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Doel
Met dit reglement waarborgt de Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg dat het
beheer van het Register Technologie Gezondheidszorg (RTG) op onafhankelijke wijze uitgevoerd kan
worden.
Definities
NVTG
RTG
Registratiecommissie

Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg,
vertegenwoordigd door het bestuur van de vereniging.
Register Technologie Gezondheidszorg, bestaande uit meerdere (deel)registers.
Een door de NVTG als zodanig in het leven geroepen commissie.

Taken en bevoegdheden
Artikel 1
De NVTG kent een registratiecommissie, die onder meer tot taak heeft:
1. Voorstellen te doen aan de NVTG voor vaststelling, opheffing of wijziging van de
registratienormen.
2. Een registratiereglement vast te stellen waarin de werkwijzen en procedures worden beschreven
voor handhaving van de registratienomen. Een registratiereglement wordt vooraf aan
vaststelling voorgelegd aan de NVRG die hierop adviesrecht heeft.
3. Een accreditatiereglement vast te stellen waarin de werkwijzen en procedures worden
beschreven voor de toekenning van scholingspunten. De registratiecommissie kan hierbij
personen/ beoordelaars benoemen, die al dan niet lid zijn van de registratiecommissie.
4. Toezicht te houden op en/of uitvoering te geven aan: de registratienormen, het
registratiereglement en het accreditatiereglement. De registratiecommissie kan hiervoor taken
delegeren aan een werkorganisatie/ secretariaat die als zodanig door de NVTG is aangesteld.
5. Het doel van de registratienormen te bewaken en periodiek evaluaties te houden ter actualisatie
van de registratienormen, het registratiereglement en accreditatiereglement.
Samenstelling en benoeming
Artikel 2
1. a. De registratiecommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 natuurlijke personen.
b. Eén lid van de registratiecommissie is tevens lid van het bestuur NVTG.
2. a. Leden van de registratiecommissie worden benoemd door de NVTG.
b. De voorzitter wordt in functie benoemd.
c. Voor de overige te benoemen leden kan de registratiecommissie een voordracht doen aan
het bestuur voor de benoeming van een lid.
3. De NVTG kan voor de benoeming een profiel opstellen voor leden van de registratiecommissie.
4. Een persoon die een zodanige andere functie bekleedt dat dit kan leiden tot, onverenigbaarheid
en/of strijdigheid en/of ongewenste vermenging van belangen, met het belang van de RTG en/of
de NVTG kan het lidmaatschap tot de registratiecommissie onthouden worden.
5. Leden van de registratiecommissie worden benoemd voor een periode van ten hoogste 3 jaar en
kunnen maximaal 2 maal herbenoemd worden.
6. Leden van de registratiecommissie treden af, en worden herbenoemd, volgens een door de
NVTG vast te stellen rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
7. Een lid van de registratiecommissie defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn aftreden;
c. doordat deze failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg
van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen
wordt ingesteld;
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8.

e. doordat deze niet langer aan het profiel voor lid van de registratiecommissie kan worden
voldaan;
f. doordat er na de benoeming sprake is geworden van onverenigbaarheid en/of strijdigheid
en/of ongewenste vermenging van belangen;
g. door opheffing van de registratiecommissie en/of het RTG door de NVTG.
De registratiecommissie kan zich laten bijstaan door een (ambtelijk)secretaris die geen lid is van
de registratiecommissie.

Besluitvorming en stemming
Artikel 3
1. De registratiecommissie komt minimaal één maal per jaar bijeen of zoveel vaker als de
registratiecommissie nodig acht.
2. De registratiecommissie kan bijeen geroepen worden door de voorzitter of door 2 leden.
3. Alle leden hebben één stem.
4. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
5. De registratiecommissie is bevoegd om tussentijds besluiten te nemen met schriftelijke
vastlegging van uitgebrachte stemmen.
6. Besluiten worden vastgelegd in notulen, welke ter vaststelling door de voorzitter worden
ondertekend. Tussentijdse besluiten woerden in de notulen van de eerst volgende bijeenkomst
opgetekend.
Financiering en middelen
Artikel 4
1. De registratiecommissie beschikt niet over eigen (financiële)middelen.
2. De NVTG stelt voldoende (financiële)middelen beschikbaar voor het functioneren van de
registratiecommissie, waaronder het houden van bijeenkomsten, en waarborgt de
beschikbaarheid hiervan in haar begroting.
3. De registratiecommissie kan geen opdracht geven tot het doen van betalingen en kan geen
financiële verplichtingen aangaan met derden.
Vergoeding
Artikel 5
1. De NVTG kan aan leden van de registratiecommissie een vacatievergoeding verstrekken voor de
gemaakte onkosten.
2. Een vergoeding wordt geacht maatschappelijk aanvaardbaar te zijn en kan niet bovenmatig zijn
in relatie tot de tijdsbesteding en toegekende taken en bevoegdheden.
Status
Artikel 6
Dit reglement wordt beheerd door de NVTG en treedt in werking op de ingangsdatum van dit document.
Bij wijzigingen van dit reglement heeft de registratiecommissie adviesrecht.
Vastgesteld door het bestuur NVTG,
te Nijkerk, 16 februari 2017
dhr. P. Visser
voorzitter
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