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Commissie van Bezwaar & Beroep Jaarverslag 2013 
 
Het Bestuur V&VN heeft in de bestuursvergadering van 28 augustus jl. 2012 de Commissie van 
Bezwaar en Beroep ingesteld. Dit is inmiddels een Commissie  voor alle registers, waarbinnen voor 
ieder register een ‘Kamer’ is ingericht. Iedere Kamer heeft dezelfde juridische samenstelling en 
ambtelijke ondersteuning, die afhankelijk van de casus wordt aangevuld met specifieke expertise 
vanuit de beroepsinhoud van het betreffende register en/of kennis van de gebruikersgroep. 
 
Kamer 1 is een zogenaamde AWB-Adviescommissie, zoals bedoeld in artikel van de 7:13 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en ingesteld op grond van artikel 36 van de Regeling 
Specialismen Verpleegkunde 2007.  
Kamer 2 is de Commissie van Beroep, ingesteld op grond van artikel 6 van het Reglement 
Kwaliteitsregister V&V. 
Kamer 3 is de Commissie van Beroep op grond van artikel 6 van het Reglement Register 
Zorgprofessionals.  
 
In het verslagjaar 2013 is er verder gewerkt aan de samenvoeging en samenwerking van de drie 
Kamers. 
 
Taken en functie 
Het Bestuur V&VN heeft op 1 november 2013 het Reglement van Orde van de Commissie van 
Bezwaar en Beroep vastgesteld. De onderliggende procedures en processen zijn inmiddels ingericht. 
 
Alhoewel de voorzitter, de vicevoorzitter en de leden benoemd worden door het bestuur van V&VN 
opereert de Commissie onafhankelijk van V&VN. De Commissie toetst onafhankelijk van de 
besluitvormende organen en maakt ook geen deel uit van deze organen.  
Aan de Commissie van Bezwaar en Beroep is een ambtelijk secretaris toegevoegd die zorg draagt 
voor de administratieve behandeling van het bezwaar of beroep en juridische ondersteuning biedt. De 
ambtelijk secretaris wordt aangesteld door het bestuur van V&VN en maakt officieel geen deel uit van 
de Commissie. 
In het verslagjaar 2013 heeft een wisseling plaatsgevonden van secretaris.  
 
Samenstelling Commissie 
De Commissie van Bezwaar en Beroep was in 2013 als volgt samengesteld: 
 
Mr. T. Vroon, voorzitter 
Mevrouw mr. H.F.M. van der Griendt, vice voorzitter 
 
Leden Kamer 1  
De heer P. Schippers 
Mevrouw C.J. Brouwer 
De heer A.A.C. van Roij 
 
Leden Kamer 2 en Kamer 3 
Mevrouw C.J. Schuijt - Nederlof 
Mevrouw J. Roders-Biemond 
Mevrouw M. Kroon 
Mevrouw E.T. Voorsluijs  
Mevrouw M. Bom 
 
De heer A. Kuijten, ambtelijk secretaris (tot 1 juli 2013) 
Mevrouw mr. J.A. Rendering, ambtelijk secretaris (vanaf 7 september 2013) 
 
Hoorzitting 24 september  
In 2013 is één beroep behandeld, en wel tegen een beslissing van de Accreditatiecommissie 
Kwaliteitsregister V&V door Kamers 2/3 om een aanvraag voor accreditatie van een bepaald 
scholingsaanbod af te wijzen. 
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De reden van afwijzing was gelegen in het feit dat de scholing niet gericht was op de 
beroepsbeoefenaren (verpleegkundigen / verzorgenden) die onder de werking van het 
Kwaliteitsregister vallen. 
 
Daarnaast heeft de Commissie van Bezwaar en Beroep vastgesteld dat de begripsomschrijving in de 
Reglementen en de bijbehorende begrippenlijst onvoldoende duidelijkheid geeft over het begrip 
zorgprofessional. Belanghebbende zou door deze onduidelijkheid op een verkeerd been gezet kunnen 
zijn.  De Commissie van Bezwaar en Beroep is van oordeel dat het verlenen van accreditatie aan 
scholingen voor doelgroepen die niet tot het Kwaliteitsregister V&V behoren een oneigenlijk gebruik 
van het accreditatiesysteem is en voorbij gaat aan doel en betekenis van de Kwaliteitsregisters V&V. 
 
De Commissie van bezwaar en beroep besloot dat de afwijzing door de Accreditatiecommissie terecht 
was. Het beroep werd derhalve verworpen en het bestreden besluit werd gehandhaafd. 
 
In een overweging ten overvloede heeft de Commissie van Bezwaar en Beroep aangegeven begrip te 
hebben voor het feit dat de Accreditatiecommissie door de omstandigheden niet heeft kunnen voldoen 
aan de eis van  besluitvorming binnen een redelijke termijn. De lange termijn tussen ontvangst van de 
aanvraag en het afgeven van het besluit leidt er echter niet toe dat de scholing alsnog geaccrediteerd 
zou moeten worden. 
De Commissie van Bezwaar en Beroep was overigens wel van mening dat de Accreditatiecommissie 
het besluit uitgebreider had kunnen motiveren. 
 
Overleg Commissie van Bezwaar en Beroep 
In het verslagjaar 2013 kwam de voltallige Commissie éénmalig bijeen. Wegens het ontbreken van 
bezwaar- en beroepszaken in de voorliggende periode was de behoefte aanwezig om de taken en 
functie van de Commissie te bespreken. Tijdens de bijeenkomst werden de procedures en een aantal 
voorbeeldcasussen besproken met de aanwezige leden. 
 
Van toepassing zijnde regelgeving 
 
Kamer 1  
De Algemene Wet Bestuursrecht 
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) 
Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 
 
Kamer 2  
Reglement Kwaliteitsregister V&V. 
 
Kamer 3 
Reglement Register Zorgprofessionals. 
 
 
Namens de Commissie van Bezwaar en Beroep 
 
Mr. J.A. Rendering, ambtelijk secretaris 


