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REGLEMENT COMMISSIE NALATENSCHAPPEN

Arti kel 1 Doel stel ling
Voor de ver le ning van ad vies bij en be gel ei ding van de ver koop der tot het werk ter rein van
de ve re ni ging be ho ren de ver za me ling en van over le den le den is door de ve re ni ging ing esteld 
een Com mis sie Na la ten schap pen (in het ver volg aang eduid met “CN”).

Arti kel 2 Inscha ke ling CN
a. Uit slui tend op daar toe ge daan schrif te lijk ver zoek van de tot de na la ten schap ge rech tig -
den van een over le den lid of van hun ge mach tig de zal CN haar werk zaam he den ter hand ne -
men en uit voe ren.
b. Ver zoe ken tot in scha ke ling van CN die nen te wor den ge richt tot de se cre ta ris der ve re ni -
ging.

Arti kel 3 Taak om schrij ving
De werk zaam he den van CN om vat ten:
a. de sa men stel ling van een of meer in ven ta ri sa tie lijs ten, ge rang schikt naar de aard der
aang etrof fen ver za me ling en;
b. het ge ven van een in di ca tie be tref fen de de ver koop waar de der op de in ven ta ri sa tie lijst(en) 
ge plaat ste ver za me ling(en) en on derd elen daar van;
c. ver le ning van ad vies be tref fen de de meest doel tref fend ge ach te wij ze van ver koop, daar -
on der be gre pen ad vies be tref fen de even tu e le schei ding of sa men voe ging van de ver za me -
ling(en) en/of on derd elen daar van;
d. an de re hulp ver le ning wel ke mocht wor den ver langd, uit slui tend in dien en voor zo ver val -
lend bin nen de doel stel ling van CN.

Arti kel 4 Sa men stel ling
a. CN be staat uit ten min ste drie per ma nen te le den. De CN zal van elk door of na mens na be -
staan den ge daan ver zoek tot in scha ke ling van de CN wor den aang evuld met een toe ge voegd 
lid.
b. De per ma nen te le den wor den, op voord racht van het be stuur, be noemd en ont sla gen door 
en uit de le den van de ve re ni ging. De be noe ming is voor on be paal de duur. Ie der lid van de
ve re ni ging kan aan het be stuur ver zoe ken een be staand lid (le den) te ver vang en door een
nieuw voor te dra gen lid. Voor dracht moet ge schie den door een schrif te lijk ver zoek, ge richt
aan het be stuur, on der te kend door tien stem ge rech tig de le den. Het ver zoek zal in de eerst
ko men de le den ver ga de ring wor den ge a gen deerd en in stem ming wor den ge bracht. Het\de
toe ge voeg de lid\le den wordt\wor den op voord racht van de per ma nen te le den, be noemd
door het be stuur.
In ge val van dring en de nood zaak kan het be stuur, in af wach ting van een be sluit van de al ge -
me ne le den ver ga de ring tot ont slag, een lid van de com mis sie schor sen, tot aan het be sluit
van de al ge me ne ledenvergadering.
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c. bij zijn voord racht aan de le den der ve re ni ging streeft het be stuur er naar dat een zo
breed mo ge lij ke ken nis ter be schik king zal staan. Bij hun voord rach ten aan het be stuur zul -
len de per ma nen te le den er re ke ning mee hou den, dat de even tu eel be no dig de spe ci a lis ti -
sche kennis beschikbaar zal komen;
d. CN zal, zo zij daar be hoef te toe mocht heb ben, een be roep mo gen doen op de ken nis van
an de re le den der ve re ni ging.

Arti kel 5 Ver plich ting en
a. Bij het ver rich ten van in ven ta ri sa tie en an de re werk zaam he den, als be doeld in art. 3 als
ook bij plaats heb bend over leg met na be staan den of met hun ge mach tig de zul len steeds ten -
min ste twee le den der CN aan we zig en be trok ken zijn.
b. CN heeft over de haar tij dens haar werk zaam he den be kend ge wor den bij zon der he den te -
gen over der den ge heim hou dings plicht, slechts met dien ver stan de dat zij over het ver loop
van haar werk zaam he den het be stuur der ve re ni ging jaar lijks een glo baal schrif te lijk ver slag 
uit brengt;
c. het is de le den van CN niet toe ge staan uit de be oor deel de ver za me ling en on ders hands
aank open te doen, ten zij dat door de na be staan den, c.q. hun ge mach tig de wordt toe ge staan
en dan uit slui tend met in stem ming van alle in een be oor de ling be trok ken le den van CN,
even als met toe stem ming van het be stuur der ve re ni ging.

Arti kel 6 Aan spra ke lijk heid
a. CN ver richt haar werk zaam he den naar bes te we ten en kun nen, en bin nen een re de lijk te
ach ten ter mijn;
b. Zo wel de CN, als de ve re ni ging zijn niet aan spra ke lijk voor ach ter af on juist ge ble ken ad -
vie zen noch voor ge maak te be oor de lings- en waar de rings fou ten.

Arti kel 7 Kos ten
a. De als zo da nig op tre den de le den van CN ge nie ten ge ner lei ho no ra ri um;
b. De na be staan den, c.q. hun ge mach tig de ver bin den zich door het in roe pen van de bij stand
van CN alle door deze te ma ken reis- , ver blijfs- en ove ri ge kos ten voor hun re ke ning te ne -
men en op eer ste uit no di ging aan de ve re ni ging te rug te be ta len.
De CN kan voord at zij met haar werk zaam he den aan vangt aan de na be staan den een ra ming
van de te ver wach ten kos ten opgeven.

Arti kel 8 Inwer king tre ding
Dit re gle ment kan wor den aang ehaald als “Reg le -
ment Com mis sie Na la ten schap pen Skan di na vië” en
is bij be sluit van de Alge me ne Le den ver ga de ring
van 17 ja nu a ri 2009 op die da tum in wer king ge tre -
den.
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