Accreditatie
APOOB – Kapitein Crespelstraat 26 – 1050 Brussel – 02/512.55.26

Raad van Beroep
Zal in geval van betwisting optreden als onafhankelijk rechter.

Samenstelling
De Raad wordt samengesteld uit geregistreerde opticiens -optometristen:
 1 voorzitter, lid van het register van opticiens/optometristen (3 jaar)
 4 werkende leden van het register van geaccrediteerde opticiens/optometristen (3 jaar) (2 FR +
2 NL)
De voorzitter heeft enkel stemrecht bij onverdeeldheid.
Deze mandaten zijn niet cumuleerbaar met mandaten uit andere raden van het Accrediteringsorgaan.

Bevoegdheden van de Raad van Beroep
De Raad van Beroep komt samen na klacht van een aanbieder en/of van deelnemers.
1.

Beslist of de betwisting ontvankelijk verklaard is.

2.

Bemiddelt bij betwistingen.

3.

Spreekt zich uit over de betwisting.

4.

Legt sancties op

Toekenning van mandaten
De toekenning van de mandaten zal bij stemming per groep georganiseerd worden.
(De mandaten van de opticiens-optometristen zullen bij stemming onder de leden van de opticiens -optometristen
georganiseerd worden).
Een brief of mail zal 3 maanden voor de hernieuwing van de mandaten verstuurd worden om de belanghebbenden op
te roepen.
Indien er meerdere kandidaten zijn voor het mandaat, zal een tweede brief of mail 2 maanden voor de hernieuwing van
het mandaat verstuurd worden om een stemming ov er de kandidaten aan te vragen. Eén maand voor de hernieuwing
van de mandaten zullen alle stemmen geteld worden.

Ontvankelijkheid van klachten
Betwistingen dienen schriftelijk aan de Raad van Beroep overgemaakt te worden.
De klacht dient duidelijk een aan tal elementen te omvatten:
 Onderwerp van de betwisting
 Betrokken partijen
 Voorafgaande pogingen en argumentatie ter verdediging van het standpunt
 Argumentatie van de tegenpartij

Bemiddelende rol
De Raad van Beroep zal in eerste instantie trachten te bemid delen tussen de betrokken partijen om zo
mogelijk nog een vergelijk te bekomen.
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Pas als deze poging niet voldoende is zal de Raad van Beroep het dossier inhoudelijk bestuderen.

Uitspraak beslissing
De Raad van Beroep neemt een standpunt in na studie van h et dossier en na de betrokken partijen
gehoord te hebben.
Deze uitspraak is bindend.

Sancties
De Raad van Beroep heeft het recht om sancties op te leggen aan aanbieders, vormingsactiviteiten en
deelnemers wanneer deze zich niet houden aan de uitspraak van de Raad van Beroep.
Sancties kunnen zijn:
 Het schrappen als aanbieder voor beperkte periodes, bepaald volgens de ernst van het dossier
 Schrappen van het kwaliteitslabel voor een vormingsactiviteit
 Verminderen van de toegekende AP’s aan een vormingsactivit eit
 Terugnemen van AP’s van deelnemers
 Schrappen van deelnemers uit het register.
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