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1.

Toelatingseisen kernlidmaatschap

1.1

Diploma
Het kandidaat-kernlid dient aantoonbaar in bezit te zijn van een geldig diploma gewichtsconsulent van een door de BGN geaccrediteerde opleiding. Een actueel overzicht van de geaccrediteerde opleidingen tot gewichtsconsulent staat op de BGN-website. Een kopie van het
diploma dient het kandidaat-kernlid digitaal mee te sturen (te uploaden) bij zijn lidmaatschapsaanvraag.
Het diploma wordt alleen dan als geldig erkend als het voorzien is van de volledige naam van
de geëxamineerde, het logo en handtekening(en) van het betreffende opleidingsinstituut,
alsmede het resultaat en de datum van het examen. Is het diploma bij aanvang van het lidmaatschap ouder dan twee jaar, dan geldt een hogere nascholingseis voor de eerste periode
van zijn lidmaatschap.
Teneinde het kennisniveau up-to-date te houden en uit te breiden, verplicht ieder BGN lid
zich om in een bepaalde periode een aantal nascholingspunten te behalen. Een kandidaatkernlid dat in het bezit is van een diploma ouder dan twee jaar, dient in de eerste periode
van zijn lidmaatschap vijf extra punten te behalen. Meer informatie over nascholingseisen is
te vinden in hoofdstuk 8 van dit handboek en in het beleidsdocument ‘Nascholing’, te downloaden via de BGN-website.

1.2

Inschrijving Kamer van Koophandel
Een kandidaat-kernlid dient te zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse
Kamer van Koophandel en een kopie uittreksel hiervan te uploaden bij zijn lidmaatschapsaanvraag.
Een uitzondering op deze verplichte inschrijving is mogelijk voor die kandidaat-kernleden die
in loondienst (gaan) werken. Men dient dit aan te tonen door bij de lidmaatschapsaanvraag
een kopie van de arbeidsovereenkomst of een arbeidsverklaring van de werkgever te uploaden, waarin de werkzaamheden worden vermeld. Deze werkzaamheden mogen niet in strijd
zijn met de handelingen zoals genoemd in het handboek ‘Cliëntbegeleiding’ en het handboek
‘Lidmaatschapseisen’.
Conform het gestelde in artikel vijf van de statuten, voor het eerst gedeponeerd op 1 juli
2005 en herzien op 17 oktober 2012, is een lidmaatschap persoonsgebonden en mitsdien
niet vatbaar voor overdracht of overgang. Dit betekent dat het een lid gehouden is zichzelf
niet in verband te brengen met activiteiten welke in strijd zijn met de BGN-regels.
Voor kernleden in loondienst betekent dit dat zij hun lidmaatschapsnummer alleen dan mogen (laten) vermelden op facturen of andere uitingen van hun werkgever, wanneer de gefactureerde diensten door het betreffende lid zelf zijn uitgevoerd. Indien een lid in loondienst
uit dienst treedt en/of verandert van werkgever dient hij de BGN hiervan onverwijld in kennis
te stellen.
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1.3

Btw-nummer
Een kandidaat-kernlid dient tevens te beschikken over een geldig btw-nummer. De uitzondering, zoals die geldt voor leden in loondienst, is hierop tevens van toepassing.

1.4

Richtlijnen goede voeding altijd het uitgangspunt
Een BGN-lid dient als persoon alle cliënten te begeleiden conform de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Het is niet toegestaan om adviezen te geven, producten te
verkopen en/of methodieken te gebruiken die niet overeenkomen met deze Richtlijnen. Dit
dient tevens niet te gebeuren in het bedrijf waar het BGN-lid eigenaar van is.

1.5

Geen verkoop en advisering van afslankproducten en maaltijdvervangers
Een BGN-lid mag als persoon geen afslankproducten en/of maaltijdvervangers verkopen,
noch adviseren. Het is tevens niet toegestaan om afslankproducten en/of maaltijdvervangers
te verkopen en/of adviseren in het bedrijf waar het BGN-lid eigenaar van is. Omdat de BGN
op geen enkele wijze verbonden wil worden met afslankproducten, is het tevens niet toegestaan om producten te adviseren en/of verkopen van een merk dat ook afslankproducten of
maaltijdvervangers in het assortiment heeft.

1.6

Verkoop van producten/diensten
Het is leden toegestaan producten en diensten te verkopen of adviseren, met uitzondering
van producten/diensten van bedrijven/organisaties die tevens afslankmiddelen of maaltijdvervangers verkopen.

1.7

Voedingssuppletie
Het is leden toegestaan voedingssupplementen te adviseren of aan te bieden met uitzondering van voedingssupplementen die verkocht worden door bedrijven/organisaties die tevens
afslankmiddelen verkopen, teneinde de naam gewichtsconsulent te vrijwaren van die van afslankproducten of maaltijdvervangers.

1.8

Betaling lidmaatschapsgeld
De contributie / het lidmaatschapsgeld wordt vastgesteld door het bestuur, gebaseerd op de
door de Algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. De contributie wordt vooruit
betaald voor één jaar. Voor de betaling van de contributie is het lid zelf verantwoordelijk. Dit
kan plaatsvinden via een IDEAL-betaling of een bankoverschrijving. De betaling dient binnen
dertig dagen ná aanmaak van de factuur plaats te vinden. Sinds september 2013 wordt de
contributie niet meer automatisch geïncasseerd.

1.9

Akkoordverklaring
Het kandidaat-kernlid verklaart, bij het indienen van zijn lidmaatschapaanvraag, dat hij akkoord is met de samenvatting van dit handboek, evenals de handboeken ‘Cliëntbegeleiding’
en ‘Cliëntbegeleiding – kinderen’.

1.10

Afwijkingen
Het bestuur kan in voorkomende gevallen afwijken van de geldende toelatingseisen. Per geval neemt het bestuur hierover een bindend besluit, welke schriftelijk aan het kandidaat-lid
wordt meegedeeld. Tegen dit besluit kan geen beroep worden aangetekend. Het bestuur informeert de leden over dergelijke besluiten tijdens de Algemene ledenvergadering.
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2.

Aanmeldprocedure kernlidmaatschap
Voor een succesvolle lidmaatschapsaanvraag dient het kandidaat-kernlid de volgende procedure te volgen:
1.
Het kandidaat-kernlid meldt zich aan via de registratiepagina van de website van de
BGN (www.gewichtsconsulenten.nl) en doorloopt de stappen;
2.
Het kandidaat-kernlid maakt gebruik van de uploadfunctie van de website en stuurt
alzo doende digitaal de volgende documenten naar de BGN:

kopie geldig diploma gewichtsconsulent

kopie uittreksel inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel
3.
Na afronding van het registratieproces wordt het verschuldigde lidmaatschapsgeld
ter hoogte van één jaar en de inschrijfkosten voldaan via Ideal.
4.
Vervolgens beoordeelt het bestuur van de BGN de binnengekomen documenten en
wordt het kandidaat-kernlid toegang verschaft tot het besloten gedeelte van de website, alwaar de factuur van het lidmaatschapsgeld onder “Mijn BGN”, kopje “Mijn
Facturen” te vinden is.
Het kernlidmaatschap is in principe voor onbepaalde tijd.
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3.

Toelatingseisen aspirantlidmaatschap

3.1

Kopie inschrijving opleiding
Het kandidaat-aspirantlid dient aan te tonen dat hij een opleiding tot gewichtsconsulent
volgt, welke door de BGN is geaccrediteerd. Een actueel overzicht van de geaccrediteerde opleidingen staat op de website www.gewichtsconsulenten.nl. Een kopie van de inschrijving tot
de opleiding voor gewichtsconsulent dient de kandidaat digitaal mee te sturen (te uploaden)
bij zijn aanvraag tot aspirantlid.

3.2

Richtlijnen goede voeding altijd het uitgangspunt
Een BGN-lid dient als persoon alle cliënten te begeleiden conform de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Het is niet toegestaan om adviezen te geven, producten te
verkopen en/of methodieken te gebruiken die niet overeenkomen met deze Richtlijnen. Dit
dient tevens niet te gebeuren in het bedrijf waar het BGN-lid eigenaar van is.

3.3

Geen verkoop en advisering van afslankproducten en maaltijdvervangers
Een BGN-lid mag als persoon geen afslankproducten en/of maaltijdvervangers verkopen,
noch adviseren. Het is tevens niet toegestaan om afslankproducten en/of maaltijdvervangers
te verkopen en/of adviseren in het bedrijf waar het BGN-lid eigenaar van is. Omdat de BGN
op geen enkele wijze verbonden wil worden met afslankproducten, is het tevens niet toegestaan om producten te adviseren en/of verkopen van een merk dat ook afslankproducten of
maaltijdvervangers in het assortiment heeft.

3.4

Verkoop van producten/diensten
Het is leden toegestaan producten en diensten te verkopen of adviseren, met uitzondering
van producten/diensten van bedrijven/organisaties die tevens afslankmiddelen of maaltijdvervangers verkopen.

3.5

Voedingssuppletie
Het is leden toegestaan voedingssupplementen te adviseren of aan te bieden met uitzondering van voedingssupplementen die verkocht worden door bedrijven/organisaties die tevens
afslankmiddelen verkopen, teneinde de naam gewichtsconsulent te vrijwaren van die van afslankproducten of maaltijdvervangers.

3.6

Betaling lidmaatschapsgeld
De contributie / het lidmaatschapsgeld wordt vastgesteld door het bestuur, gebaseerd op de
door de Algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. De contributie wordt vooruit
betaald voor één jaar. Voor de betaling van de contributie is het lid zelf verantwoordelijk. Dit
kan plaatsvinden via een IDEAL-betaling of een bankoverschrijving. De betaling dient binnen
dertig dagen ná aanmaak van de factuur plaats te vinden. Sinds september 2013 wordt de
contributie niet meer automatisch geïncasseerd.

3.7

Akkoordverklaring
Het kandidaat-aspirantlid verklaart, bij het indienen van zijn lidmaatschapaanvraag, dat hij
akkoord is met de inhoud van dit handboek.
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3.8

Afwijkingen
Het bestuur kan in voorkomende gevallen afwijken van de geldende toelatingseisen. Per geval neemt het bestuur hierover een bindend besluit, welke schriftelijk aan het kandidaat-lid
wordt meegedeeld. Tegen dit besluit kan geen beroep worden aangetekend. Het bestuur informeert de leden over dergelijke besluiten tijdens de Algemene ledenvergadering.

3.9

Van aspirantlid naar kernlid
Om de overgang van aspirantlid naar kernlid te maken, dient een aspirantlid aan andere
voorwaarden te voldoen. Deze staan beschreven in dit handboek onder hoofdstuk 1. Een aspirantlid kan via de website zijn aspirantlidmaatschap omzetten in een kernlidmaatschap. Na
controle en akkoord bevinden van de documenten gaat het kernlidmaatschap in.

3.10

Duur en beëindiging aspirantlidmaatschap
Het aspirantlidmaatschap duurt ten hoogste twee jaar. Na aanmelding zal het aspirantlid
voor het einde van het tweede kalenderjaar door moeten stromen naar kernlidmaatschap.
Indien het aspirantlid niet kan doorstromen naar het kernlidmaatschap, stopt het aspirantlidmaatschap automatisch. Personen kunnen zich bij leven slechts één maal aanmelden als
aspirantlid.

BGN Handboek Lidmaatschapseisen, versie 4.2, 08-09-2016

II - 7

4.

Aanmeldprocedure aspirantlidmaatschap
Voor een succesvolle lidmaatschapsaanvraag dient het kandidaat-aspirantlid de volgende
procedure te volgen:
1.
Het kandidaat-aspirantlid meldt zich aan via de registratiepagina van de website van
de BGN (www.gewichtsconsulenten.nl);
2.
De kandidaat maakt gebruik van de uploadfunctie van de website en stuurt alzo
doende digitaal het bewijs van inschrijving voor opleiding tot gewichtsconsulent;
3.
Na afronding van het registratieproces wordt het verschuldigde lidmaatschapsgeld
ter hoogte van één jaar en de inschrijfkosten voldaan via Ideal.
4.
Vervolgens beoordeelt het bestuur van de BGN de binnengekomen documenten en
wordt het kandidaat-aspirantlid toegang verschaft tot het besloten gedeelte van de
website, alwaar de factuur van het lidmaatschapsgeld onder “Mijn BGN”, kopje “Mijn
Facturen” te vinden is.
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5.

Sancties bij overtreding of misbruik

5.1

Instemming
Met het lidmaatschap van de BGN committeert elk lid zich aan de regels van de Beroepsvereniging, zoals onder andere opgesteld in de handboeken ‘Lidmaatschapseisen’ en ‘Cliëntbegeleiding’. Bij aanvang van het lidmaatschap geeft een lid hiertoe digitaal akkoord, afhankelijk van de relevantie met het lidtype.

5.2

Persoonlijk lidmaatschap
Conform het gestelde in de statuten is dit lidmaatschap persoonsgebonden en mitsdien niet
vatbaar voor overdracht of overgang. Dit betekent dat het een lid gehouden is zichzelf niet in
verband te brengen met activiteiten welke in strijd zijn met de BGN-regels, zowel direct als
indirect, via eventueel andere aan hem gelieerde bedrijven.

5.3

Sancties
In geval het bestuur constateert dat een lid in strijd handelt met de regels van de beroepsvereniging, dan wel het lid de beroepsvereniging op onredelijke wijze benadeelt, wordt overgegaan tot het opleggen van sancties. Het bestuur heeft hiertoe één of meer van de volgende mogelijkheden tot haar beschikking:

Berisping of formele waarschuwing;

Tijdelijke schorsing:
Een tijdelijke schorsing betekent dat het lid geen toegang heeft tot het ledenportaal
van de BGN-website en niet wordt vermeld als actief lid op de BGN-website. Tevens
is het geschorste lid niet welkom op de Algemene ledenvergadering, met uitzondering van de vergadering waarin het besluit tot zijn royement wordt behandeld en is
bevoegd daarover het woord te voeren. Een tijdelijke schorsing ontheft het betrokken lid niet van het betalen van de geldende contributie;

Opleggen van een boete ter hoogte van € 2.500, - tot € 5.000, (afhankelijk van de ernst van de overtreding, te bepalen door het bestuur);

Royement:
Een royement geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van
het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. Het betrokken lid is bevoegd
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst. Wanneer niet binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving beroep wordt aangetekend, vindt ontzetting uit het lidmaatschap plaats door
het bestuur. Wanneer er bezwaar wordt ingediend, dan wordt de zaak besproken op
de eerstvolgende Algemene ledenvergadering. De Algemene ledenvergadering kan
slechts tot royement besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met
een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Een royement ontheft het betrokken lid niet van het betalen van de geldende contributie.
Na royement kan men het eerstvolgende jaar niet weer opnieuw lid worden. Wanneer de geroyeerde na dit jaar onomstotelijk kan aantonen dat er geen reden meer is om het royement
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in stand te houden, dan is het de geroyeerde gerechtigd zich opnieuw aan te melden als kandidaat-lid. Indien het kandidaat-lid ook aan de andere toelatingseisen voldoet wordt de lidmaatschapsaanvraag geaccepteerd. In geval een lid tot twee maal toe wordt geroyeerd, dan
geldt dit royement voor het leven en is er derhalve geen mogelijkheid meer om lid te worden
van de BGN. Daar iedere overtreding op zichzelf staat, worden alle gevallen individueel behandeld en beoordeeld door het bestuur.
5.4

Bevoegdheid
Onverminderd het voorgaande, heeft het bestuur van de BGN in alle gevallen een discretionaire bevoegdheid om te bepalen voor welke overtreding zij welke sanctie(s) passend acht.
Het lid kan, voorafgaand aan het opleggen van een sanctie door de BGN, door het bestuur
worden gehoord. Het bestuur is echter nimmer verplicht het lid te horen, in het bijzonder
niet indien de ernst van de overtreding zodanig evident is dat het terstond opleggen van een
sanctie door het bestuur noodzakelijk wordt geacht en/of het lid reeds schriftelijk zijn/haar
bezwaren kenbaar heeft kunnen maken.
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6.

Handboeken en beleidsdocumenten

6.1

Handboeken
U leest het handboek ‘Lidmaatschapseisen’, één van de handboeken die gelden binnen de
BGN. Leden van de BGN dienen de volgende handboeken in bezit te hebben en de inhoud ervan te kennen:

Handboek lidmaatschapseisen;

Handboek cliëntbegeleiding;

Handboek cliëntbegeleiding – kinderen;

Startershandboek;

Handboek bedrijfsworkshops.

6.2

Beleidsdocumenten
Tevens dient een lid zich schriftelijk akkoord te verklaren met de inhoud van het handboek
‘Lidmaatschapseisen’ en de handboeken ‘Cliëntbegeleiding’ en ‘Cliëntbegeleiding: kinderen’
(indien van toepassing) en zijn praktijk conform deze eisen en/of richtlijnen uit te voeren.
De handboeken zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Deze handboeken, of delen
daarvan, mogen op geen enkele manier worden verspreid of openbaar gemaakt.
In de handboeken wordt soms verwezen naar beleidsdocumenten. Er bestaan beleidsdocumenten over de volgende onderwerpen:

Document ‘Nascholingsbeleid’

Document ‘Klachtenregeling’

Beroepscompetentieprofiel (BCP)

Document ‘Richtlijn Voedingssuppletie’
Deze beleidsdocumenten zijn te downloaden via de BGN-website en het document ‘Klachtenregeling’ is tevens als bijlage toegevoegd aan dit handboek.
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7.

Opzegprocedure kernlidmaatschap
Voor het succesvol beëindigen van het kernlidmaatschap van de BGN dient een lid de volgende procedure te volgen:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een lidmaatschapsjaar, mits schriftelijk (daaronder begrepen digitaal via de website en per email) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste
één maand. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Leden met een lidmaatschapsnummer lager dan 1488 hebben een lidmaatschapsjaar
van 1 januari t/m 31 december. Zij dienen vóór 1 december van het lopende jaar op
te zeggen, indien zij met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar geen lid meer willen of kunnen zijn van de vereniging.

Leden met een lidnummer hoger dan 1488 kunnen jaarlijks per datum ingang lidmaatschap hun lidmaatschap opzeggen. De opzegging dient minimaal één maand
voor het aflopen van het lidmaatschapsjaar bij de administratie binnen te zijn. Leden,
die na de genoemde datum opzeggen, dienen wederom voor een volledig lidmaatschapsjaar lidmaatschapsgeld te betalen

Tijdig ontvangen opzeggingen worden door de ledenadministratie binnen twee weken bevestigd per e-mail, met de herinnering dat vanaf de ingang van de opzegging
op geen enkele wijze gebruik meer gemaakt mag worden van het BGN-logo en/of op
enig andere manier gesuggereerd mag worden dat men nog is aangesloten bij de
BGN. Vanaf de datum van ontvangst van de opzegging wordt het werkadres uit het
profiel van het opzeggende lid verwijderd, opdat deze niet meer getoond wordt in de
‘Vind Consulent’ functie.

Indien een lid dat heeft opgezegd niet binnen twee weken een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van het betreffende lid om hiervan terstond melding te maken bij de ledenadministratie. Wanneer niet
onomstotelijk kan worden vastgesteld dat het lid een opzegging heeft verstuurd
wordt het lid geacht niet opgezegd te hebben. Het is dus aan te raden om tijdig de
opzegprocedure te starten en zichzelf ervan te overtuigen dat de opzegging door de
ledenadministratie is bevestigd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een lidmaatschapsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Het is een lid dat succesvol heeft opgezegd niet toegestaan om binnen één jaar na
opzegging wederom lid te worden.

De BGN is exclusief gerechtigd in de Benelux tot het gebruik van merken en logo’s,
welke gedeponeerd zijn bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 1177101 en
1284538. Bij onrechtmatig gebruik van een merk en logo worden maatregelen getroffen. Deze maatregelen staan beschreven in dit handboek onder ‘Sancties bij overtredingen’.

Bij beëindiging van het lidmaatschap van de BGN door een lid zelf of door het bestuur, om welke reden dan ook, is het lid niet meer geoorloofd om uitingen naar buiten te doen als ware het lid nog steeds lid van de BGN. In het bijzonder dient gebruik
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van het logo van de BGN en gebruik van de naam van de BGN op alle uitingen te
worden gestaakt.
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8.

Bij- en nascholingseisen
Om voor verlenging van het kernlidmaatschap in aanmerking te komen, verplichten kernleden zich tot het regelmatig deelnemen aan door de BGN geaccrediteerde bij- en nascholingen en/of specialisaties. Indien niet kan worden aangetoond dat er in de aangewezen periode voldoende nascholingspunten zijn behaald, wordt het lidmaatschap eenzijdig door het bestuur beëindigd.
Alle informatie over de bij- en nascholingen en specialisatie opleidingen, staat beschreven in
het document ‘Nascholingsbeleid’, welke te downloaden is via het besloten gedeelte van de
BGN-website.

BGN Handboek Lidmaatschapseisen, versie 4.2, 08-09-2016

II - 14

9.

Klachtenregeling
Kernleden van de BGN geven advies en begeleiding op basis van de handboeken welke door
de BGN zijn opgesteld. Zorgvuldigheid bij de uitoefening van deze taak staat uiteraard voorop. Zoals bij elke beroepsgroep kan het niettemin gebeuren dat een cliënt ongenoegen heeft
over het functioneren van een lid.
De BGN kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van
de dienstverlening inzake gewichtsbegeleiding in het algemeen, alsmede het voorzien in een
procedure om op voorkomende klachten adequaat te kunnen reageren. Deze klachtenregeling en de te volgen procedure staat beschreven in het document ‘BGN klachtenregeling’,
welke als bijlage is bijgevoegd bij dit document.
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Bijlage Handboek Lidmaatschapseisen
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Bijlage: Beleidsdocument ‘Klachtenregeling’
Leden van de BGN geven advies en begeleiding op basis van de handboeken welke door de BGN zijn
opgesteld. Zorgvuldigheid bij de uitoefening van deze taak staat uiteraard voorop. Zoals bij elke beroepsgroep kan het niettemin gebeuren dat een cliënt ongenoegen heeft over het functioneren van
een lid. De BGN kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van
de dienstverlening op het gebied van gewichtsbegeleiding in het algemeen, alsmede het voorzien in
een procedure om op voorkomende klachten adequaat te kunnen reageren.
Voor het indienen van een klacht geldt de volgende procedure:

Cliënt dient de klacht eerst bespreekbaar te maken met zijn behandelend gewichtsconsulent, het betreffende lid. Als dit niet tot een gewenste oplossing leidt, deponeert de cliënt
de klacht schriftelijk bij het secretariaat van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten
Nederland.

De schriftelijke klacht dient te zijn ondertekend door de klager en moet tenminste bevatten:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer van de klager
Dagtekening
Omschrijving van de klacht
Korte uitleg waarom de klacht wordt ingediend en waarom het overleg met de behandelend gewichtsconsulent niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid.
De schriftelijke klacht dient binnen één maand na stopzetting van de begeleiding ingediend te worden bij de BGN. Hierbij geldt als datum, de datum van het poststempel van de betreffende postbezorger. De datum van ontvangst van de klacht wordt
schriftelijk vastgelegd. De klager wordt schriftelijk geïnformeerd over de ontvangst
en de te volgen procedure.
Klachten welke door de BGN in behandeling worden genomen kunnen gaan over de
ontevredenheid over de persoonlijke bejegening van de behandelend gewichtsconsulent richting de cliënt, of ontevredenheid over de gevolgde procedure tijdens de begeleiding. Klachten met betrekking tot de financiële afhandeling of het bereikte resultaat worden niet door de BGN in behandeling genomen.

Een schriftelijke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en gezien door drie bestuursleden.
Zij zullen beide partijen contacteren en horen over de klacht. De BGN streeft ernaar de
klacht binnen drie maanden na ontvangst te behandelen. In eerste instantie wordt geprobeerd om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. In geval dit niet
lukt, wordt de klacht teruggelegd bij de klager. Indien daarna een privaatrechtelijke procedure wordt gevolgd, is de BGN niet bevoegd zich hierin te mengen, maar kan wel worden
gehoord.

In de meeste gevallen zullen wij er met elkaar naar ieders tevredenheid uitkomen. Soms zal
het betrokken lid een waarschuwing krijgen van het bestuur, bijvoorbeeld als uit de klacht
blijkt dat het lid zich niet heeft gehouden aan de regels welke zijn opgesteld door de BGN.
In een enkel geval kan een klacht ertoe leiden dat een lid het lidmaatschap van de BGN zal
worden ontzegd.
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De BGN houdt een overzicht bij van alle ontvangen klachten. Het voltallige bestuur wordt in
kennis gesteld van de ontvangen klachten en de gevolgde procedure. De voorzitter neemt,
in samenspraak met de overige bestuursleden, de maatregelen welke geboden zijn. Alle op
de klacht betrekking hebbende stukken worden na afhandeling door het secretariaat van
het BGN bestuur gearchiveerd.

Op de klachtenregeling en de daarin beschreven afhandeling is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Deze klachtenregeling wordt vastgelegd en kan worden gewijzigd door de BGN. Inzake
gevallen waarin deze klachtenregeling niet voorziet beslist het bestuur van de BGN.
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