
Wetenschappelijk Secretariaat:
Eerste analyse & screening referentietermen

Workflow

Aanmelding Dossier door AT, bevattende:
- Referentietermen
- Toelichtingsnota

Vragen bij dossier Geen vragen bij dossier

Registratie dossier door WS

Toelating dossier tot afhandelingsprocedure
- Fasering naargelang capaciteit
- Leden WeComV krijgen toegang tot dossier
- Opname in tabel op website WeComV

Bureau koppelt 
fasering terug met AT

Opstart adviesvraag
- Informeren leden WeComV met 

toelichtingsnota
- Uitzenden en bijhouden van getekende 

belangenverklaringen 

Adviesvraag op plenaire vergadering
- Belangenconflicten worden toegelicht
- Behandeling en goedkeuring adviesvraag
- Samenstellen werkgroep (WG) / belangen & 

deontologische code
- Aanduiden WG-voorzitter en verslaggever

*

Datum: 20/03/2023

Administratief Team (AT)

Wetenschappelijk Secretariaat (WS)

WeComV

Bureau (= voorzitter WeComV + 
ondervoorzitter WeComV + hoofd WS)

Werkgroep (WG)



Workflow

Vragen naar aanvrager

Publiceren advies op website WeComV

Ontwerpadvies in voorbereiding door 
Werkgroep
- Werkgroepleden die niet tot het WeComV 

behoren krijgen toegang tot het dossier
- Vormgeving ontwerpadvies

Ontwerpadvies afgewerkt
- Werkgroep bezorgt ontwerpadvies aan het 

Wetenschappelijk Secretariaat

Ontwerpadvies op plenaire vergadering
Dossier terug naar 
werkgroep

Goedkeuring advies door plenaire vergadering
Tekenen advies door voorzitter

Overmaken advies aan Administratief Team

*

Administratief Team bezorgt het advies aan de 
indiener 

Datum: 20/03/2023

Administratief Team (AT)

Wetenschappelijk Secretariaat (WS)

WeComV

Bureau (= voorzitter WeComV + 
ondervoorzitter WeComV + hoofd WS)

Werkgroep (WG)



Workflow

Vanaf “Registratie dossier door WS” tot en met

“Ontwerpadvies in voorbereiding door werkgroep”:

De fabrikanten hebben op elk moment de mogelijkheid om het dossier in te
trekken.

Als een fabrikant ervoor kiest een dossier in te trekken, wordt geen advies
verkregen of gepubliceerd. De terugtrekking van het dossier door de fabrikant
wordt vermeld op de website van WeComV.

Dit dossier kan nooit meer opnieuw ingediend worden in dezelfde vorm.

Het dossier mag wel opnieuw worden ingediend als het om een significante
herwerking gaat of als het een andere fabrikant betreft.
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