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1

ALGEMEEN

Dit reglement heeft betrekking op geschillen die ontstaan naar aanleiding van beslissingen of
maatregelen van ExamenBureau Installatietechniek op grond van het Examenreglement, ExamenBureau Installatietechniek, dan wel de Algemene voorwaarden, ExamenBureau Installatietechniek. Bij
een dergelijk geschil kan door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon (verder appellant genoemd),
die het geschil aanhangig heeft gemaakt, beroep worden aangetekend tegen de beslissing of maatregel.
Het beroep zal door het college van beroep worden behandeld volgens de hierna omschreven
procedure. Het college van beroep functioneert onafhankelijk en onpartijdig maar is gebonden aan de in
dit reglement vastgelegde procedures . Het college van beroep zal zo mogelijk de resultaten van
voorgaande- en gelijksoortige beroepszaken in overweging nemen.
Indien een appellant in beroep komt tegen een beslissing of maatregel die hem zelf betreft, kan deze
appellant tevens een gemotiveerd verzoek tot gehele of gedeeltelijke schorsing van de bestreden
beslissing of maatregel doen. Het verzoek kan worden gedaan zolang op het beroep nog niet is beslist.
De voorzitter van het college van beroep doet een gemotiveerde uitspraak op het verzoek tot schorsing
zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek.
2

SAMENSTELLING

ExamenBureau Installatietechniek benoemt een onafhankelijke voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter voor een zittingstermijn van vijf jaar. Na het verstrijken van deze termijn is herbenoeming
mogelijk. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben een universitaire juridische opleiding
genoten. Indien voor een lid de zittingsperiode afloopt terwijl een beroep in behandeling is, kan het
lidmaatschap van het college van beroep worden verlengd met de periode die gemoeid is met de
afhandeling van dit beroep.
Tot leden van het college van beroep kunnen slechts worden benoemd natuurlijke personen die geen
direct of indirect belang hebben met betrekking tot geschillen die aan het college van beroep worden
voorgelegd.
De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben geen andere betrokkenheid bij Examen- Bureau
Installatietechniek.
De voorzitter stelt de samenstelling van het college van beroep vast en stelt partijen van de
samenstelling op de hoogte. Het college van beroep zal bestaan uit drie leden, te weten:
•

De voorzitter;

•

De plaatsvervangend voorzitter of bij ontstentenis een door de voorzitter te bepalen lid;

•

De voorzitter van het bij het onderwerp van beroep betrokken examencommissie.

De voorzitter wijst tevens een secretaris van het college van beroep aan. De secretaris maakt geen deel
uit van het college van beroep.
Wanneer er sprake is van enigerlei vermenging van belangen van de appellant en een lid van het
college van beroep, zal dit lid onmiddellijk terugtreden ten gunste van een door de voorzitter aan te
wijzen vervanger.
Ieder van de partijen heeft het recht een gemotiveerd bezwaar aan te tekenen tegen één of meer van de
leden van het college van beroep, indien de onpartijdigheid of onafhankelijkheid van dit lid of van deze
leden in twijfel kan worden getrokken.
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Indien de voorzitter van het college van beroep, op grond van de aangegeven bezwaren, van mening is
dat de twijfel, ten aanzien van de onpartijdigheid of onafhankelijkheid van één of meer van deze leden
van het college van beroep gerechtvaardigd is, zorgt de voorzitter voor de vervanging van het betrokken
lid/leden. Indien de voorzitter niet akkoord gaat met de aangegeven bezwaren worden partijen hierover
met redenen omklede schriftelijke beslissing geïnformeerd.
3

HET INSTELLEN VAN BEROEP

Appellant dient de voorzitter van het college van beroep in kennis te stellen dat hij beroep aantekent.
Deze kennisgeving moet worden gedaan binnen dertig dagen nadat de beslissing of maatregel aan
appellant ter kennis is gebracht, dan wel nadat deze, naar het oordeel van het college van beroep,
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Deze kennisgeving vindt plaats per aangetekende brief aan de
voorzitter van het college van beroep p/a ExamenBureau Installatietechniek .
Tegelijk met deze kennisgeving of uiterlijk 14 dagen daarna, zendt appellant een met redenen omkleed
beroepschrift aan de voorzitter van het college van beroep. De voorzitter bevestigt de appellant de
ontvangst van de kennisgeving, respectievelijk van het beroepschrift.
Indien het beroep betrekking heeft op een door ExamenBureau Installatietechniek afgegeven
cijferlijst/diploma, waarbij appellant zelf geen partij is, dient appellant een door hem getekende verklaring
te overleggen waaruit blijkt dat hij zich onderwerpt aan de bepalingen van dit reglement.
De voorzitter van het college van beroep stelt het college samen en hij informeert de appellant en de
directeur van ExamenBureau Installatietechniek over de samenstelling van het college van beroep.
De voorzitter stelt bij instelling van het beroep een waarborgsom vast die door de appellant moet worden
voldaan. De hoogte daarvan staat in redelijke verhouding tot de geschatte kosten voor de behandeling
van het beroep. Deze waarborgsom zal na de uitspraak worden verrekend met eventueel door appellant
verschuldigde kosten. Indien de waarborgsom niet binnen 30 dagen na het verzoek is betaald zal de
voorzitter de appellant bij aangetekende brief een termijn voor uitstel van acht kalenderdagen gunnen.
Indien de appellant de waarborgsom niet tijdig heeft voldaan, zal zijn beroep niet-ontvankelijk worden
verklaard.
De voorzitter van het college van beroep stelt de directeur van ExamenBureau Installatietechniek en / of
de voorzitter van de examencommissie van het ingestelde beroep op de hoogte. Hij zendt de directeur
van ExamenBureau Installatietechniek en/of de voorzitter van de examencommissie een afschrift van de
kennisgeving en van het beroepschrift en nodigt hem uit tot het indienen van een verweerschrift.
Appellant en ExamenBureau Installatietechniek hebben het recht zich door het college van beroep te
doen horen.
De voorzitter bepaalt zo spoedig mogelijk - na het vragen van de verhinderdata aan appellant en
ExamenBureau Installatietechniek en in overleg met de overige leden van het college van beroep en de
secretaris - plaats, dag en uur van de zitting. Bij het vaststellen van deze datum zal een termijn van ten
minste 14 dagen in acht worden genomen om de betrokken partijen in de gelegenheid te stellen om zich
op de behandeling van het beroep voor te bereiden.
De secretaris informeert de partijen over de datum waarop het beroep zal worden behandeld.
De appellant mag voorafgaande aan de zitting aanvullende informatie verstrekken. Deze aanvullende
informatie moet zodanig tijdig beschikbaar zijn dat ExamenBureau Installatietechniek in de gelegenheid
kan worden gesteld daarop voor de zitting te reageren.
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Appellant en ExamenBureau Installatietechniek zenden daartoe elkaar afschriften van alles wat zij
inbrengen bij het college van beroep.
De medewerkers van ExamenBureau Installatietechniek, waaronder begrepen de eventueel bij de
betreffende beoordeling betrokken externe deskundigen, zijn verplicht het college van beroep
desgevraagd de nodige inlichtingen te geven.
4

ZITTING

Het college van beroep zal tijdens de zitting beide partijen horen. Beide partijen mogen zich tijdens de
zitting laten vertegenwoordigen. De appellant en ExamenBureau Installatietechniek hebben het recht
zich door getuigen en deskundigen te laten bijstaan, mits van de namen en adressen van de getuigen en
deskundigen uiterlijk vijf kalenderdagen voor de zittingsdatum schriftelijke opgave is gedaan aan het
college van beroep en aan ExamenBureau Installatietechniek c.q. de appellant. Zowel de appellant als
ExamenBureau Installatietechniek hebben het recht zich ter zitting te laten vertegenwoordigen of te laten
bijstaan door een raadsman.
Het college van beroep mag bovendien zelf getuigen oproepen, deskundigen raadplegen en andere
maatregelen of voorzieningen treffen, die het in het belang van een goede uitspraak nodig acht. Het
college van beroep zal dit in voorkomende gevallen kenbaar maken aan partijen. De verklaring van deze
getuigen en het oordeel van de deskundigen is vatbaar voor commentaar van partijen. Zonodig kan het
college van beroep besluiten tot het houden van een nadere zitting.
5

UITSPRAAK

Het college van beroep beslist als ‘goede mannen’ naar billijkheid. Het college van beroep is echter
gebonden aan de regelingen die ExamenBureau Installatietechniek heeft vastgesteld. Hiertoe behoren in
ieder geval:
•

De Algemene Voorwaarden van ExamenBureau Installatietechniek (Ex-006k);

•

Het Examenreglement van ExamenBureau Installatietechniek (Ex-004k).

Het college van beroep is verplicht op het beroep te beslissen binnen drie maanden na de datum,
waarop het beroep is aangevangen. Indien de omstandigheden dit naar het oordeel van het college van
beroep vereisen, is het college bevoegd deze termijn tweemaal met een termijn van drie maanden te
verlengen. De voorzitter van het college van beroep doet hiervan schriftelijk mededeling aan partijen,
met vermelding van de redenen tot verlenging.
Het college van beroep beslist bij meerderheid van stemmen. De uitspraak van het college van beroep
wordt schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd in de vorm van een arbitraal vonnis en door de leden van
het college van beroep ondertekend. Een afschrift daarvan wordt, binnen twee weken na de uitspraak,
door de secretaris per aangetekend schrijven aan elk der partijen verzonden.
Indien het college van beroep het ingestelde beroep geheel of ten dele gegrond acht kan het bepalen
dat ExamenBureau Installatietechniek de bestreden beslissing of maatregel intrekt of wijzigt, dan wel dat
ExamenBureau Installatietechniek een beslissing of maatregel neemt dan wel nalaat overeenkomstig de
uitspraak van het college van beroep.
Bij de uitspraak stelt het college van beroep tevens het bedrag van de kosten van het geding vast. De
kosten voor juridische bijstand, en door welk der partijen die kosten geheel of gedeeltelijk moeten
worden gedragen, zijn daar niet in begrepen.

Rapportnummer: Ex-005k
Versie: 2.1; Niveau: 2

Datum van uitgifte: 17-11-2020
Pagina 6 van 7

Indien appellant is veroordeeld tot geheel of gedeeltelijk betalen van de hiervoor bedoelde kosten,
worden deze verrekend met de door hem gestorte waarborgsom. Het eventuele overschot wordt
onverwijld aan appellant teruggestort. Indien de waarborgsom niet toereikend is, is appellant verplicht
binnen veertien kalenderdagen na de verzending van het arbitrale vonnis het nog verschuldigde bedrag
te voldoen.
Indien appellant niet is veroordeeld tot geheel of gedeeltelijk betalen van de in het vierde lid bedoelde
kosten, wordt de gehele waarborgsom direct terug gestort op naam van de appellant.
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VERKORTE PROCEDURE BIJ BEROEP TEGEN EEN OPSCHORTING

Wanneer beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van ExamenBureau Installatietechniek, waarbij
tevens het recht op het gebruik van het diploma wordt opgeschort, kan de voorzitter van het college van
beroep, op verzoek van de appellant, besluiten tot een verkorte procedure ten aanzien van het beroep
tegen de opschorting.
Wanneer de voorzitter besluit tot een verkorte procedure, raadpleegt hij de overige leden van het college
van beroep binnen 48 uur nadat het college is samengesteld. Tevens zal hij zich op de hoogte stellen
van de overwegingen van ExamenBureau Installatietechniek die hebben geleid tot de opschorting.
Na raadpleging beslist de voorzitter of de opschorting voor de duur van de verdere behandeling van het
beroep door ExamenBureau Installatietechniek moet worden opgeheven. Hij deelt deze beslissing aan
beide partijen schriftelijk mee.
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GEHEIMHOUDING

De leden van het college van beroep en de secretaris zijn verplicht tot geheimhouding van alles waarvan
zij kennis nemen omtrent de personen, de onderneming of de persoonlijke of zakelijke omstandigheden
van de appellant.
8

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van beroep.
Dit reglement kan worden aangehaald onder de naam “ExamenBureau Installatietechniek Reglement
voor het College van Beroep”.
Wijzigingen in dit reglement treden eerst in werking na openbaarmaking door ExamenBureau
Installatietechniek, onder vermelding van de datum van in werking treden.
Dit reglement is bindend verklaard door de Directeur van ExamenBureau Installatietechniek B.V. en
treedt in werking op 02-05-2016.
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