
 
 
 
 
Reglement van Commissie van Deskundigen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde 
  
 
Inleiding 
Het Reglement Commissie van Deskundigen heeft tot doel de werking van de Commissie vast te 
leggen. Dit reglement wordt voor advies voorgelegd aan de besturen van de Nederlandse Vereniging 
voor Duikgeneeskunde (NVD) en de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Het bestuur van de 
NVD stelt het reglement vast. 
 
Artikel 1: Definities 
A. de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in 

het handelsregister onder dossiernummer: 40481721 (afgekort NVD) ; 
B. de Vereniging voor Sportgeneeskunde, statutair gevestigd te De Bilt, ingeschreven in het 

handelsregister onder dossiernummer: 40408610 (afgekort VSG) . 
C. de Commissie van Deskundigen (afgekort: CVD) is een commissie van de Nederlandse Vereniging 

voor Duikgeneeskunde (NVD).   
D. het Bestuur is het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde 
E. de Commissie Certificering Duikgeneeskundigen (CCD) is een commissie van de Nederlandse 

Vereniging voor Duikgeneeskunde  
F. participerende Duikgeneeskundige Organisatie: een organisatie die zich bezighoud met het 

opleiden, begeleiden, adviseren en keuren van duikers, van personen werkend of verblijvend 
onder overdruk, en van personen met een duik- en overdrukletsel, en die participeert in het 
College van Deskundigen. Bij de oprichting van het college van Deskundigen van de NVD zijn de 
VSG en de NVD de participerende Duikgeneeskundige Organisaties. 

 
Artikel 2: Besluitvorming omtrent het 'Reglement van de Commissie Van Deskundigen' 
Het reglement van de Commissie van Deskundigen dan wel wijzigingen hierin worden door het 
bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde vastgesteld bij gewone meerderheid 
van geldig uitgebrachte stemmen na consultatie van de participerende Duikgeneeskundige 
Organisatie(s).  
 
Artikel 3: Taken van de Commissie van Deskundigen 
A. Het CVD adviseert de Commissie Certificering Duikgeneeskundigen (CCD) van de NVD gevraagd 

(door de CCD) of ongevraagd over het vaststellen, wijzigen en/of aanvullen van de 
Certificatiecriteria zoals omschreven in het Reglement Commissie Certificering 
Duikgeneeskundigen onder artikel 3 lid 2 sub a en c. 

B. Het CVD adviseert het bestuur van de NVD gevraagd (door het bestuur) of  
a. ongevraagd over de inhoud van overeenkomsten aan te gaan met    
b. opleidingsinstituten en met gecertificeerde personen. 

C. Het CVD fungeert als instantie voor bezwaar indien er verschil van inzicht ontstaat tussen 
kandidaat-gecertificeerde en de beoordelaar(s). 

D. Het CVD adviseert het bestuur gevraagd (door het bestuur) of ongevraagd over 
duikgeneeskundige zaken in de ruimste zin des woord.  

 



Artikel 4: Samenstelling van de Commissie van Deskundigen   
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. Voordracht 

a. De Commissie dient te bestaan uit een vertegenwoordiging van de participerende  
 Duikgeneeskundige Organisaties. Het College 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. 
b. Het Bestuur van de NVD keurt een voordracht van de participerende organisaties goed, tenzij   
 er volgens het Bestuur zwaarwegende bezwaren zijn tegen deze benoeming. Deze bezwaren  
 moeten binnen 4 weken na de voordacht van de betreffende persoon schriftelijk kenbaar  
 worden gemaakt aan betrokkene en de afvaardigende organisatie.  
 Overwegende bezwaren kunnen bijvoorbeeld zijn: 
  - onvoldoende aantoonbare kennis van de duikgeneeskunde, 
 -  mogelijke belangenverstrengeling (bijvoorbeeld het organiseren van duikmedische    
    cursussen die door de NVD (moeten) worden geaccrediteerd). 
c. In geval het de VSG en/of de NVD niet lukt om voldoende leden voor te dragen voor de 

Commissie, kan het Bestuur een voordracht doen van een persoon (personen) die geen lid is 
(zijn) van de NVD of VSG.  

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 leden van het de Commissie 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 leden van de Commissie nemen op het rooster van aftreden de 
plaats in van hun voorgangers. Aftredende leden van de Commissie 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 een of meer leden 
ontbreken, dan vormen de overblijvende leden van de Commissie, of vormt het enig 
overblijvende lid van de Commissie niettemin een geldige Commissie. 

7. Wanneer te eniger tijd alle leden van de Commissie 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 
het College worden overgenomen door het Bestuur.  

8. Ten aanzien van de functie-eisen wordt bepaald dat: 
a. alle leden van het CVD arts zijn (BIG-geregistreerd dan wel niet-praktiserend); 
b. alle leden van het CVD aantoonbare kennis hebben van de duikgeneeskunde. 
c. er wordt gestreefd naar een representatie van de verschillende duikgeneeskundige  
 beroepen en expertises. In voorkomende gevallen kan het bestuur besluiten van deze  
 functie-eisen beargumenteerd af te wijken.    

9. De leden van de Commissie 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.  

10. De Commissie kan zich desgewenst laten adviseren door externe partijen. 
 
Artikel 5: Taken binnen de Commissie Van Deskundigen 
1. De Commissie kent een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, en een secretaris (en 

leden).  
2. De leden van de Commissie kiezen uit hun midden een voorzitter. Deze kan zowel lid zijn van de 

VSG, van de NVD of ongebonden zijn. Door de leden van de Commissie wordt tevens een 



plaatsvervangend voorzitter benoemd. De voorzitter inspireert, coördineert, controleert en 
rapporteert. De voorzitter is het aanspreekpunt voor het CVD. Daarnaast leidt de voorzitter de 
bijeenkomsten, stelt de agenda vast en draagt zorg voor de uitvoering van besluiten. Als de 
voorzitter verhinderd is neemt de plaatsvervangend voorzitter waar.  

3. De secretaris van het CVD verzorgt de notulen van de vergaderingen van het CVD. Voorts 
verzorgt de secretaris de interne en externe communicatie.  

 
Artikel 6: Zittingsduur leden van de Commissie van Deskundigen 
10. Commissieleden worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn onbeperkt 

herbenoembaar. 
11. Het lidmaatschap van het CVD 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: Vergaderingen van de Commissie van Deskundigen 
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, en voorts zo vaak als nodig wordt geacht, fysiek of niet-fysiek 
(bijvoorbeeld via teleconferencing). Op een met redenen omklede aanvraag van het bestuur 
moet het desbetreffende College binnen een maand bijeenkomen. 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer een 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 geschiedt 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 een 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. Vertegenwoordigers van de certificatie-instelling kunnen op uitnodiging van de voorzitter als 

toehoorder bij vergaderingen van het college aanwezig zijn, maar hebben geen stemrecht. 
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet in dit reglement voorzien, beslist de voorzitter van 

de vergadering. 
 
Artikel 8: Bevoegdheden van de Commissie van Deskundigen 
Leden van de Commissie hebben het recht om cursussen en nascholing die gecertificeerd zijn cq die 
daarvoor in aanmerking willen komen te visiteren in het kader van de certificatieprocedure zonder 
dat de organiserende instantie daarvoor kosten in rekening brengt, en zonder dat dit leidt tot het 
verkrijgen van accreditatiepunten voor het lid (de leden) van de Commissie van Deskundigen.  
 
Artikel 9: Vacatiegelden 
De leden van de Commissie van Deskundigen krijgen in principe geen vacatiegelden uitgekeerd. 
Afwijkingen hiervan kunnen in het bestuur worden besloten. 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 10: Geheimhouding 
Leden van het CVD die door hun werkzaamheden vertrouwelijke informatie onder ogen krijgen, zijn 
gehouden aan het strikt naleven van vertrouwelijkheid, waarbij relevante informatie alleen gedeeld 
mag worden met de andere leden van het CVD.  
 
Artikel 11: Slotbepaling 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.  
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