
 
Reglement procedure, bezwaar en beroep en inzake accreditatie en (her)certificatie 

Artikel 1 – Definities 
In dit reglement wordt verstaan onder 
• Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD): de Nederlandse Vereniging voor 

Duikgeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder 
dossiernummer: 40481721; 

• Bestuur: het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD); 
• Commissie van Deskundigen (CVD): de door het bestuur ingestelde Commissie van Deskundigen 

Duikgeneeskunde; 
• Commissie Certificatie Duikgeneeskundigen (CCD): de door het bestuur ingestelde Commissie 

Certificatie Duikgeneeskundigen 
• Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 

communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen 
mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

• Reglement: dit reglement van Bezwaar en Beroep en zoals dit van tijd tot tijd zal luiden; 
• Opdrachtgever: een opdrachtgever zoals omschreven in de algemene voorwaarden voor 

accreditatie en certificatie;  
• Accreditatie: accreditatie zoals omschreven in de algemene voorwaarden voor accreditatie en 

certificatie;  
• (Her)certificatie: (her)certificatie zoals omschreven in de algemene voorwaarden voor 

accreditatie en certificatie;  
• (Duiker)arts: een (duiker)arts zoals omschreven in de algemene voorwaarden voor accreditatie 

en certificatie.  

Artikel 2. Positionering van de Reglement  
Dit reglement is het reglement zoals bedoeld in Artikel 9 van het “Reglement Commissie Certificering 
Duikgeneeskundigen: beroep inzake certificatie”, en vormt daarmee één geheel. 

Artikel 3. Aanvang van de accreditatie of (her)certificatie procedure 
De procedure van accreditatie of (her)certificatie start nadat Opdrachtgever zich heeft aangemeld op 
de website van de NVD en de accreditatie- of (her)certificatiekosten heeft voldaan. De kosten voor 
accreditatie en (her)certificatie zullen worden bekend gemaakt op de website van de NVD: 
www.duikgeneeskunde.nl. 

 Artikel 4. Procedure van accreditatie of (her)certificatie 
De Opdrachtgever krijgt een link naar de website van de NVD waarmee de Opdrachtgever kan 
inloggen. De Opdrachtgever zal de NVD alle gegevens verschaffen die de NVD nodig acht om een 
accreditatie- of (her)certificatieaanvraag op de juiste manier te behandelen. De gegevens worden 
vervolgens gecontroleerd op volledigheid. Een aanvraag voor (her)certificatie wordt beoordeeld door 
de (secretaris van) de CCD of een functionaris die daarvoor de door de NVD is aangesteld, zo nodig in 
overleg met de (secretaris van) de CVD. Een aanvraag voor accreditatie wordt behandeld door de 
secretaris en minstens 2 leden van de Commissie van Deskundigen. Indien aan alle vereisten voor 
(her)certificatie is voldaan, dan zal de Opdrachtgever van een (her)certificatie binnen 4 weken na 
aanmelding bericht krijgen van de secretaris van de CCD of een functionaris die daarvoor de door de 
NVD is aangesteld, dat de aanvraag voor (her)certificatie is goedgekeurd. Indien aan alle vereisten 
voor accreditatie is voldaan, dan zal de Opdrachtgever van een accreditatie binnen 4 weken na 
aanmelding bericht krijgen van de secretaris van de CVD of een functionaris die daarvoor de door de 
NVD is aangesteld. Indien niet aan alle vereisten voor (her)certificatie is voldaan, dan zal de 



 
Opdrachtgever hiervan bericht krijgen van de secretaris van de CCD, met een duidelijke motivatie 
waarom de aanvraag is afgewezen. Indien niet aan alle vereisten voor accreditatie is voldaan, dan zal 
de Opdrachtgever hiervan bericht krijgen van de secretaris van de CVD, met een duidelijke motivatie 
waarom de aanvraag is afgewezen.  

Artikel 5. Aanleveren van onvolledige of onjuiste gegevens  
Bij het aanleveren van onvolledige of onjuiste gegevens zal de (secretaris van) de CCD, de secretaris 
van de CVD of een functionaris die daarvoor de door de NVD is aangesteld de Opdrachtgever binnen 
4 weken hiervan op de hoogte stellen. De Opdrachtgever krijgt dan 2 weken de tijd om de gegevens 
aan te leveren. Als deze aanvullende gegevens niet binnen de gestelde termijn of onvolledig worden 
aangeleverd, dan kan de NVD de accreditatie- of (her)certificatieprocedure afbreken zonder dat 
restitutie van de accreditatie- c.q. (her)certificatiekosten aan Opdrachtgever verschuldigd is door de 
NVD.   

Artikel 6. Toelating tot de procedure Bezwaar en Beroep  
Toegelaten tot de procedure Bezwaar en Beroep worden de Opdrachtgevers waarvan de Accreditatie 
of de (Her)certificatie zijn afgewezen door de (secretaris van) de CCD, de (secretaris van de) CVD of 
een functionaris die daarvoor de door de NVD is aangesteld, zoals omschreven in Artikel 4.  

Artikel 7. Instellen van bezwaar 
Het bezwaar tegen een beslissing kan schriftelijk worden ingesteld bij de secretaris van de CVD, via 
cvd@duikgeneeskunde.nl, binnen 6 weken na de datum waarop de uitslag van de accreditatie of 
(her)certificatie) aan Opdrachtgever is medegedeeld. Aan het instellen van bezwaar zijn geen kosten 
verbonden.  

Artikel 8. Beoordeling van het Bezwaar 
Het bezwaar zal worden beoordeeld door de CVD binnen 6 weken na de datum dat de secretaris van 
de CVD het bezwaar heeft ontvangen. Een bezwaar dient door het volledige CVD behandeld te 
worden, tenzij er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld door ziekte van een van de leden, of 
onbereikbaarheid van een van de leden door bijvoorbeeld vakantie of anderszins. Het bezwaar kan 
worden toegekend of worden afgewezen. Als het bezwaar wordt toegewezen, dan volgt alsnog 
accreditatie of (her)certificatie van Opdrachtgever voor de aangevraagde activiteit. Wordt het 
bezwaar afgewezen, dan blijft de oorspronkelijke beslissing van de (secretaris van de) CCD, de 
(secretaris van de) CVD of een functionaris die daarvoor de door de NVD is aangesteld gehandhaafd. 
Indien het bezwaar wordt afgewezen, dan zal de Opdrachtgever hiervan bericht krijgen van de 
secretaris van de CVD, met een duidelijke motivatie waarom de aanvraag is afgewezen.   

Artikel 9. Instellen van Beroep 
Beroep staat open voor de Opdrachtgever waarvan een bezwaar is afgewezen door de CVD zoals 
omschreven in Artikel 8. Het Beroep tegen een beslissing aangaande bezwaar van de CVD kan 
schriftelijk worden ingesteld bij de secretaris van het bestuur, via secretaris@duikgeneeskunde.nl, 
binnen 6 weken na de datum waarop de uitslag van het bezwaar betreffende accreditatie of 
(her)certificatie aan Opdrachtgever is medegedeeld.  Aan het instellen van beroep zijn kosten 
verbonden. Voor (her)certificatie bedragen deze kosten € 100,- voor leden van de NVD en € 200,- 
voor niet-leden van de NVD. Voor accreditatie bedragen deze kosten € 300,-.  

Artikel 10. Samenstelling van de beroepscommissie  
Het bestuur draagt zorg voor het (ad hoc) formeren van een beroepscommissie, bestaande uit een 
jurist, een deskundige op het gebied van de duikgeneeskunde en/of hyperbare geneeskunde, en een 
bestuurslid. De beroepscommissie kent een voorzitter (jurist). De voorzitter roept de vergadering van 



 
de beroepscommissie bijeen, en zorgt voor een goede gang van zaken tijdens de beoordeling van het 
beroep. De beroepscommissie kent een secretaris en een lid. De secretaris wordt in onderling 
overleg benoemd, en draag zorg voor de schriftelijke vastlegging van het besluit en de onderliggende 
motivatie. De secretaris verzorgt ook de bekend stelling van de uitslag van het beroep aan de 
Opdrachtgever.  

Artikel 11. Positionering van de beroepscommissie 
De beroepscommissie handelt autonoom. Er moet zorg voor worden gedragen dat er geen sprake is 
van potentiële belangenverstrengeling van (een van de leden van) de beroepscommissie. 

Artikel 12. Beoordeling van het beroep 
Het beroep zal worden beoordeeld door de beroepscommissie binnen 12 weken na de datum dat de 
secretaris van het bestuur het beroep heeft ontvangen. Het beroep kan worden toegekend of 
worden afgewezen. Als het beroep wordt toegewezen, dan volgt alsnog accreditatie of 
(her)certificatie van Opdrachtgever voor de aangevraagde activiteit. Wordt het beroep afgewezen, 
dan blijft de beslissing van de CVD gehandhaafd. Indien het beroep wordt afgewezen, dan zal de 
Opdrachtgever hiervan bericht krijgen van de secretaris van de beroepscommissie, met een 
duidelijke motivatie waarom de aanvraag is afgewezen.  

Artikel 13. Finaliteit van de uitspraak van de Beroepscommissie  
De uitspraak van de beroepscommissie is definitief, tegen de uitspraak van de beroepscommissie is 
geen verzet mogelijk, anders dan bij de ten deze bevoegde rechtbank, binnen zes weken na 
dagtekening van het besluit.   

Artikel 14. Vergoeding voor de Beroepscommissie 
Het lid van het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de activiteiten die worden verricht in het 
kader van de beroepscommissie. De vergoeding voor de overige leden zal plaats vinden op basis van 
declaratie van uren, met een maximum van 4 uur per casus per lid. Het vergoedingentarief voor niet-
bestuursleden bedraagt € 90,- ex. btw per uur. Mochten er belangrijke afwijkingen te verwachten zijn 
in te declareren uren of tarieven, dan dient dit te worden overleg met en goedgekeurd door de 
penningmeester van het bestuur.  

Artikel 15. Wijziging tarieven en vergoedingen 
De NVD behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor bezwaar, 
beroep en vergoedingen te wijzigen. Deze wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van 
de NVD: www.duikgeneeskunde.nl. Lopende procedures zijn uitgezonderd van de wijzigingen in 
Tarieven en Vergoedingen.  

Artikel 16. Overgangsregeling registratie SCAS-sportduikkeuringsartsen als duikerarts-S  
De “overgangsregeling registratie SCAS-sportduikkeuringsartsen als Duikerarts-S” zal worden bekend 
gemaakt op de website van de NVD: www.duikgeneeskunde.nl. Hierin kunnen bepalingen staan voor 
wat betreft de procedure en beoordeling van (her)certificatie van (duiker)artsen. De bepalingen in de 
“overgangsregeling” prevaleren over de bepalingen in dit reglement.     

Artikel 17. Slotbepaling  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.  
 
Dit reglement is vastgesteld door bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde, 
Utrecht, 09-03-2021  


