Wilt u dan de presentielijst en de notulen uiterlijk 16 januari 2023 aan het 
secretariaat mailen (info@nvmsr.nl) ter verwerking? Zie de voorwaarden op de website 
(onder Herregistratie). 

Eind januari/begin februari ontvangen alle leden een e-mail met het aantal intervisie-uren 
dat voor hen t/m 31 december 2022 is genoteerd in het ledendossier m.b.t. de NVMSR-
herregistratie. 

 

Basiscursus Medisch Specialistische Rapportage 

De volgende vierdaagse Basiscursus vindt plaats op 16 en 17 maart en 11 en 12 mei 2023. 
De inschrijving is inmiddels geopend, zie ook de website. GAIA-accreditatie (ABAN): 24 
punten (6 punten per cursusdag). 

Wilt u de Basiscursus onder de aandacht brengen van geïnteresseerde collegae?
 

En verder 

Op vrijdag 27 januari 2023 organiseert de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) in 
Utrecht het LSA-Symposion “Over de Grens?!”. Er zijn 5 GAIA (ABAN) toegekend voor 
deelname. Voor meer informatie, het programma en aanmelden: https://lsasymposion.com.

 

Namens bestuur en secretariaat: 
 

Hele fijne feestdagen en een mooi en gezond 2023 gewenst! 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 

Sandra van Ewijk-Jansma 
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