6.0.

REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP
OSTEOPATHIE
DEEL 1: College van Beroep

Begripsomschrijving
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder en wordt bedoeld met:
 Stichting: Stichting Het Nederlands Register voor Osteopathie
 Bestuur: Bestuur van de Stichting
 College: College van Beroep, een door de Stichting ingesteld College voor beroepszaken.
 College voor Osteopathie: een door de Stichting en de NVO ingesteld College tot taak hebbende de
bewaking van de kwaliteit van de osteopathische beroepsuitoefening.
 College van Toezicht Osteopathie: een door de Stichting ingesteld College tot taak hebbende de
tuchtrechtspraak in de osteopathie
 NRO: Nederlands Register voor Osteopathie
 Osteopathie: een vorm van geneeskunde die afgeleid kan worden uit de criteria v
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 Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie: een reglement waarin opgenomen
criteria voor de erkenning van opleidingen en nascholing in osteopathie zoals vastgesteld door het
College voor Osteopathie.
 Registratiecommissie NRO: de commissie welke opleidingen erkent en osteopaten inschrijft in het
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 NVO: Nederlandse Vereniging voor Osteopathie

Algemene bepaling
Artikel 2
1. Dit reglement is van toepassing op alle beroepsprocedures waarin door het College een beslissing
wordt gegeven.
Toelichting:
Op het moment van instelling zijn dit
a. alle beroepsprocedures vanwege de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, hierna te
noemen NVO, en vanwege alle leden van de NVO;
b. alle beroepsprocedures vanwege het Nederlandse Register Osteopathie, hierna te noemen NRO,
en
c. alle beroepsprocedures vanwege de registratiecommissie en de accreditatiecommissie van het
NRO of zoals beschreven in haar reglementen;
d. alle beroepsprocedures vanwege het College van Toezicht, en vanwege partijen in betreffende
tuchtrechtzaken, voor zover beschreven in haar reglement.
2. Het reglement is opgesteld op basis van de statuten van de Stichting , van de Nederlandse Vereniging
voor Osteopathie, het College voor Osteopathie, de reglementen van de registratie- en accreditatiecommissie, en het reglement College van Toezicht.

Leden van het College
Artikel 3
1. Het College bestaat uit drie onafhankelijke leden-juristen, twee osteopaat-leden die ingeschreven
staan in het register NRO en tevens lid zijn van de NVO, alsmede drie plaatsvervangend onafhankeCollege voor Beroep DEF per 1-1-2007
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lijke leden, twee plaatsvervangend osteopaat-leden.
2. De onafhankelijke leden worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de Stichting.
3. De osteopaat-leden worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de Stichting, gehoord het
bestuur van de NVO.
4. Het College benoemt zelf zijn voorzitter, alsmede een plaatsvervangend voorzitter, die gekozen dienen te worden uit de onafhankelijke leden. De voorzitter houdt deze functie tot de herbenoemingsdatum of tot zijn aftreden als Collegelid. De voorzitter kan zijn werkzaamheden deels of geheel overdragen aan de plaatsvervangend voorzitter.
5. De benoeming geschiedt voor een periode van 5 jaar, met de eenmalige mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens 5 jaar.
6. Een lid van het College kan tussentijds worden ontslagen indien de overige leden hiertoe unaniem op
zwaarwegende gronden een schriftelijk verzoek doen aan het bestuur van de Stichting.
7. Het lid van het College, dat ingevolge dit artikel moet aftreden, behoudt zijn bevoegdheid met betrekking tot de zaken, aan welker behandeling hij heeft deelgenomen en die op het tijdstip van aftreden
nog niet zijn afgedaan.
8. Indien leden tussentijds willen aftreden stellen zij met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3
maanden het College en het bestuur van de Stichting hiervan schriftelijk op de hoogte.
9. Tussen de leden van College van Beroep mag niet bestaan de verhouding van echtgenoten of bloedof aanverwantschap tot en met de derde graad, een overeenkomst tot de gezamenlijke uitoefening
van de osteopathie of een verhouding van ondergeschiktheid.
10. Een lid van het College kan niet tevens lid zijn van een van de besturen van deelnemende organisaties, van de Registratiecommissie NRO, van de Accreditatiecommissie NRO of het College voor Osteopathie, de klachtencommissie of het College van Toezicht.

Secretaris-jurist
Artikel 4
1. Een der jurist-leden fungeert, eventueel per casus op roulatiebasis, tevens als secretaris-jurist en
wordt benoemd door het College zelf.
2. De secretaris-jurist draagt zorg voor de procedurele gang van zaken en voor de noodzakelijke
verslaglegging.
3. De secretaris-jurist wordt ondersteund door het secretariaat.

Verschoning en wraking
Artikel 5
1. Een lid van het College kan zich verschonen en kan worden gewraakt indien er te zijnen aanzien feiten of omstandigheden bestaan, waardoor in het algemeen de onpartijdigheid van het College schade
zou kunnen lijden.
2. Een verzoek tot wraking dient te worden gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de verzoeker
bekend zijn geworden, doch uiterlijk binnen vier weken nadien. Over de wraking wordt door de overige
leden van het College zo spoedig mogelijk beslist. Ingeval van staking van stemmen wordt het
verzoek tot wraking ingewilligd.
3. Doorhaling van zijn inschrijving in het NRO of schorsing van die inschrijving ingevolge een uitspraak
van het College van Toezicht heeft voor een lid-osteopaat of plaatsvervangend lid-osteopaat van het
College van Beroep tot gevolg dat zijn functie bij het College per direct een einde neemt.
4. Een nog niet onherroepelijk geworden beslissing tot oplegging te zijnen aanzien van een schorsing of
doorhaling heeft voor een (plaatsvervangend) lid-osteopaat van het College van Beroep tot gevolg dat
hij in zijn functie bij dat College per direct is geschorst.
5. Een lid dat zich heeft verschoond of is gewraakt, wordt vervangen door een plaatsvervangend lid.

Geheimhouding
Artikel 6
1. De zittingen van het College zijn niet-openbaar, tenzij het College anders beslist.
2. Het is aan de leden en plaatsvervangend leden van het College verboden:
a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen bekend te maken;
b. de gevoelens te openbaren, welke binnen de commissie over aanhangig gemaakte tuchtzaken,
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zijn geuit;
c. met een bij het College aanhangige zaak of met een zaak, die naar zij weten of vermoeden bij het
College aanhangig gemaakt zal worden, zich in te laten in enig onderhoud of gesprek met belanghebbenden of van dezen enige bijzondere inlichting of schriftelijk stuk aan te nemen.
De leden en plaatsvervangend leden van het College, het secretariaat van het NRO, alsmede de
door het College gehoorde getuigen en deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding van al datgene,
wat hen ter kennis is gekomen. Uitspraken mogen, behalve aan de betreffende persoon en het betreffend orgaan, alleen geanonimiseerd openbaar gemaakt worden.

Besluitvorming
Artikel 7
1. Het College beslist bij meerderheid van stemmen; de mening van de minderheid wordt niet vermeld.
2. Wanneer drie of meer opvattingen zijn gegeven, wordt beslist in de zin die het meest overeenkomt
met de opvatting van de meerderheid.
3. Voor de behandeling van beroepszaken vormt het College een kamer bestaande uit de voorzitter of
diens plaatsvervanger, een onafhankelijk lid en een osteopaat-lid. Besluiten betreffende de beroepszaak worden genomen door de aan de beroepszaak toegewezen kamer.
4. Over andere onderwerpen wordt door het voltallig College besloten.

Financiering - Algemeen
Artikel 8
1. Het beheer van de financiën van het College wordt gevoerd door het bestuur van de Stichting in goed
overleg met het College. Uit de rekening en verantwoording van de Stichting is duidelijk af te lezen
welke onderdelen het College betreffen. Hierin is een duidelijk onderscheid in algemene en zaakgebonden kosten aangebracht.
2. De leden van het College ontvangen ten laste van de begroting van het NRO vergoeding van kosten
volgens een algemene regeling vastgesteld door het bestuur van het NRO.
3. De voorzitter van het College kan aan door het College opgeroepen deskundigen een honorarium
voor hun bericht toekennen. Aan door het College opgeroepen getuigen en deskundigen kan vergoeding van reis- en verblijfkosten alsmede een schadevergoeding wegens praktijkderving worden
toegekend. Deze honoraria en vergoedingen zijn ten laste van het NRO.
4. (On)kosten van getuigen en deskundigen opgeroepen door een belanghebbende zijn voor die belanghebbende.
5. De kosten van de leden van het College zoals vermeld in het tweede lid, het honorarium van de
(plaatsvervangend) secretaris, de kosten van getuigen en deskundigen voor zover opgeroepen door
het College en alle verdere zaakgebonden onkosten van het College worden door het bestuur van de
Stichting in rekening gebracht bij de organisatie tegen wiens besluit/beslissing beroep is ingesteld. Dit
kunnen dus onderscheidenlijk zijn:
a. de NVO;
b. voor de Registratiecommissie NRO ten laste van de registerleges;
c. voor de Accreditatiecommissie NRO ten laste van de registerleges;
d. voor het College van Toezicht ten laste van de registerleges.
6. De door de leden van het College in de uitoefening van hun functie noodzakelijkerwijs gemaakte algemene niet rechtstreeks met enige zaak verband houdende kosten worden door de Stichting als een
opslag op de zaakgebonden kosten ten laste gebracht van de NVO en/of de registerleges.
7. Jaarlijks voor 1 oktober overlegt het College met het bestuur van de Stichting over haar eventuele
wensen voor het komende begrotingsjaar.
Financiering –Zaakgebonden
Artikel 9
1. Het College neemt een ingediend beroep eerst in behandeling nadat betrokkene het griffiegeld heeft
voldaan. De hoogte van het griffiegeld wordt jaarlijks door het Bestuur van de Stichting vastgesteld, en
wordt initieel op €200,
-- gesteld. Indien appellant niet tijdig, dat is binnen de beroepstermijn, aan zijn
betalingsverplichting voldoet, dan zal zijn beroep niet ontvankelijk worden verklaard.
2. In afwijking van het gestelde in het artikel 8 vierde lid kan het College bij kennelijk onredelijke bezwaren van één der partijen besluiten tot een kostenverdeling waarbij wordt aangesloten bij normen die
daartoe in het burgerlijk recht gebruikelijk zijn. Deze kostenverdeling mag echter niet in belangrijke
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mate belemmerend werken in de overwegingen van een der partijen ten aanzien van een beroepsgang.
3. De eigen (on)kosten van de partijen in het beroep worden niet vergoed. Indien evenwel beide partijen
daarom verzoeken, kan hieromtrent ook een bindende uitspraak worden gedaan door het College.

Secretariaat
Artikel 10
1. Het College wordt administratief ondersteund door het secretariaat van het NRO.
2. Het College van Beroep en haar secretariaat zijn gevestigd ten kantore van het Nederlands Register
voor Osteopathie. Zij kunnen ook buiten de vestigingsplaats zitting houden.
3. Alle eerste oproepingen van partijen, van getuigen en deskundigen voor zover deze door het College
zijn uitgenodigd, de toezending van de uitspraak aan partijen, alsmede de verzending van onvervangbare (dus niet kopieerbare) stukken, geschieden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
4. Zodra een zaak is afgerond, zenden de leden van het College alle in hun bezit zijnde op de zaak betrekking hebbende stukken naar de secretaris van het NRO, die zorg draagt dat een volledig dossier
achter gesloten deuren in het NRO-archief wordt bewaard en die overtollig geworden stukken vernietigt. Alleen het College heeft om haar moverende redenen de bevoegdheid het archief te openen. Een
dossier wordt na verloop van 10 jaar vernietigd of geanonimiseerd met weglating van alle persoonlijke
gegevens bewaard.
5. De kosten van het secretariaat worden onderscheiden in algemene kosten en zaakgebonden kosten
waarbij deze laatste per zaak bijgehouden worden.
Termijnen
Artikel 11
1. Op de in dit reglement gestelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.
2. Alle termijnen bedoeld in dit reglement beginnen te lopen met de eerste dag na de dag van
dagtekening van het betrokken document waarbij de termijn is gesteld althans het document waarvan
het gaan lopen van de termijn afhankelijk is.
3. Indien als gevolg van overmacht een in het reglement genoemde termijn door het College wordt overschreden, heeft dit geen consequenties voor de verdere behandeling van het beroep. Wel worden betrokkenen van de overschrijding op de hoogte gebracht.
Jaarverslag
Artikel 12
Jaarlijks voor 1 mei brengt het College een schriftelijk openbaar verslag uit aan de Stichting, de NVO, het
College voor Osteopathie, en aan de registratiecommissie en accreditatiecommissie van het NRO. De in
het afgelopen verslagjaar in behandeling genomen én afgehandelde beroepszaken worden geanonimiseerd, met vermelding van de aard van het beroep en het besluit, kort weergegeven. Dit verslag kan eventueel ook gepubliceerd worden als onderdeel van het jaarverslag van de Stichting.

Instelling en wijziging reglement College
Artikel 13
1. Het College is ingesteld door de Stichting.
2. Wijzigingen van dit reglement behoeven, kennis genomen hebbende van het schriftelijke commentaar
van het College van Beroep, de instemming van ten minste twee/derde meerderheid van stemmen in
elk van beide bestuursvergaderingen van NVO en NRO waarin twee/derde van alle fungerende
bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, vereist.

Slotbepalingen
Artikel 14
De uitspraken van het College zijn bindend. Tegen de uitspraken van het College is mitsdien geen bezwaar of beroep mogelijk.
Artikel 15
Over alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College.
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DEEL 2: Procesorde

Instelling beroep
Artikel 16
1. Het College behandelt de ingestelde beroepen tegen beslissingen:
a. van de NVO, voor zover deze beroepsmogelijkheden in hun statuten zijn vastgelegd.
b. van de registratiecommissie van het NRO;
c. van de accreditatiecommissie van het NRO:
d. van het College van Toezicht Osteopathie.
e. Het beroep dient schriftelijk middels een gedagtekend en gemotiveerd beroepschrift aan het
adres van het secretariaat van het College te worden ingediend, vergezeld van de beslissing
waartegen het beroep wordt ingesteld. Het beroepschrift is ondertekend door de appellant, zijn
advocaat of procureur of een andere gemachtigde.
2. De secretaris van het College deelt, zodra de stukken zijn ontvangen, aan de voorzitter van betreffende vereniging, registratiecommissie of accreditatiecommissie, of College van Toezicht mede, dat
er bij het College beroep is ingesteld, met vermelding van de beslissing, waartegen beroep is ingesteld.
3. Wanneer een beroep kennelijk gegrond of kennelijk ongegrond of kennelijk niet ontvankelijk is, mag
het College dit beroep schriftelijk afdoen. In alle andere gevallen zal een zaak mondeling ter zitting
behandeld worden wanneer het College of een der partijen dit wenst.
4. Het College kan de betrokkenen oproepen voor haar ter zitting te verschijnen. Betrokkenen zijn in dat
geval verplicht bij de mondelinge behandeling ter zitting te verschijnen.
5. Het College neemt een beslissing zo mogelijk binnen drie maanden nadat het secretariaat de stukken
heeft ontvangen. Wat betreft een beroep tegen een besluit van de accreditatiecommissie NRO geldt
een termijn van zo mogelijk 4 weken. De beslissing wordt schriftelijk aan de betrokkenen en aan de
voorzitter van betreffende vereniging of registratiecommissie of accreditatiecommissie meegedeeld.

Behandeling
Artikel 17
1. Appellant wordt binnen één maand na ontvangst van de beroepschrift schriftelijk op de hoogte gesteld
van de te volgen procedure.
2. Indien een beroepschrift in behandeling wordt genomen, verzoekt het College om instemming bij de
appellant om een afschrift van de Beroepschrift toe te zenden aan de verweerder en dat, indien
appellant een patiënt van verweerder is, de verweerder informatie uit het dossier van de appellant
welke ter zake is, aan de College van Beroep bekend mag maken. Wordt dit geweigerd dan wordt de
zaak geseponeerd.
3. Na ontvangst van voornoemde instemming zendt het College een afschrift hiervan en een afschrift
van het beroepschrift aan de verweerder. De verweerder wordt medegedeeld dat deze binnen één
maand na verzending een verweerschrift kan indienen.
4. Tegelijk met de verzending van een afschrift van het beroepschrift stelt het secretariaat van het
College van Beroep beide partijen op de hoogte van de samenstelling van het College.
5. De voorzitter van het College van Beroep kan, indien hij daartoe termen aanwezig acht, na binnenkomst van het verweerschrift alsnog artikel 16 lid 3 toepassen.
6. Van het verweerschrift zendt het College een afschrift aan de appellant.
7. Indien daartoe aanleiding bestaat, geeft het College aan partijen gelegenheid tot schriftelijke re- en
dupliek.
8. Voor elke gelegenheid tot reactie gegeven door het College geldt een periode van een maand na dagtekening van de brief van het College. Deze termijnen kunnen op verzoek van de desbetreffende partij
eenmaal worden verlengd met een door het College te bepalen termijn.
9. Indien de betreffende partij niet reageert binnen de gestelde termijn, wordt zij geacht geen gebruik te
willen maken van de gelegenheid om te reageren. Een na de tweede termijn ingediende reactie wordt
geacht niet te zijn ingediend.
10. Wanneer de verweerder geen verweer voert, wordt het beroep gegrond verklaard, tenzij het beroep
het College ongegrond voorkomt.

Artikel 18
Appellant en verweerder zijn bevoegd zich bij de behandeling van het beroep door een raadsman of
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gemachtigde als bedoeld in artikel 16 lid 1e te laten bijstaan.
Artikel 19
1. Is het College van mening dat voldoende gelegenheid gegeven is tot het uitwisselen van standpunten,
dan besluit het College over de verdere procesorde.
2. Indien het College van mening is, dat het beroep geen mondelinge behandeling behoeft, bericht zij dit
aan appellant en verweerder.
3. Indien appellant of verweerder, dan wel beiden, binnen veertien dagen na dagtekening van dit bericht
daartoe de wens te kennen geven, zal het College overgaan tot mondelinge behandeling van de zaak.
4. Indien het College mondelinge behandeling wenselijk acht, dan wel indien lid 3 van toepassing is,
roept de secretaris de appellant en verweerder schriftelijk op de zitting te verschijnen, onder
mededeling van de plaats, de dag en het uur van aanvang van de zitting, de samenstelling van het
tuchtcollege, de plaats waar en de tijdstippen waarop de processtukken ter inzage liggen, en de
namen van de getuigen en de deskundigen die harerzijds zijn opgeroepen, of waarvan reeds bekend
is dat zij door partijen zullen worden opgeroepen.
5. Deze zitting dient plaats te vinden binnen 2 maanden na ontvangst van het laatste bericht, of binnen 2
maanden na het verlopen van de laatste gestelde termijn.
6. Partijen, getuigen en deskundigen worden voor de mondelinge behandeling opgeroepen op een termijn van ten minste drie weken.
Artikel 20
1. Het College kan zowel ambtshalve als op verzoek van één der partijen, getuigen en deskundigen
oproepen en horen.
2. Aan deskundigen kan ook worden verzocht schriftelijk bericht te brengen, voordat de mondelinge behandeling plaatsvindt.
3. Deze zijn, indien ingeschreven in het NRO, verplicht te verschijnen en op de te stellen vragen te antwoorden, onverminderd hun eventueel wettelijk recht zich van het afleggen van een getuigenis,
respectievelijk verklaring te verschonen.
4. Het niet voldoen door registerleden aan hun verplichting als getuige of deskundige te verschijnen kan
worden aangemerkt als een tuchtrechtelijk vergrijp waarvoor een geldboete kan worden opgelegd.
Artikel 21
1. De namen van de getuigen en de deskundigen die partijen zijn opgeroepen, worden ten minste twee
weken vóór de zitting aan de secretaris van het College meegedeeld. De secretaris brengt partijen
onverwijld op de hoogte van de namen van de getuigen en deskundigen die nog niet bij hen bekend
zijn.
2. Processtukken kunnen uiterlijk tot twee weken vóór de zitting bij de secretaris worden ingediend.
3. Behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling aan de voorzitter, zijn partijen verplicht om ter
mondelinge behandeling te verschijnen. In geval van bijzondere omstandigheden kunnen zij zich ter
zitting laten vertegenwoordigen.
Artikel 22
1. De voorzitter opent, leidt en sluit de zitting.
2. Hij handhaaft de orde op de zitting.
3. De voorzitter kan degene die tijdens de zitting de stilte of orde verstoort dan wel tekenen van goed- of
afkeuring geeft, opdragen de bijeenkomst te verlaten.
Artikel 23
De voorzitter beslist omtrent de ter zitting opkomende geschillen betreffende de wijze waarop de zaak
wordt behandeld.
Artikel 24
1. Appellant en verweerder, en alle verschenen getuigen en deskundigen worden door de voorzitter
gehoord in, zo zij zijn verschenen, tegenwoordigheid van partijen. De voorzitter bepaalt de volgorde
van het horen. De andere leden van het College kunnen eveneens vragen stellen.
2. Door tussenkomst van de voorzitter kunnen de appellant en verweerder vragen stellen aan de getuigen en de deskundigen.
Artikel 25
Aan de verweerder wordt het laatste woord gelaten.
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Artikel 26
1. Van het verhandelde ter zitting wordt een verslag gemaakt, dat door voorzitter en secretaris wordt ondertekend.
2. Indien door appellant of verweerder ter zitting pleitnota's of andere documenten worden overgelegd,
wordt daarvan melding gemaakt in het verslag. De inhoud van de overgelegde stukken wordt geacht
deel uit te maken van het verslag.
3. Het College beraadslaagt en beslist in raadkamer en baseert de uitspraak uitsluitend op hetgeen ter
zitting aan de orde gekomen is en op de processtukken.
Artikel 27
1. Het College kan het beroepen besluit c.q. de beroepen uitspraak in beroep:
a. bevestigen;
b. geheel of gedeeltelijk vernietigen.
2. Indien het College het beroepen besluit respectievelijk de beroepen uitspraak geheel of gedeeltelijk
vernietigt, stelt zij daarvoor een nieuw besluit respectievelijk nieuwe uitspraak in de plaats.
Artikel 28
1. De uitspraak wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Bij verhindering van een van hen
wordt diens plaats ter zake van de ondertekening ingenomen door een ander lid van het College dat
de behandeling van de zaak ter zitting heeft bijgewoond. De uitspraak wordt te allen tijde door twee
verschillende leden van het College ondertekend.
2. De uitspraak wordt gedagtekend en vermeldt de datum van bekendmaking of verzending.
3. De uitspraak van het tuchtcollege bevat minimaal:
a. de naam, de voornamen en de woonplaats van de appellant;
b. de naam, de voornamen en, voor zover bekend, het werkadres van de verweerder;
c. de naam en de voornamen van de raadsman of gemachtigde van de appellant en de verweerder,
alsmede de plaats waar deze personen hun beroep uitoefenen;
d. een omschrijving van de feiten en omstandigheden die naar aanleiding van het beroep zijn onderzocht;
e. de gronden van het besluit van de uitspraak.
f. de namen van de voorzitter, de secretaris en de andere leden van het tuchtcollege die de zaak
hebben behandeld.
g. de dagtekening
Artikel 29
Het College kan bepalen, dat haar uitspraak op een door haar te bepalen wijze openbaar zal worden gemaakt, al dan niet met de opneming van de motivering. Deze bijzondere bepaling wordt in de uitspraak
vermeld. In geval van openbaarmaking wordt de uitspraak geanonimiseerd.

College voor Beroep DEF per 1-1-2007
Copyright © NVO en/of NRO

7/8

6.0.

Overgangsbepaling en inwerkingtreding

Overgangsbepaling
Artikel 30
1. Alle lopende zaken, waarvoor als peildatum geldt de datum van ontvangst van een beroepschrift,
vallen onder de oude regeling.
2. Wat betreft de zittingsduur van de leden van het College van Beroep wordt geteld vanaf hun datum
van benoeming. Indien een der leden blijkt langer dan 10 jaar zitting te hebben in het College, dan zal
zijn termijn definitief beëindigd worden 1 jaar na inwerkingtreding van dit nieuwe reglement.

Inwerkingtreding
Artikel 31
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1-1-2007 en vervangt het Reglement College van Beroep
voor de osteopathie.

Aldus besloten op

(datum)
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