Richtlijnen voor reactie op een COTAN-beoordeling
1) Bekendmaking Beoordeling: de COTAN deelt de Beoordeling per brief mee aan de partij die
de aanvraag voor een beoordeling heeft ingediend, hierna te noemen de Uitgever. Deze brief
wordt per email aan de Uitgever gestuurd en heeft als bijlage de Toelichting bij de beoordeling.
In de brief wordt verwezen naar onderhavige richtlijnen.
2) Reactie Uitgever: indien de Uitgever het niet eens is met de Beoordeling of de Toelichting
daarop, kan dit kenbaar gemaakt worden aan de COTAN.
3) Indiening reactie: de reactie naar aanleiding van een Beoordeling en/of Toelichting moet
schriftelijk worden ingediend binnen vier weken na verzending van de Beoordeling. Per post
kan deze reactie gestuurd worden naar NIP/COTAN, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. Per email
kan deze reactie worden ingediend via cotan@psynip.nl
4) Bevestiging ontvangst: De COTAN bevestigt de ontvangst van de reactie per email.
5) Inhoud reactie:
a. de reactie kan betrekking hebben op het oordeel van een of meerdere criteria. De
Uitgever dient beargumenteerd naar voren te brengen dat de informatie die over een
bepaald criterium is verstrekt aan de COTAN anders gewogen zou moeten worden en
derhalve tot een andere beoordeling zou moeten leiden. Hierbij moet zo specifiek
mogelijk verwezen worden naar de vindplaats van betreffende informatie in de bij de
COTAN aangeleverde documenten.
b. De reactie kan betrekking hebben op de Toelichting. Als de Uitgever van mening is dat
een passage daarin anders zou moeten worden geformuleerd of dat er iets ontbreekt,
dan kan dat beargumenteerd en onder specifieke verwijzing naar de vindplaats(en) van
de betreffende informatie in de bij de COTAN aangeleverde documenten worden
aangegeven.
c. De reactie kan betrekking hebben op een expliciete vraag van de COTAN om
ontbrekende gegevens aan te leveren, waarvan de COTAN veronderstelt dat ze wel
aanwezig zijn bij de Uitgever en die op korte termijn kunnen worden aangeleverd. De
Uitgever wordt dan verzocht deze gegevens binnen de gestelde termijn te overleggen.
Hierbij dient de Uitgever aan te geven op welke wijze deze ontbrekende gegevens ter
beschikking zullen worden gesteld aan huidige en toekomstige testgebruikers. In de
reactie kan de Uitgever toelichten wat de reden is waarom bepaalde gegevens niet zijn
aangeleverd en/of toelichten welke gegevens zijn aangeleverd.
d. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van de reactie aan de COTAN
uitgebreide nieuwe informatie wordt verschaft, zoals nieuwe analyses, aanvullend
onderzoek of herschreven hoofdstukken van de handleiding en/of de wetenschappelijke
verantwoording. Dergelijke informatie kan uitsluitend worden ingediend bij een
aanvraag voor een herbeoordeling. Een aanvraag tot herbeoordeling kan in verband
met de beperkte beoordelingscapaciteit van de COTAN een jaar na het definitief
worden van de Beoordeling worden ingediend.
6) Behandeling: De reactie van de Uitgever, zoals omschreven bij 5a t/m c wordt voorgelegd aan
de beoordelaars en de Eindredacteur. De beoordelaars voorzien de Eindredacteur van een
beargumenteerd oordeel op de reactie van de Uitgever. De Eindredacteur integreert deze
oordelen in een brief, die samen met een eventueel gewijzigde Beoordeling en/of gewijzigde
Toelichting per email wordt verzonden aan de Uitgever. Reacties zoals omschreven bij 5d
worden niet in behandeling genomen. De Uitgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte

gesteld en kan binnen de geldende termijn van vier weken na verzending van de Beoordeling
alsnog een reactie volgens de richtlijnen 5 a t/m c indienen.
7) Doorlooptijd: De COTAN is niet gebonden aan een termijn voor het afhandelen van de reactie
van een Uitgever op een Beoordeling. Het streven is om binnen 6 weken te reageren.
8) Overig: het is niet mogelijk om na de afhandeling van de reactie van een Uitgever op een
Beoordeling nogmaals een reactie in te dienen. Het is wel mogelijk om een jaar na het definitief
worden van de Beoordeling een aanvraag tot herbeoordeling in te dienen bij de COTAN.
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