Regeling Commissie van Beroep (na)scholing wetenschappelijke verenigingen
(vastgesteld door het algemeen bestuur van de Federatie Medisch Specialisten d.d. 26 januari 2017)

In aanmerking nemende dat:
-

-

Wetenschappelijke verenigingen, aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten,
opleidingen verzorgen, die dienen te voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden die gesteld worden
door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs;
Een van deze voorwaarden is dat er een adequate klachtenprocedure is, die voorziet in een
beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde;
De betreffende wetenschappelijke verenigingen hebben de Federatie verzocht om de rol van
beroepsinstantie te vervullen;
De Federatie heeft deze beroepsinstantie ingericht in de vorm van een Commissie van Beroep
(na)scholing wetenschappelijke verenigingen die werkt op basis van de navolgende regeling;

A. REGELING BEROEP NA BEZWAAR OP KLACHT
De beroepsregeling inzake een klacht over (na)scholing van een wetenschappelijke vereniging, nadat in
eerste instantie bezwaar is gemaakt, ziet er als volgt uit:
1. Indien klager niet tevreden is met de beslissing op bezwaar, kan hiertegen schriftelijk beroep
worden ingesteld bij de Commissie van Beroep (na)scholing wetenschappelijke verenigingen, p/a
Federatie Medisch Specialisten, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht.
2. Het instellen van beroep is mogelijk tot uiterlijk zes weken na de verzenddatum van de beslissing op
bezwaar.
3. In het beroepschrift dient klager te motiveren waarom hij of zij het niet eens is met de beslissing op
bezwaar.
4. Klager ontvangt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift bericht of het beroep
ontvankelijk is en over het vervolg van de procedure. Indien het beroep ontvankelijk is, wordt binnen
uiterlijk drie maanden een inhoudelijk oordeel gegeven over de klacht.
5. Indien het, in het uitzonderlijke geval, niet mogelijk blijkt binnen zes weken na ontvangst van het
beroepschrift aan te geven of het beroep ontvankelijk is, kan deze termijn eenmaal worden verlengd
met vier weken. Zulks zal door de secretaris van de commissie, tijdig en schriftelijk aan klager worden
medegedeeld.
6. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de termijn van uiterlijk drie maanden te reageren op het
beroep, dan zal klager schriftelijk worden bericht over de termijn waarbinnen een uitspraak in het
beroep zal worden gedaan.
7. De uitspraak in beroep is bindend voor alle partijen.

B. REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEROEP (NA)SCHOLING WETENSCHAPPELIJKE
VERENIGINGEN
Doelstelling
Artikel 1.
Bij de Federatie aangesloten wetenschappelijke verenigingen, die (na)scholing verzorgen, dienen te
voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden die gesteld worden door het Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs. Dit reglement biedt een onafhankelijke beroepsinstantie in het kader van die
(na) scholing bij een onafhankelijke derde. De beroepsprocedure heeft tot doel een onafhankelijke
beroepsprocedure te bieden aan klagers.
Voorwaarden instelling beroep
Artikel 2.
1. Een klager is slechts ontvankelijk na indiening van een schriftelijk en gemotiveerd beroep binnen
zes weken na de verzenddatum van de beslissing op het bezwaar.
2. De klacht kan uitsluitend (na-)scholingsgerelateerde onderwerpen betreffen, van een opleiding die
erkend is door het CRKBO, van de wetenschappelijke vereniging als opleidingsinstituut.
3. Beroep kan slechts worden ingediend nadat de bezwaarprocedure bij de wetenschappelijke
vereniging is doorlopen en het bezwaar is afgewezen.
Commissie van Beroep (na)scholing wetenschappelijke verenigingen
Artikel 3.
1. De Commissie van Beroep (na)scholing wetenschappelijke verenigingen is een ad hoc commissie
die uit drie leden bestaat. Deze drie leden zijn medisch specialisten, tevens gewoon lid van een
wetenschappelijke vereniging, waarvan er twee op voordracht vanuit de Raad Opleiding en één
vanuit de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten zullen worden benoemd door het
bestuur.
2. Per beroepszaak zullen telkens drie leden worden voorgedragen, waardoor de samenstelling van
de Commissie telkenmale een andere kan zijn.
3. Lid van een Commissie van Beroep kan niet zijn een medisch specialist die geregistreerd is in
hetzelfde specialisme als de wetenschappelijke vereniging waartegen de klacht is gericht.
4. De Commissie van Beroep kiest uit haar midden een voorzitter.
5. Een jurist van het Kennis- en DienstverleningsCentrum van de Federatie Medisch Specialisten zal
aan de Commissie van Beroep (na)scholing wetenschappelijke verenigingen worden toegevoegd als
secretaris. Deze draagt tevens zorg voor bewaring van de bescheiden gedurende vijf jaren vanaf de
datum dat uitspraak is gedaan door de Commissie van Beroep.

Procedure
Artikel 4
1. De Commissie van Beroep bepaalt het verloop van de procedure en ook wanneer de procedure is
afgesloten.
2. Uitgangspunt van de procedure zijn transparantie en gelijke inbreng van partijen (hoor en
wederhoor).
3. De Commissie van Beroep geeft aan welke stukken nodig zijn om te komen tot een uitspraak.
Daartoe zal een termijn worden gesteld waarbinnen de gevraagde stukken ontvangen dienen te
zijn. Partijen kunnen binnen dezelfde termijn extra stukken inbrengen die zij relevant achten.
4. Indien de Commissie van Beroep zulks nodig acht kunnen partijen worden uitgenodigd hun
zienswijze nader mondeling toe te lichten. Partijen zijn niet verplicht te verschijnen. Desgewenst
kunnen partijen hun nadere toelichting schriftelijk doen toekomen aan de Commissie van Beroep,
binnen een door de secretaris medegedeelde termijn. Zulks kan per post of email, gericht aan de
secretaris.
5. De Commissie van Beroep zal op basis van hetgeen aan haar bekend is gemaakt tot een inhoudelijk
oordeel komen.

Uitspraak
Artikel 5
1. De Commissie van Beroep zal binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 3 maanden
nadat het beroep is ingediend, schriftelijk uitspraak doen, tenzij partijen aangeven dat zij geen
uitspraak wensen.
2. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de termijn van drie maande te reageren op het
beroep, dan zal klager schriftelijk worden bericht over de termijn waarbinnen een uitspraak
in het beroep zal worden gedaan.
3. De uitspraak is bindend voor alle partijen.
Slotbepalingen
1. Aan de leden van de Commissie van Beroep kunnen vergoedingen worden toegekend.
2. De kosten van de jurist van het Kennis- en Dienstverleningscentrum bedragen € 100,- per uur
exclusief btw (prijspeil 2017). Genoemd tarief is gelijk aan het tarief dat gehanteerd wordt binnen
het KDC voor juristen en zal zo nodig jaarlijks worden aangepast.
3. Alle kosten als genoemd in lid 1 en lid 2 komen te allen tijde ten laste van de betreffende
wetenschappelijke vereniging. Deze worden gefactureerd na afronding van de beroepsprocedure.
4. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan wettelijke
rente in rekening kan worden gebracht. Er zal eenmaal een herinnering worden verstuurd. Indien
dan niet tijdig wordt betaald zal de vordering na ommekomst van de in de herinnering genoemde
periode opeisbaar worden.
5. Noch de Federatie noch leden van de Commissie van Beroep zijn aansprakelijk voor schade als
gevolg van de gevolgde beroepsprocedure.

