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Voorstel statutenwijziging
Artikel 6
1. De Orde onderscheidt gewone leden, ereleden, aspirant-leden, geassocieerde leden en
gepensioneerde leden. Een lid kan slechts tot één van deze categorieën behoren.
2. Gewone leden van de Orde kunnen slechts zijn natuurlijke personen die zijn afgestudeerd
aan een door de Orde erkende universitaire opleiding en voldoen aan de door de Orde
gestelde ervaringsvereisten. Voorts kunnen als gewone leden worden ingeschreven
natuurlijke personen die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
3. Ereleden van de Orde kunnen slechts zijn natuurlijke personen die zich voor de Orde of
voor het vakgebied IT-audit bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
4. Het erelidmaatschap dient, naast de staat van verdienste, mede gebaseerd te zijn op een
zeker rijpheidscriterium.
5. Aspirant-leden van de Orde kunnen slechts zijn, natuurlijke personen die studeren aan
een door de Orde erkende universitaire opleiding, of daaraan afgestudeerden die nog niet
voldoen aan de in lid 2 bedoelde ervaringsvereisten.
6. Geassocieerde leden van de Orde kunnen slechts zijn, natuurlijke personen, die naar het
oordeel van het Bestuur op enigerlei wijze verbonden zijn met het vakgebied IT-audit.
7. Gepensioneerde leden van de Orde kunnen slechts zijn, gewone leden die wegens hun
pensioen géén werkzaamheden meer verrichten op het brede terrein van IT-Governance, Risk, -Compliance en/of –Audit.
8. De Algemene Vergadering kan uitsluitend op voordracht van het Bestuur besluiten dat
natuurlijke personen, behorende tot een groep personen, met kennis en ervaring als bedoeld

in lid 2, volgens de geldende procedure, als gewoon lid kunnen worden toegelaten. Alvorens
tot een besluit over te gaan zal advies worden gevraagd aan de Commissie van Toelating.
9. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden zijn daaronder zowel de gewone
leden, de ereleden en de gepensioneerde leden als de aspirant-leden en de geassocieerde
leden begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
Artikel 10
Register EDP-auditors worden geacht op te treden als EDP-auditor wanneer zij op grond van
een onderzoek met betrekking tot de situatie ten aanzien van de informatietechnologie in
een organisatie een oordeel of advies geven. Wanneer Register EDP-auditors niet meer
optreden als EDP-auditor kunnen zij daarvan kennis geven aan het Bestuur, dat daarvan een
aantekening doet maken in het Register, genoemd in artikel 9 lid 1, welke status wordt
aangeduid als ’niet-actief’. Leden die niet voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot
de Permanente Educatie, zoals vastgelegd in de betreffende richtlijn, moeten de status “nietactief” aanvragen. De status “niet-actief” impliceert dat de betrokkene niet meer mag
optreden als EDP-auditor.
Register EDP-auditors worden geacht EDP-auditor te zijn, wanneer zij werkzaamheden
verrichten op het brede terrein van IT-Governance, -Risk, -Compliance en/of –Audit.
Artikel 11
3. Uitsluitend de gewone leden, gepensioneerde leden en ereleden komt stemrecht toe in de
Algemene Vergadering.
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