B4.7 – Regeling van Orde College Kwaliteitsonderzoek NOREA
Het Bestuur van NOREA heeft, in overeenstemming met het gestelde in artikel 5 lid 1 van het Reglement
Kwaliteitsonderzoek, het College Kwaliteitsonderzoek ingesteld.
Ten aanzien van dit College besluit het Bestuur als volgt:
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1.

Titel reglement
Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling van Orde CKO.
Ingangsdatum
Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2011
Begrippen
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
•

College:
het College Kwaliteitsonderzoek, bedoeld in artikel 5 lid 1 van het Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA;

•

Collegelid:
degene die als lid van het College is benoemd door het bestuur van NOREA;

•

Voorzitter:
degene die als voorzitter van het College is benoemd door het bestuur van NOREA;

•

Vicevoorzitter:
degene die als vicevoorzitter van het College is benoemd door het bestuur van NOREA

INRICHTING VERGADERINGEN
2.

1. Het College vergadert niet zonder oproep daartoe door de voorzitter.
2. De voorzitter roept het College bijeen zo dikwijls hij dit nodig acht.
3. De voorzitter is tot het bijeenroepen van het College verplicht binnen veertien dagen nadat
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tenminste twee collegeleden hem dit schriftelijk met vermelding van de te behandelen punten
hebben verzocht.
4. Van de collegevergaderingen wordt een verslag opgesteld door een door de voorzitter aangewezen medewerker van NOREA.
5. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering al dan niet gewijzigd vastgesteld.
6. De vergaderingen van het College zijn niet openbaar.

3.

De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid of ontstentenis vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. Hetgeen in dit reglement omtrent de voorzitter is bepaald, is mede van toepassing op de
plaatsvervangend voorzitter wanneer deze de voorzitter vervangt.
BESLUITVORMING

4.

1. Voor het nemen van geldige besluiten door het College moet tenminste de helft van de collegeleden ter vergadering aanwezig zijn, waaronder de voorzitter, of bij zijn ontstentenis de
plaatsvervangend voorzitter.
2. Ieder collegelid heeft één stem.
3. Het College neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.
4. De Collegeleden stemmen zonder last of ruggespraak.
5. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.
6. Van het College uitgaande stukken worden door de voorzitter ondertekend.

5.

1. In afwijking van artikel 4, eerste lid, kunnen ook buiten vergadering geldige besluiten worden
genomen, mits alle collegeleden schriftelijk zijn geraadpleegd en zich niet binnen een bepaalde termijn tegen het desbetreffende besluit hebben verklaard.
2. Op deze wijze genomen besluiten worden in de notulen van de eerstvolgende collegevergadering opgenomen.
ONPARTIJDIGHEID

6.

1. Een collegelid heeft het recht van verschoning indien hij van mening is dat zijn onpartijdigheid
bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn. Indien hij van het recht van
verschoning gebruik maakt, doet hij hiervan mededeling aan de voorzitter dan wel, indien het
de voorzitter betreft, de plaatsvervangend voorzitter.
2. Indien het College van mening is dat de onpartijdigheid van een collegelid bij een bepaalde
aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn of de schijn van partijdigheid de taakvervulling
van het College met betrekking tot die aangelegenheid kan schaden, kan het College besluiten
een collegelid ongevraagd verschoning te verlenen.
3. Indien het eerste of tweede lid van toepassing is, neemt het desbetreffende collegelid geen
deel aan de behandeling van en de besluitvorming over de desbetreffende aangelegenheid.
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