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Registratieovereenkomst
PARTIJEN:
1.

De Stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI) te Leiden, hierna: “de
Stichting”

en
2.

.
.
.
.
hierna: “de financieel forensisch expert” of “FFE”

OVERWEGENDE DAT


de Stichting zich ten doel stelt op een onafhankelijke wijze een bijdrage te leveren aan
de kwaliteit van financieel forensisch onderzoek door het beheren van een openbaar register met financieel forensisch experts, zijnde natuurlijke personen die voldoende toegerust zijn om adequaat als zodanig te kunnen optreden (hierna: “het Register”);



de Stichting is een door de geregistreerde financieel forensisch experts gefinancierde
organisatie, zonder winstoogmerk;



de financieel forensisch expert overwegend werkzaam is als zodanig en de wens te kennen heeft gegeven om geregistreerd te worden in het Register en zich daarbij bereid
verklaard heeft om te blijven voldoen aan de aan registratie verbonden voorwaarden;



de financieel forensisch expert op de hoogte is van de Reglementen en Besluiten van het
NFFI die, telkens in de laatste versie, zijn gepubliceerd op de website van het NFFI.



de Stichting, op grond van de door de financieel forensisch expert verstrekte informatie,
besloten heeft betrokkene te registreren;



partijen hun rechtsverhouding wensen vast te leggen;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Gegevens in het register
1.

De Stichting beheert het Register en vermeldt daarin de gegevens van de FFE, zoals die
zijn opgenomen in het aan deze overeenkomst gehechte formulier ‘Registergegevens’.

2.

De FFE geeft toestemming aan de Stichting om de op het formulier Registergegevens
vermelde (persoons)gegevens van de FFE te publiceren op de website van de Stichting
(www.nffi.nl) en deze gegevens aan derden ter inzage te geven.
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3.

De Stichting draagt zorg voor een goede toegankelijkheid van het register door dit toegankelijk te maken via het internet en inzage daarin te bieden.

4.

De Stichting informeert een geregistreerde FFE op het verzoek hem/haar te informeren
over de gegevens die de Stichting van hem/haar in dossier houdt. Afschriften van identiteitsbewijzen worden binnen 1 maand na vaststelling van de identiteit vernietigd.

Rechten en verplichtingen van de FFE
5.

De FFE is verplicht de gedragscode van het NFFI na te leven en zich te onderwerpen aan
de tuchtrechtspraak van het NFFI.

6.

De FFE staat in voor de juistheid en de volledigheid van de op het formulier Registergegevens vermelde gegevens en zal de Stichting onverwijld in kennis stellen van eventuele
wijzigingen daarin, schriftelijk dan wel middels wijziging via de website. De Stichting
heeft het recht om kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens te wijzigen of te verwijderen. De stichting heeft tevens het recht om de juistheid en de volledigheid van de gegevens, eventueel periodiek, te verifiëren.

7.

De FFE heeft het recht, zolang hij geregistreerd is, zijn registratie op passende wijze
kenbaar te maken, desgewenst met gebruikmaking van de naam en het logo van de
Stichting. Daarbij zal de FFE er zorg voor dragen dat steeds duidelijk is, dat de registratie een persoonlijke kwalificatie betreft.

8.

De financieel forensisch expert heeft het recht, zolang hij geregistreerd is, gebruik te
maken van de titel “FFE”, achter de naam geschreven. FFE kan worden geduid als Financieel Forensisch Expert dan wel met Financial Forensic Expert.

9.

De Stichting is bevoegd om aan de in artt. 7 en 8 bedoelde rechten en/of gebruik voorwaarden te verbinden.

10.

De in artt. 7 en 8 bedoelde rechten zijn beperkt tot een uitsluitend gebruiksrecht. Het
recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden en betreft geen
overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van de Stichting aan de FFE.

11.

De FFE zal de Stichting desgevraagd schriftelijk informeren omtrent het gebruik van de
naam van de Stichting en het logo. De Stichting is bevoegd om zich op welke andere
wijze dan ook op de hoogte te (doen) stellen omtrent het in art. 5 bedoelde gebruik.

12.

De FFE is gehouden bij te dragen aan de kosten van de Stichting conform het Besluit
registratiekosten en jaarlijkse bijdrage. De Stichting is gerechtigd de in bedoeld besluit
genoemde bedragen met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar aan te passen. Van
een dergelijke aanpassing wordt uiterlijk 1 oktober van het voorafgaande jaar kennis
gegeven aan de FFE.

13.

De FFE is gehouden aan de verplichtingen op basis van het Reglement voor de Permanente Educatie van in het Register ingeschreven financieel forensisch experts.

De Stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI) is statutair gevestigd te LEIDEN en ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58328335.

Registratieovereenkomst

pagina 3

Beëindigen en schorsen van de registratie
14.

Wanneer de FFE niet langer voldoet aan de in het Besluit Voorwaarden voor registratie
in het NFFI neergelegde eisen, zal het bestuur van de Stichting de registratie beëindigen
en zal deze overeenkomst terstond zijn beëindigd.

15.

Wanneer het bestuur kennis neemt van enige grond op basis waarvan aan de integriteit
van de geregistreerde FFE getwijfeld kan worden schorst het bestuur de registratie, zolang als die gronden bestaan. De publieke gegevens van de FFE worden per direct van
de website verwijderd. Het bestuur is gehouden de FFE daarvan op dat moment op de
hoogte te stellen. De FFE kan aan het bestuur motiveren waarom de schorsing ongedaan moet worden gemaakt. Tijdens een schorsing zijn de jaarlijkse registratiekosten
onverminderd verschuldigd.

16.

De FFE wordt ingeschreven op basis van een bestuursbesluit, dat wordt gebaseerd op
door de FFE in de toelatingsprocedure verstrekte gegevens en het advies van de Commissie van Toelating. Wanneer blijkt dat deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan
het bestuur van de Stichting de registratie terstond beëindigen, zonder dat de Stichting
gehouden is tot terugbetaling van enig door de FFE betaald bedrag. In dat geval zal deze overeenkomst terstond zijn beëindigd.

17.

De FFE heeft tot 6 weken na de datum van het besluit tot beëindiging van de registratie
en beëindiging van deze overeenkomst het recht om tegen dat besluit bezwaar te maken bij de Raad van Toezicht, conform het Reglement van Bezwaar van de Stichting. De
uitspraak van de Raad van Toezicht is bindend voor partijen en daartegen staat verder
geen rechtsmiddel open.

18.

In geval de FFE ook na schriftelijke aanmaning verzuimt om tijdig te voldoen aan zijn
financiële verplichtingen jegens de Stichting, zal de Stichting de registratie opschorten,
tot de FFE aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Telecommunicatie
19.

Indien bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet en e-mail, is de FFE verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van de Stichting staan. De Stichting is nimmer
aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of nietbeschikbaarheid van deze faciliteiten. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is de Stichting gerechtigd de FFE
toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. De Stichting kan toegewezen toegangs- of
identificatiecodes wijzigen. De FFE behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met
zorg. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van
misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

Duur en beëindiging
20.

Deze overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening door de FFE en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

21.

De FFE is bevoegd om deze overeenkomst te beëindigen met ingang van 1 januari van
elk kalenderjaar, mits hij uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar schriftelijk,
ondubbelzinnig en ongeclausuleerd de wens tot beëindiging te kennen heeft gegeven.
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Iedere partij is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere
ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen, indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is
verklaard. De Stichting is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds
ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Overmacht
23.

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan
overmacht van toeleveranciers van de Stichting.

24.

Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen
het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder
dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Aansprakelijkheid
25.

De aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van deze overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. In geen geval zal
de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan € 2.500,00 (tweeduizendvijfhonderd euro).

Geschillen en toepasselijk recht
26.

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen
met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation
Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.

27.

Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met
behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te
’s-Gravenhage.

Aldus in tweevoud opgemaakt te Leiden en ondertekend op 3 januari 2017

mr.ing. N.M.Keijser,
Voorzitter

FFE
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Initialen
Tussenvoegsels
Roepnaam
M/V
Titels voor de naam
Titels achter de naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Bedrijfsnaam
Loondienst / Zelfst.
Woon/werk adres
Woon/werk postcode
Woon/werk plaats
Post adres
Post postcode
Post plaats
Factuur Bedrijf
Factuur tav
Factuur adres
Factuur Postcode
Factuur Plaats
Telefoon-1
Telefoon-2
Fax
Emailadres
Website
Vakgebied
Beroepsuitoefening sinds
Beroepsorganisatie (BO)
Lid BO sinds
Specialisatie binnen vakgebied-1

Specialisatie binnen vakgebied-2
Eigen tekst (maximaal 400 tekens)

Registratienummer

De ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens juist en volledig zijn.
________________________________________________
Plaats, datum en handtekening.
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Bijlage Registergegevens

Achternaam

