
NVZD reglement  
 
Artikel 1 
Op grond van artikel 6 lid 1 onder b bepaalt het bestuur dat voor leden die lid zijn op het moment 
van de statutenwijziging die voorligt op de ledenvergadering van 12 april 2017 een overgangstermijn 
geldt tot 1 januari 2020 om aan het lidmaatschapscriterium om geregistreerd te staan in het register 
van geaccrediteerde bestuurders te voldoen. Leden die na de inwerkingtreding van de 
statutenwijziging lid worden (‘nieuwe leden’), krijgen een jaar na de aanvang van hun lidmaatschap 
de tijd om zich te laten accrediteren. Voor hen is de overgangstermijn dus niet van toepassing. 
Het bepaalde in artikel 2 van dit reglement kan ervoor zorgen dat deze termijn wordt verlengd in 
individuele gevallen. 
 
Artikel 2 
Op grond van artikel 6 lid 1 onder b bepaalt het bestuur dat leden (bestaand en nieuw) die nog geen 
jaar bestuurder zijn in hun instelling tijdelijk uitgezonderd zijn van het lidmaatschapscriterium om 
geregistreerd te staan in het register van geaccrediteerde bestuurders. Zij kunnen starten met de 
accreditatie nadat ze 1 jaar werkzaam zijn in hun instelling als bestuurder en dienen binnen 2 jaar na 
het moment dat ze bestuurder zijn geworden in hun instelling het accreditatietraject succesvol te 
hebben afgerond. 
 
Artikel 3 
Het reglement accreditatiecommissie zorgbestuurders versie januari 2016 wordt als volgt aangepast:  

- Artikel 1.2 onder a komt te luiden: “De accreditatiecommissie benoemt haar eigen leden.” 
- Bij artikel 1.2 onder b vervalt: “ – onder goedkeuring van het bestuur van de NVZD – “ 
- Artikel 1.2 onder e komt te luiden: “De accreditatiecommissie kan de benoeming van een lid 

intrekken in het geval van onwaardig gedrag, in het geval van het in ernstige mate door opzet 
of grove schuld schaden van de belangen van het beroep dan wel de stand van 
zorgbestuurders in het algemeen of in het geval van een belangrijke overschrijding van de 
grenzen van zijn deskundigheid.” 

- Artikel 1.2 onder g komt te luiden: “In het geval van een beëindiging van het lidmaatschap 
zoals bedoeld in de leden c tot en met e, gaat de accreditatiecommissie over tot de 
benoeming van een nieuw lid. Als het niet gaat om de beëindiging van het lidmaatschap door 
het verstrijken van de zittingstermijn, vindt benoeming van het nieuwe lid plaats voor de 
resterende zittingstermijn van het vertrokken lid.” 

- Onder artikel 2 wordt als taak toegevoegd: “Het benoemen en ontslaan van auditoren op 
voordracht van het bestuur van de NVZD. Hiertoe wordt een profielschets opgesteld. De 
vacature zal openbaar bekend worden gemaakt.” 
 

Artikel 4 
Het reglement auditoren zorgbestuurders versie januari 2016 wordt als volgt aangepast: 

- Artikel 1.1.3 onder a komt te luiden: “De auditor wordt benoemd door de 
accreditatiecommissie zorgbestuurders op voordracht van het bestuur van de NVZD.” 

- De eerste zin van artikel 1.1.3 onder b komt te luiden: “De accreditatiecommissie draagt zorg 
voor een passende (kwalitatief/kwantitatief) pool van auditoren.” 
 

Artikel 5 
Dit reglement treedt gelijktijdig in werking met de statuten goedgekeurd op de algemene 
ledenvergadering van 12 april 2017.  
 


