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Reglement college voor osteopathie
Samenstelling van het College voor Osteopathie (het “College”)

Artikel 1
1.1
Het College bestaat uit gewone en adviserende leden.
1.2
De gewone leden hebben stemrecht, de adviserende leden niet.
Artikel 2
Het College is als volgt samengesteld:
1. Gewone leden:
a. Een arts, niet (geweest) zijnde een osteopaat
b. Een jurist, niet (geweest) zijnde een osteopaat, het liefst met relevante civiele contractrechtelijke
expertise
c. Twee leden met voor de osteopathie relevante inbreng, niet (geweest) zijnde een osteopaat.
2. Adviserende leden:
a. de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (de “NVO”)
b. de voorzitter van het Nederlands Register voor Osteopathie (het “NRO”)
deze leden mogen zich laten representeren en/of vergezellen door, een lid van een van haar besturen,
commissies of colleges.
3. Overige adviserende leden:
personen op verzoek van het College, met specifiek relevante kennis/vaardigheid/kunde.
De overige adviserende leden van het College kunnen niet tevens lid zijn van de besturen van het NRO of de
NVO, of lid van de volgende NRO-commissies/colleges: registratiecommissie, accreditatiecommissie, College
van Toezicht of College van Beroep.
Artikel 3
3.1
Het College benoemt nieuwe leden.
3.2
Bij de keuze een nieuw lid houdt het College rekening met de gewenste kwaliteit van inbreng van dit lid.
Voorafgaand aan de benoeming van een nieuw lid zal het College dit nieuwe lid voorstellen aan voorzitters
van de NVO en het NRO.
3.3
Het College kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter die in voorkomende gevallen de
functie van voorzitter waarneemt.
3.4
De gewone leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Bestaande leden zijn aansluitend steeds
herbenoembaar voor perioden van vijf jaar.
3.5
Een benoeming van een gewoon lid in een plaats die vacant komt terwijl de zittingstermijn van het te
vervangen lid nog niet verstreken is geschiedt voor de volle, in het lid 4 genoemde, termijn.

Einde lidmaatschap en schorsing
Artikel 4
4.1
Het lidmaatschap van een gewoon lid van het College eindigt indien een hierna beschreven omstandigheid
zich voordoet en telkens met ingang van de dag nadat een van de voornoemde omstandigheden zich heeft
voorgedaan;
door:
a.het verstrijken van de benoemingstermijn;
b.overlijden van het lid;
c. onder curatele stelling of onder bewindstelling van het lid;
d.faillissement van het lid,
e. door terugtreden van het lid
f. door beëindiging met onmiddellijke ingang ex artikel 4.2 van dit Reglement CvO.
4.2
Het College kan het lidmaatschap van een gewoon lid van het College met onmiddellijke ingang beëindigen
of schorsen door een schriftelijke (waaronder begrepen maar niet beperkt tot per e -mail) mededeling
daarover aan het betreffende lid indien het lid de stand van de osteopathie door of vanwege zijn per soonlijke
gedragingen in het diskrediet heeft gebracht. Schorsing vindt alleen plaats nadat het desbetreffende lid is
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gehoord. Schorsing vindt plaats voor een termijn van maximaal zes maanden. Een schorsing die niet
binnen zes maanden na ingaan gevolgd wordt door een beëindiging, eindigt door het enkele verloop van
die termijn. Een schorsing of beëindiging van het lidmaatschap zoals in dit artikel lid bedoeld vindt pas plaats
nadat het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord.
Vergadering en Besluitvorming
Artikel 5
5.1
Vergaderingen van het College vinden fysiek of digitaal plaats. In beide vergaderingen kunnen besluiten
genomen worden.
5.2
Het College beslist in een vergadering bij meerderheid van stemmen van de gewone leden. Een gewoon
lid mag zich door een ander gewoon lid laten vertegenwoordigen. Een stem mag mondeling of schriftelijk
(waaronder begrepen per e-mail) worden uitgebracht.
5.3
Het College kan alleen beslissingen nemen indien in haar fysieke of digitale vergadering de meerderheid
van het aantal gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering van het College
geen besluitvorming kan plaatsvinden wegens het niet aanwezig zijn van het vereiste quorum, dan kan
indien in een volgende reguliere aangekondigde vergadering wederom geen quorum aanwezig is, toch
besluitvorming plaatsvinden door de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden.
5.4
Voor iedere vergadering van het College worden de adviserende leden uitgenodigd. De adviserende
leden hebben geen s tem in deze vergadering. Het College kan beslissen derden zoals adviseurs of
overige adviserende leden tot haar vergadering toe te laten indien deze een bijzondere
kennis/vaardigheid/kunde kunnen inbrengen op een onderwerp dat ter beoordeling voorligt. Deze
adviseurs en/of overig adviserende leden hebben geen stem in de vergadering.
5.5
Het College kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Voor een rechtsgeldig besluit van het College
buiten vergadering is schriftelijke stemming (waaronder begrepen per e-mail) door alle gewone leden (zelf
dan wel door vertegenwoordiging) vereist en wordt het besluit geacht te zijn genomen als de meerderheid
hiervan vóór stemt.

Secretaris College
Artikel 6
6.1
De rol van secretaris van College zal ingevuld worden door de secretariaten van het NRO en de NVO, daar
waar het taken betreft als notuleren en verslagen opstellen. De voorzitter van het College zal het jaarverslag
opstellen.
6.2
De secretaris heeft in het College geen (adviserende) stem.

Taken en b evoegdheden van het College
Artikel 7
7.1
Het College heeft tot taak het bevorderen van de kwaliteit van de osteopathische beroepsuitoefe ning. Zij
doet dit door:
a. het vaststellen van het Beroepscompetentieprofiel osteopaat;
b. het vaststellen van de Beroepscode Osteopathie;
c. het vaststellen van het Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie;
d. het vaststellen van het Reglement toetsingscriteria voor registratie en herregistratie van osteopaten;
e. het vaststellen van het Reglement registratiecommissie;
f. het vaststellen van de eisen voor inschrijving in het Register NRO, de eisen voor herregistratie en
eventueel de eisen voor herintreding.
7.2
Het vaststellen betekent feitelijk het bekrachtigen van de doorlopen procedures om tot de in lid 1 genoemde
documenten te komen.
7.3
Naast haar formele rol zoals genoemd in lid 1 heeft het College ook een adviesrol en kan zij door het
bestuur van het NVO of het NRO gevraagd worden om van uit haar expertise deze besturen te adviseren
bij wijze van klankbord.
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Besluitvormingsprocedure
Artikel 8
8.1
Het College beslist ten aanzien van de in artikel 7 eerste lid onder a. tot en met d. van dit Reglement CvO
genoemde onderwerpen.
8.2
Het besluit wordt ter kennis gebracht aan de besturen van het NVO en het NRO, en indien voor hen
relevant aan de erkende opleidingsinstituten.
8.3
Indien het College voornemens is een besluit tot niet vaststellen te nemen zal zij dit met reden omkleed
mededelen aan de besturen van NVO en NRO waarop zij in de gelegenheid worden gesteld het
betreffende voorstel in te trekken of aan te passen. Indien aan het College een aangepast voorstel wordt
voorgelegd zal zij dit voorstel wel of niet vaststellen.
Administratieve ondersteuning
Artikel 9
De NVO en het NRO dragen in onderling overleg zorg voor de administratieve organisatie en de ondersteunende
bedrijfsvoering van het College.
Vergoeding
Artikel 10
1.
De gewone leden van het College ontvangen een vacatievergoeding voor hun lidmaatschap van het college.
Deze vacatievergoeding wordt door de besturen van het NVO en het NRO vastgesteld.
2.
Alle kosten van het College worden gedeeld door de NVO en het NRO, telkenjare naar rato van het aantal
leden respectievelijk geregistreerden op 1 juli voorafgaand aan betreffend jaar. Alle declaraties kunnen
worden ingediend bij en worden uitbetaald door de penningmeester van de NVO, welke voor de verrekening
met het NRO zal zorg dragen.
3.
De onkosten van leden van het College voor reizen komen voor vergoeding in aanmerking ter hoogte van een
bedrag per kilometer waarover geen belasting hoeft te worden afgedragen, dan wel de gehele kosten van
reizen per 1 e klas openbaar vervoer.

Wijziging van dit Reglement CvO
Artikel 11
Wijziging van dit Reglement CvO behoeft, gehoord het College, de instemming van de besturen van het NRO en
de NVO.
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