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HERZIENINGSPROCEDURE, UITVOERING 

Vastgesteld op : 17-12-2014 
Datum van ingang : 01-01-2015 
Status : Geaccordeerd door Bestuur OKF 
  
 
 
 
 
DOEL 

1. Dit Reglement  is vastgesteld ter uitvoering van het Staatsbesluit 265 (2005) Besluit Opleidingseisen 
en deskundigheidsgebied Klinisch Fysicus.  

2. Doel van dit reglement: 
a. beschrijving van de uitvoeringswijze van een herziening indien een herziening gewenst 

is betreffende een besluit, genomen door het College van Toetsing of door het College 
Consilium. 

3. Dit reglement kent de volgende complementaire reglementen: 
a. Reglement Begrippen  
b. Reglement Herzieningsprocedure Voorwaarden 
c. Reglement Bezwaar Voorwaarden 
d. Reglement Bezwaar Uitvoering 

 
 
INHOUD 
Het onderstaande reglement regelt het volgende: 

 Algemeen    pag. 2 

 Uitvoering    pag. 2 

 Bezwaar, opleiding gerelateerd  pag. 3 

 Bezwaar, herregistratie gerelateerd pag. 3 
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ALGEMEEN 

Artikel 1. Definities / Begrippen 

a. In onderstaand reglement wordt voor begrippen verwezen naar het “Reglement Begrippen”.  

b. Specifiek in dit reglement: met “belanghebbenden” wordt te allen tijden minimaal bedoeld: de 
indiener van het verzoekschrift tot herziening en het gremium van de Stichting OKF dat een 
besluit genomen heeft. 

c. Het gremium van de Stichting OKF dat een besluit genomen heeft kan zijn: het College van 
Toetsing dan wel het College Consilium. 
 

Artikel 2. Doel 

a. Onderstaand reglement beschrijft de uitvoering van een verzoek tot herziening van een door het 
betreffende College genomen besluit. 

 
 

UITVOERING 

Artikel 3. Herziening - Procedure 

a. Een verzoek tot herziening wordt binnen 3 weken na datum van het besluit schriftelijk en met 
reden omkleed kenbaar gemaakt aan de secretaris van het betreffende College via het secretariaat 
van de Stichting OKF. 

b. Indien bovengenoemde termijn wordt overschreden, zal het herzieningsverzoek niet-ontvankelijk 
worden verklaard. 

 

Artikel 4. Herziening - Ontvankelijkheid 

a. Het betreffende College toetst binnen 3weken na ontvangst van het verzoekschrift tot herziening 
of het aangeleverde verzoek voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

b. Indien het aangeleverde verzoek niet voldoet aan de voorwaarden die aan een dergelijk verzoek 
gesteld worden, dan: 

i. Meldt het betreffende College per direct1 schriftelijk aan de indiener van het verzoek 
dat het verzoek in eerste termijn niet  ontvankelijk is, met reden omkleed; 

ii. Geeft het College een tweede termijn beschikbaar (gangbaar: 10 dagen na 
dagtekening van bovengenoemde schriftelijke melding) aan de indiener om het 
verzoek alsnog te laten voldoen aan de gestelde voorwaarden; 

c. Indien ook na tweede termijn het aangeleverde verzoek tot herziening niet voldoet aan de 
gestelde voorwaarden, dan wordt het verzoek definitief niet-ontvankelijk verklaard, met reden 
omkleed. 

d.  

Artikel 5. Herziening - Behandeling 

a. Indien het aangeleverde verzoek voldoet aan de voorwaarden die aan een dergelijk verzoek 
gesteld worden, dan neemt het betreffende College het verzoek direct in behandeling. Dit wordt 
per direct2 gemeld aan de belanghebbenden. 

b. Om tot een oordeel te komen kan het betreffende College het noodzakelijk vinden om 
belanghebbenden te horen. 

c. Dit  horen zal ten alle tijden gebeuren indien door de indiener van het verzoek een beroep gedaan 
wordt op bijzondere omstandigheden. 

                                                      
1
 Hier wordt door alle partijen redelijkheid en billijkheid in acht genomen. 

2
 Zie voetnoot 1 
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d. Indien een belanghebbende gehoord wordt, dan zal daarvan een schriftelijk verslag gemaakt 
worden: 

i. Daarbij wordt evenwichtig aandacht besteed aan de argumentatie van indiener en 
betreffend College. 

ii. De betreffende belanghebbende zal verzocht worden om het verslag te controleren 
op feitelijke onnauwkeurigheden; de gebruikelijke termijn zal 1 week zijn. 

e. Het betreffende College zal in de regel binnen 3 weken haar oordeel betreffende het verzoek 
melden aan de belanghebbenden. Indien “horing” plaatsvindt zal deze termijn in de regel 6 
weken bedragen. 

f. Indien het betreffende College het niet mogelijk acht om binnen deze termijnen te oordelen, dan 
zal ze dat berichten aan de belanghebbenden, met reden omkleed. 

 

Artikel 6. Herziening - Resultaat 

a. Het betreffende College oordeelt over herzieningsverzoek; het oordeel kent naar buiten geen 
minderheidsstandpunt. 

b. In geval het betreffende College het herzieningsverzoek onderschrijft dan: 

c. In geval het betreffende College het herzieningsverzoek verwerpt dan: 

i. Wordt dat met reden omkleed. 

ii. Neemt het College per direct een voorlopig besluit, rekening houdend met haar 
oordeel over het verzoekschrift tot herziening. 

iii. Komt het College tot een definitief besluit conform de procedure alsof ze nog tot een 
besluit had moeten komen, rekening houdend met het voorlopig besluit en haar 
oordeel over het verzoek tot herziening. 

d. Indien het betreffende College niet respondeert binnen de gestelde termijn, met in acht neming 
van artikel 5, dan mag de indiener van het herzieningsverzoek het verzoek beschouwen als zijnde 
te zijn verworpen door dat College. 
 

Artikel 7. Besluitmelding 

a. Ieder besluit van een College is ondertekend door de secretaris of voorzitter van het betreffende 
College en van datum voorzien. 

b. Een besluit voortkomend uit een herzieningsverzoek wordt altijd gemeld aan alle 
belanghebbenden 

 

BEZWAAR, OPLEIDING GERELATEERD 

Artikel 8. Bezwaar 
Bezwaar tegen een besluit van het betreffende College is mogelijk conform het Reglement Bezwaar 
Voorwaarden en Reglement Bezwaar Uitvoering van de Stichting OKF. 
 
 

BEZWAAR, HERREGISTRTAIE  GERELATEERD 

Artikel 9. Bezwaar 

Bezwaar tegen een besluit van het betreffende College is alleen mogelijk bij de Commissie Kwaliteit van 
de NVKF, schriftelijk aan te melden bij de voorzitter of secretaris van de Commissie. 
 


