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Heb je bezwaar gemaakt tegen je PVB uitslag of is deze ongeldig verklaard in verband met vermeende fraude, en 
ben je het niet eens met de definitieve beslissing van de LTC, 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 het beroep indient; 
• De datum en omschrijving van de definitieve beslissing van de LTC waartegen je het beroep indient; 
• De gronden voor het beroep. 

Dit beroepsschrift moet uiterlijk 10 werkdagen na de definitieve beslissing van de LTC in bezit zijn van de 
Commissie van Beroep voor Toetsing. Ontbreekt er iets in je beroep, dan krijg je 5 werkdagen om dit aan te 
vullen. Wordt dit niet binnen de termijn aangevuld, dan wordt het beroep niet in behandeling genomen. 
 

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

3. Behandeling 
De commissie van Beroep voor Toetsing kan op basis van het beroeps- en verweerschrift besluiten om de 
betrokkenen te horen. Binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verweerschrift beslist de Commissie van 
Beroep voor Toetsing. Zij kunnen deze termijn één maal verlengen met een maximum van 30 werkdagen. Zij 
deelt haar oordeel schriftelijk mee aan de indiener en de toetscommissie. Daarbij deelt de commissie mee welke 
maatregelen getroffen moeten worden naar aanleiding van dit oordeel. 
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