
   
 
 
 
 
info@nffi.nl 
www.nffi.nl 

 

 
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. 

 
Reglement voor de Commissie Permanente Educatie,  

Vakontwikkeling en Gedrags- en Beroepsregels 
11 november 2021 

 

1. De Commissie Permanente Educatie, Vakontwikkeling en Gedrags- en Be-

roepsregels van de Stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut  
(NFFI) (hierna: “de commissie”) adviseert het bestuur van het NFFI (hier-
na: “het bestuur”) ten aanzien van het te voeren beleid met betrekking tot 

permanente educatie, vakontwikkeling en gedrags- en beroepsregels. 

2. De Commissie zal voorts namens het bestuur toezien op het naleven van de 

verplichtingen tot permanente educatie door de geregistreerde deskundi-
gen. 

3. De commissie bestaat uit drie leden. De leden van de commissie worden 

benoemd door het bestuur. De leden dienen hun benoeming te aanvaarden. 
De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier 

jaar, waarna herbenoeming mogelijk is voor eenzelfde periode. Het bestuur 
kan bij besluit hiervan afwijken.  

4. De leden van de commissie wijzen, in overleg met het bestuur, uit hun mid-

den een voorzitter aan en verdelen de werkzaamheden onder elkaar. De 
commissie stelt in overleg met het bestuur een rooster van aftreden op, zo-

danig dat de continuïteit van het werk van de commissie gewaarborgd 
wordt. 

5. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door opzegging, overlijden van 

het lid, dan wel door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. 

6. De leden van de commissie hebben recht op vacatiegeld en vergoeding van 

hun onkosten conform het Besluit Vacatiegelden en kostenvergoeding, bin-
nen grenzen van een door het bestuur in overleg met de commissie vast te 

stellen begroting. 

7. De commissie voert onderling overleg zo vaak als zij dat noodzakelijk acht 
om de aan haar gevraagde adviezen binnen een redelijke termijn uit te 

kunnen brengen. De commissie voert voorts geregeld overleg met het be-
stuur over haar werkzaamheden en het te voeren beleid. 

8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, na 
overleg met de commissie. 
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9. De Stichting, de leden van het bestuur en de verschillende commissies en 

raden in persoon en de door de Stichting ingeschakelde medewerkers en 
hulppersonen zijn niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor enig 

handelen of nalaten met betrekking tot de procedure waarop dit reglement 
van toepassing is. 

10. Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen. 

Aldus vastgesteld door het Bestuur d.d. 11 november 2021. 

 

N.M. Keijser, voorzitter F.J. Erkens, secretaris 
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