STROOMSCHEMA BEZWAAR
Bezwaarprocedure na het niet verlengen van een licentie

Bezwaarperiode

Behandeling door LTC

Mogelijke verlenging
behandeling LTC

Wanneer je het niet eens bent met een besluit van de Licenties- en Toetsingscommissie over het niet verlengen,
of het verlagen van je licentie, dan kun je daar bezwaar tegen maken.
1. Bezwaar
Bezwaar maken doe je door uiterlijk 20 werkdagen na het besluit van de LTC een email te sturen naar
Licenties@nkbv.nl In deze mail vermeld je je naam en NKBV lidnummer. Daarnaast geef je aan waartegen je
bezwaar maakt en onderbouw je waarom. Vul waar mogelijk je activiteiten, die je eerder in MijnNKBV.nl hebt
opgenomen, aan om je bezwaar te ondersteunen. Dit aanvullen doe je door in je bezwaar je activiteiten te
benoemen in de verschillende categorieën, waarbij je aangeeft wat je hebt gedaan, wanneer, waar en hoeveel
uur je daar naar schatting mee bezig was. Zie de flyer Licentieverlenging voor meer details over wat de
voorwaarden zijn voor licentieverlenging.
2. Behandeling door de LTC
Nadat je bezwaar is ontvangen door de LTC zullen zij dit zo spoedig mogelijk behandelen. Zij hebben daar 20
werkdagen voor, maar kunnen indien nodig deze periode éénmalig verlengen met 20 dagen.
3. Definitieve beslissing LTC
De LTC laat zo snel mogelijk weten of ze het bezwaar gegrond vinden. Op basis daarvan nemen zij een nieuwe
beslissing, of laten zij weten waarom ze bij hun eerdere beslissing blijven. Dit is de definitieve beslissing van de
LTC.
Ben je het niet eens met deze definitieve beslissing? Dan kun je daartegen in beroep gaan bij de Commissie van
Beroep voor Toetsing.

Let op, vanaf het moment dat de LTC je licentie stop heeft gezet of heeft verlaagd, is je oude licentie niet
meer geldig. Op dat niveau kun je dan ook geen instructie, begeleiding of training meer verzorgen.

