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Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 
 
 
Gevraagde actie ALV: vaststelling van het gewijzigd huishoudelijk reglement 
 
Hieronder volgen twee voorstellen tot wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR).  
 
_________________________________ 

1. Aanpassing termijnen overgangsregelingen  
 
In 2016 heeft het bestuur besloten enkele termijnen voor de overgangsregeling te verlengen. 
Hiervoor moet artikel 2.1.2. van het HR als volgt worden aangepast (oude tekst doorgehaald, nieuwe 
tekst onderstreept). 

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 1 januari 2016 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; 
2. voor personen die niet zijn ingeschreven in het register EMDR Europe Practitioner: per 1 april 

2020 1 januari 2021. 
c. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten de inschrijving van personen die per 1 januari 

2016 april reeds waren ingeschreven als gewoon lid en per 1 april 2020 1 januari 2021 niet zijn 
ingeschreven in het register EMDR Europe Practitioner met een bepaalde tijd te verlengen.  

 
_______________________________________ 

 

2. Certificaten 
Bij registratie ontvangen practitioners een certificaat van EMDR-Europe. Het bestuur stelt voor dit in 
het HR vast te leggen. 
Voorgesteld wordt artikel 3 van het HR als volgt aan te vullen:  
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Artikel 3 Registers  

1. Het registratiebeleid van de vereniging is gebaseerd op de richtlijnen van EMDR Europe. 
1. EMDR Europe onderscheidt de volgende kwalificatieniveaus, c.q. registraties: EMDR Europe 

Practitioner, EMDR Europe Consultant en EMDR Europe Trainer.  
2. De registers van EMDR Europe Practitioners en EMDR Europe Consultants worden voor Nederland 

gehouden door de VEN.  Het register voor EMDR Europe Trainer wordt gehouden door EMDR 
Europe. 

3. De registers van EMDR Europe Practitioners en EMDR Europe Consultants kennen een 
aantekening voor het werken met Volwassenen, respectievelijk Kinderen & Jeugdigen.  

4. De eisen voor inschrijving in deze registers en het verkrijgen van een aantekening, alsmede de 
procedure voor aanmelding en registratie zijn vastgelegd in het Reglement Opleidingen en 
Registraties. 

5. De registers en de daarin opgenomen personen zijn openbaar. De vereniging verstrekt op verzoek 
informatie over de vraag of een beroepsbeoefenaar is opgenomen in het register en over welke 
aantekening hij/zij beschikt. 

6. Bij inschrijving in een register ontvangt de betrokkene een certificaat van EMDR Europe. 
 


