Reglement van toelating NVBK
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I. Toelatingsvereisten tot het lidmaatschap
Artikel 1
1.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de statuten kunnen slechts natuurlijke personen en
bureaus, welke voldoen aan het gestelde in artikel 7B van de statuten, tot het lidmaatschap
worden toegelaten.
1.2
Gewoon lid van de NVBK kunnen worden te goeder naam en faam bekend staande personen
die:
•
•

personen die kostendeskundige zijn (als hoofdtaak) in de bouw of aanverwante
richtingen.
andere kandidaten ter goedkeuring van de commissie van toelating.

Artikel 2
Om als lid tot de NVBK te kunnen worden toegelaten dienen kandidaat- of aankomende leden
aan te tonen dat zij aan de verwezenlijking van de doelstelling van de NVBK kunnen bijdragen.
Daartoe beschikken zij over de kennis, ervaring en de persoonlijke eigenschappen die voor de
beroepsuitoefening van de kostenkundige door de NVBK als noodzakelijk zijn aan te merken.
Dit zijn:
•

•

•

bouwkundige- of installatie- of civieltechnische, kosten- en kennis op middelbaar
beroepsonderwijs, alsmede:
 een beroepservaring van zes tot zeven jaar, dan wel:
bouwkundige, kosten- en algemene kennis op hoger dan middelbaar c.q. academisch
niveau, alsmede:
 een beroepservaring van drie tot vijf jaar, dan wel:
aantoonbare gelijkwaardige technische, kosten- en kennis aangevuld met de benodigde
ervaring.

Onder ervaring wordt verstaan de periode dat men daadwerkelijk werkzaam is op het gebied
van de kostenkunde.
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II. Toelatingsprocedure
Artikel 3
Het, kandidaat- of aankomend lid dient zijn lidmaatschapsaanvraag te laten beoordelen door
de commissie van toelating.
Artikel 4
De commissie van toelating beoordeelt de schriftelijke lidmaatschapsaanvraag van het
kandidaat- of aankomend lid.
Artikel 5
De commissie van toelating heeft tot taak de aanvraag van het kandidaat lid te beoordelen. Het
secretariaat heeft daartoe de benodigde gegevens opgevraagd, verzameld en doorgegeven
aan de commissieleden. De gegevens zullen door de commissieleden worden beoordeeld.
Indien nodig kunnen de commissieleden nadere vragen stellen aan de kandidaat, referenties
opvragen of op andere wijze inlichtingen inwinnen.
Artikel 6
Ten aanzien van de benoeming van de commissie van toelating geldt het bepaalde in artikel 8
lid 7 van de statuten. De commissie bestaat tenminste uit drie leden. De commissie wordt
bijgestaan door het secretariaat van de NVBK.
Artikel 7
De commissie van toelating adviseert het bestuur op grond van:
• de verzamelde gegevens van het kandidaat lid. Een van de commissieleden verzamelt
de adviezen van de overige commissieleden en formuleert een advies ten behoeve van
het bestuur.
•

Indien getwijfeld wordt aan de ingebrachte adviezen kan de commissie bijeenkomen en
zo nodig ter toelichting de kandidaat uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Indien dit
niet tot een eensluidend oordeel leidt, schakelt de commissie experts of andere leden
van de NVBK in om de aanvraag te beoordelen.
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•

Indien ook dan geen overeenstemmend positief oordeel ontstaat, zal de commissie
over de aanvraag aan het bestuur gemotiveerd negatief adviseren. Aan de kandidaat
zal dit advies worden bekend gemaakt.

Artikel 8
De commissie brengt omtrent de al dan niet toelating advies uit aan het bestuur; een advies
gaat vergezeld van een toelichting.

III. Behandeling van bezwaarschriften en de beroepsprocedure bezwaarschriften
Artikel 9
Een door het bestuur nieuw in te stellen tijdelijke commissie van bezwaar onderzoekt het
bezwaarschrift en hoort daartoe het lid dat het bezwaarschrift heeft ingediend en het betrokken
kandidaat- of aankomend -lid, indien de laatste de wens hiertoe schriftelijk bij de commissie
van bezwaar kenbaar heeft gemaakt.
Artikel 10
Acht de commissie van bezwaar geen gronden aanwezig om op een positief tot toelating terug
te komen, dan deelt zij dit mede aan het bestuur dat op zijn beurt het kandidaat- of aankomend
lid en het lid dat het bezwaarschrift heeft ingediend in kennis stelt van het feit dat de betrokken
kandidaat wordt toegelaten.
Artikel 11
Indien het lid dat het bezwaarschrift heeft ingediend zich niet kan verenigen met het in artikel
15 bedoelde besluit, kan het, via het bestuur, de eerstvolgende ledenvergadering vragen de
beroepsprocedure zoals vermeld in de artikelen 20 en 21 in werking te stellen.
Artikel 12
Acht de commissie van bezwaar wel gronden aanwezig om de kandidaat niet toe te laten, dan
deelt zij dit mede aan het bestuur.

002 180713abe Reglement van Toelating V1.1

Pagina 5 van 8

Het bestuur bericht het betrokken

kandidaat- of aankomend lid en het lid dat het

bezwaarschrift heeft ingediend, dat de beslissing inzake de kandidatuur/ lidmaatschap
conform het advies van de commissie van bezwaar zal volgen en het kandidaat of aankomend
lid dus afwijst.
Artikel 13
Bij een beslissing van het bestuur conform artikel 15, bericht het bestuur zonder opgave van
redenen dat de betrokkene is toegetreden.
Artikel 14
Een kandidaat- of aankomend lid dat bezwaar heeft tegen een beslissing conform artikel 17,
kan het bestuur verzoeken de beroepsprocedure als vermeld in de artikelen 20 en 21 in
werking te stellen.

IV. Beroepsprocedure
Artikel 15
De beroepsprocedure kan in werking worden gesteld door;
• het kandidaat- of aankomend lid, bij monde van het bestuur indien:
• het bezwaar heeft tegen de beslissing van het bestuur om hem af te wijzen;
• de procedure van toelating niet is toegepast overeenkomstig de in dit reglement
voorgeschreven wijze en het kandidaat- of aankomend lid van mening is, dat daardoor
de beslissing om hem af te wijzen is beïnvloed;
• een lid, dat een bezwaarschrift heeft ingediend, zoals vermeld in artikel 16 van dit
reglement.
Artikel 16
16.1
Indien het bestuur een verzoek om de beroepsprocedure in werking te stellen heeft bereikt,
wordt van bestuurswege aan de eerstvolgende ledenvergadering of aan alle leden schriftelijk
een voorstel gedaan om een beroepscollege bestaande uit 3 personen in te stellen. Dit
voorstel gaat gepaard met de vermelding van de naam van degene die de beroepsprocedure
in werking wil stellen onder opgave van zijn redenen daartoe en met een voordracht vanwege
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het bestuur voor de benoeming van de leden van het beroepscollege.Tenminste tien (10)
gewone leden tezamen kunnen de voordracht van het bestuur voor leden van het
beroepscollege tot twee (2) dagen voor de datum van de ledenvergadering schriftelijk
aanvullen.
16.2
De benoeming van de leden van het beroepscollege geschiedt bij gewone meerderheid van
stemmen in de ledenvergadering. Zijn er vanwege de leden kandidaten voor het
beroepscollege gesteld, dan geschiedt de stemming schriftelijk.

Artikel 17
17.1
Het beroepscollege benoemt uit zijn midden een voorzitter; het kan het bestuur verzoeken een
secretaris aan te stellen, die geen lid van de NVBK is.
17.2
Het beroepscollege krijgt inzage van alle stukken van de commissie van toelating en
commissie van bezwaar met betrekking tot het betrokken kandidaat- of aankomend lid.
17.3
Het beroepscollege formuleert zijn oordeel met inachtname van de regels van hoor en
wederhoor. In ieder geval hoort het college:
•

de voorzitter van de commissie van toelating en commissie van bezwaar;

•

degene op wiens verzoek het beroep is ingesteld;

•

de voorstellers van het kandidaat- of aankomend lid, zo die er zijn.

Artikel 18
18.1
Het beroepscollege doet uitspraak binnen vier (4) maanden na zijn instelling.
18.2
De uitspraak van het beroepscollege is bindend voor alle betrokken partijen.
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18.3
Aan het bestuur wordt de uitspraak met de daarbij behorende overwegingen bekend gemaakt
aan diegenen die door het beroepscollege terzake zijn gehoord. Vervolgens worden alle leden
van de NVBK van de uitspraak van het college in kennis gesteld.
18.4
Na de bekendmaking van de uitspraak aan de leden van de NVBK wordt het beroepscollege
door het bestuur ontbonden.
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