Statuten
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)

Naam
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).
Zij is gevestigd te Nijkerk.
Doel
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel:
1. Het bevorderen van de verdere professionalisering en het bewaken van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van arbeidsdeskundigen.
2. Het uitdragen van het beroepsbeeld, de maatschappelijke relevantie en het streven naar
erkenning en bescherming van het beroep van arbeidsdeskundige.
3. Het in stand houden van een openbaar register waarin arbeidsdeskundigen die aan bepaalde
gedragseisen voldoen, zich kunnen inschrijven bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen.
4. Het door middel van een certificeringsprocedure van een derde, dan wel, bij ontstentenis
daarvan, het in eigen beheer in stand houden van een systeem waardoor arbeidsdeskundigen
kunnen worden gecertificeerd.
5. Het samen met de Stichting Arbeidsdeskundig Kennis Centrum in stand houden van het
verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van onderbouwde kennis op het arbeidsdeskundige
vlak ten einde tot een verdergaande professionalisering van dienstverlening van
arbeidsdeskundigen te komen.
Middelen
Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. De leden van de vereniging voor zover mogelijk de gelegenheid te bieden om op de hoogte
te geraken en/of te blijven van voor de uitoefening van het vak relevante technische en
maatschappelijke ontwikkelingen.
2. Als vereniging bij de verdere ontwikkeling van wetgeving en regelingen gevraagd en
ongevraagd te adviseren op het gebied van arbeidsdeskundigenproblematiek.
3. Een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de opleiding tot
arbeidsdeskundige en zo nodig de totstandkoming van opleidingen te bevorderen.
4. Uitwisseling van werkervaring en kennis onderling alsmede samenwerking met
organisaties waarmee raakvlakken bestaan.
5. Het organiseren van congressen, excursies, themabijeenkomsten, studiedagen en enquêtes
ter bestudering van bepaalde onderwerpen.
6. Alle andere middelen inzetten die tot het gestelde doel kunnen bijdragen.
Duur en verenigingsjaar
Artikel 4
1. De vereniging werd opgericht op acht mei negentienhonderd een en zeventig en erkend
door goedkeuring bij Koninklijk Besluit van vier en twintig mei negentienhonderd twee en
zeventig, onder nummer 65.
Zij is aanvankelijk aangegaan voor negen en twintig jaar, doch met het in werking treden
van de statutenwijziging de dato negen april negentienhonderd negen en zeventig is zij
aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Lidmaatschappen
Artikel 5
De vereniging kan als participerende vereniging samenwerkingsverbanden aangaan met
gelijkgerichte of andere organisaties, zulks krachtens een besluit van de Algemene
Ledenvergadering.
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Leden
Artikel 6
1. De vereniging kent gewone leden en gastleden.
2. Een natuurlijk persoon die gewoon lid of gastlid wenst te worden, dient daartoe een schriftelijk
verzoek te richten tot het bestuur.
3. Het bestuur beslist over een verzoek tot toelating als bedoeld in het voorgaande lid, waarbij
de procedure nader in het Huishoudelijk Reglement wordt geregeld.
4. Indien het bestuur op een verzoek negatief heeft beslist, zal het verzoek, indien de verzoeker
binnen twee maanden zijn wens dienaangaande aan de secretaris schriftelijk kenbaar maakt,
aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd, die alsdan over het
verzoek beslist.
5. Het is mogelijk een lid een bijzondere status te verlenen. De aard van die status, de wijze
waarop die wordt verleend en de bijzondere voorwaarden verbonden aan die status zijn
geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 7
1. Als gewoon lid kunnen worden aangenomen allen die het beroep van arbeidsdeskundige
uitoefenen alsook zij die vanuit hun eigen arbeidsdeskundige achtergrond leiding en/of
sturing geven aan arbeidsdeskundigen.
2. Als gastleden kunnen worden aangenomen personen die zich verbonden voelen met de
doelstellingen van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen maar geen
arbeidsdeskundige werkzaamheden verrichten.
Contributie
Artikel 8
1. De contributie van de gewone leden en van de gastleden wordt in de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld krachtens de procedure in het Huishoudelijk Reglement.
Einde lidmaatschap
Artikel 9
Het lidmaatschap eindigt:
1. Door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur niet later dan een maand
voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar.
2. Door ontzetting door het bestuur wegens optreden en/of handelingen van betrokkene, welke
in strijd worden geacht met de doelstellingen van de vereniging.
Een lid wiens lidmaatschap op deze grond is opgezegd kan daartegen in beroep gaan op
overeenkomstige wijze als omschreven in artikel 6 lid 4 van de statuten. Wordt een
dergelijk beroep gedaan, dan wordt de ontzetting omgezet in een schorsing tot dat de
Algemene Ledenvergadering zich over de ontzetting heeft uitgesproken.
3. Door schriftelijke opzegging door of namens het bestuur wegens niet betalen van de
contributie. De opzegging kan eerst geschieden indien de contributie van een
verenigingsjaar op een november van dat jaar nog verschuldigd is en het betrokken lid daar
twee keer aan is herinnerd.
4. Door royement door de Algemene Ledenvergadering. Een voorstel tot royement dient als
agendapunt aan deze Algemene Ledenvergadering te zijn voorgelegd.
5. Na overlijden van het betreffende lid.
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Bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal drie leden, die door de Algemene
Ledenvergadering worden gekozen. Eén van de leden van het bestuur moet de verschillende
werkvelden binnen de vereniging vertegenwoordigen.
2. In het bestuur bestaan ten minste de volgende drie functies te weten:
a. een voorzitter,
b. een secretaris,
c. een penningmeester.
De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen.
3. De Algemene Ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur een voorzitter benoemen die
geen lid is van de vereniging. Voor de overige functies komen alleen leden in aanmerking.
4. De bestuursleden zijn benoemd voor een periode zoals bepaald in het Huishoudelijk
Reglement.
5. Bestuursleden kunnen worden geschorst en ontslagen door een met twee/derde
meerderheid der aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering genomen besluit.
6. Het bestuur bestaat altijd uit een oneven aantal leden. Indien in het bestuur de stemmen
staken ten gevolge van een even aantal aanwezige leden, dient het voorstel teruggenomen te
worden en opnieuw te worden behandeld.
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 11
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan
vormen de overige bestuursleden, of vormt het enige overgebleven bestuurslid niettemin
een wettig bestuur.
3. Het bestuur is verplicht bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zo spoedig mogelijk
de Algemene Ledenvergadering te verzoeken in de vacature te voorzien.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door project- en/of werkgroepen die door het bestuur worden benoemd.
5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een ander verbindt.
6. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Deze
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee leden van het
bestuur gezamenlijk en binnen het afgesproken kader aan de voorzitter en
verenigingsmanager van de vereniging.
7. Het bestuur heeft de bevoegdheid om iemand binnen of buiten de kring van haar leden aan
te wijzen die als woordvoerder van de vereniging richting derden optreedt. Het bestuur
handelt hierbij in overeenstemming met het bepaalde in de statuten en het Huishoudelijk
Reglement.
Taak bestuur
Artikel 12
Het bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur,
de Algemene Ledenvergadering en met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
Organisatie
Artikel 13
De vereniging kan een Raad van Advies hebben. Deze Raad van Advies wordt ingesteld door
het bestuur. Deze leden kunnen naar het oordeel van het bestuur worden geïnstalleerd.
Artikel 14
De vereniging kent een verdeling in platforms en regio’s. De platforms en regio’s worden door
de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 15
Het bestuur kan naast de Raad van Advies binnen of buiten de kring van de leden voor een
bepaalde taak of voor een bepaalde periode een of meer adviseurs aantrekken.
Geldmiddelen
Artikel 16
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1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, sponsoring en andere baten.
2. Het bestuur beheert de geldmiddelen binnen de door de Algemene Ledenvergadering
vastgestelde begroting. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen voor dit beheer nadere
voorschriften worden gegeven.
3. Jaarlijks wordt door het bestuur aan alle gremia in de vereniging een budget toegekend
waarover via de penningmeester van het bestuur beschikt kan worden volgens een door het
bestuur van de vereniging vast te stellen procedure.
Artikel 17
Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de jaarrekening en het jaarverslag,
dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid en de penningmeester voor zijn beheer,
tenzij een voorbehoud is gemaakt.
Algemene Ledenvergadering
Artikel 18
1. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging.
2. Tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden toegang.
3. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Ledenvergadering gehouden en wel binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de Algemene Ledenvergadering.
4. Een Algemene Ledenvergadering kan in fysieke, virtuele- of in hybride vorm worden
gehouden. Als het bestuur of de Algemene Ledenvergadering kiest voor een virtuele- of
hybride vorm kan dit alleen mits de leden voldoende tijd hebben om zich hierop voor te
bereiden (de stukken dienen minimaal veertien dagen voorafgaand aan de vergadering
beschikbaar te zijn) en vragen vooraf schriftelijk of elektronisch tot uiterlijk tweeënzeventig uur
voor de vergadering kunnen indienen. Tevens dient er tijd en mogelijkheid te blijven bestaan
op staande de vergadering vragen te stellen en beantwoord te krijgen.
Zodra het bestuur hiertoe besluit is een lid bevoegd het in artikel 22 genoemde stemrecht uit
te oefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
Voor de toepassing van het hiervoor genoemde stemrecht is vereist dat de stemgerechtigde
via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het
bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden dan bij de oproeping tot de algemene
vergadering bekend gemaakt.
5. Oproepen tot een Algemene Ledenvergadering dienen te worden verzonden aan alle leden
niet later dan zes weken voor de vergadering.
6. In oproepen tot een Algemene Ledenvergadering dient de reden daarvan te worden
vermeld.
Artikel 19
1. Alle leden kunnen het bestuur onder opgaaf van reden schriftelijk verzoeken
een van belang geacht onderwerp op de agenda te plaatsen voor de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering. Artikel 19 lid 2 en lid 3 zijn hierbij van toepassing.
2. Het bestuur is verplicht een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, indien ten minste
vijftien leden of zo veel minder dan bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende
deel der stemmen, onder opgave van agendapunten hiertoe schriftelijk een verzoek
indienen; een en ander moet geschieden per aangetekend schrijven aan de secretaris van de
vereniging.
3. Indien het bestuur aan een dergelijk verzoek niet voldoet binnen vier weken na verzending
van het verzoek, bedoeld in het vorige lid, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping
bevoegd.
Artikel 20
Voorzitter van de Algemene Ledenvergadering is de voorzitter van het bestuur, dan wel, bij
zijn afwezigheid een waarnemend voorzitter, of een der andere bestuursleden dan wel een
daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Is geen bestuurslid of een daartoe door het
bestuur aangewezen persoon ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in
haar leiding.
Artikel 21
1. De secretaris brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag uit over het afgelopen jaar.
2. De penningmeester legt in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het
geldelijk beheer tijdens het verstreken boekjaar.
3. Het bestuur dient in de Algemene Ledenvergadering een begroting in voor het komende
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boekjaar. De begroting wordt met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen vastgesteld.
Stemrecht
Artikel 22
Alle gewone leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Door ieder aanwezig
lid kan slechts een stem worden uitgebracht. Leden die niet aanwezig zijn kunnen een
machtiging afgeven aan een ander lid. Mits van te voren bekend gemaakt kan dit betreffende
lid voor maximaal vier andere leden als gevolmachtigde stemmen op de vergadering
uitbrengen.
Artikel 23
Besluiten worden, tenzij deze statuten een gekwalificeerde meerderheid voorschrijven,
genomen met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
Statutenwijziging/ ontbinding
Artikel 24
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan alleen worden
genomen in een daartoe schriftelijk aangekondigde Algemene Ledenvergadering met
tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin
tenminste acht procent van de leden aanwezig is. Oproepen tot een dergelijke vergadering
worden binnen de wettelijk geldende termijn gedaan.
2. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen een maand een nieuwe
vergadering worden uitgeschreven, waarin bindende besluiten met tenminste twee/derde der
uitgebrachte geldige stemmen kunnen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige
leden.
3. Wijziging in de statuten treden eerst in werking, zodra deze bij notariële akte zijn
vastgesteld.
Artikel 25
1. In geval van ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening van het vermogen door
het zittende bestuur, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist.
2. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht; indien het
bestuur niet meer voltallig is, vervullen de overgebleven bestuursleden de volledige taak
van het bestuur.
3. In geval van ontbinding wijst de Algemene Ledenvergadering tevens een algemene
instelling aan, welke zich ten doel stelt hulp te bieden aan de gehandicapte mens, waaraan
na voldoening van alle schulden het eventueel overblijvende deel van het vermogen van de
vereniging wordt overgemaakt.
Huishoudelijk Reglement/slotbepaling
Artikel 26
1. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd bij Huishoudelijk Reglement of ander reglement
zodanige maatregelen te treffen als zij noodzakelijk acht, mits deze niet in tegenspraak zijn
met de statuten of met de wet.
2. In alle gevallen waarin niet bij deze statuten of enig reglement is voorzien beslist het
bestuur onder verantwoording aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
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