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 Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen 
  
 REGLEMENT VAN HET COLLEGE VAN BEROEP  
  

 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 Art. 1 
1. De bepalingen van dit reglement gelden voor alle gewone leden als genoemd in 

artikel 2 van de statuten van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, 
hierna te noemen NVAA. 

 
2. Indien een lid het lidmaatschap van de vereniging opzegt, blijft het lid conform het 

Huishoudelijk Reglement art 4.2.2 gedurende twee kalenderjaren na opzegdatum aan 
de (tucht)rechtspraak onderworpen. 

 
  Art. 2 
  Het College van Beroep behandelt de bij haar ingestelde beroepszaken tegen 

beslissingen van het bestuur, de Tuchtcommissie, de Certificatencommissie en de 
Accreditatiecommissie. 

 
  Art. 3 
1.  Het College van Beroep bestaat uit 3 vaste leden, alsmede 3 plaatsvervangende 

leden, die allen onafhankelijk van de NVAA zijn. Tenminste 1 van de leden is jurist. 
Van de andere leden en plaatsvervangende leden mag verwacht worden dat zij 
bekend zijn met de antroposofische gezondheidszorg, respectievelijk zelfstandig 
ondernemerschap en huisartsenzorg. 

2. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Tevens 
benoemen zij een of twee voorzitter-plaatsvervangers en een of twee secretaris-
plaatsvervangers.  

3. De voorzitter kan werkzaamheden overdragen aan een plaatsvervangend voorzitter. 
4.  Het College van Beroep wordt administratief ondersteund door het secretariaat van 

de NVAA. 
 
  Art. 4 
1. De leden, alsmede de plaatsvervangende leden, van het College van Beroep worden 

op voordracht van het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 
2.  Het College van Beroep stelt een rooster van aftreden op van de leden en hun 

plaatsvervangers. 
  
  Art. 5 
1. Het College van Beroep heeft als secretaris en als plaatsvervangend secretaris een 

jurist. 
2.  De secretaris maakt verslag van de zitting en de beraadslaging.  
 
  Art. 6 
1.  De zittingsduur van de leden van het College van Beroep is 5 jaar. Zij zijn éénmaal 

herkiesbaar. 
2. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, aan de Algemene 

Vergadering voorstellen een lid van het College van Beroep na het verstrijken van zijn 
maximale zittingsduur nog éénmaal te herkiezen. 

3. Het lid van het College, dat ingevolge dit artikel moet aftreden, behoudt zijn 
bevoegdheid met betrekking tot de zaken, aan welker behandeling hij heeft 
deelgenomen en die op het tijdstip van aftreden nog niet zijn afgedaan. In die zaken 
waarin een mondelinge behandeling heeft plaatsgehad dient het aftredende lid gelet 
op artikel 10 de zaak af te handelen. 
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  Art. 7 
1.  Een lid van het College van Beroep kan zich verschonen en kan worden gewraakt, 

indien er te zijnen aanzien feiten of omstandigheden bestaan, waardoor in het 
algemeen de (tucht)rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. 

2. Over de verschoning of wraking wordt door de overige leden van  het College zo 
spoedig mogelijk beslist. Indien het voltallige College zich verschoont of wordt 
gewraakt, beslissen de plaatsvervangende leden van het College zo spoedig mogelijk 
over het wrakings- of verschoningsverzoek. Ingeval van staking van stemmen is het 
verzoek tot wraking of verschoning ingewilligd. 

3. De beslissing over de wraking of verschoning is gemotiveerd en wordt onverwijld aan 
de partijen of het betreffende lid (leden) van het College van Beroep die om de 
verschoning had(den) verzocht medegedeeld. 

 
  Art. 8 
1.  Het lidmaatschap van het College van Beroep is onverenigbaar met een functie 

binnen het bestuur, de Tuchtcommissie, de Certificatencommissie of de 
Accreditatiecommissie van de NVAA.     

2. Tussen de leden en/of plaatsvervangende leden van het College van Beroep mag de 
volgende relatie of verhouding niet bestaan: 

- Echtgenoot of vroegere echtgenoot; 
- Geregistreerde partner of vroegere geregistreerde partner; 
- Bloed- of aanverwantschap tot en met de derde graad; 
- Een overeenkomst tot de gezamenlijke uitoefening van het medisch beroep; 
- Een verhouding van ondergeschiktheid. 

3. Het bepaalde in artikel 8 lid 1 en 2 is ook van toepassing op de verhouding tussen de 
Tuchtcommissie, Certificatencommissie, de Accreditatiecommissie en het College 
van Beroep 

 
  Art. 9 
1. De leden van het College van Beroep zijn verplicht tot geheimhouding van de 

gegevens waarover zij bij de uitoefening van hun taak de beschikking krijgen en 
waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, 
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit 
hun taak de noodzaak tot mededeling voorvloeit.  

2. De leden van het College van Beroep onthouden zich van het doen van uitspraken 
over de gevoelens welke binnen het college over aanhangig gemaakte beroepszaken 
zijn geuit. 

3. De leden van het College van Beroep mogen zich niet op enige wijze inlaten met 
betrokkenen of hun advocaten of gemachtigden als genoemd in artikel 13 over enige 
voor hen aanhangige zaken of zaken waarvan zij weten of vermoeden dat die voor 
hen aanhangig zullen worden gemaakt. 

 
 
  Art. 10 
1. Het College van Beroep oordeelt met 3 leden. 
2. Een lid van het College van Beroep kan alleen aan een uitspraak  of beslissing 

meewerken indien deze de gehele behandeling van de zaak ter zitting heeft 
bijgewoond. Tenzij in een zaak is besloten of overeengekomen dat wordt afgezien 
van een mondelinge behandeling ter zitting. 
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  Art. 11 
 Het College van Beroep beslist bij meerderheid van stemmen; de mening van de 

minderheid wordt niet vermeld.  
 
  Art. 12 
 In beroepszaken zijn betrokkenen verplicht bij een mondelinge behandeling te 

verschijnen. 
 
  Art. 13 
 In beroepszaken kunnen betrokkenen zich door een lid van de NVAA en/of door een 

advocaat die in Nederland is ingeschreven, of door degene die door het College van 
Beroep voor het verlenen van bijstand wordt toegelaten, terzijde doen staan.  

 
  Art. 14 
1. Het College van Beroep kan bij een mondelinge behandeling getuigen en 

deskundigen horen. Deze zijn, indien lid van de NVAA, verplicht te verschijnen en de 
verlangde inlichtingen te geven op de te stellen vragen te antwoorden 

2. Getuigen en deskundigen die verplicht zijn inlichtingen te geven dan wel stukken over 
te leggen, kunnen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, het geven van 
inlichtingen dan wel het overleggen van stukken weigeren of het College van Beroep 
mededelen dat uitsluitend zij kennis zal mogen nemen van de inlichtingen 
onderscheidenlijk de stukken. 

3. Het College van Beroep beslist of de in het tweede lid bedoelde weigering 
onderscheidenlijk de beperking van de kennisgeving gerechtvaardigd is. Indien de 
weigering gerechtvaardigd is vervalt de verplichting. 

4. Aan deskundigen kan ook worden verzocht schriftelijk bericht te brengen, voordat 
een mondelinge behandeling plaatsvindt. 

5. Het niet voldoen door leden aan hun verplichting als getuige of deskundige te 
verschijnen kan worden aangemerkt als een tuchtrechtelijk vergrijp. 

6. Door de voorzitter van het College van Beroep kan aan deskundigen een honorarium 
voor hun bericht worden toegekend. Aan getuigen en deskundigen kan een 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten alsmede een schadevergoeding wegens 
praktijkderving worden toegekend.  

 
  Art. 15  
1. De getuigen en/of deskundigen worden op een termijn van ten minste veertien dagen 

voor een mondelinge behandeling bij aangetekende brief opgeroepen. De dag van de 
oproeping en de dag van de mondelinge behandeling worden niet meegerekend bij 
het bepalen van deze termijn. 

2. De oproeping maakt melding van dag, uur en plaats van de mondelinge behandeling, 
van de zaak waaromtrent inlichtingen wordt verzocht en van de gevolgen, verbonden 
aan het niet verschijnen ter mondelinge behandeling.  

3. Indien het de getuigen en/of deskundigen om moverende redenen naar het oordeel 
van de Commissie van Beroep in alle redelijkheid niet mogelijk is aan genoemde 
oproep te voldoen kan in onderling overleg een andere datum vastgesteld worden. 

 
  Art. 16 
1.  De door de leden van het College van Beroep in de uitoefening van hun functie 

noodzakelijkerwijs gemaakte kosten, kunnen bij de penningmeester van de NVAA 
worden gedeclareerd, conform de binnen de NVAA geldende normen. Deze kosten 
en het honorarium van de (plaatsvervangend) secretaris worden verhaald op partijen. 
Het College van Beroep neemt deze kosten, apart vermeld, in een 
kostenveroordeling op.   
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2.  De kosten van getuigen en deskundigen en alle verdere onkosten van de 
tuchtrechtspraak worden conform artikel 27 verhaald op partijen. In registratie- en 
accreditatiezaken zijn betreffende kosten voor rekening van de partij die in het 
ongelijk wordt gesteld. Het College van Beroep spreekt hiertoe een 
kostenveroordeling uit.  

3. Ingeval het bestuur een klacht heeft ingebracht en wordt veroordeeld in (een deel 
van) de kosten, komen deze ten laste van de NVAA.  

4. Indien het College van Beroep besluit een ingediend beroep in behandeling te nemen 
dienen betrokkenen een voorschot (griffierecht) te voldoen. De hoogte van het 
voorschot wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 

5. Het beroepschrift, resp. het verweerschrift maakt slechts dan deel uit van de 
procedure als appellant resp. geïntimeerde het griffierecht heeft voldaan aan de 
penningmeester. 

6. Mocht appellant niet hebben voldaan aan zijn betalingsverplichting, dan zal zijn 
beroep niet ontvankelijk worden verklaard. Mocht geïntimeerde niet aan zijn 
betalingsverplichting hebben voldaan, dan zal zijn verweerschrift niet ontvankelijk 
worden verklaard. 

7. Het College van Beroep dient jaarlijks voor 1 januari - gesepareerd voor 
tuchtrechtzaken en registratiezaken - bij het bestuur een rekening en verantwoording 
over het afgelopen jaar en een begroting over het komende jaar in. 

8. Jaarlijks brengt het College van Beroep een kort schriftelijk verslag uit aan de 
Algemene ledenvergadering. De in het afgelopen verslagjaar in behandeling 
genomen én afgehandelde klachten worden geanonimiseerd, onder vermelding van 
de aard van de klacht en de daarop kort weergegeven beslissing.  

 
 Art. 17 
 Zodra een zaak is afgerond, zenden de leden van het College van Beroep alle in hun 

bezit zijnde op de zaak betrekking hebbende stukken naar de secretaris van de 
NVAA, die zorgdraagt dat een volledig dossier in het NVAA-archief wordt bewaard en 
die overtollig geworden stukken vernietigt. Een dossier wordt na verloop van 10 jaar 
vernietigd of geanonimiseerd en met weglating van alle persoonlijke gegevens 
bewaard. 

                         
 Art. 18 
    Alle oproepingen van partijen, getuigen en deskundigen, de toezending van de  

uitspraak aan partijen, alsmede de verzending van onvervangbare stukken, 
geschieden per aangetekende brief. 
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            BEHANDELING VAN TUCHTZAKEN DOOR HET COLLEGE VAN BEROEP  
  
  
      Art. 19 

Het College van Beroep behandelt de ingestelde beroepen tegen uitspraken van de 
Tuchtcommissie.  

       Indien de Tuchtcommissie van oordeel is, dat een lid: 
  -  het vertrouwen in de geneeskundige stand heeft ondermijnd 
  -  zich schuldig heeft gemaakt aan oncollegiaal gedrag; 
  -  de antroposofische geneeskunde in diskrediet heeft gebracht; 
  -  een maatregel krijgt opgelegd bij een uitspraak in een geschil als bedoeld in artikel 4 van           
                 het Huishoudelijk Reglement, tuchtcommissie, van de NVAA; 
  -  zich heeft gedragen in strijd met een of meer bepalingen van de in art. 4.1 van het    
     Huishoudelijk Reglement van de NVAA genoemde gedragsregels voor artsen, statuten en  
     Huishoudelijk Reglement van de NVAA  -  
 kan aan dat lid een der navolgende maatregelen worden opgelegd:  
 a. waarschuwing 
 b. berisping 
      c. verplichting bij/nascholing te volgen of bepaalde maatregelen te nemen in de     
     praktijkvoering 
 d. tijdelijke of blijvende intrekking van het certificaat van registratie als praktiserend  
     antroposofisch arts 
 e. royering als lid van de NVAA 
 f.  veroordeling tot het vergoeden van de gemaakte kosten 
  
 
 
 Art. 20 
1.  Het beroep moet schriftelijk middels een gemotiveerd beroepschrift bij het 

secretariaat van het College van Beroep worden ingediend, vergezeld van de 
beslissing waartegen beroep wordt ingesteld.   

2. Het secretariaat van het College van Beroep zendt een afschrift van het beroepschrift 
onverwijld aan de wederpartij, onder mededeling dat deze binnen een termijn van 1 
maand na dagtekening van het beroepschrift schriftelijk kan antwoorden. Van het 
antwoord zendt het secretariaat een afschrift aan de appellant. 

3. Een ingesteld beroep kan tot het moment waarop de zitting van het College van 
Beroep een aanvang neemt, worden ingetrokken. Eventuele kosten tot dan toe zijn 
voor rekening van appellant. 

 
 Art. 21 
1. Het secretariaat van het College van Beroep geeft aan beide partijen schriftelijk 

bericht van verdere behandeling, onder mededeling van de samenstelling van het 
College van Beroep. 

2. Gedurende veertien dagen na de verzending van deze kennisgeving zijn de appellant 
en geappelleerde bevoegd schriftelijk en onder opgave van redenen als genoemd in 
artikel 7 één of meer leden van het College van Beroep te wraken. 

 
 
 Art. 22 
1. Het College van Beroep kan besluiten zonder mondelinge behandeling op de stukken 

recht te doen, indien zij van oordeel is dat het beroep kennelijk niet ontvankelijk is. 
2. Indien partijen daarvoor toestemming hebben gegeven, kan het College van Beroep 

bepalen dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft. In dat geval sluit het College 
het onderzoek. 

 De bepalingen van artikel 27 zijn van overeenkomstige toepassing. 
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 Art. 23 
1. Indien daartoe naar het oordeel van het College van Beroep aanleiding bestaat, 

worden partijen schriftelijk uitgenodigd tot het geven van een mondelinge toelichting. 
De mondelinge behandeling zal zoveel mogelijk plaatsvinden binnen 2 maanden na 
ontvangst van het verweerschrift van beklaagde, dan wel - ingeval partijen in 
gelegenheid zijn gesteld tot schriftelijke re- en dupliek – zoveel mogelijk binnen 2 
maanden na ontvangst van de conclusie van dupliek. 

2. De appellant of geïntimeerde die zich wil doen bijstaan door een raadsman als 
bedoeld in artikel 13 moet daarvan ten minste tien dagen voor de mondelinge 
behandeling schriftelijk aan het College van Beroep kennis geven, onder vermelding 
van de personalia van de betreffende raadsman. Het College van Beroep doet 
daarvan onverwijld mededeling aan de beklaagde c.q. klager, die dan, zo hij zich 
eveneens wil doen bijstaan, daarvan tenminste vijf dagen voor de mondelinge 
behandeling aan het College van Beroep bericht zendt, onder vermelding van de 
personalia van de betreffende raadsman. 

3. De appellant en geïntimeerde kunnen bij de mondelinge behandeling getuigen en 
deskundigen meebrengen, mits daarvan uiterlijk 5 dagen voor de dag van de 
mondelinge behandeling aan het College van Beroep en aan de andere partij 
mededeling is gedaan, met vermelding van namen en woonplaatsen. 

 
 Art. 24 
1. De voorzitter heeft de leiding van de mondelinge behandeling. Hij geeft partijen of 

hun vertegenwoordigers gelegenheid hun standpunten nader toe te lichten en hoort 
de getuigen en deskundigen in tegenwoordigheid van partijen of hun 
vertegenwoordigers. Deze krijgen de gelegenheid aan getuigen en deskundigen 
vragen te stellen. Aan de geïntimeerde wordt het laatste woord gelaten. 

2. Van het verhandelde wordt een verslag gemaakt, dat door de voorzitter en de 
secretaris wordt getekend. De geïntimeerde en de appellant hebben beiden recht op 
separate aanvulling van het verslag. 

3. Indien door de appellant of geïntimeerde ter zitting pleitnota's of andere documenten 
worden overlegd, wordt daarvan melding gemaakt in het verslag. De inhoud van de 
overlegde stukken wordt geacht deel uit te maken van het verslag. 

 
 Art. 25 
1. Het College van Beroep beraadslaagt over de uitspraak en stelt deze vast binnen een 

termijn van 2 maanden na de zitting. De uitspraak wordt met redenen omkleed en 
door de voorzitter en de secretaris getekend. De uitspraak wordt gedagtekend en 
vermeldt de datum van verzending. 

2. a. Ingeval van gehele gegrond verklaring van de klacht, wordt de verliezende partij 
veroordeeld in de kosten van de behandeling van de klacht, de kosten van 
rechtsbijstand van de andere partij daaronder begrepen. 

 b. Ingeval van gedeeltelijke gegrond verklaring van de klacht, wordt de veroordeelde 
partij naar rato van de gegrond verklaring verwezen in de kosten van de behandeling 
van de klacht, de kosten van rechtsbijstand van de andere partij daaronder begrepen. 
In dit geval wordt klager verwezen in het resterende gedeelte van de kosten. 

3. Ingeval de klacht wordt afgewezen wordt klager verwezen in de kosten van de 
behandeling van de klacht, de kosten van rechtsbijstand van de andere partij 
daaronder begrepen. 

4. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het College van Beroep van het gestelde in lid 2 
en 3 afwijken. Dit is ter beoordeling van het College van Beroep en het dient uitvoerig 
beargumenteerd te worden waarom het College van mening is dat er sprake is van 
een uitzonderlijk geval. 
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 Art. 26 
 Indien het College van Beroep heeft te beslissen in een zaak, die naar haar oordeel 

de algemene belangen van de NVAA raakt, is het College van Beroep bevoegd de 
mening van het bestuur van de NVAA in te winnen. 

 
  
 Art. 27 
 Indien zij de uitspraak van de Tuchtcommissie vernietigt, zal het College van Beroep 

de zaak zelf afdoen. Het College van Beroep betrekt hierin ook de kostenveroor-
deling. 

 
 Art. 28 
1. De uitspraak wordt door het secretariaat, onder vermelding van de datum van 

verzending, aan partijen en aan de Tuchtcommissie toegezonden. 
2.  Indien een tuchtmaatregel is toegepast als genoemd in artikel 19 sub c t/m e, zendt 

het College van Beroep een afschrift van de uitspraak aan het bestuur van de NVAA, 
teneinde de opgelegde straf ten uitvoer te leggen; e.e.a. conform artikel 30. 

 
 Art. 29 
 1. Het College van Beroep kan bepalen dat de beslissing, na totale afronding van de 

procedure, openbaar zal worden gemaakt, al dan niet met opneming van de daarin 
vervatte motivering. Deze bijzondere bepaling wordt in de uitspraak vermeld. 

2. Het College van Beroep kan indien de feiten daartoe aanleiding geven een afschrift 
van de gemotiveerde uitspraak van de Commissie doen toekomen aan de 
Geneeskundige Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid. 

 
 Art. 30 

Indien een maatregel is opgelegd draagt het bestuur van de NVAA zorg voor de 
tenuitvoerlegging 
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 BEHANDELING VAN BESLUITEN VAN HET BESTUUR INZAKE LIDMAATSCHAPSZAKEN  
 DOOR HET COLLEGE VAN BEROEP 
 
 
 Art. 31 
1.  Het College van Beroep behandelt de ingestelde beroepen tegen beslissingen van 

het bestuur inzake ontzetting uit het lidmaatschap. 
2.  Het beroep moet schriftelijk middels een gemotiveerd beroepschrift bij het 

secretariaat van het College van Beroep worden ingediend, vergezeld van de 
beslissing waartegen beroep wordt ingesteld.  

3.  Het secretariaat van het College van Beroep deelt, zodra de stukken zijn ontvangen, 
schriftelijk aan de voorzitter van het bestuur mede, dat er bij het College van Beroep 
beroep is ingesteld, met vermelding van de beslissing waartegen beroep is ingesteld. 
Ook aanvullende communicatie over de beroepszaak vindt uitsluitend schriftelijk 
plaats. 

4.  Het College van Beroep kan een ingesteld beroep schriftelijk behandelen en afdoen, 
tenzij de betrokkenen de wens te kennen geven om te worden gehoord. 

5. Het College van Beroep kan de betrokkenen oproepen voor haar te verschijnen; de 
betrokkenen moeten door het College van Beroep worden gehoord indien zij de wens 
daartoe te kennen geven. 

6. Indien betrokkene of bestuur zich wil doen bijstaan door een raadsman conform 
artikel 13 moet hij/zij daarvan tenminste 10 dagen voor de datum waarop zijn 
beroepszaak zal worden behandeld, schriftelijk kennis geven aan het secretariaat van 
het College van Beroep, onder vermelding van de personalia van de betreffende 
raadsman.  

7. Het College van Beroep neemt een beslissing zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 8 weken nadat de secretaris de stukken heeft ontvangen. Indien de 
beroepszaak een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft , kan het College 
van Beroep de in dit lid genoemde termijn met een door hem te bepalen redelijke 
termijn verlengen.  

8. De beslissing op het beroepschrift wordt schriftelijk aan de betrokkene en aan de 
voorzitter van het bestuur meegedeeld. 
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 BEHANDELING VAN ACCREDITATIE ZAKEN 
 DOOR HET COLLEGE VAN BEROEP 
 
 Art. 32 
1.  Het College van Beroep behandelt de ingestelde beroepen tegen beslissingen van de 

Accreditatie commissie. Beroep kan uitsluitend worden aangetekend door 
programma-aanbieders.  

2.  Het beroep moet schriftelijk middels een gemotiveerd beroepschrift bij het 
secretariaat van het College van Beroep worden ingediend, vergezeld van de 
beslissing waartegen beroep wordt ingesteld.  

3.  Het secretariaat van het College van Beroep deelt, zodra de stukken zijn ontvangen, 
schriftelijk aan de voorzitter van de Accreditatiecommissie mede, dat er bij het 
College van Beroep beroep is ingesteld, met vermelding van de beslissing, 
waartegen beroep is ingesteld. Ook aanvullende communicatie over de beroepszaak 
vindt uitsluitend schriftelijk plaats. 

4.  Het College van Beroep kan een ingesteld beroep schriftelijk behandelen en afdoen, 
tenzij de betrokkenen de wens te kennen geven te worden gehoord. 

5. Het College van Beroep kan de betrokkenen oproepen voor haar te verschijnen; de 
betrokkenen moeten door het College van Beroep worden gehoord indien zij de wens 
daartoe te kennen geven. 

6. Indien betrokkene zich wil doen bijstaan door een raadsman conform artikel 13 moet 
hij/zij daarvan tenminste 10 dagen voor de datum waarop zijn beroepszaak zal 
worden behandeld, schriftelijk kennis geven aan het secretariaat van het College van 
Beroep.  

7. Het College van Beroep neemt een beslissing zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 8 weken nadat de secretaris de stukken heeft ontvangen. Indien de 
beroepszaak een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft , kan het College 
van Beroep de in dit lid genoemde termijn met een door hem te bepalen redelijke 
termijn verlengen.  

8. De beslissing op het beroepschrift wordt schriftelijk aan de betrokkene en aan de  
leden van de Accreditatiecommissie medegedeeld.  
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      BEHANDELING VAN CERTIFICERINGS ZAKEN 
 DOOR HET COLLEGE VAN BEROEP 
 
 Art. 33 
1.  Het College van Beroep behandelt de ingestelde beroepen tegen beslissingen van de 

Certificatencommissie. 
2.  Het beroep moet schriftelijk middels een gemotiveerd beroepschrift bij het 

secretariaat van het College van Beroep worden ingediend, vergezeld van de 
beslissing waartegen beroep wordt ingesteld.  

3.  Het secretariaat van het College van Beroep deelt, zodra de stukken zijn ontvangen, 
schriftelijk aan de voorzitter van de Certificatencommissie mede, dat er bij het 
College van Beroep beroep is ingesteld, met vermelding van de beslissing, 
waartegen beroep is ingesteld. Ook aanvullende communicatie over de beroepszaak 
vindt uitsluitend schriftelijk plaats. 

4.  Het College van Beroep kan een ingesteld beroep schriftelijk behandelen en afdoen, 
tenzij de betrokkenen de wens te kennen geven te worden gehoord. 

5. Het College van Beroep kan de betrokkenen oproepen voor haar te verschijnen; de 
betrokkenen moeten door het College van Beroep worden gehoord indien zij de wens 
daartoe te kennen geven. 

6. Indien betrokkene zich wil doen bijstaan door een raadsman conform artikel 13 moet 
hij/zij daarvan tenminste 10 dagen voor de datum waarop zijn beroepszaak zal 
worden behandeld, schriftelijk kennis geven aan het secretariaat van het College van 
Beroep.  

7. Het College van Beroep neemt een beslissing zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 8 weken nadat de secretaris de stukken heeft ontvangen. Indien de 
beroepszaak een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft , kan het College 
van Beroep de in dit lid genoemde termijn met een door hem te bepalen redelijke 
termijn verlengen. 

8. De beslissing op het beroepschrift wordt schriftelijk aan de betrokkene en aan de 
leden van de Certificatencommissie meegedeeld.  

 
 
 SLOTBEPALINGEN 
 
 Art. 34 
   Indien het College van Beroep heeft te beslissen in een zaak, die naar haar oordeel 

de algemene belangen van de NVAA raakt, is het College van Beroep bevoegd de 
mening van het bestuur van de NVAA in te winnen. 

  
 Art. 35 
 De uitspraken van het College van Beroep zijn voor de leden van de NVAA bindend. 
 
 Art. 36 
 Indien als gevolg van overmacht een in het reglement genoemde termijn door het 

College van Beroep wordt overschreden heeft dit geen consequenties voor de 
verdere behandeling van de klacht of het beroep. 

     
 Art. 37 

In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet tijdens een procedure bij het 
College van Beroep en de commissie niet tot een eensluidend oordeel kan komen, 
beslist de voorzitter van het College van Beroep. 

 


