
College van Orgeladviseurs Nederland 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
artikel 1 - afkortingen en begrippen 
CvON - College van Orgeladviseurs Nederland 
RCE - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Hobéon - certificeringsinstantie, beheerder van het certificeringssysteem voor 
orgeladviseurs. 
 
artikel 2 - leden 
De leden van het CvON zijn ofwel gewoon lid, ofwel niet-actief lid. Een lid kan niet 
tegelijkertijd gewoon lid en niet-actief lid zijn. 
 
artikel 3 - vereisten voor het gewone lidmaatschap 
Een (natuurlijk) persoon kan worden toegelaten tot het gewone lidmaatschap van de 
vereniging mits hij of zij werkzaam is als orgeladviseur en daartoe gecertificeerd is 
volgens de door Hobéon in samenwerking met het CvON ontwikkelde criteria en 
procedures. 
 
artikel 4 - vereisten voor het niet-actieve lidmaatschap 
Het niet-actieve lidmaatschap staat open voor CvON-leden die niet meer als 
orgeladviseur actief zijn. 
 
artikel 5 - rechten en plichten van gewone en niet-actieve leden 
1. Niet-actieve leden hebben dezelfde rechten als gewone leden. 
2. Alle leden verplichten zich zich te conformeren aan de statuten, reglementen en 
besluiten van de vereniging. 
3. Niet-actieve leden zijn vrijgesteld van de verplichting hun certificering te verlengen. 
4. Een niet-actief lid dat betaald advieswerk op zich neemt en/of een aanstelling als 
adviseur accepteert, maar niet gecertificeerd is in de zin van artikel 3, verliest automatisch 
het lidmaatschap van de vereniging. 
 
artikel 6 - klachtenprocedure 
1. Een klacht is alleen een klacht als deze als zodanig is benoemd en schriftelijk is 
ingediend bij de secretaris of de klachtencoördinator van het CvON. 
2. Indien een klacht raakt aan de certificering, wordt de klacht niet behandeld door het 
CvON maar teruggeven aan de klager, waarbij de laatste wordt gewezen op de 
mogelijkheid de klacht in te dienen bij Hobéon. 
3. Klachten die niet raken aan de certificering, worden door het CvON-bestuur afgewezen 
of behandeld. In het eerste geval ontvangt de klager binnen zes weken na ontvangst van 
de klacht een bericht van afwijzing. In het laatste geval stelt het CvON-bestuur zowel de 
klager als de beklaagde binnen zes weken na ontvangst van de klacht in kennis van de 
behandeling door het CvON. 



4. Bij behandeling van een klacht door het CvON stelt het CvON-bestuur een ad hoc 
klachtencommissie in, die bestaat uit twee leden van het CvON en een onafhankelijk 
voorzitter van buiten het CvON. 
5. De beklaagde krijgt, nadat hij van de klacht op de hoogte is gesteld, zes weken de tijd 
om een schriftelijk verweer in te dienen. Over het verdere verloop van de behandeling 
beslist de in punt 4. genoemde commissie. 
6. Bij de behandeling van een klacht door het CvON zullen de belangen van een 
individueel lid zwaarder wegen dan die van een derde partij of de vereniging. 
7. Klachtenbehandeling door Hobéon kan tot gevolg hebben dat certificering wordt 
geschorst of ingetrokken. Is dat het geval dan wordt het lidmaatschap van het CvON 
opgeschort, respectievelijk vervalt het lidmaatschap. 
8. De klachtenprocedures van het CvON en Hobéon zijn van elkaar gescheiden. Er vindt 
geen uitwisseling plaats van dossiers. 
 
artikel 7 - geschillen 
In geval van geschillen tussen leden zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter 
te wenden, trachten deze op te lossen met behulp van mediation. De kosten hieraan 
verbonden zijn voor rekening van de leden die dit geschil voorleggen. 
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