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KiMo oprichting 
 

 Op 25 februari 2013 werd het KiMo project, op initiatief van ACTA en KNMT,  voortvarend gestart 

met instemming en commitment van alle partijen in de mondzorg.  

 Op 10 februari 2014 presenteerden twee werkgroepen en de kwartiermaker-groep de adviezen. 

Zowel de KNMT en de wetenschappelijke verenigingen wensten aanvullende adviezen.  

 Aansluitend op 30 september 2014 werden alle KiMo adviezen integraal ter besluitvorming 

voorgelegd. Tijdens deze vergadering ontstond discussie over het advies van de kwartiermaker-

groep over de samenstelling van de Raad van Toezicht. Alle partijen stemden uiteindelijk in met 

het voorstel om een kleine professionele RvT samen te stellen uit 4 personen met ruime 

bestuurlijke ervaring (c.q. geen vertegenwoordigers van mondzorg partijen) en een onafhankelijk 

voorzitter.  

 Bij de uitwerking van de statuten in november 2014 bleek dat de KNMT aanvullende wensen had 

en voor zichzelf een andere positie claimde. Overleg met de 4 beroepsorganisaties leidde tot 

nieuwe wijzigingsvoorstellen die op 15 december 2014 door alle KiMo deelnemers werden 

goedgekeurd en begin januari 2015 met een handtekening werden bevestigd.  

 Op 18 mei 2015 hebben alle KiMo deelnemers kennis genomen van het gewijzigde standpunt van 

de KNMT over governance van KiMo. Tijdens deze vergadering van alle partijen stemde de KNMT, 

na toezeggingen over aanpassing van artikel 15 uit de statuten, voor de derde keer in met de 

oprichting van KiMo op basis van de wederom aangepaste statuten. De tekst van artikel 15 lid 1 is 

nu derhalve zo geformuleerd dat alle deelnemers beroepsorganisaties (KNMT, ANT, NVM en ONT) 

hun goedkeuring moeten verlenen aan iedere voorgenomen statutenwijziging. 

 Na de algemene ledenvergadering (AV) van de KNMT van 12 juni 2015 is gebleken dat de KNMT 

haar toezeggingen niet kan nakomen en op eigen initiatief werkt aan aanpassing van de 

geaccordeerde statuten.  

 Tijdens een informele bijeenkomst van de wetenschappelijke verenigingen, opleidingen en KNMT 

hebben de wetenschappelijke verenigingen en opleidingen aangegeven bereid te zijn om het 

KNMT-hoofdbestuur te willen ondersteunen om haar achterban te overtuigen kleine 

wijzigingen van de statuten te accepteren. Randvoorwaardelijk blijft de onafhankelijkheid van het 

instituut en dientengevolge een onafhankelijk gepositioneerde RvT.  

 In de bijeenkomst op 20 juli jl. van uitsluitend de beroepsverenigingen die deel uitmaken van de 

oprichtende partijen (te weten KNMT , ANT, ONT en NVM) heeft de KNMT een andere invulling 

gegeven aan de statuten van de stichting 

 na vele gesprekken met alle partijen hebben de wetenschappelijke verenigingen en de 

opleidingen nogmaals besloten de statuten van 18 mei jl te willen handhaven mede i.v.m. de 

onafhankelijke governance structuur   
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 31 augustus 2015: het HB KNMT heeft, na overleg met het VC, aangegeven middels een 

persbericht dat “De leden van de KNMT hebben desalniettemin het besluit genomen om niet te 

participeren in de oprichting van het instituut en de wetenschap daarvoor alle ruimte te geven; 

dat verdient een groot compliment”  

 1 september 2015: wetenschappelijke verenigingen (Federatie i.o.) en opleidingen werken aan de 

oprichting van het KiMo 

 


