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Ledencategorieën – rechten en plichten 
Op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement kent  NVM-mondhygiënisten de onder-
staande indeling van soorten leden, met hun rechten en plichten, en de onderstaande contribu-
tiecategorieën. 
 
Gewoon lidmaatschap 
1. Gewone leden zijn zij, die een door de overheid erkende opleiding tot mondhygiënist als be-

doeld in artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg met goed 
gevolg gevolgd hebben, dan wel door de overheid toegelaten zijn op basis van regelgeving 
betreffende de erkenning van buitenlandse diploma’s.  

2. Zij kunnen, behalve het predicaat ‘lid van verdienste’ en ‘erelid, geen ander lidmaatschap 
verkrijgen. 

3. De groep gewone leden is onder te verdelen in subgroepen; 
a. Loondienst individuele gezondheidszorg; leden die in loondienst patiënten behandelen 
b. Vrijgevestigd en/of Zelfstandige; leden, die door de belastingdienst als ondernemer ge-

kwalificeerd worden en patiënten behandelen. Alleen deze leden kunnen aanspraak ma-
ken op afhandeling van klachten van patiënten via de NVM-mondhygiënisten Klachten- & 
Geschillenregeling. Mondhygiënist-ondernemers zijn volgens de wet (Wkkgz) verplicht 
een regeling voor klachtbehandeling te treffen en horen aangesloten te zijn bij een ge-
schilleninstantie. Leden van NVM-mondhygiënisten en hun personeel zijn automatisch 
aangesloten bij de NVM-mondhygiënisten Klachtenregeling en de Geschilleninstantie 
Mondzorg.  

c. Eerste jaar na afstuderen; alle mondhygiënisten in het eerste kalenderjaar na afstu-
deerjaar 

d. Tweede jaar na afstuderen; alle mondhygiënisten in het tweede kalenderjaar na afstude-
ren 

e. Geen individuele gezondheidszorg; werkende mondhygiënisten, die geen praktijk voeren, 
maar bijvoorbeeld werkzaam zijn in  het onderwijs, onderzoek, de collectieve preventie, 
commercie, of beroeps gerelateerde organisaties.  

f. Wonend én werkend in buitenland; werkende mondhygiënisten, die zowel wonen als wer-
ken in het buitenland, ongeacht het werkveld. 
 

Indien leden in een combinatie van twee of drie van de categorieën ‘loondienst individuele 
gezondheidszorg’, ‘zelfstandig ondernemer’ en ‘geen individuele gezondheidszorg’ werkzaam 
zijn, geldt de hoogste contributiecategorie. 
 

4. Gewone leden hebben de volgende rechten: 
a. ontvangen de stukken van en worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering.  
b. hebben toegang tot de door de vereniging geregelde collectieve klachten- en geschillen-

regeling. Dit geldt uitsluitend voor vrijgevestigde leden en zelfstandig werkende leden 
met een modelovereenkomst. (Leden die in loondienst werken zijn aangesloten bij de 
klachtregeling van de werkgever). De klacht kan alleen ingediend worden tegen de prak-
tijkhouder of in het geval van zelfstandige, tegen deze persoon. 

c. ontvangen het tijdschrift van de vereniging; 
d. toegang tot de voor hen georganiseerde verenigingsbijeenkomsten; 
e. toegang tot het besloten deel van de website; 
f. eventuele korting op producten, congressen/evenementen en cursussen van NVM-

mondhygiënisten. 

http://www.mondhygienisten.nl/
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5. Gewone leden hebben stemrecht. 
6. Een kandidaat-lid voor het gewone lidmaatschap wordt automatisch lid na ontvangst door het 

bestuur van de geldige bescheiden. (Over de overige soorten lidmaatschappen besluit het be-
stuur.) 

 
Rustende leden  
1. Rustende leden zijn mondhygiënisten, die gewoon lid van de vereniging zijn geweest, maar 

de uitoefening van de mondzorg of daaraan verwante functies definitief hebben beëindigd of 
gedurende een geheel kalenderjaar niet uitoefenen, én als zodanig door het bestuur zijn 
toegelaten. Niet in de mondzorg werkende leden, die in het buitenland wonen, vallen ook 
onder deze categorie. 

2. De aanvrager dient naar het oordeel van het bestuur aannemelijk te maken dat hij in aan-
merking komt voor dit lidmaatschap. Bij loondienst kan dit o.a. door een kopie van een brief 
waarin de beëindiging dienstverband (per datum ….) wordt bevestigd. Bij zelfstandigen kan 
dit o.a. door een desbetreffende verklaring van een accountant of boekhouder. 

3. Rustende leden hebben de volgende rechten:  
a. ontvangen de stukken van en worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering; 
b. hebben stemrecht   
c. ontvangen het tijdschrift van de vereniging;  
d. hebben toegang tot de voor hen georganiseerde verenigingsbijeenkomsten;  
e. hebben toegang tot het besloten deel van de website; 
f. eventuele korting op cursussen en producten. 

4. Rustende leden hebben: 
a. geen toegang tot de ICO-groepen van NVM-mondhygiënisten. 

 
Student-lidmaatschap 
1. Student-leden zijn degenen die voor het beroep van mondhygiënist studerend zijn aan een 

daartoe erkende instelling. 
2. Student-leden hebben de volgende rechten: 

a. indien naar het oordeel van het bestuur onderwerpen van de algemene ledenvergadering 
op hen van toepassing zijn ontvangen zij de betreffende stukken en worden zij uitgeno-
digd voor de ledenvergadering. 

b. ontvangen het tijdschrift van de vereniging; 
c. toegang tot de voor hen georganiseerde verenigingsbijeenkomsten; 
d. toegang tot het besloten deel van de website; 
e. eventuele korting op producten, congressen en cursussen van NVM-mondhygiënisten. 

3. Student-leden zijn verenigd in het studentenplatform dat wordt aangestuurd door de studen-
tencommissie. 
Studentleden hebben 
a. stemrecht via de studentencommissie (8 stemmen in totaal, 2 per opleidingsplaats) 
b. alleen vierdejaars studentleden kunnen deelnemen aan de ICO-groepen van NVM-

mondhygiënisten. 
4. Student-leden dienen direct na het voltooien van hun opleiding een (gewaarmerkte) kopie 

van hun diploma / bewijs van bevoegdheid op te sturen naar NVM-mondhygiënisten. Waar-
merken kan ook door een PDF bestand uit DUO te mailen met een scan van het diploma.  

5. Student-leden zijn in het jaar van afstuderen t/m 31 december student-lid van de vereni-
ging. Per 1 januari volgend op de diplomering wordt het studentlidmaatschap automatisch 
omgezet in een gewoon lidmaatschap. 

http://www.mondhygienisten.nl/
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6. Uitzondering hierop zijn de student-leden van de Belgische opleiding. Hun studentlidmaat-
schap eindigt direct na afstuderen en loopt niet door tot het eind van het verenigingsjaar. 
Hun studentlidmaatschap wordt niet omgezet in een gewoon lidmaatschap, aangezien op dat 
moment hun diploma in Nederland nog niet als gelijkwaardig is gewaardeerd door het minis-
terie van VWS. 

 
Buitengewoon lidmaatschap 
1. Buitengewone leden kunnen zijn zij, die niet de titel van mondhygiënist (BHS of BSc) hebben 

en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.  
2. Buitengewone leden hebben de volgende rechten: 

a. Ontvangen het tijdschrift van de vereniging; 
b. Indien naar het oordeel van het bestuur onderwerpen van de ledenvergadering op hen 

van toepassing zijn, ontvangen zij betreffende stukken en worden zij uitgenodigd voor de 
algemene ledenvergadering. 

c. toegang tot de voor hen georganiseerde verenigingsbijeenkomsten; 
d. toegang tot het besloten deel van de website; 
e. eventuele korting op cursussen en producten. 

3. Buitengewone leden hebben 
a. geen stemrecht; 
b. geen toegang tot de ICO-groepen van NVM-mondhygiënisten. 
c. Geen toegang tot de NVM-leden Facebook pagina. 

 
Ereleden  
1. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of de 

mondhygiëne in het algemeen op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergade-
ring als zodanig zijn benoemd. 

2. Ereleden hebben de volgende rechten:  
a. ontvangen de stukken van en worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering;   
b. hebben stemrecht 
c. ontvangen het tijdschrift van de vereniging;  
d. hebben toegang tot de voor hen georganiseerde verenigingsbijeenkomsten;  
e. hebben toegang tot het besloten deel van de website; 
f. hebben toegang tot de ICO-groepen; 
g. eventuele korting op cursussen en producten. 

 
 
Contributie 2020 
  
Basislidmaatschap       € 497,00 
Toeslag Zelfstandig ondernemerschap (vrijgevestigd en zzp) € 150,00 
1e jaar na afstuderen       €   99,00 
2e jaar na afstuderen       € 344,00 
Geen individuele gezondheidszorg     € 344,00 
Wonend én werkend in het buitenland    € 344,00 
Rustende leden (AOW gerechtigd niet werkend)   € 153,00 
AOW gerechtigde leden – werkend     € 248,50 
Docenten Mondzorgkunde      €   99,00 
Studentleden (1e t/m 4e studiejaar)     gratis 

http://www.mondhygienisten.nl/
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Buitenlandse studentleden      €   51,00 
Curaçaose Vereniging van Mondhygiënisten    € 163,00 
Buitengewone leden       € 344,00 
Abonnement NTvM       € 154,00 
 
 
Is men werkzaam als zelfstandig ondernemer (vrijgevestigd en zzp) dan wordt de 
basiscontributie voor de op hen betrekking hebbende ledencategorie verhoogd met de toeslag 
voor het zelfstandig ondernemerschap. Als men gedurende het verenigingsjaar vrijgevestigd of 
als zzp gaat werken, krijgt men voor de resterende maanden aan aanvullende rekening met 
betrekking tot de toeslag zelfstandig ondernemerschap. 
 
Reguliere leden krijgen € 25,- korting bij automatische incasso in één termijn met uitzondering 
van leden wonend/werkend in het buitenland, docenten en leden 1e jaar na afstuderen. Het is 
ook mogelijk het contributiebedrag in tien termijnen af te laten schrijven (met uitzondering van 
rustende leden en docenten). Download hiervoor het machtigingsformulier op de website. 

http://www.mondhygienisten.nl/

