REGLEMENT COMMISSIE WETENSCHAP NVvR
Ingesteld als Commissie Wetenschap bij besluit van de Algemene Vergadering [AV] van de
Nederlandse Vereniging voor Radiologie [NVvR] dd 27-06-2019
Artikel 1.

Naam en status

De Commissie Wetenschap is een commissie van de NVvR als geregeld in art. 13 - leden 1 en 4 - van de
Statuten [St] en in art. 7 - leden 1, 3 en 4 - van het Huishoudelijk Reglement [HR].
Artikel 2.

Samenstelling

2.1 De Commissie bestaat uit minimaal 3 leden, gewoon of juniorlid van de NVvR. De leden van de
Commissie worden door de AV benoemd, voor een periode van drie jaren. Zij zijn eenmaal onmiddellijk
herbenoembaar. De Commissie stelt jaarlijks een rooster van aftreden vast.
2.2 Het dagelijks bestuur (db) van de Commissie bestaat uit een voorzitter en een secretaris, die uit het
midden van de Commissie worden benoemd. Het Algemeen bestuurslid Wetenschap wordt toegevoegd aan
het db, indien hij niet een van de twee functies van secretaris of voorzitter vervult.
2.3 Een lid dat uit hoofde van zijn Algemeen bestuursfunctie zitting heeft in het db van de Commissie treedt
af als zijn zittingstermijn voor die betreffende functie is verstreken. Hij kan echter aansluitend, tot zijn
maximale zittingstermijn in de Commissie is bereikt, lid blijven van de Commissie.
2.4 De Commissie wordt ondersteund door het bureau van de NVvR.
2.5 De Commissie streeft naar een gevarieerde samenstelling met zowel juniorleden als radiologen uit
academische en niet-academische werkomgeving.
Artikel 3.

Taakstelling

3.1 De Commissie heeft, in overeenstemming met het ter zake bepaalde in art. 3 lid 1 en 3 St en art. 1 lid 1
HR, tot taak het:
- Vormgeven en verspreiden van het NVvR-wetenschapsbeleid;
- Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek door leden en afdelingen radiologie;
- Vertegenwoordiging van de NVvR in beleidsvormende, op wetenschap gerichte organen van externe
instanties en partners;
Artikel 4.

Bevoegdheden

4.1 Binnen het kader van haar taakstelling als beschreven in art. 3 treedt de Commissie zelfstandig op naar
leden, afdelingen/vakgroepen/maatschappen radiologie en organen binnen de NVvR.
4.2 De Commissie informeert en adviseert het Algemeen Bestuur van de NVvR over ontwikkelingen en
vraagstukken op het gebied van wetenschap.
4.3 Voor zover voor de uitoefening van haar taken van belang, stemt de Commissie haar beleid af met op
wetenschap gerichte organen van andere Wetenschappelijke Verenigingen, de Federatie van Medisch
Specialisten en andere professionele organisaties.
Artikel 5.

Werkwijze

5.1 Jaarlijks wordt een vergaderschema vastgesteld voor het volgende jaar. Tussendoor kunnen
telefonische vergaderingen worden gehouden. Uiterlijk zeven dagen voor iedere vergadering worden de

agenda, notulen van de vorige vergadering en bijlagen aan de leden van de Commissie en aan het bureau
van de NVvR toegezonden. Voor het overige geldt het bepaalde in art. 7 lid 4 HR.
5.2 Besluitvorming in de vergadering vindt plaats volgens de regels van het huishoudelijk reglement van de
Vereniging.
5.3 De Commissie kan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door leden bevorderen door het:
Identificeren van kennishiaten binnen de radiologie;
Identificeren en verspreiden van geschikte financieringsmogelijkheden voor onderzoek;
Ondersteunen van subsidieaanvragen van leden bij financieringsorganisaties;
Stimuleren van vertaling van onderzoek naar richtlijnen en vice versa;
5.4 De Commissie neemt kennis van interne en externe beleidsstukken, voorstellen en vraagstukken op het
gebied van wetenschap, zoals die afkomstig vanuit de Raad Wetenschap en Innovatie van de Federatie van
Medisch Specialisten. Dossiers worden verdeeld over de leden van de Commissie.
5.5 Vanuit de Commissie vindt structurele informatie uitwisseling plaats met de Commissie Kwaliteit.
5.6 Vanuit de Commissie vindt afstemming plaats met het Wetenschappelijk Comité (WeCo) van de
Radiologendagen en de jury van het Radiologie Research Fonds (RRF).
5.7 De wetenschappelijke samenwerking tussen NVvR-leden en afdelingen radiologie wordt bevorderd door
de vorming van een netwerk, dat wordt gecoördineerd door de Commissie Wetenschap.
5.8 Indien inhoudelijk van toepassing op de radiologie, kunnen gewone NVvR-leden door het bestuur
worden afgevaardigd in op wetenschapsbeleid gerichte organen van externe partners, zoals de Raad
Wetenschap en Innovatie van de Federatie van Medisch Specialisten en andere voor het NVvRwetenschapsbeleid relevante instanties en organen. De Commissie Wetenschap stemt met de
gemandateerde de kaders van zijn inbreng en zijn terugkoppeling aan de Commissie Wetenschap af.

Artikel 6.

Rapportage

6.1 Ten minste eenmaal per jaar, bij voorkeur in de maand januari, wordt verslag gebracht aan het bestuur en via het bestuur aan de AV - over de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Daarbij worden
ook de samenstelling van de Commissie en de functieverdeling voor het aangevangen jaar vermeld.
6.2 Agenda en notulen van vergaderingen worden toegezonden aan het Algemeen Bestuur. Als daartoe
aanleiding bestaat, wordt het bestuur aanvullend geïnformeerd.
Artikel 7.

Slotbepaling

In die gevallen waarin dit reglement van de Commissie niet voorziet wordt verwezen naar de Statuten en het
huishoudelijk reglement van de NVvR.

