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Reglement Registratie & Accreditatiecommissie 
Versie en vaststellingsdatum: 15 februari 2016 (versie 2.0) 

 

 

In alle gevallen waar dit reglement anders geïnterpreteerd kan worden dan de statuten 

van stichting Registerplein, prefereert de statuten. Vastgesteld door het bestuur met 

instemming van de Raad van Toezicht. Eerdere versies van het reglement registratie & 

accreditatiecommissie komen door vaststelling van dit reglement te vervallen. 

 

 

Preambule 

 

Dit reglement vervangt het reglement d.d. 18 maart 2015 ten behoeve van een splitsing 

van de commissie in een centraal college en meerdere Kamers. De taken en 

bevoegdheden van de commissie zijn per saldo gelijk gebleven. Deze zijn verankerd in 

het statuut van het Registerplein. In dit reglement zijn de taken en bevoegdheden nader 

verdeeld tussen het college en de Kamers. Om de leesbaarheid te bevorderen, zijn de 

artikelen opnieuw ingedeeld. Zaken die al in het statuut zijn geregeld, wordt naar 

verwezen of is achterwege gelaten. 

 

 

Artikel 1. Grondslag en inrichting 

 

1.1. De Registratie & Accreditatiecommissie, in dit reglement aangehaald als 

commissie, is een op grond van artikel 15 van de statuten van Stichting 

Registerplein, hierna aangehaald als stichting, ingestelde adviescommissie van 

het bestuur van de stichting. 

1.2. Kamer: Bij het bestaan van meer dan één register dat door de stichting wordt 

gevoerd wordt de commissie onderverdeeld in een evenredig aantal Kamers. 

1.3. College: Het college wordt gevormd door de voorzitters van de Kamers aangevuld 

met overige leden. 

1.4. Bij het bestaan van één register dat door de stichting wordt gevoerd, fungeert de 

gehele commissie als een Kamer. De taken en bevoegdheden zoals beschreven in 

dit reglement van de Kamer en het college worden dan samengevoegd. 

 

 

Artikel 2. Statutaire bepalingen 

 

Zoals in artikel 15 van de statuten is bepaald: 

2.1 Is de samenstelling van de commissie is een afspiegeling van de bij de stichting 

betrokken professionals. 

2.2 Worden de gevraagde professionele deskundigheden en achtergronden van de 

leden beschreven in een profielschets en volgens de beschreven procedures 

vastgesteld. 

2.3 Worden beroepsorganisaties in de gelegenheid gesteld om leden voor de 

commissie voor te dragen. 

(Een gedetailleerde beschrijving van bovenstaande is te lezen in de statuten.) 

 

 

 

Artikel 3. Taken college 



 

2 
 

 

De taken van het college zijn: 

3.1 In samenwerking met de daaraan gerelateerde beroepsorganisatie voorstellen 

doen voor de registratienormen van een nieuw in te stellen register. Het college 

bewaakt dat een nieuw in te stellen register aansluiting heeft bij de bestaande 

registers van de beroepsbeoefenaars in het sociale domein. 

3.2 Voorstellen doen voor het wijzigingen van registratienormen. In een 

registratienorm voor een register is beschreven welke eisen gelden voor 

toetreding en herregistratie. Door inspraak van de betreffende 

beroepsorganisaties wordt het draagvlak voor de registratienormen gewaarborgd. 

3.3 Voostellen doen voor het harmoniseren van registratienormen en bijbehorende 

reglementen 

3.4 Adviseren over de tarieven voor registratie 

 

 

Artikel 4. Taken Kamer 

 

Een Kamer adviseert over de register(s) waarvoor de betreffende kamer is 

ingesteld. Dit betreft: 

4.1 Voorstellen doen voor (wijziging van) het registratiereglement. Dit is het beleid 

met betrekking tot het inschrijven van een professional in een register dat door de 

stichting wordt gevoerd, het al dan niet hernieuwen van een inschrijving en het 

doorhalen van een inschrijving. 

4.2 Voorstellen doen voor (wijziging van) de accreditatiecriteria. Dit is het beleid met 

betrekking tot het accrediteren van een opleiding of (scholings)activiteit en de 

daarmee gemoeide toekenning van punten. 

4.3 Kalibratie: Adviseren over de individuele registraties van personen en activiteiten 

bij twijfel over de interpretatie van het registratiereglement en/of de 

accreditatiecriteria. 

4.4 Evalueren van de uitvoering van de registratienorm, registratiereglement en 

accreditatiecriteria. 

 

 

 

Artikel 5. Benoeming commissieleden voor het college 

 

5.1 Het college benoemd haar eigen leden met instemming van het bestuur. 

5.2 De voorzitter van elke Kamer is tevens lid van het college. 

5.3 Overige leden worden benoemd op voordracht van de beroepsorganisatie(s) die 

aan een register zijn gelieerd. Het college streeft naar een evenwichtige verdeling 

van stakeholders uit de beroepsgroepen. Overige leden kunnen geen lid zijn van 

een Kamer. (Bij het voor de eerste maal instellen van het college worden 

commissieleden door de raad van toezicht benoemd.) 

5.4 Het aantal overige leden in het college kan niet meer zijn dan het aantal Kamers. 

5.5 Het profiel van de overige leden in het college wordt vastgelegd in een 

profielschets op de wijze zoals in het statuut is bepaald. 

5.6 Bij het ontstaan van een vacature wordt de gelieerde beroepsorganisatie(s) 

geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om een voordracht te doen. Indien drie 

maanden na bekendmaking van de vacature geen voordracht is gedaan, is het 

college vrij om zelf een nieuw lid te benoemen. 

5.7 Vooraf aan een benoeming wordt getoetst of de kandidaat beantwoord aan het 

vastgestelde profiel. Het bestuur kan zijn goedkeuring voor een benoeming, zoals 

in het statuut is bepaald, onthouden als de kandidaat in onvoldoende mate aan 
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het vastgestelde profiel beantwoord, als er sprake kan zijn van 

belangenverstrengeling of om een andere zwaarwegende reden. 

5.8 Leden van het college kiezen uit hun midden een voorzitter. De voorzitter van het 

college fungeert tevens als voorzitter van de gehele Registratie & 

Accreditatiecommissie. (Bij het instellen van het college (voor de eerste maal) 

wordt de functie van voorzitter vervuld door de Kamervoorzitter van de Kamer 

met het meeste aantal deelnemers in het register, tenzij deze daarvan af ziet.) 

5.9 Leden van het college worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn 

eenmaal herbenoembaar. Vooraf aan een herbenoeming wordt het functioneren 

van het lid geëvalueerd aan de hand van het meest recente profiel. 

5.10 Het bestuur kan zijn goedkeuring voor een (her)benoeming van een lid van het 

college, zoals in het statuut is bepaald, onthouden als de kandidaat in 

onvoldoende mate aan het vastgestelde profiel beantwoord, als er sprake kan zijn 

van belangenverstrengeling of om een andere zwaarwegende reden. 

 

 

Artikel 6. Benoeming commissieleden voor een Kamer 

 

6.1 Leden van een Kamer worden benoemd door het college met instemming van het 

bestuur. (Bij het instellen van een nieuwe Kamer (voor de eerste maal) worden 

commissieleden door de raad van toezicht benoemd.) 

6.2 Leden van een Kamer worden benoemd op voordracht van de beroepsorganisatie 

die aan het – door de kamer beheerde register - is gelieerd. 

6.3 Bij het ontstaan van een vacature wordt de betreffende beroepsorganisatie 

geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om een voordracht te doen. Indien drie 

maanden na bekendmaking van de vacature geen voordracht is gedaan, is de 

Kamer vrij om zelf een nieuw lid voor te dragen bij het college. 

6.4 Vooraf aan een benoeming wordt getoetst of de kandidaat beantwoord aan het 

vastgestelde profiel. 

6.5 Een Kamer bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Een onvolledige Kamer 

behoudt zijn bevoegdheden. 

6.6 Leden van een Kamer kiezen uit hun midden een voorzitter. De benoeming wordt 

bekend gemaakt aan het bestuur en het college. 

6.7 Leden van een Kamer worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn 

eenmaal herbenoembaar. De Kamer kan een lid voordragen bij het college voor 

herbenoeming. Vooraf aan een voordracht voor herbenoeming wordt het 

functioneren van het lid door de Kamer waar deze zitting in heeft geëvalueerd aan 

de hand van het meest recente profiel. 

6.8 Het bestuur kan zijn goedkeuring voor een (her)benoeming van een lid van een 

Kamer, zoals in het statuut is bepaald, onthouden als de kandidaat in 

onvoldoende mate aan het vastgestelde profiel beantwoord, als er sprake kan zijn 

van belangenverstrengeling of om een andere zwaarwegende reden. 

 

 

Artikel 7. Einde lidmaatschap en schorsing 

 

7.1  Het lidmaatschap van een lid van de commissie eindigt door: 

a. het verstrijken van de benoemingstermijn 

b. overlijden van het lid 

c. ondercuratelestelling van het lid 

d. faillissement en surseance van betaling van het lid 

e. ontslag van het lid door het bestuur van de stichting. 

7.2 Het bestuur van de stichting kan een lid van de commissie schorsen 



 

4 
 

en ontslaan vanwege: 

a. het niet meer voldoen aan de profielschets 

b. een opgelegde onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregel van schorsing of 

doorhaling uit het register waarin het lid is geregistreerd 

c. het in diskrediet brengen van de beroepsgroep door of vanwege zijn persoonlijke 

gedraging. 

7.3 Schorsing en ontslag vinden alleen plaats in overleg met voorzitter van het college 

of de betreffende Kamer én gehoord hebbende het betreffende lid én de 

organisatie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen. 

7.4 Schorsing vindt plaats voor de periode van maximaal een jaar. 

 

 

Artikel 8. Besluitvorming 

 

8.1 Het bijeenroepen van het college geschied door de voorzitter van het college of 

het bestuur. Het college komt minimaal een maal per jaar bijeen. 

8.2 Het bijeenroepen van een Kamer geschied door de Kamervoorzitter of het 

bestuur. Een Kamer komt minimaal een maal per jaar bijeen. 

8.3 Het college c.q. een Kamer kan alleen besluiten nemen over te geven adviezen 

indien in haar vergadering ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. 

8.4 Het college c.q. een Kamer beslist bij meerderheid van stemmen over te geven 

adviezen. De leden stemmen zonder last of ruggenspraak. 

8.5 Het college c.q. een Kamer is bevoegd buiten vergadering besluiten te nemen 

over te geven adviezen. In dat geval is vereist dat alle leden hun stem schriftelijk 

of via elektronische weg uitbrengen. In de notulen van de eerstvolgende 

vergadering worden de betreffende besluiten opgenomen. 

 

 

Artikel 9. Faciliteiten 

 

9.1 De stichting draagt zorg voor secretariële en facilitaire ondersteuning van de 

commissie inclusief de notulering. 

9.2 De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden 

conform de vacatieregeling van de stichting. Daarnaast worden reiskosten 

vergoed. 

9.3 Het college c.q. een Kamer is bevoegd om adviseurs tot haar vergadering toe te 

laten. 
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Figuur 1: organigram Registerplein  
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