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Heb je bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de LTC om je licentie stop te zetten of te verlagen, en ben je 
het niet eens met de definitieve beslissing, dan kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor 
Toetsing. 
 

1. Beroepschrift 
Wanneer de LTC haar definitieve beslissing heeft verzonden start de beroepsperiode waarin je je beroepsschrift 
kunt indienen. Dit beroepsschrift kun je per aangetekende brief of per email sturen naar: Commissie van Beroep 
voor Toetsing, postbus 225, 3440 AE Woerden of Beroep@nkbv.nl. In dit beroepsschrift neem je in ieder geval 
op: 

• Je naam, NKBV lidnummer en adres; 
• De datum waarop je de brief/ email stuurt; 
• De datum en omschrijving van de definitieve beslissing van de LTC waartegen je het beroep indient; 
• Je motivering van het beroep, waar mogelijk onderbouwd met documentatie. 

Dit beroepsschrift moet uiterlijk 30 dagen na de definitieve beslissing van de LTC in bezit zijn van de Commissie 
van Beroep voor Toetsing. Je ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. 
 

2. Verweer 
De LTC krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te laten weten op basis waarvan ze tot hun beslissing zijn gekomen. 
Ook jij ontvangt dit verweer. 
 

3. Behandeling 
Na ontvangst van het verweer krijgen beide partijen de tijd om aanvullende stukken in te dienen. Hiervoor hebben 
jij en de LTC maximaal 23 dagen de tijd, terwijl de Commissie van Beroep voor Toetsing zich alvast in de zaak 
verdiept. Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het verweer nemen zij hun besluit. Dit besluit delen zij met jou, de 
LTC en het NKBV bureau. De LTC zal op basis van dit besluit indien nodig hun definitieve beslissing herzien. 
 
Let op, vanaf het moment dat de LTC je licentie stop heeft gezet of heeft verlaagd, is je oude licentie niet 
meer geldig. Indien er spoedeisend belang bij is om je licentie toch geldig te houden, bijvoorbeeld 
wanneer je er financieel afhankelijk van bent, kun je een verzoek daartoe indienen bij de Commissie van 
Beroep voor Toetsing. Zij zullen uiterlijk 7 dagen na dit verzoek laten weten of ze het honoreren.   
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