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Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2016.   

 

Begripsbepaling 

In dit reglement wordt verstaan onder 

a) dit reglement: het huishoudelijk reglement van de Vereniging EMDR Nederland; 

b)  de statuten: de statuten van de Vereniging EMDR Nederland; 

c)  het bestuur: het bestuur van de Vereniging EMDR Nederland; 

d) de opleidingscommissie: de opleidingscommissie van de Vereniging EMDR Nederland; 

e) de vereniging: de Vereniging EMDR Nederland; 

 

Lidmaatschappen en registraties 

De vereniging kent drie soorten lidmaatschap en drie soorten registraties. 

De drie soorten lidmaatschap zijn: aspirant-, gewoon- en erelidmaatschap (zie artikel 2) . 

De drie soorten registraties zijn: EMDR Europe Practitioner, EMDR Europe Consultant en EMDR 

Europe trainer. practitioner, supervisor en trainer (zie artikel 3). 

 

Artikel 1       Algemeen 

De voorwaarden voor het verkrijgen van een lidmaatschap of een registratie worden zoveel 

mogelijk in overeenstemming gesteld met de richtlijnen van de Europese Vereniging voor EMDR 

(EMDR Europe Association). De Europese criteria worden naar de Nederlandse situatie vertaald 

door de opleidingscommissie. Nadere uitwerking wordt gegeven in het Reglement Opleidingen en 

Registraties.  

 

Voorwaarde voor het verkrijgen van een lidmaatschap of registraties is een ingevulde verklaring 

waarin de aanvrager aangeeft onderworpen te zijn aan een wettelijk of verenigingstuchtrecht en 

opgave doet van eventuele aan hem opgelegde maatregelen.   

 

Artikel 2 Lidmaatschappen en VEN-NOTEN 

2.1 Gewone leden 

2.1.1 Competentie 

Gewone leden worden in staat geacht om EMDR als behandelmethode uit te voeren bij complexe 

gebeurtenisgerelateerde psychische problematiek, al dan niet als (onder)deel van een 

overkoepelend behandelplan.  

2.1.2 Eisen gewoon lidmaatschap 

a. Het gewoon lidmaatschap staat open voor personen die ingeschreven zijn in het register 

EMDR Europe Practitioner, dan wel per 1 april 2015 reeds waren ingeschreven als gewoon lid.  

b. In aanvulling op het gestelde in artikel 5 van de Statuten over het einde van het lidmaatschap 

eindigt het gewoon lidmaatschap tevens: 

1. zodra de inschrijving in het register EMDR Europe Practitioner wordt doorgehaald; 
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2. voor personen die niet zijn ingeschreven in het register EMDR Europe Practitioner: per 1 

april 2020. 

c. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten de inschrijving van personen die per april 

reeds waren ingeschreven als gewoon lid en per 1 april 2020 niet zijn ingeschreven in het 

register EMDR Europe Practitioner met een bepaalde tijd te verlengen.  

 

2.2 Aspirant-leden 

2.2.1  Competentie 

Aspirant-leden worden in staat geacht om het EMDR basisprotocol te kunnen toepassen bij PTSS 

en bij andere niet-complexe gebeurtenisgerelateerde psychische problematiek in het kader van 

een overkoepelend behandelplan. 

2.2.2 Eisen aspirant-lidmaatschap 

a. Voor toelating tot het aspirant-lidmaatschap gelden de volgende eisen:  

1. het met goed gevolg hebben afgesloten van een door de vereniging erkende EMDR 

Basistraining; 

2. ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg 

of een daarmee gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de directe of 

indirecte patiëntenzorg. Zie Bijlage I van het Reglement Opleidingen en Registraties voor 

nadere omschrijving hiervan en te overleggen bewijsstukken. 

3. de overlegging van een verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen. 

b. Indien uit de verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen blijkt dat aan de 

aanvrager maatregelen zijn opgelegd beoordeelt het bestuur of deze maatregelen zodanig 

zijn dat de aanvraag voor het aspirant-lidmaatschap moet worden afgewezen, dan wel 

voorwaarden moeten worden verbonden aan inschrijving als aspirant-lid.  

2.2.3  Geldigheid aspirant-lidmaatschap 

1. In aanvulling op het gestelde in artikel 5 van de Statuten over het einde van het lidmaatschap 

eindigt het aspirant-lidmaatschap tevens:  

a. indien het wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap; 

b. drie jaar na afronding van de basistraining, indien het aspirant-lid niet is gestart met de 

vervolgtraining; 

c. zes jaar na afronding van de basistraining,  indien het aspirant-lid voor die tijd geen 

aanvraag heeft ingediend voor het gewoon lidmaatschap. 

2. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten de inschrijving als aspirant-lid van 

personen die niet tijdig voldaan hebben aan de voorwaarden genoemd in lid 1 onder b. en c. 

met een bepaalde tijd te verlengen. 

2.2.4 Functies binnen de vereniging 

Aspirant-leden kunnen adviserend lid zijn van een commissie van de vereniging. 

2.2.5  Overgangsregeling 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2.3 onder b. en c. geldt voor personen die per 1 april 

2015 aspirant-lid waren van de vereniging dat hun aspirant-lidmaatschap eindigt: 

a. op 1 januari 2019, indien het aspirant-lid niet is gestart met de vervolgtraining; 
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b. op 1 januari 2022, indien het aspirant-lid voor die tijd geen aanvraag heeft ingediend voor 

het gewoon lidmaatschap. 

2. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten de inschrijving als aspirant-lid van 

personen die niet tijdig voldaan hebben aan de voorwaarden genoemd in lid 1 onder a. en b. 

met een bepaalde tijd te verlengen. 

 

2.3 Aanvragen lidmaatschap 

1. Het (aspirant-)lidmaatschap dient schriftelijk of digitaal te worden aangevraagd bij het 

secretariaat van de vereniging met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier, 

onder bijvoeging van de gevraagde bijlagen.  

2. Het bestuur kan over aanvragen voor het (aspirant-)lidmaatschap advies vragen aan de 

opleidingscommissie. 

 

2.4 Hernieuwing lidmaatschap  

Wanneer het lidmaatschap vervallen is kan dit opnieuw worden aangevraagd, tenzij er sprake is 

van: 

a. opzegging door de vereniging bij wijze van maatregel als bedoeld in artikel 21 van de 

Statuten; 

b. ontzetting uit het lidmaatschap. 

  

2.5 Erelidmaatschap  

1. Op voordracht van het bestuur of van ten minste tien procent van de gewone leden kan het 

erelidmaatschap door de ledenvergadering worden verleend aan personen die zich bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of voor de ontwikkeling van EMDR.  

2. Aan het erelidmaatschap kunnen geen kwalificaties worden ontleend met betrekking tot de 

uitvoering van EMDR.  

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie. 

4. Het erelidmaatschap is niet aan een specifieke termijn gebonden. Men blijft erelid totdat men 

zelf hiervan afstand doet of overlijdt, of totdat de Vereniging besluit dat het erelidmaatschap 

moet worden ontnomen.  

 

2.6 VEN-NOTEN 

 

2.6.1 VEN-NOOT 

Naast leden kent de vereniging VEN-NOTEN. Dit zijn personen, die niet of niet langer in 

aanmerking komen voor het aspirant-lidmaatschap of lidmaatschap, maar wel willen participeren 

in de vereniging en van wie de vereniging graag wil dat zij blijven participeren. 

2.6.2 Voorwaarden voor inschrijving als VEN-NOOT 

1. Als VEN-NOOT kunnen worden ingeschreven personen die de basistraining hebben afgerond, 

en niet of niet langer voldoen aan de eisen voor het aspirant-lidmaatschap of  het 

lidmaatschap. 

2. Het bestuur beslist over inschrijving van personen als VEN-NOOT. Tegen een negatief van het 

bestuur is geen beroep mogelijk.  
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2.6.3 Rechten en plichten van VEN-NOTEN 

1. VEN-NOTEN betalen een financiële bijdrage die even hoog is als de contributie voor 

(aspirant)-leden. 

2. VEN-NOTEN hebben het recht tot bijwoning van de algemene ledenvergaderingen. 

3. VEN-NOTEN kunnen geen deel uitmaken van commissies van de vereniging en SIG-groepen. 

4. VEN-NOTEN kunnen aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere 

activiteiten en diensten van de vereniging als leden. 

 

(overige artikelen ongewijzigd) 


