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1.  SAMENSTELLING EN ZITTINGSTERMIJN VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP 

 

1. De stichting InstallQ heeft een Commissie van Beroep, bestaande uit drie leden. 

2. De leden van de Commissie van Beroep worden benoemd door het bestuur. 

3. De voorzitter van de Commissie van Beroep heeft de titel van meester in de Rechten. 

4. De leden nemen een onafhankelijke positie in  ten opzichte van hen die bij in het beroep partij 

zijn of hierbij op andere wijze betrokken zijn. 

5. De zittingstermijn van de leden van de Commissie van Beroep  is 4 jaar, behoudens tussentijdse 

ontheffing van de leden uit hun functie door het bestuur van de stichting. 

6. Elk lid van de Commissie van Beroep is eenmalig herbenoembaar voor een periode van 

maximaal vier jaar. 

7. In vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  

8. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid treedt af op de dag waarop zijn voorganger had 

moeten aftreden. 

 

 

2.  ONDERSTEUNING COMMISSIE VAN BEROEP 

 

1. Het secretariaat stelt aan de Commissie van Beroep een secretaris ter beschikking. 

2. De secretaris is geen lid van de Commissie van Beroep. 

 

 

3.  BEHANDELING VAN HET BEROEP 

 

1. Het Secretariaat stelt de Commissie van Beroep  onverwijld van het beroep in kennis. 

2. Alvorens een beroep door de Commissie van Beroep in behandeling wordt genomen dient het 

in het Tarievenblad aangegeven bedrag overgemaakt te worden op een door de Commissie van 

Beroep  te bepalen bankrekening, tot zekerheid van de voldoening van de eventueel uit hoofde 

van het beroep verschuldigde kosten. Het bedrag dient overgemaakt te zijn binnen  30 

kalenderdagen na het aantekenen van beroep. Bij gebreke daarvan zal de Commissie het 

beroepschrift niet in behandeling nemen en appellant niet-ontvankelijk verklaren in zijn 

beroep. 

 

 

4.  BIJSTAND APPELANT 

 

1. De Ingeschrevene die in beroep is gekomen (de appellant) heeft het recht zich door een 

raadsman te laten bijstaan of zich te laten vertegenwoordigen. 

 

 

5. BESLUITVORMING 

 

1. De Commissie van Beroep beslist zo spoedig mogelijk over de ontvankelijkheid van het 

beroep. Indien zij het beroep niet-ontvankelijk acht, ontvangt de appellant hiervan binnen 2 

maanden na ontvangst van het beroepschrift bericht. 

2. De Commissie van Beroep neemt het beroep zo spoedig mogelijk in behandeling, tenzij zij het 

beroep niet-ontvankelijk verklaart. 

3. De voorzitter van de Commissie van Beroep beslist onverwijld op een verzoek van het 

secretariaat aan het beroep de opschortende werking te ontnemen. Het secretariaat stelt de 
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appellant terstond - zo nodig telefonisch - op de hoogte van het verzoek en wijst hem op de 

mogelijkheid door de voorzitter van de Commissie van Beroep te worden gehoord. 

4. De Commissie van Beroep is verplicht de appellant en het secretariaat voor een verhoor op te 

roepen. 

5. De Commissie van Beroep is bevoegd: 

i. overlegging van bescheiden te vorderen; 

ii. in het bijzijn van de appellant en/of diens raadsman en het secretariaat getuigen en/of 

deskundigen te horen; de appellant en het secretariaat worden van de bevindingen van de 

Commissie van Beroep schriftelijk op de hoogte gesteld; 

iii. voorts al datgene te doen wat zij voor een goede beslissing op het beroep nodig oordeelt. 

6. De Commissie van Beroep: 

i. bepaalt zelf haar werkwijze en wijze van besluitvorming; 

ii. beslist met meerderheid van stemmen; de secretaris heeft geen stemrecht; 

iii. is niet gebonden aan de wettelijke bepalingen van het bewijs, voor zover de wet zulks 

toelaat; 

iv. oordeelt naar redelijkheid en billijkheid; 

v. beslist niet op grond van bescheiden of mededelingen waarvan de appellant c.q. het 

secretariaat geen kennis heeft kunnen nemen, tenzij de appellant, c.q. het secretariaat 

uitdrukkelijk heeft verklaard daartegen geen bezwaar te hebben. 

7. De Commissie van Beroep doet binnen 6 maanden na ontvangst van het beroepschrift 

uitspraak. De Commissie van Beroep kan deze termijn met 3 maanden verlengen, indien zij 

daartoe gegronde redenen aanwezig acht en mits zij daarvan tijdig mededeling doet aan de 

appellant en het secretariaat. De uitspraak dient op schrift te zijn gesteld, met redenen omkleed 

en heeft de vorm en de kracht van een partijen bindend advies. 

8. Bij haar uitspraak stelt de Commissie van Beroep de kosten vallende op het beroep, daaronder 

begrepen haar honorarium, vast en bepaalt zij door wie van de partijen deze kosten zullen 

worden gedragen. 

9. De Commissie van Beroep doet bij schrijven met ontvangstbevestiging haar uitspraak 

toekomen aan de appellant en het secretariaat. 

10. Beroep op de burgerlijke rechter of op enige andere beroepsinstantie is uitgesloten, behoudens 

het bepaalde in artikel 6:248 van het Burgerlijk Wetboek en behoudens het geval dat de 

Commissie van Beroep er niet in is geslaagd binnen de daartoe gestelde termijn uitspraak te 

doen. 

11. Het secretariaat is gerechtigd de uitspraken van de Commissie van Beroep openbaar te maken, 

tenzij de Commissie van Beroep anders beslist. 


