
 

Commissie van Beroep 
 

Er is een Commissie van Beroep voor de Bij- en Nascholing ingesteld. Aan deze Commissie kunnen 
geschillen worden voorgelegd op twee terreinen. Het ene betreft een verschil van mening over 
besluitvorming door de Accreditatie Commissie omtrent opneming van aangemelde activiteiten in 
het officiële programma, dus omtrent toekenning of afwijzing van een aanvraag tot accreditatie 
van een voorgestelde bij- en nascholingsactiviteit. Het tweede terrein betreft een verschil van 
mening over het aantal bij- en nascholingsuurpunten. 
 
Reclameren          
In geval van een vergissing van de accreditatiecommissie (bijvoorbeeld een vergissing in de 
berekening van het aantal toe te kennen accreditatie-uren) kan de accreditatiecommissie via de e-
mail worden verzocht om herstel van de gemaakte ‘fout’. De accreditatiecommissie wordt geacht 
om in geval van een vergissing binnen 1 week uitsluitsel te geven. Veelal kan dit worden 
afgehandeld door het secretariaat van de accreditatiecommissie.   
 
Bezwaar               
Het aanvechten van een besluit van de accreditatiecommissie om een (onderdeel) van een 
bijeenkomst niet te accrediteren, kan uitsluitend door het formeel indienen van een bezwaar bij de 
accreditatiecommissie. Een bezwaar wordt alleen in behandeling genomen als het per e-mail 
wordt ingediend bij het secretariaat van de betreffende accreditatiecommissie.  Een bezwaar van 
een individuele arts (= deelnemer aan de betreffende bijeenkomst) wordt alleen in behandeling 
genomen als het vooraf (voor de betreffende bijeenkomst) wordt ingediend.  Een bezwaar dient 
met argumenten te worden onderbouwd met verwijzing naar het beoordelingskader van het 
Accreditatie Overleg. De herbeoordeling door de accreditatiecommissie vindt plaats door een 
andere accrediteur dan de accrediteur die de eerste beoordeling heeft gedaan. De 
accreditatiecommissie wordt geacht om uiterlijk binnen 5 weken, en zoveel eerder als mogelijk, 
schriftelijk (per e-mail) uitsluitsel te geven.  De accreditatiecommissie dient haar herbeoordeling 
inhoudelijk te motiveren met verwijzing naar het beoordelingskader van het Accreditatie Overleg.  
 
Beroep               
Tegen een uitspraak van de accreditatiecommissie kan uitsluitend in beroep worden gegaan, nadat 
de accreditatiecommissie een ‘bezwaar’ heeft afgewezen. Een verzoek tot herziening van een 
afwijzing door de accreditatiecommissie van een ingediend bezwaar, dient bij het bestuur van de 
betreffende Wetenschappelijke Vereniging en/of beroepsvereniging te worden gedaan. Het 
bestuur is vrij om te besluiten de behandeling van het beroep te delegeren aan een andere 
betrouwbare, ter zake deskundige, en onafhankelijke commissie binnen of buiten de vereniging 
(niet zijnde de accreditatiecommissie).  Een ‘beroep’ wordt alleen in behandeling genomen als het, 
samen met het afgewezen bezwaar van de accreditatiecommissie, per e-mail wordt ingediend bij 
het secretariaat van de betreffende ‘beroepscommissie’.  Een ‘beroep’ dient met argumenten te 
worden onderbouwd met verwijzing naar het beoordelingskader van het Accreditatie Overleg.  
(Versie augustus 2006) 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de KNMG.

http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Accreditatieregelgeving.htm

