REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
Dit reglement bevat een uitwerking van het gestelde in artikel 15 van het Huishoudelijk
Reglement van de FVB (zoals vastgesteld op de ALV FVB van juni 2014).
DE BEROEPSCOMMISSIE
Artikel 1: taken beroepscommissie
De beroepscommissie heeft in het kader van de registratie in het Register Vaktherapie de
volgende taak:
Het beslissen op een beroep van een persoon of organisatie tegen de beslissing van de
Registratiecommissie op het bezwaarschrift van die persoon op de organisatie.
Artikel 2: samenstelling
1. De beroepscommissie bestaat uit minimaal 5 leden.
2. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.
3. De leden hebben zitting in de registratiecommissie op basis van hun deskundigheid.
Zij beslissen zonder last of ruggespraak.
4. De beroepscommissie stelt een rooster van aftreden op waarin een van de
uitgangspunten is dat de leden niet gelijktijdig aftreden.
Artikel 3: benoeming door algemeen bestuur
1. De leden van de beroepscommissie worden benoemd door het algemeen bestuur.
2. Benoeming vindt plaats voor een termijn van drie jaar. De leden zijn aansluitend twee
maal herbenoembaar.
3. Niet benoemd kunnen worden:
- leden van de registratiecommissie en haar subcommissies
- zittende bestuursleden van de FVB en de bij de FVB aangesloten
beroepsverenigingen.
Artikel 4: beëindiging van het lidmaatschap
1. Een lid kan vóór het einde van zijn zittingstermijn zijn lidmaatschap van de
beroepscommissie opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met een
opzegtermijn van minimaal drie maanden.
2. Het lidmaatschap van de beroepscommissie eindigt van rechtswege door het
verstrijken van de zittingstermijn, het overlijden, het faillissement, de onder curatele
stelling, de onderbewindstelling of de surseance van betaling van een lid, telkens met
ingang van de dag nadat een van deze gebeurtenissen zich heeft voorgedaan.
3. Het algemeen bestuur kan een lid ontslaan in het geval van onwaardig gedrag, in het
geval van het in ernstige mate door opzet of grove schuld schaden van de belangen
van het beroep dan wel de stand van vaktherapeuten in het algemeen of in het geval
van een belangrijke overschrijding van de grenzen van zijn deskundigheid of
bevoegdheid. Het intrekkingsbesluit wordt eerst genomen nadat betrokkene is
gehoord.
4. Het ontslag zoals bedoeld in het derde lid vindt schriftelijk plaats.
5. In het geval van een beëindiging van het lidmaatschap zoals bedoeld in de leden 1 tot
en met 3, gaat het bestuur over tot de benoeming van een nieuw lid. Met uitzondering
van de beëindiging van het lidmaatschap door het verstrijken van de zittingstermijn,
vindt benoeming van het nieuwe lid plaats voor de duur van de resterende
zittingstermijn van het vertrokken lid.
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Artikel 5: vergadering
1. Na ontvangst van het beroepschrift worden door de voorzitter en de secretaris uit de
leden van de beroepscommissie 2 leden gekozen, Deze 2 leden worden verzocht,
samen met de voorzitter, zitting te nemen in de commissie die het ontvangen
beroepschrift in behandeling zal nemen.
2. De beroepscommissie kan alleen besluiten nemen in een vergadering waarin
tenminste twee leden aanwezig zijn onder wie de voorzitter.
3. Leden van de beroepscommmissie dienen zich van de behandeling te onthouden,
indien zij met de beklaagde een persoonlijke relatie onderhouden of hebben
onderhouden of indien er, naar het oordeel van de beroepscommissie op andere
gronden onverenigbaarheid bestaat. Een beroepschrift ingediend door een lid van de
beroepscommissie leidt tot een dergelijke onverenigbaarheid.
4. De beroepscommissie beslist bij een meerderheid van uitgebrachte stemmen. Onder
meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Bij het
staken der stemmen beslist de voorzitter.
5. De beroepscommissie kan adviseurs raadplegen alvorens een besluit te nemen.
Artikel 6: secretaris
1. Het algemeen bestuur FVB benoemt ten behoeve van de beroepscommissie een
secretaris.
2. De secretaris maakt geen deel uit van de beroepscommissie.
3. Het secretariaat van de beroepscommissie is gevestigd op het bureau van de FVB.
PROCEDURE
Artikel 7: het beroepschrift
1. Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. een dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld;
d. de gronden van het beroep.
2. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn
vangt aan met ingang van de dag na die waarop het desbetreffende besluit is
verzonden. Een beroepschrift is tijdig ingediend indien het aannemelijk is dat het vóór
het einde van de termijn van zes weken is verzonden.
3. De beroepscommissie tekent de datum van ontvangst aan op het beroepschrift.
4. De beroepscommissie zendt een ontvangstbevestiging aan de indiener.
5. De indiener van een beroepsschrift is tegelijk met de indiening van het beroepsschrift
een griffierecht van €200,- aan de Federatie Vaktherapeutische Beroepen
verschuldigd. Het beroep wordt na ontvangst van de voornoemde griffierechten in
behandeling genomen.
Artikel 8: niet ontvankelijk
1. De voorzitter van de beroepscommissie kan onmiddellijk uitspraak doen, indien hij
van oordeel is dat de beroepscommissie kennelijk onbevoegd is, of het beroep
kennelijk niet-ontvankelijk is, dan wel de verdere behandeling van het beroep hem
niet nodig voorkomt, omdat:
a. Het beroep kennelijk ongegrond is;
b. De beslissing, waartegen het beroep is gericht, kennelijk niet in stand kan blijven;
dan wel
c. De beslissing, waar tegen het beroep is gericht, is ingetrokken of gewijzigd.
De voorzitter van de beroepscommissie grondt zijn uitspraak uitsluitend op de
stukken die op het beroep betrekking hebben.
2. Tegen de uitspraak, bedoeld in het vorig lid kan de indiener van het beroepschrift en
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3.

de verweerder binnen 30 dagen na de dag, waarop hun de uitspraak is toegezonden,
door een met redenen omkleed, ondertekend geschrift verzet aantekenen bij de
beroepscommissie.
Door het verzet wordt de uitspraak van de voorzitter opgeschort, totdat de
beroepscommissie het verzet heeft behandeld in een zitting, waarbij partijen
aanwezig kunnen zijn en worden gehoord.

Artikel 9: hoorzitting
1. In het kader van de behandeling van het beroepschrift houdt de beroepscommissie
een hoorzitting.
2. De indiener van het beroepschrift en een vertegenwoordiger van de
registratiecommissie worden voor het horen uitgenodigd en worden in de
gelegenheid gesteld een toelichting te geven op hun standpunt.
3. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting.
4. De eiser kan zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of vertegenwoordigen.
5. De secretaris van de beroepscommissie maakt een verslag van de hoorzitting.
Artikel 10: beslissing
1. De beroepscommissie neemt een beslissing op het beroepschrift indien zij beschikt
over alle voor de besluitvorming noodzakelijke informatie. De beroepscommissie kan
in alle stadia van de beroepsprocedure om nadere informatie verzoeken.
2. De beroepscommissie beslist uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van het
beroepschrift. De beslissing kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.
3. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de eiser en bevat een deugdelijke
motivering.
4. In de beslissing kan de beroepscommissie het besluit waartegen het beroep is
gericht, bekrachtigen of vernietigen. Indien de beroepscommissie het genoemde
besluit vernietigd wordt het betaalde griffierecht gerestituteerd.
5. Bij de vernietiging van een besluit kan de beroepscommissie hetzij een nieuw besluit
nemen hetzij de zaak ter besluitvorming terugverwijzen naar de registratiecommissie
die het bestreden besluit heeft genomen met het verzoek een nieuw besluit te nemen
met inachtneming van de overwegingen van de beroepscommissie.
6. De uitspraak van de beroepscommissie in bindend.
Artikel 11: intrekking
Tot het moment waarop de beroepscommissie op het beroepschrift heeft beslist, kan het
beroepschrift door de indiener worden ingetrokken. De intrekking dient schriftelijk of per email plaats te vinden. Dit het geval van intrekking van het beroepschrift door de indiener
wordt geen restitutie verleend van de reeds betaalde griffierechten.
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