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Regeling Beroep tegen beslissingen inzake registratie en accreditatie Registerplein 

 

 

 

 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  

 

Vastgesteld door het bestuur Registerplein, 

met instemming van de Commissie van Beroep, 

volgens de vastgestelde procedures, 

te Utrecht, 7 oktober 2016, 

 

 

Mw. M. Babović MSc,  

Directeur-bestuurder Registerplein 
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Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 

Artikel 1 Regeling beroep tegen beslissingen 

1.1 De Regeling Beroep biedt (kandidaat) geregistreerden en opleiders de mogelijkheid beroep in te stellen op een zodanige wijze dat daarbij een in 

redelijkheid te verlangen bescherming van de belangen van zowel appellant als verweerder zijn gewaarborgd en het beroep binnen een 

redelijke termijn en met voldoende zorgvuldigheid zal worden afgehandeld. 

1.2 Deze regeling is uitsluitend van toepassing op een beroep met betrekking tot besluiten van het bestuur van Registerplein inzake registratie- en 

accreditatieaanvragen.  

Hoofdstuk 2 Beroepsprocedure 

Artikel 2 De behandeling van het beroep 

Het beroep dat onder deze Regeling valt, wordt ingediend bij en behandeld door de Commissie van Beroep.  

Artikel 3 De behandeling van het beroep door de Commissie van Beroep 

Indienen van beroepschrift en ontvangst 

3.1  Het beroep wordt schriftelijk en ondertekend en met redenen omkleed bij de Commissie van Beroep ingesteld. 

3.2  Het beroep dient te worden ingesteld binnen een termijn van vier weken nadat het besluit van Registerplein aan de (kandidaat)geregistreerde 

of de opleider bekend is gemaakt.  

3.3 De ontvangst van het beroepschrift wordt door het secretariaat van Registerplein schriftelijk bevestigd. De bevestiging vermeldt tevens in het 

kort het verloop van de verdere procedure. Registerplein wordt eveneens van het instellen van het Beroep op de hoogte gesteld. 

3.4 De Commissie van Beroep beoordeelt of een ingesteld beroep ontvankelijk is. 

3.5 Anonieme beroepschriften worden niet in behandeling genomen. 
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3.6 Appellant wordt in de gelegenheid gesteld het beroep mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Ook het Registerplein en anderen 

kunnen door de Commissie worden gehoord of worden uitgenodigd om schriftelijk informatie te verschaffen. 

3.7  Appellant kan zich laten bijstaan door een raadsman of raadsvrouw. De eventuele kosten daarvan zijn voor eigen rekening. 

 

Artikel 4 De uitspraak 

4.1 De Commissie van Beroep doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het 

indienen van het Beroepschrift is verstreken, schriftelijk uitspraak.  

4.2 Indien de Commissie het besluit gegrond acht, kan zij het beroep geheel of gedeeltelijk vernietigen. 

4.3 De uitspraak wordt terstond schriftelijk meegedeeld aan de appellant en Registerplein.  

4.4 Registerplein is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de uitspraak. 

Artikel 5 Intrekking van het Beroep 

De appellant kan tijdens de procedure bij de Commissie van Beroep op elk moment het Beroep intrekken door dit schriftelijk te melden. Registerplein 

wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

Artikel 6 Verlenging van de termijnen 

De Commissie van Beroep kan, indien de geldende termijnen ontoereikend zijn, de termijn voor het doen van een uitspraak verlengen (zie ook artikel 4 

lid 1). De appellant en Registerplein worden hier schriftelijk gemotiveerd, van op de hoogte gesteld door de Commissie. 

Hoofdstuk 3 Commissie van Beroep 

Artikel 7 Instelling en samenstelling van de Commissie van Beroep 

7.1  De Commissie van Beroep bestaat uit drie tot vijf leden, waarvan een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Er wordt naar gestreefd 

om de Commissie te laten bestaan uit deskundigen uit de werkvelden aangevuld met een jurist. 
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7.2  De leden worden benoemd door het bestuur van Registerplein voor een periode van vijf jaar. De leden van de Commissie van Beroep zijn voor 

maximaal een periode van vijf jaar opnieuw te benoemen. 

7.3 De Commissie van Beroep wordt ondersteund door het secretariaat van Registerplein. 

7.4 Indien een lid van de Commissie van Beroep op enigerlei wijze betrokken is bij het desbetreffende beroep, wordt hier melding van gemaakt aan 

de leden van de Commissie van Beroep en indien nodig aan appellant en Registerplein. In beginsel zal hij\zij dan niet betrokken zijn bij de 

behandeling van het beroep.  

Artikel 8 Jaarverslag 

8.1  Registerplein brengt jaarlijks verslag uit omtrent de omvang en de aard van beroepszaken. 

8.2  Registerplein draagt er zorg voor dat het vertrouwelijk karakter van de werkzaamheden van de Commissie van Beroep door het jaarverslag niet 

wordt geschaad en de anonimiteit van de betrokkenen is gewaarborgd. 

Artikel 9 Geheimhouding 

De leden van de Commissie van Beroep dienen ten aanzien van al hetgeen zij in verband met de behandeling van het Beroep vernemen, geheimhouding 

te betrachten, voor zover wet- en regelgeving zich hiertegen niet verzetten. 

Artikel 10 Voldoende faciliteiten 

Registerplein draagt er zorg voor dat aan de appellant en de leden van de Commissie van Beroep zoveel tijd en faciliteiten ter beschikking worden 

gesteld, dat een goede toepassing van de onderhavige beroepsregeling is gewaarborgd. 

Artikel 11 Dossiervorming 

11.1 Het secretariaat houdt tijdens de behandeling van het beroep een archief bij. Na afronding van het onderzoek en de uitspraak worden de 

dossiers bewaard. 

12.2 De dossiers met betrekking tot een beroepsprocedure worden in elk geval vijf jaar na de daarin gedane uitspraak verwijderd uit het archief van 

de Commissie van Beroep, tenzij wet- en regelgeving zich daartegen verzetten. 

11.3 De uitspraken worden gearchiveerd in de desbetreffende dossiers. 
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11.4 Ten aanzien van de gegevensverzameling worden de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en uitwerking daarvan in 

acht genomen. De gegevens worden binnen Registerplein zodanig bewaard dat de privacy van allen gewaarborgd is en blijft. 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 

Artikel 12 Vaststelling, inwerkingtreding en wijziging Regeling Beroep  

12.1 Deze Regeling wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van Registerplein, na instemming van de Commissie van Beroep. 

Artikel 13 Overige bepalingen 

13.1 In gevallen waar deze Regeling niet in voorziet, beslist het bestuur van Registerplein. 

13.2  Deze Regeling wordt binnen Registerplein zodanig gepubliceerd dat iedereen er kennis van kan nemen. 


