
  

 
 
 

Reglement Commissie Certificering Duikgeneeskundigen 
 
Artikel 1: Begripsbepalingen 
In deze statuten wordt verstaan onder: 

- Bestuur: het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD); 
- Commissie van Deskundigen (CVD) een door het bestuur van de Nederlandse 

Vereniging voor Duikgeneeskunde ingestelde commissie bestaande uit deskundigen 
in de Duikgeneeskunde; 

- NVD: de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde, statutair gevestigd te 
Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer: 40481721; 

- Commissie van Advies (CVA): een door het bestuur benoemde Commissie Van 
Advies die kan bestaan uit een vertegenwoordiging van duikorganisaties zoals NOB, 
PADI, NAUI en SSI, andere niet nader genoemde eindgebruikers of externe 
adviseurs; 

- Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden 
ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden 
vastgesteld; 

- Reglement: dit Reglement van de Commissie Certificering Duikgeneeskundigen, 
zoals dit van tijd tot tijd zal luiden; 

- Commissie: de Commissie Certificering Duikgeneeskundigen (CCD) waarop het 
Reglement betrekking heeft; 

- VSG: de Vereniging voor Sportgeneeskunde, statutair gevestigd te De Bilt, 
ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer: 40408610. 

- Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in 
enkelvoud of meervoud worden gebruikt. 

 
Artikel 2: Naam  
De Commissie draagt de naam: Commissie Certificering Duikgeneeskundigen (kortweg ook  
aangeduid als: CCD). De oprichting van de Commissie komt voort uit een initiatief van de 
VSG en de NVD.  

 
Artikel 3: Doel 
1. De Commissie heeft ten doel:  
 a. het onpartijdig vaststellen of doen vaststellen van de vakbekwaamheid van 

personen voor beroepen die zich richten op het begeleiden, adviseren en keuren 
van duikers, van personen werkend of verblijvend onder overdruk en van 
personen met een duik- en overdrukletsel, alsmede het onpartijdig vaststellen van 
de kwaliteit van de opleidingsinstituten en van de cursusinhoud voor die 
beroepen;  

 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De Commissie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:    
 a. het vaststellen van de criteria voor vakbekwaamheid in relatie met nationale en 

internationale standaarden en richtlijnen, alsmede voor de opleidingen daarvoor;  



  

 b. het in standhouden van certificatiesystemen van vakbekwaamheid voor 
sportduikerartsen en beroepsduikerartsen en andere gecertificeerden die 
betrokken zijn bij de uitvoering van en het werken onder overdruk;   

 c. het beoordelen van de naleving van de certificatiecriteria door de gecertificeerde  
  en door de organisatie waar de gecertificeerde werkt alsmede de beoordeling van  
  de goedkeuringscriteria van de betrokken opleidingsinstituten en werkplekken;  
 d. het geven van bekendheid aan de certificatieactiviteiten en andere activiteiten 

van de NVD alsmede het participeren in internationale ontwikkelingen op het 
werkgebied van de NVD, waarbij gestreefd wordt naar internationale erkenning 
van de door de NVD verstrekte certificaten. 

3. De Commissie Certificering Duikgeneeskundigen certificeert namens de  
 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde  
 
Artikel 4: De Commissie Certificatie Duikgeneeskundigen 
1. De Commissie bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie 

leden. De Commissie wordt benoemd door het bestuur, met inachtneming van het 
onder 4.2 gestelde.  

2. De Commissie dient te bestaan uit een vertegenwoordiging van de participerende 
duikgeneeskundige organisaties. De Commissie dient derhalve in ieder geval te 
bestaan uit een lid van de VSG, op voordracht van het bestuur van de VSG, en een lid 
of meerdere leden van de NVD op voordracht van het bestuur van de NVD.  

3. De Commissie bepaalt wie van de leden de functie van voorzitter respectievelijk 
vervangend voorzitter respectievelijk secretaris vervult. Tezamen vormen zij de 
Commissie. 

4. De Commissieleden treden af volgens een door de Commissie opgemaakt rooster van 
aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste drie jaar; in tussentijds 
ontstane vacatures benoemde Commissieleden nemen op het rooster van aftreden de 
plaats in van hun voorgangers. Aftredende Commissieleden zijn onbeperkt 
herbenoembaar. 

5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Commissie zal het Bestuur binnen 
zes maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming 
van één (of meer) opvolger(s), met inachtneming van de in lid 2 bedoelde 
kwaliteitseisen. 

6. Mocht dan wel mochten in de Commissie om welke reden dan ook één of meer leden 
ontbreken, dan vormen de overblijvende Commissieleden, of vormt het enig 
overblijvende Commissielid niettemin een geldige Commissie. 

7. Wanneer te eniger tijd alle Commissieleden mochten komen te ontbreken voordat 
aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien het Bestuur zou 
nalaten binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te 
voorzien, zal de taak van de commissie worden overgenomen door het Bestuur.  

8. Ten aanzien van de functie-eisen wordt bepaald dat alle leden van de Commissie  
 a. arts zijn (BIG-geregistreerd dan wel niet praktiserend)  
  b. aantoonbare kennis hebben van de duikgeneeskunde. 
9. De Commissieleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten. Kosten kunnen op vertoon van bewijsstukken worden vergoed.  

 
Artikel 5: Vergaderingen van de Commissie en besluiten van de Commissie 
1. De vergaderingen van de Commissie worden gehouden op de van keer tot keer door 

de Commissie te bepalen plaatsen. 
2. Ieder kalenderjaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden, waarvan bij 

voorkeur tenminste één fysiek. 



  

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de 
bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen 
punten aan de voorzitter het verzoek richt. 

4. De oproeping tot de vergadering geschied schriftelijk, ten minste vier weken tevoren, 
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 
behandelen onderwerpen. 

6. Indien de door dit Reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering 
van de Commissie geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 
onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van de Commissie alle in functie 
zijnde Commissieleden aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden 
genomen met algemene stemmen. 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Commissie; bij diens 
afwezigheid, de plaatsvervangend voorzitter. 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe 
aangezocht.De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten 
blijke daarvan getekend of geparafeerd door de voorzitter en secretaris die in de 
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 

9. De Commissie kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 
meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

 Een commissielid kan zich in de vergadering door een medecommissielid laten 
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de 
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. 

 Een commissielid kan daarbij slechts voor één medecommissielid als gevolmachtigde 
optreden. 

 Een commissielid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de commissie en de met haar verbonden organisatie(s). 

 Wanneer hierdoor geen commissiebesluit zou kunnen worden genomen, wordt het 
besluit desalniettemin genomen door de Commissie onder schriftelijke vastlegging van 
de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. 

10. De Commissie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissieleden 
hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Voor besluitvorming buiten vergadering 
gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten 
vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen 
door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de 
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

11. Ieder commissielid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 
 Voor zover dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 

besluiten van de Commissie genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één van de 
bestuursleden een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende, gesloten briefjes. 

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet in dit reglement voorzien, beslist de 

voorzitter van de vergadering. 
 

Artikel 6: Einde lidmaatschap van de Commissie 



  

Het lidmaatschap van de Commissie eindigt: 
- door overlijden van een bestuurder; 
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
- door periodiek aftreden; 
- door een besluit van het bestuur 
- voor wat betreft vertegenwoordiger van een participerende duikgeneeskundige 

organisatie anders dan de NVD geldt, dat het lidmaatschap van de Commissie eindigt 
door een bestuursbesluit van de desbetreffende organisatie.   
 

Artikel 7: Commissie van Deskundigen 
1. De Commissie wordt bijgestaan door een Commissie van Deskundigen. De Commissie 

van Deskundigen: 
 a. adviseert gevraagd (op verzoek van de Commissie) of ongevraagd de Commissie 

over het vaststellen, wijzigen en aanvullen van de certificatiecriteria;   
 b. fungeert als instantie voor bezwaar indien er verschil van inzicht ontstaat 
 tussen kandidaat-gecertificeerde en de beoordelaar(s).  
2. Een advies uitgebracht door de Commissie van Deskundigen zal binnen de Commissie 

als zwaarwegend beoordeeld worden en doorgaans gevolgd worden. Bij verwerping 
van een advies zal de Commissie dit schriftelijk toelichten. 
 

Artikel 8: Administratieve afhandeling certificatie 
De administratieve afhandeling van de (her)certificering duikgeneeskundigen kan door het 
Bestuur worden belegd bij een onafhankelijke externe partij, waartoe het Bestuur een 
samenwerkingsovereenkomst zal afsluiten met deze partij. 
 
Artikel 9: Beroep inzake certificatie 

1. Beroep tegen een beslissing van de Commissie inzake de certificatie van personen en 
de erkenning van opleidingsinstituten staat open bij de Commissie van Deskundigen 
en uiteindelijk bij het Bestuur.   

2. De beroepsprocedure wordt vastgelegd in een daartoe strekkend reglement.  
 

Artikel 10: Wijziging Reglement 
1. Het bestuur is bevoegd dit regelement te wijzigen in afstemming met het bestuur van 

de VSG. 
 

Artikel 11: Ontbinding en vereffening 
1. Het bestuur is bevoegd de Commissie te ontbinden. 
2. De vereffening betreffende de certificatiewerkzaamheden geschiedt door het bestuur. 
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de ontbonden Commissie gedurende zeven jaren berusten bij het 
bestuur.  

 
Artikel 12: Geheimhouding 
Commissieleden alsmede allen die werkzaam zijn ten behoeve van of betrokken zijn bij de 
werkzaamheden van de Commissie zijn tot geheimhouding verplicht ter zake van al datgene 
dat hen bekend wordt over personen en instellingen in het kader van de uitoefening van 
hun functie. 
 
Artikel 13: Slotbepaling 
In alle gevallen waarin zowel de wet als het reglement niet voorzien, beslist het Bestuur in 
de geest van bovengenoemde onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Commissie 



  

 


