A6 Reglement van Beroep
Begripsbepalingen
Artikel 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:


de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors;



het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors;



de Algemene Vergadering: de Algemene Vergadering van de Nederlandse
Orde van Register EDP-Auditors;



de Statuten: de statuten van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors;



een gewoon lid: een gewoon lid van de Nederlandse Orde van Register EDPAuditors;



een erelid: een erelid van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors;



een geassocieerd lid: een geassocieerd lid van de Nederlandse Orde van
Register EDP-Auditors;



een aspirant-lid: een aspirant lid van de Nederlandse Orde van Register EDPAuditors.



het Reglement: het Reglement van Beroep;



Belanghebbende: Een ieder die op grond van artikel 17 lid 2 Statuten beroep
instelt bij de Raad van Beroep.



Besluit: Besluiten als bedoeld in artikel 17 lid 2 Statuten;



Beroep: Een beroep als bedoeld in artikel 17 lid 2 Statuten;



de Raad: De leden van de Raad van Beroep, die aan de behandeling van het
Beroep deelnemen;



Voorzitter: de voorzitter van de Raad van Beroep;



de Secretaris: de Secretaris van de Raad van Beroep.

Taak
Artikel 2
1. De Raad van Beroep behandelt en beslist over Beroepen van Belanghebbenden
tegen Besluiten als bedoeld in artikel 17 lid 2 van de Statuten met inachtneming
van het bepaalde in het Reglement.
2. Het Bestuur kan elke beslissing van de Raad van Beroep zonder vermelding van
de namen openbaar maken. Het Bestuur kan de beslissing ook in verkorte vorm
openbaar maken.
Samenstelling
Artikel 3
1. De Raad van Beroep bestaat uit de Voorzitter, de plaatsvervangend Voorzitter, de
Secretaris, de plaatsvervangend Secretaris en minstens zes leden van de Orde.
2. De Voorzitter en plaatsvervangend Voorzitter kunnen niet lid van de Orde zijn en
moeten voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter in een
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arrondissementsrechtbank en met enige bij de wet ingestelde rechtspraak zijn
belast of belast zijn geweest.
Benoeming
Artikel 4
1. De

Algemene

Vergadering

benoemt

de

Voorzitter,

de

plaatsvervangend

Voorzitter, de Secretaris, de plaatsvervangend Secretaris en de overige leden.
2. De benoemingen geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden van de Raad
kunnen worden herbenoemd.
3. De Algemene Vergadering kan de Voorzitter, de plaatsvervangend Voorzitter, de
Secretaris, de plaatsvervangend Secretaris en de overige leden om zwaarwegende
redenen tussentijds ontslaan.
4. Indien tussentijds een vacature ontstaat, zal daarin overeenkomstig het bepaalde
in het eerste lid van dit artikel binnen een termijn van zes maanden worden
voorzien. Hij die benoemd is ter vervulling van een tussentijds opengevallen
plaats treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd,
had moeten aftreden.
5. Waar in het Reglement sprake is van de Voorzitter, kan in zijn plaats ook de
plaatsvervangend Voorzitter als Voorzitter optreden.
6. Indien de termijn, waarvoor een lid van de Raad van Beroep is benoemd,
verstrijkt terwijl dit lid nog betrokken is bij een zaak waarin de Raad nog geen
einduitspraak heeft gedaan, blijft dit lid deel uitmaken van de Raad van Beroep
totdat einduitspraak in de betreffende zaak is gedaan.
Uitgesloten van benoeming
Artikel 5
Bestuursleden, geassocieerde leden, aspirant-leden, leden van de Raad van Tucht en
leden van de Commissie van Toelating, kunnen niet tot lid van de Raad van Beroep
worden benoemd.
Beroepsschrift
Artikel 6
1. Het Beroep bevat de naam en het adres van de Belanghebbende, alsmede een
schriftelijke uiteenzetting van het Beroep, welke een duidelijke omschrijving
bevat van het Besluit waartegen het Beroep is gericht en van de gronden waarop
het Beroep is gebaseerd. De Secretaris kan aanvulling van de uiteenzetting en
overlegging van bescheiden of kopieën daarvan verzoeken.
2. De Raad van Beroep kan een Beroep slechts in behandeling nemen indien de
Belanghebbende schriftelijk heeft bevestigd dat:
a. hij de uitspraak van de Raad als bindende uitspraak zal aanvaarden;
b. en het Beroep niet (of niet meer) aanhangig is bij of niet reeds tot een
uitspraak heeft geleid van een rechter, een raad van scheidsmannen of een
daarmee vergelijkbare instantie.
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3. De Secretaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van het Beroep en zendt daarvan
een afschrift aan het orgaan dat het door Beroep bestreden besluit heeft
genomen. Van de verder overgelegde bescheiden zendt de Secretaris eveneens
een afschrift aan het orgaan dat het door Beroep bestreden besluit heeft
genomen.
Niet behandeling
Artikel 7
1. De Voorzitter en de Secretaris besluiten dat een Beroep niet in behandeling wordt
genomen indien zij van oordeel zijn dat het Beroep kennelijk ongegrond is of de
Raad van Beroep kennelijk onbevoegd is. De Voorzitter en de Secretaris zullen
deze beslissing schriftelijk aan de Belanghebbende mededelen onder vermelding
van de gronden die tot deze beslissing hebben geleid. Deze beslissing zal tevens
inhouden de mededeling dat de Belanghebbende binnen een termijn van twee
weken na dagtekening van deze mededeling hiertegen schriftelijk bezwaar kan
maken met het verzoek hierover een uitspraak te krijgen van de Raad van
Beroep.
2. De Raad van Beroep neemt een Beroep niet in behandeling wanneer zij van
oordeel is dat zij niet bevoegd is tot geven van een beslissing.
3. De Raad van Beroep ziet af van het in behandeling nemen van het Beroep
wanneer:
a. zij van oordeel is dat de belangen die met het Beroep zijn gemoeid van
onvoldoende betekenis zijn; of
b. meer

dan

één

jaar

is

verstreken

tussen

het

tijdstip

waarop

de

Belanghebbende van de feiten kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis
had kunnen nemen en het tijdstip waarop het Beroep is ingesteld.
4. Van een besluit een Beroep niet in behandeling te nemen, worden partijen door
de Secretaris in kennis gesteld. De kennisgeving bevat de gronden waarop de
beslissing berust.
Behandeling
Artikel 8
1. Zodra is besloten het Beroep in behandeling te nemen, stelt de Raad van Beroep
het orgaan dat het door Beroep bestreden besluit heeft genomen in de
gelegenheid binnen een maand een verweerschrift in te dienen tegen het
beroepsschrift. Op verzoek van het betreffende orgaan kan de Raad van Beroep
deze termijn met maximaal één maand verlengen.
2. De Secretaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van het antwoord en zendt
daarvan en van de verder overgelegde bescheiden een afschrift aan de
wederpartij.
3. Bij het uitblijven van een verweerschrift kan de Raad van Beroep terstond een
beslissing nemen.

3

4. Aan de behandeling van een Beroep nemen drie of vijf leden deel, onder wie de
Voorzitter. De Voorzitter wijst de overige leden, die aan de behandeling zullen
deelnemen, aan.
5. De Voorzitter neemt bij de keuze en aanwijzing van de leden die aan de
behandeling van een Beroep deelnemen, de aard van het Beroep in aanmerking.
6. Aan de behandeling van een Beroep aangaande een uitspraak van de Raad van
Tucht nemen vijf leden deel.
Wraking en verschoning
Artikel 9
1. De Secretaris stelt partijen in kennis van de samenstelling van de Raad en wijst
hen daarbij op de bevoegdheid tot wraking als bedoeld in de navolgende leden.
2. Een lid van de Raad moet zich verschonen en kan worden gewraakt indien te
zijnen aanzien feiten of omstandigheden bestaan waardoor de vereiste
onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.
3. Elk der partijen is gedurende tien dagen na dagtekening van de kennisgeving
bedoeld in lid 1 van dit artikel bevoegd per aangetekende brief met afschrift aan
de andere partij onder opgave van redenen de Raad mede te delen dat zij een of
meer leden wenst te wraken.
4. Onder feiten en omstandigheden, bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt in ieder
geval verstaan:
a. Er bestaat tussen het lid van de Raad en één der partijen bij de zaak
bloedverwantschap of aanverwantschap tot de vierde graad;
b. Het lid van de Raad en één der partijen oefenen hun Beroep direct of indirect
uit voor gemeenschappelijke rekening of onder gemeenschappelijke naam,
dan wel er bestaat tussen hen een arbeidsovereenkomst;
c. Het lid van de Raad heeft persoonlijk belang bij de zaak, bijvoorbeeld omdat
hij:


een schriftelijk advies in de zaak heeft gegeven;



in een soortgelijk geschil betrokken is;



een rechtsgeding met één der partijen heeft;



in een klachtprocedure tegenpartij van één der partijen is geweest.

5. De Raad, met uitzondering van degene die zich wenst te verschonen of van
degene te wiens aanzien wraking is voorgesteld, beslist over de wraking. Tegen
deze beslissing staat geen zelfstandig rechtsmiddel open.
6. De Secretaris stelt partijen in kennis van de beslissing bedoeld in het vorige lid,
en indien van toepassing, van de naam (namen) van degene(n) die de plaats van
het (de) gewraakte lid (leden) in de Raad zal (zullen) innemen.
Artikel 10
Zitting
1. De Raad is bevoegd ieder der partijen op een termijn van tenminste één maand
op te roepen om voor haar te verschijnen. Zij is hiertoe verplicht, indien voor
afloop van een termijn van één maand na het toezenden van het afschrift van het
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verweerschrift aan klager, één der partijen hiertoe een schriftelijk verzoek heeft
gedaan.
2. De Raad roept partijen op om ter behandeling van het Beroep voor haar te
verschijnen en bepaalt daartoe dag, uur en plaats. Bij niet-verschijning van een
partij kan de Raad, te harer beoordeling, partijen opnieuw voor een zitting
oproepen dan wel haar uitspraak geven met vermelding van de niet-verschijning.
3. Partijen kunnen zich ter zitting doen vertegenwoordigen door een gemachtigde
en zich doen bijstaan door een raadsman. De Raad kan weigeren iemand, die
geen advocaat is, als raadsman toe te laten. Bij zodanige weigering houdt de
Raad de zaak tot een volgende zitting aan.
Getuigen en deskundigen
Artikel 11
1. De Raad is ambtshalve of op verzoek van één der partijen bevoegd getuigen en
deskundigen op te roepen en te horen. Iedere partij, die ter zitting van de Raad
een getuige of deskundige wenst te doen horen, dient dit binnen de daartoe door
de Raad gestelde termijn schriftelijk aan de Raad kenbaar te maken. Indien de
Raad het verzoek honoreert, zal zij dienaangaande beide partijen tijdig voor de
zitting schriftelijk op de hoogte brengen.
2. De Raad roept getuigen en deskundigen op bij aangetekend schrijven.
3. De getuigen worden door de Raad verzocht de gehele waarheid en niets dan de
waarheid te zeggen; de deskundigen worden verzocht hun opdracht onpartijdig
en naar beste weten te volbrengen.
4. De Voorzitter van de Raad kan aan getuigen en deskundigen desgewenst een
schadeloosstelling toekennen, waarbij hij tevens het bedrag daarvan vaststelt.
Inlichtingenplicht
Artikel 12
1. Partijen zijn verplicht de Raad zodanig inlichtingen te verstrekken als zij verlangt.
De Raad kan ook het medebrengen van getuigen en van boeken en bescheiden
alsmede een onderzoek van boeken en bescheiden van partijen door een door
haar daartoe aan te wijzen registeraccountant verlangen.
2. De Raad maakt van stukken en van mondelinge verklaringen slechts gebruik voor
zover zij partijen in de gelegenheid heeft gesteld van die stukken kennis te
nemen en het afleggen van mondelinge verklaringen bij te wonen.
3. De kosten verbonden aan de in lid 1 van dit artikel genoemde voorzieningen
worden in beginsel door partijen gedeeld.
4. Het staat de Raad vrij aan het niet voldoen door een partij aan haar verlangen
bedoeld in het eerste lid de gevolgtrekking te verbinden welke haar geraden
voorkomt.
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Beslissing
Artikel 13
1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden nadat de Raad haar onderzoek
naar aanleiding van het Beroep heeft voltooid, neemt zij met volstrekte
meerderheid van stemmen een beslissing.
2. De leden van de Raad oordelen als goede mannen naar billijkheid en op de
grondslagen van het Nederlands recht.
3. Bij een uitspraak kan tevens worden voorzien in een veroordeling van een of
beide partijen tot gehele of gedeeltelijke betaling van verschotten of kosten
welke voor de behandeling van het Beroep door de Raad zijn gemaakt en een
veroordeling in de kosten van de wederpartij, zoals bedoeld in artikel 11 en 12.
4. Een veroordeling tot betaling van verschotten of kosten als in het derde lid
bedoeld spreekt de Raad slechts uit voor zover zij van oordeel is dat de
verschotten of kosten op onredelijke of lichtvaardige wijze zijn veroorzaakt door
de tot betaling te veroordelen partij.
5. De uitspraak, die schriftelijk wordt vastgelegd en met redenen is omkleed,
vermeldt dat zij tot stand is gekomen met inachtneming van de bepalingen van
het Reglement en vermeldt de namen van de leden van de Raad die haar heeft
gegeven en van de Secretaris, alsmede de datum van de uitspraak. De uitspraak
wordt door de Voorzitter en de Secretaris ondertekend. De aldus getekende
beslissing blijft bij het secretariaat van de Raad van Beroep berusten.
6. De Secretaris zendt aangetekend aan elk van de partijen een door hem getekend
afschrift van de uitspraak. De Secretaris doet een afschrift van elke uitspraak ter
kennisneming toekomen aan de ambtelijk secretaris van de Orde.
7. Een partij kan tot veertien dagen na verzenddatum van de uitspraak van de Raad
schriftelijk verzoeken een kennelijke reken- of schrijffout te herstellen. Indien
naar het oordeel van de Raad hiervan sprake is, zal de Raad overgaan tot herstel.
De Raad kan ook uit eigen beweging overgaan tot herstel van een kennelijke
reken- of schrijffout in de uitspraak.
8. Uitspraken kunnen, zonder vermelding van namen, door het Bestuur op een door
haar te bepalen wijze worden gepubliceerd.
Inhoud beslissing
Artikel 14
1. Indien de Raad van oordeel is dat het Beroep ongegrond is en dat het bestreden
Besluit in stand kan blijven, bevestigt zij dit Besluit.
2. Indien de Raad oordeelt dat het Beroep gegrond is zal de Raad het bestreden
Besluit vernietigen en met inachtneming van de statuten en de geldende
reglementen een nieuw besluit nemen.
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Geheimhouding
Artikel 15
De leden van de Raad van Beroep en de Secretaris zijn, ook na beëindiging van hun
functie, verplicht tot geheimhouding van de beraadslagingen van de Raad en van alle
informatie en gegevens die hen in verband met de behandeling van een Beroep zijn
verstrekt.
Jaarverslag Raad
Artikel 16
1. De Raad van Beroep doet na afloop van elk kalenderjaar aan de Algemene
Vergadering verslag van de behandelde beroepen in dat jaar.
2. De Algemene Vergadering kan het verslag van de Raad van Beroep publiceren.
Onvoorziene gevallen
Artikel 17
In alle gevallen, waarin het Reglement niet voorziet of waarin de uitleg ervan niet
duidelijk is, handelt de Raad van Beroep naar eigen inzicht. De Voorzitter is bevoegd
de procedurevoorschriften van het Reglement waar nodig uit te leggen en aan te
vullen. Tegen het gebruik van deze bevoegdheid door de Voorzitter staat geen
zelfstandig rechtsmiddel open.
Wijzigen van het Reglement van Beroep
Artikel 18
1. Voorstellen tot wijziging van het Reglement kunnen slechts worden opgesteld
door de Raad van Beroep, door het Bestuur van de Orde of door tenminste
een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden.
2. Besluiten tot wijziging van het Reglement kunnen slechts worden genomen door
de Algemene Vergadering.
3. Wijziging van dit artikel van het Reglement behoeft de goedkeuring van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een Algemene Vergadering waarin
tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.
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