HUISHOUDELIJK REGLEMENT – NEDERLANDSE ORDE VAN UITVINDERS
_________________________________________________________________________________
DOELSTELLING NOVU VOLGENS ART.2 VAN DE STATUTEN
Het behartigen van de belangen van leden die een (uit)vinding hebben gedaan, daarbij onder
(uit)vinding te verstaan: elke vinding die op professionele wijze een bijdrage kan leveren aan het
ontstaan van nieuwe producten of nieuwe technieken die in een behoefte voorzien, of het zodanig
bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van deze ontwerpen en technieken dat zij een bijdrage leveren
aan het innovatieproces. Voorlichting, andere informatievoorziening en netwerkvorming worden
daarbij beschouwd als potentieel werkterrein van de Vereniging.
Artikel 1
LIDMAATSCHAP
De NOVU kent overeenkomstig artikel 5 van de Statuten:
1. Leden
artikel 5 sub.1: alleen natuurlijke personen of ondernemingen met of zonder rechtspersoonlijkheid
die de gedragscode, zoals vastgelegd in artikel 2.1 (Integriteit) van het Huishoudelijk Reglement,
onderschrijven en daarnaar zullen handelen, kunnen lid worden van de NOVU.
2. Erkende (gecertificeerde) leden
artikel 5 sub.2: natuurlijke personen die niet alleen voldoen aan de Code zoals hiervoor genoemd,
maar ook aan de eisen inzake uitvindersniveau en/of daarvoor de procedure hebben doorlopen zoals
vastgelegd in artikel 2.2 van dit reglement.
3. Student-leden
artikel 5 sub.3: zij die in het bezit zijn van een geldige collegekaart kunnen zich als student
aanmelden. Voor hen gelden dezelfde rechten en plichten als voor de overige leden. Het studentlidmaatschap eindigt op de datum dat een zodanig lid de leeftijd van 25 jaar bereikt of eerder, op de
datum van afstuderen.
4. Donateurs
artikel 5 sub.4: natuurlijke personen of ondernemingen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
Het donateurschap verplicht tot een minimum bijdrage aan de vereniging welk bedrag door het
Bestuur bij Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld.
5. Ereleden
artikel 5 sub. 5: leden die zich op een buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de
NOVU kunnen op unaniem besluit van het Bestuur worden benoemd tot erelid.
Slechts de natuurlijke personen genoemd in 5.1, 5.2 en 5.3 van de statuten hebben stemrecht. De
rechten en plichten van alle leden kunnen worden geregeld in dit Huishoudelijk Reglement.
Aanmelding voor het lidmaatschap, respectievelijk donateurschap dient te gebeuren overeenkomstig het
bepaalde in artikel 6 van de Statuten. Aanmelding dient te gebeuren bij de secretaris van het Bestuur.

Artikel 2
CODE
2.1
Integriteit
Van alle leden van de NOVU wordt geëist dat hij (voor hij tevens “zij” lezen) betrouwbaar is:
- dat hij informatie van collega-uitvinders, bedrijven enz. niet zal misbruiken, waaronder begrepen dat
als die informatie geheim is, hij ze geheim zal houden;
- dat hij de belangen van andere uitvinders, bedrijven, enz. zal respecteren;
- dat hij gemaakte afspraken respecteert en nakomt;
- dat hij zijn medeleden -waar mogelijk- zal helpen, zowel in het persoonlijke als het zakelijke vlak;
- dat hij de doelstelling van de NOVU, en de wijze waarop de NOVU deze doelstelling tracht waar te
maken (artikelen 2 en 3 van de Statuten) op generlei wijze zal schaden of in gevaar brengen;
- dat hij, in geval van een conflict met een collega-lid betreffende een uitvinding, gehouden is het
conflict eerst voor te leggen aan de Geschillencommissie van de NOVU, alvorens gebruik te maken
van het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter;
- dat hij niet op onbehoorlijke wijze een ander lid zal beconcurreren;
- dat hij niet op onbehoorlijke wijze zal profiteren van de uitvinding van een ander of diens rechten op
die uitvinding;
- dat hij zich niet denigrerend zal uitlaten over een ander lid, donateur of medewerker van de NOVU;
- dat hij in publicaties door of namens hem ten eigen behoeve gevoerd, zal afzien van onjuiste of onware
beweringen;
- dat hij niet in strijd zal handelen met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van het
Bestuur of de Algemene Ledenvergadering;
- dat hij niet dan met toestemming van het bestuur van de NOVU gegevens die alleen toegankelijk zijn
voor leden, zal gebruiken om daarmee voordeel te behalen van welke aard dan ook;
- dat hij op respectvolle wijze feedback of kritiek levert op uitvindingen / uitvinders / dienstverleners /
NOVU als dat ten goede komt aan de doelstelling van de NOVU;
- dat hij het ledenbestand van de NOVU niet zelfstandig, uit hoofde van beroep, functie of hobby, zal
gebruiken om daarmee voordeel te behalen van welke aard dan ook.
2.2.1
Uitvindersniveau
Van een gecertificeerd lid van de NOVU wordt verwacht dat hij inderdaad een uitvinder is, d.w.z. dat hij
(voor hij tevens ‘zij’ lezen) heeft aangetoond voor een bepaald probleem een creatieve, technisch
realiseerbare oplossing te kunnen ontwikkelen. Dit impliceert:
- dat hij het probleem en de behoefte op de juiste manier weet te analyseren;
- dat hij weet hoe de stand van de bestaande kennis dient te worden bepaald;
- dat hij op de hoogte is van bestaande alternatieven;
- dat hij weet waarom deze alternatieven het probleem onvoldoende oplossen;
- dat hij aan kan tonen wáárom zijn vinding een principieel betere oplossing is;
- dat hij duidelijk kan maken hoe zijn vinding verbeterd/ontwikkeld moet worden om de technische
realisatie mogelijk te maken;
- dat hij inziet wat zijn beperkingen zijn en begrijpt welke samenwerkingsverbanden hij moet aangaan
om zijn vinding optimaal te kunnen realiseren;
- dat hij begrijpt hoe het geestelijk eigendom van zijn vinding te beschermen is;
- dat hij begrijpt hoe het innovatieproces verloopt en begrip toont voor de inspanning van zijn
samenwerkingspartners;
- dat hij begrijpt wat zijn bijdrage aan het innovatieproces (en de bijdrage van zijn samenwerkingspartners) is.
Kortom, dat hij aangetoond heeft niet alleen een goed uitvinder, maar ook een loyaal en betrouwbaar
uitvinder te zijn die de eisen die aan het (gecertificeerde) lidmaatschap worden gesteld, weet te
respecteren.

2.2.2
De aanvraag voor het gecertificeerd lidmaatschap -conform artikel 6 sub.2 van de Statuten- dient
- bij het kantoor van de Vereniging te worden ingediend;
- de aanvrager dient een referaat te schrijven over zijn uitvinding;
- het referaat wordt ter beoordeling voorgelegd aan de Ledencommissie;
- daarna brengt de Ledencommissie advies uit aan het Bestuur;
- het Bestuur oordeelt met inachtneming van het advies van de Ledencommissie over de certificering
van de voorgedragen leden;
- het Bestuursbesluit aangaande de certificering wordt in de eerstvolgende periodieke uitgave van de
NOVU gepubliceerd;
- binnen één maand na publicatie kunnen de overige leden bij het Bestuur schriftelijke bezwaren
indienen tegen toelating tot
het gecertificeerd lidmaatschap;
- twee maanden na publicatie is het gecertificeerd lidmaatschap definitief tenzij het Bestuur inmiddels
anders heeft beslist;
- tegen een zodanig besluit van het Bestuur staat uitsluitend beroep open bij de Algemene
Ledenvergadering.
Gegrond bezwaar kan zijn dat te verwachten valt dat een bepaald gecertificeerd lidmaatschap de
geloofwaardigheid of het voortbestaan van de vereniging in gevaar brengt of zal kunnen brengen.
2.3
Van een lid dat naar het oordeel van een meerderheid van de Bestuursleden niet voldoet aan de eisen als
hiervoor omschreven, zal conform het bepaalde in artikel 7 sub 3. van de statuten onmiddellijk het
lidmaatschap worden beëindigd, zonder dat restitutie van reeds betaalde contributie voor het lopende
verenigingsjaar zal plaatsvinden. Daarnaast behoudt het Bestuur van de NOVU zich het recht voor een lid
onmiddellijk te royeren als diens gedragingen van zodanige aard zijn dat deze ernstige schade toebrengen
aan de NOVU dan wel aan haar leden, al dan niet individueel en/of aan relaties van de NOVU, en
voortzetting van het lidmaatschap in alle redelijkheid van de NOVU niet kan en mag worden gevergd.
Artikel 3
COMMISSIES
Het Bestuur heeft het recht naar eigen inzicht commissies in te stellen of te ontbinden en de
commissieleden te benoemen, te schorsen of te ontslaan. Tenminste één lid heeft deskundigheid op het
gebied waarvoor de commissie is/wordt ingesteld. De reeds bestaande Beurscommissie heeft het recht
naar eigen inzicht zonder opgaaf van redenen een lid beursdeelname te weigeren als naar het oordeel
van deze commissie beursdeelname strijdig zou kunnen zijn met de belangen van de NOVU.
Artikel 4
VERENIGINGSACTIVITEITEN
4.1
Bestuur en directie zullen er op allerlei manieren zorg voor dragen dat leden elkaar kunnen ontmoeten
tijdens regioactiviteiten of anderszins en zullen daarnaast activiteiten en diensten ontplooien die het
functioneren van de uitvinder en de professionaliteit van het uitvinden kunnen verbeteren. Hierbij kunnen
de leden denken aan het organiseren van cursussen, beurzen, informatiebijeenkomsten, het leggen van
contacten met het bedrijfsleven, het ontwikkelen van prototypes, het zoeken naar financiële steun en alle
andere diensten en activiteiten die inherent zijn aan het doel van de NOVU. Daaronder ook te verstaan
hulp bij octrooivestiging en het eventueel aanbieden van bepaalde verzekeringen tegen inbreuk daarop.

4.2
Bedrijfslidmaatschap
Op grond van een bedrijfslidmaatschap kunnen bedrijven één personeelslid/uitvinder opgeven die
vervolgens in aanmerking komt voor alle rechten die ook individuele leden aan hun lidmaatschap kunnen
ontlenen. Daarnaast mogen zij die een bedrijfslidmaatschap hebben dan wel bedrijfsdonateur zijn, twee
vertegenwoordigers namens hun bedrijf laten deelnemen aan ledenactiviteiten van de NOVU.
Artikel 5
AANSPRAKELIJKHEID
Het Bestuur en de Directie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de door of namens hen
verleende diensten en adviezen van welke aard dan ook.
Artikel 6
LEDENLIJST
De NOVU houdt een lijst bij van alle leden zoals dat in de statuten is vermeld. In contact komen met
medeleden kan, naast het actief deelnemen aan de NOVU activiteiten, door een verzoek in te dienen via
info@novu.nl. De ledenlijst kunnen wij niet delen in verband met de vernieuwde algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Artikel 7
CONTRIBUTIE
Conform artikel 13.2 van de statuten is de contributie voor de jaren 2019 en 2020 als volgt vastgesteld:
2019
2020
- (erkende) leden (privé personen)
€ 165,-€ 185,-- bedrijfsleden (t/m 5 werknemers)
€ 165,-€ 185,-- bedrijfsleden (6 t/m 50 werknemers)
€ 275,-€ 295,-- bedrijfsleden (> 50 werknemers)
€ 375,-€ 395,-- donateurs (minimaal)
€ 165,-€ 185,-- student leden
€ 25,-€ 25,-- ereleden
nihil
nihil
Contributie is vrijgesteld van BTW.
In voorkomende gevallen is het bestuur gerechtigd om van genoemde bedragen af te wijken.
Leden die ten tijde van de Algemene Ledenvergadering nog niet aan hun betalingsverplichting hebben
voldaan, zijn uitgesloten van toegang tot deze Algemene Ledenvergadering en hebben derhalve ook geen
stemrecht.

Aldus vastgesteld te Baarn op 11 juli 2019,
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