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Huishoudelijk Reglement  

Opgesteld conform artikel 17 van de statuten. 

Begripsbepalingen 

Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder:  

• de vereniging: de Nederlandse Vereniging van Medisch Specialistische 
Deskundigen (NVMD) gevestigd in Utrecht. 

• de statuten: de statuten van de vereniging;  
• het bestuur: het bestuur van de vereniging;  
• de algemene ledenvergadering: de vergadering van de leden van de 

vereniging;  
• het kandidaat lid: het lid van de vereniging als omschreven in artikel 4  

van de statuten; 
• het gewoon lid: het lid als omschreven in artikel 4 van de statuten 
• het bijzonder lid: het lid als bedoeld in artikel 4 van de statuten 
• het reglement: het huishoudelijk reglement; 
• het verenigingsregister: het register van de gewone (dus gecertificeerde) 

leden.  

Voorwaarden voor toelating als kandidaatlid  

Artikel 2 

Om te kunnen worden toegelaten als  kandidaat lid van de vereniging zijn de 
volgende voorwaarden van kracht: 

1. Men dient in het bezit te zijn van een geldige BIG registratie als arts;  
2. Tussen het verlopen van de MSRC- of HVRC-inschrijving en het aangaan van 

het kandidaat-lidmaatschap mag niet meer dan 1 jaar verlopen zijn, tenzij 
men kan aantonen dat men in de periode na het beëindigen van de 
inschrijving en de aanvraag voor toetreding jaarlijks expertises heeft verricht  

3. Men moet bereid zijn te voldoen aan de eisen die de vereniging aan het 
kandidaat-lidmaatschap stelt. 

Bijzondere leden  

Artikel 3 

Bijzondere leden worden tot de vereniging toegelaten op voordracht van het zittende 
bestuur en met toestemming van de algemene vergadering. 

Eisen aan het kandidaatlidmaatschap 

Artikel 4  

1. het volgen van de basiscursus zoals nader omschreven in artikel 10 lid 1 van 
dit huishoudelijk reglement  

2. het verrichten van minimaal 6 expertises volgens de normen, die zijn 
neergelegd in de Richtlijn Medische Specialistische Rapportage (KNMG/WMSR, 
2008) 

3. het aan de toetsingscommissie inleveren van een lijst waarop de data staan 
vermeld waarop een (of meerdere) expertise(s) is (zijn) uitgebracht en in 



 2

welke categorie deze expertise viel(en). De toetsingscommissie selecteert 
binnen elke categorie at random een of meerdere expertiserapporten. De 
betreffende rapporten moeten door het kadidaatlid integraal en in 
geanonimiseerde vorm worden aangeleverd. 

Beëindiging kandidaatlidmaatschap 

Artikel 5 

Het kandidaatlidmaatschap eindigt:  

1. Als dit wordt omgezet in het gewone lidmaatschap zodra het kandidaatlid heeft 
voldaan aan de eisen zoals omschreven in de artikelen 4 en 6 van dit 
huishoudelijk reglement  

2. Indien het kandidaatlid na maximaal 3 jaren niet heeft voldaan aan de eisen als 
bedoeld in de artikelen 4 en 6 van dit huishoudelijk reglement  

Inschrijving in het verenigingsregister 

Artikel 6 
Om als gewoon lid in het verenigingsregister ingeschreven te kunnen worden dient men:  

1. in het bezit te zijn van een geldige BIG registratie als arts;  
2. als medisch specialist ingeschreven te zijn of te zijn geweest in het register 

van de MSRC of HVRC.   
3. in maximaal 3 jaren te hebben voldaan aan de eisen die volgens artikel 4 van 

dit huishoudelijk reglement zijn verbonden aan het kandidaat-lidmaatschap. 
Daarbij moeten alle onderdelen zijn beoordeeld als zijnde voldoende. 

Herregistratie in het verenigingsregister 

Artikel 7 

1. De inschrijving in het verenigingsregister geldt voor een periode van vijf jaar.  
2. Herregistratie in het verenigingsregister geschiedt wanneer  

a. men zich gedurende deze periode daadwerkelijk bezig heeft gehouden 
met het verrichten van medische expertises met een minimum van 2 
per jaar volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch 
Specialistische Rapportage (KNMG/WMSR, 2008) 

b. men aantoonbaar heeft voldaan aan de na- en bijscholingseisen van 
het eigen specialisme en van de NVME, ook als men vanwege 
onvoldoende tijdsinvestering in de curatieve patiëntenzorg niet meer 
door de MSRC of HVRC als specialist is ingeschreven 

c. minimaal drie rapportages, die at random zijn gekozen uit de 
productie van de afgelopen lidmaatschapsperiode, door de 
toetsingscommissie als voldoende zijn beoordeeld  
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Beheer van het verenigingsregister 

Artikel 8  

1. Het verenigingsregister is openbaar.  
2. Er is een commissie tot beheer van het verenigingsregister, de 

registratiecommissie.  
3. De registratiecommissie adviseert het bestuur over de inschrijving  
4. Indien het bestuur ten aanzien van de inschrijving in het register in negatieve 

zin beslist, dan is beroep hiertegen mogelijk bij de commissie van beroep, als 
bedoeld in artikel 18 lid 4 van de statuten.  

5. De registratiecommissie onderhoudt het verenigingsregister en informeert de 
leden daaromtrent.  

 
Beëindiging van inschrijving in het verenigingsregister 

Artikel 9  

De inschrijving in het verenigingsregister eindigt bij overlijden, bij het niet voldoen van 
de verenigingscontributie of indien het lid niet voldoet aan alle in de artikelen 6 en 7 van 
dit huishoudelijk reglement genoemde eisen. Over uitzonderingen, zoals bij overmacht, 
mogelijk leidende tot verlenging van deze termijn, beslist het bestuur, gehoord 
hebbende de algemene vergadering 

Commissies 

Artikel 10 

1. De opleidingscommissie bestaat uit leden, die op voordracht van het bestuur 
door de ledenvergadering in deze functie worden gekozen. De opleidingscommissie 
houdt zich bezig met de inhoud en de organisatie van de basiscursus voor 
kandidaatleden, in samenwerking met de instellingen waarmee de vereniging deze 
cursus opzet. De opleidingscommissie toetst of kandidaatleden de cursus op 
voldoende niveau hebben gevolgd. Voorts ontwerpt en organiseert de 
opleidingscommissie de praktische cursus rapporteren, waaraan kandidaat-leden 
desgewenst dan wel op advies van de opleidingscommissie kunnen deelnemen. Ook 
hier toetst de opleidingscommissie of de deelname van het kandidaatlid cursus 
voldoende is.  

2. De registratiecommissie bestaat uit leden, die op voordracht van het bestuur 
door de ledenvergadering in deze functie worden gekozen. De registratiecommissie 
beoordeelt of aan de vereisten is voldaan die gelden voor het verkrijgen van het 
kandidaatlidmaatschap, het gewone lidmaatschap of de herregistratie als gewoon lid.  

Afdelingen 

Artikel 11 

Afdelingen worden gevormd door kandidaatleden en gewone leden met eenzelfde 
medische specialisme of dezelfde groep van medisch specialismen. Afdelingen 
worden ingesteld door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.  
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Werkgroepen 

Artikel 12 

Werkgroepen worden gevormd door kandidaatleden en gewone leden met eenzelfde 
belangstelling voor specifieke deelaspecten op het gebied van civiele recht en/of het 
bestuursrecht . Werkgroepen worden ingesteld door de algemene ledenvergadering 
op voordracht van het bestuur.  

Contributie 

Artikel 13 

Slechts kandidaatleden en gewone leden betalen contributie 

Gasten 

Artikel 14 

1. Na beëindiging van het lidmaatschap kan de betrokkene een schriftelijk 
verzoek aan het bestuur richten om de ledenvergaderingen te mogen 
bijwonen.  

2. Leden kunnen na voorafgaande toestemming van het bestuur een introducé, 
eenmalig, aan een vergadering van de vereniging laten deelnemen.  

Slot 

Artikel 15  

 
Waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet beslist het bestuur op grond van de 
statuten. 


