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1 Algemeen 

 

 1.1 Als professionele certificatie-instelling heeft TÜV Rheinland Nederland B.V. de  
  mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar of beroep formeel geregeld:  

- Indien een belanghebbende het niet eens is met het besluit op het 
bezwaar, genomen door TRN, dan heeft de belanghebbende de 
mogelijkheid tot het indienen van een beroep. Dit beroep dient te allen 
tijde schriftelijke te worden ingediend. (zie ook 3.2.6) 

- Voor haar wettelijke keurings- en certificatieactiviteiten geldt de 
bezwaar en beroepsprocedure voor bestuursorganen, zoals deze is 
opgenomen in de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet 
bestuursrecht.  

- Voor alle overige activiteiten van TÜV Rheinland Nederland is de  
 Raad van Beroep conform artikel 24 van haar Statuten het  
 bevoegde orgaan van TÜV Rheinland Nederland belast met het  
 doen van uitspraken omtrent beslissingen en maatregelen van de 
 vennootschap.  
 

 1.2 Dit reglement bevat nadere regelingen voor het functioneren van een Raad  
  van Beroep als bedoeld in artikel 1.1 tweede lid.  
 
 1.3 Per beroepszaak wordt een Raad van Beroep ingesteld. 
 
 1.4 Een beroep naar aanleiding van een geschil als bedoeld in artikel 1.1 tweede  
  lid dient binnen dertig dagen na dagtekening van de desbetreffende maatregel  
  of beslissing schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij TÜV Rheinland 
  Nederland B.V. De betreffende maatregel of beslissing blijft onverminderd van  
  kracht zolang de Raad van Beroep terzake geen uitspraak heeft gedaan. 
 
 

2 Het aanhangig maken van een beroep 
  

 2.1 Het aanhangig maken van een beroep geschiedt per aangetekend  
  verzoekschrift, dat met redenen omkleed wordt toegezonden aan TÜV  
  Rheinland Nederland B.V., ter attentie van de Algemeen Directeur. 
 
 2.2 Tegelijk met het indienen van het verzoekschrift zal de appellant een  
  waarborgsom  van € 5.000,-- moeten voldoen ter latere verrekening met  
  eventueel door hem verschuldigde, met de werkzaamheden van de Raad van  
  Beroep gemoeide, kosten terzake van het geding. 
 
 

3 Samenstelling van een Raad van Beroep 
  
 3.1 De Raad van Beroep bestaat uit een oneven aantal leden, onder wie de  
  voorzitter. De leden dienen in meerderheid van buiten de organisatie en de  
  vennootschap afkomstig te zijn. 
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 3.2 Alle leden worden benoemd door de statutair directeur. 
 
 3.3 TÜV Rheinland Nederland B.V. stelt de Raad van Beroep een secretaris ter  
  beschikking. De secretaris dient de hoedanigheid van Meester in de rechten te 
  bezitten. De secretaris maakt geen deel uit van de Raad van Beroep. 
 

 3.4 De bezoldiging van de leden en de secretaris, alsmede de vergoeding van de  
  onkosten geschieden door TÜV Rheinland Nederland B.V.  volgens door TÜV  
  Rheinland Nederland B.V. vast te stellen regelingen. 
 
 

4 Inlichtingen 
 

 4.1 De medewerkers van TÜV Rheinland Nederland B.V., alsmede eventueel bij  
  het certificatiewerk ingeschakelde externe deskundigen zijn verplicht de Raad  
  van Beroep desgevraagd de nodige inlichtingen te geven. 
 
 

5 Geheimhouding 
 

 5.1 De leden van de Raad van Beroep zijn verplicht tot geheimhouding van alles  
  wat zij in verband met de uitoefening van hun functie omtrent de persoon, de  
  onderneming of de persoonlijke of zakelijke omstandigheden van de appellant  
  ervaren of te weten komen. 
 
 

6 Procedure 
 

 6.1 De statutair directeur stelt een Raad van Beroep samen overeenkomstig het  
  gestelde in artikel 3. 
 
 6.2 Het geschil wordt niet in behandeling genomen voordat de waarborgsom is  
  ontvangen. Indien de waarborgsom niet wordt ontvangen binnen acht dagen  
  nadat de secretaris de appellant bij aangetekende brief op zijn verplichting tot  
  betaling van de waarborgsom heeft gewezen zal het geschil niet in  

behandeling worden genomen.   
 
Indien de secretaris van oordeel is dat de door de appellant gestorte 
waarborgsom  niet voldoende is om de eventueel door hem verschuldigde, met 
de werkzaamheden van de Raad van Beroep gemoeide, kosten terzake van 
het geding te kunnen  dekken, kan hij te allen tijde van de appellant een 
aanvulling van de waarborgsom verlangen, welke aanvulling appellant 
terstond zal dienen te voldoen.  
 
Het geschil zal eveneens niet in behandeling worden genomen, indien de  
appellant de hiervoor genoemde aanvullende waarborgsom niet tijdig zal  
hebben betaald. 



       

KMS 

Reglementen 

Nummer:       01-3.2-RG05 

 

Pagina:  5 van 7 

 
Raad van Beroep 

 

Geldig per: 12-06-2017 

Opgesteld: Wiebe Boekema 

Vrijgegeven: René van Egmond 

 

 
 

 
 6.3 Ten aanzien van de samenstelling van de Raad van Beroep komt appellant  

het recht van wraking toe. De wraking wordt aan de voorzitter, of indien de  
wraking hemzelf geldt, aan een der andere leden ter beoordeling voorgelegd.  
Deze legt de wraking  gemotiveerd voor aan alle leden van de Raad van 
Beroep. In geval naar het oordeel van de Raad van Beroep wraking op 
aannemelijke gronden berust zal de statutair directeur de samenstelling van 
de Raad  daarop aanpassen. 

 
 6.4 Zolang de Raad van Beroep ten aanzien van het geschil nog geen uitspraak  
  heeft gedaan, kan de voorzitter van de Raad van Beroep op gemotiveerd  
  verzoek van de appellant een besluit van TÜV Rheinland Nederland B.V.  
  geheel of gedeeltelijk schorsen op de grond dat uitvoering van het besluit voor  
  de appellant onevenredig nadeel met zich zou brengen in verhouding tot  
  het door een onmiddellijke uitvoering van dat besluit te dienen belang. Op  
 dezelfde grond kan de voorzitter op  gemotiveerd verzoek van de appellant 

bepalen dat een voorlopige voorziening wordt getroffen teneinde dergelijk 
onevenredig nadeel te voorkomen of te beperken.  

   
Op een verzoek tot schorsing en/of voorlopige voorziening zijn de artikelen  
2.1, 6.1 en 6.2 mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing. De  
voorzitter van de Raad van Beroep zal, nadat hij zich op de hoogte heeft  
gesteld van de argumenten van zowel de appellant als TÜV Rheinland  
Nederland B.V., zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk gemotiveerd een besluit  
nemen ten aanzien van het verzoek tot schorsing en/of een voorlopige  
voorziening. 
 
Dit besluit is voor partijen bindend en op dit besluit zijn de artikelen 7.1, 7.4 en 
7.6 mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing. Het besluit wordt 

onverwijld op schrift gesteld en ondertekend door de voorzitter en aan de 
appellant, aan TÜV Rheinland Nederland B.V. en aan de overige leden van de 
Raad van Beroep toegestuurd.  

 
 6.5 Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na de benoeming van een Raad van  
  Beroep als bedoeld in artikel 6.1 en nadat de waarborgsom is ontvangen,  
  bepaalt de voorzitter plaats, dag en uur waar de Raad van Beroep zitting zal  
  houden ter behandeling van het geschil en doet hiervan terstond mededeling 
  aan de secretaris. De zitting vindt bijzondere omstandigheden daargelaten  
  plaats binnen twee maanden. 
 
 6.6 De secretaris geeft van één en ander zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk  
  kennis  aan de andere leden van de Raad van Beroep, aan TÜV Rheinland  
  Nederland B.V.  en aan de appellant. 
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 6.7 TÜV Rheinland Nederland B.V. is bevoegd zich ter zitting te doen  
  vertegenwoordigen door zijn statutair directeur of een door deze aan te wijzen  
  plaatsvervanger. 
 
 6.8 TÜV Rheinland Nederland B.V. heeft het recht uiterlijk één week  
  voorafgaande aan de zitting haar stellingen toe te lichten in een  
  verweerschrift. Beide partijen hebben het recht zich ter zitting te doen bijstaan  
  door een raadsman. 
 
 6.9 De appellant en TÜV Rheinland Nederland B.V, hebben het recht ter zitting te  
  worden gehoord. 
 
 6.10 De Raad van Beroep heeft het recht getuigen te horen, deskundigen te  
  raadplegen en alle zodanige andere maatregelen te nemen en voorzieningen  
  te treffen, waaronder begrepen het houden van een nadere zitting, als zij in  
  het belang van een goede uitspraak nodig acht. 
 
 6.11 De appellant en TÜV Rheinland Nederland B.V. hebben het recht ter zitting  
  getuigen voor te brengen, mits van de namen en adressen van de getuigen  
  uiterlijk vijf dagen  
  voor de zittingsdatum schriftelijk opgave is gedaan aan de secretaris en TÜV  
  Rheinland Nederland B.V. c.q. de appellant. 
 
 
7 Uitspraak 
 
 7.1 De leden van de Raad van Beroep oordelen naar redelijkheid en billijkheid. De  
  leden zijn in voorkomend geval echter gebonden aan de overeenkomst die  
  tussen de appellant en TÜV Rheinland Nederland B.V. is gesloten. 
 

7.2 De Raad van Beroep doet bijzondere omstandigheden daargelaten binnen 
een maand na de zitting uitspraak bij meerderheid van in de Raad 
uitgebrachte stemmen. De uitspraak wordt gemotiveerd, waarna TÜV  

 Rheinland Nederland B.V. een definitieve uitspraak doet welke bindend is voor 
alle partijen. 

 
 7.3 Indien de Raad van Beroep de appellant in het gelijk stelt, kan de Raad op  
  vordering van de appellant: 
  a .  De bestreden beslissing of maatregel van TÜV Rheinland Nederland  
   B.V, geheel of ten dele vernietigen. 
  b. TÜV Rheinland Nederland B.V. veroordelen de bestreden beslissing of  
   maatregel geheel of ten dele in te trekken of te wijzigen. 
  c. TÜV Rheinland Nederland B.V. veroordelen geen uitvoering te geven  
   aan de bestreden beslissing of maatregel, danwel uitvoering daarvan  
   te staken. 
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  d. TÜV Rheinland Nederland B.V. veroordelen bepaalde handelingen te  
   verrichten. 
 
 7.4 Bij de uitspraak stelt de Raad van Beroep tevens vast het bedrag van de  
  kosten van het geding, alsmede door welk der partijen die kosten geheel of  
  gedeeltelijk moeten worden gedragen. De kosten voor juridische bijstand  
  worden door elk der partijen zelf gedragen. 
 
 7.5 Indien de appellant is veroordeeld tot het geheel of gedeeltelijk betalen van de  
  in het vierde lid bedoelde kosten, worden deze verrekend met de door hem  
  gestorte waarborgsom. Het eventuele overschot wordt onverwijld aan de  
  appellant teruggestort. Indien de waarborgsom niet toereikend is, is de  
  appellant verplicht binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van de  
  uitspraak, bedoeld in het tweede lid, het nog verschuldigde bedrag aan de  
  secretaris van de Raad van Beroep  te voldoen. 
 
 7.6 De uitspraak van de Raad van Beroep wordt op schrift gesteld en door de  
  voorzitter en de overige leden van de Raad ondertekend. Een afschrift van de  
  uitspraak, getekend door de voorzitter wordt aan elk der partijen toegezonden.  
  Het origineel van de uitspraak wordt gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank  
  in het arrondissement waar de plaats van arbitrage is gelegen. Een afschrift  
  van de uitspraak wordt gedeponeerd in het archief van de Raad van Beroep. 
 

8 Overige bepalingen 
8.1 Op dit Reglement is Nederlands recht van toepassing. 
 
8.2 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Raad van  
 Beroep. 
 
8.3 Dit reglement kan worden aangehaald onder de naam TÜV Rheinland  
 Nederland B.V., Reglement Raad van Beroep. 
 
8.4 Wijzigingen van dit Reglement treden eerst in werking na een daartoe  
 strekkend instemmend advies van het College van Advies. 
 
8.5 De eerste versie van dit Reglement is goedgekeurd door de statutaire  
 directeur van TÜV Rheinland Nederland B.V. d.d. 18 oktober 2010.  
 

Deze aangepaste versie is goedgekeurd door de statutaire directeur van TÜV  
Rheinland Nederland B.V. d.d. 12 juni 2017. 

 
 

 
 
 


