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Dit reglement bevat de procedure en werkwijze van de Commissie van Beroep 

alsmede regels met betrekking tot het indienen van een bezwaar. 

 

De Commissie van Beroep behandelt zaken met betrekking tot besluiten welke 

door het bestuur van Nederlandse Vereniging Hypothecair Planners, NVHP, zijn 

genomen jegens individuele leden, of jegens natuurlijke personen die het 

lidmaatschap van de NVHP hebben aangevraagd. De persoon die bij de 

Commissie van Beroep een bezwaar indient, wordt hierna aangeduid als 

‘indiener’.  

 

Doel en functioneren van de Commissie van Beroep 

De Commissie van Beroep behandelt bezwaren tegen een besluit of besluiten, 

welke door het bestuur van de NVHP, na instelling van de Commissie van 

Beroep door de Algemene Ledenvergadering van de NVHP, genomen zijn tegen 

individuele natuurlijke personen. Bij niet leden betreft dit uitsluitend besluiten 

van het bestuur van de NVHP inzake de aanvraag voor het lidmaatschap van 

een natuurlijk persoon van de NVHP. Leden van de NVHP kunnen alle besluiten 

van het bestuur van de NVHP, welke specifiek jegens hen als individueel lid zijn 

genomen en waarover de Algemene Ledenvergadering van de NVHP geen besluit 

heeft genomen, aan de Commissie van Beroep voorleggen.  

 

Leden van de Commissie van Beroep 

 De Commissie van Beroep wordt ingesteld door de Vereniging 

 De Commissie van Beroep bestaat uit minimaal drie leden. 

 Leden van de  Commissie van Beroep kunnen bestaan uit zowel leden van 

de NVHP als niet leden.  

 Leden van het bestuur van de NVHP zijn uitgesloten voor benoeming tot 

lid van de Commissie van Beroep.  

 Leden van de Commissie van Beroep worden door Algemene 

Ledenvergadering benoemd op voordracht van het bestuur voor een 

periode van vier jaar.  

 Aftredende leden van de Commissie van Beroep zijn maximaal voor één 

periode van vier jaar op voordracht van het bestuur herbenoembaar door 

de Algemene Ledenvergadering. 



 

  

Reglement Commissie van Beroep 

 

 

Versie 16 april 2014 

 

 

Een lid van de Commissie van Beroep verliest deze hoedanigheid:  

 Nadat de periode waarvoor hij is benoemd is verstreken en geen 

aansluitende herbenoeming heeft plaatsgevonden.  

 Na een daartoe strekkend verzoek van een lid van de Commissie van 

Beroep aan het bestuur van de NVHP en wel op een door het bestuur van 

de NVHP vastgesteld tijdstip. 

 Na een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering op 

voorstel van het bestuur, bijvoorbeeld omdat het lid van de Commissie 

van Beroep niet meer voldoet aan de eisen als vermeld in dit reglement. 

 Door het overlijden van het lid.  

 

Plaats van vestiging van de Commissie van Beroep en van mondelinge 

behandelingen 

De vestigingsplaats van de  Commissie van Beroep is gelijk aan die van de 

Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners. 

 

De plaats van de mondelinge behandelingen is in beginsel ook aldaar, tenzij de 

voorzitter van de Commissie van Beroep anders bepaalt.  

 

Geheimhouding en onafhankelijkheid 

De leden van de Commissie van Beroep zijn verplicht: 

 Hetgeen zij door de afhandeling van het bezwaar te weten zijn gekomen 

niet verder bekend te maken dan voor de uitoefening van hun functie als 

lid van de Commissie van Beroep wordt gevorderd. 

 De gevoelens welke door leden van de Commissie van Beroep in het kader 

van de afhandeling van het bezwaar worden geuit, niet verder te 

openbaren. 

 Over een bij de Commissie van Beroep ingediend bezwaar zich, buiten de 

Commissie van Beroep om, niet in te laten met enig onderhoud, of 

gesprek met indienen of andere betrokkenen partijen, haar gemachtigden 

of raadslieden of van hen enig stuk aan te nemen. 

 Terug te treden indien zij zodanig betrokken zijn bij het bezwaar of 

indienen dat indiener of betrokkene goede grond kan hebben aan een 

onafhankelijk oordeel te twijfelen.  
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Aanhangig maken van een bezwaarschrift 

Een indiener dient binnen drie weken na verzending van het besluit een door 

aangetekend schrijven bezwaar in bij de Commissie van Beroep per adres de 

Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners. Het schrijven dient de 

volgende elementen te bevatten: 

 Een nauwkeurige toegelichte omschrijving van het bezwaar. 

 Alle stukken die betrekking hebben op het bezwaar. 

 

De secretaris van de Commissie van Beroep geeft zo spoedig mogelijk kennis 

van de ontvangst van dit schrijven aan de voorzitter van Commissie van Beroep, 

aan de indiener van het bezwaar en aan de voorzitter van de NVHP.  

 

Indien de secretaris van de Commissie van Beroep bij kennisneming van het 

bezwaar signaleert dat indiener bepaalde informatie niet heeft meegezonden, of 

zijn motivatie op onderdelen onvoldoende helder is, dan is de secretaris bevoegd 

indiener in de gelegenheid te stellen binnen drie weken aanvullende informatie 

aan de Commissie van Beroep te doen toekomen. 

 

Na ontvangst van alle gegevens deelt de secretaris binnen twee weken 

schriftelijk aan indiener mee welk bedrag de voorzitter van de Commissie van 

Beroep heeft bepaald als voorschot op de kosten van bezwaar. De voorschot 

bedraagt maximaal 50% van de door de voorzitter geschatte totale kosten. De 

indiener stort binnen tien dagen na vaststelling het voor te schieten bedrag op 

de bankrekening van de vereniging. Over het bedrag van het voorschot wordt 

geen rente vergoed.  

Blijft indiener in gebreke binnen de gestelde termijn zijn gegevens en 

onderbouwing volledig in te dienen zonder daartoe gegronde redenen aan te 

voeren en/of blijft hij in gebreke om binnen tien dagen na vaststelling ervan het 

voorschot op de bezwaarkosten over te maken op de bankrekening van de 

vereniging, dan kan de Commissie van Beroep hem in zijn vordering niet-

ontvankelijk verklaren met zijn veroordeling in de kosten. 

 

De Procesorde 
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De indiener en het bestuur (hierna ‘partijen’) kunnen zich laten 

vertegenwoordigen, mits zij ook zelf aanwezig zijn, indien de Voorzitter dat 

bepaalt. 

 

De voorzitter van de Commissie van Beroep  bepaalt de procesorde en is te allen 

tijde gerechtigd om de procesorde aan te passen. 

 

De voorzitter van de Commissie van Beroep  kan partijen in alle gevallen 

verzoeken nadere inlichtingen en bepaalde stukken te verschaffen en bepaalde 

handelingen die betrekking hebben op het voorzien van de benodigde informatie 

te verrichten. Partijen zijn gehouden aan een verzoek tot nadere inlichtingen en 

stukken te voldoen. 

 

Indien indiener de door de voorzitter van de Commissie van Beroep gevraagde 

nadere inlichtingen en stukken niet tijdig verschaft of gevraagde handelingen 

niet tijdig verricht, kan de Commissie van Beroep de gevolgen daaraan 

verbinden die zij redelijk en rechtmatig achten, waaronder begrepen het doen 

van een uitspraak op basis van de wel ingebrachte stukken. 

 

Uitspraken  

De leden van de Commissie van Beroep beslissen als goede mannen/vrouwen 

naar redelijkheid en billijkheid, de elementaire regels van een goede en eerlijke 

procesorde volgend. Zo zal er voor worden gezorgd dat te allen tijde hoor en 

wederhoor plaatsvindt, ook ten aanzien van wijzigingen in het bezwaar en 

standpunten, de uitspraak gemotiveerd is en de Commissie van Beroep 

onafhankelijk en onpartijdig beslist. 

 

De toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, de bewijslastverdeling en de 

waardering van het bewijsmateriaal staan ter vrije beoordeling van de 

Commissie van Beroep. 

 

De Commissie van Beroep bepaalt bij de uitspraak door welke partij of welke 

partijen en in welke verhouding de kosten van bezwaar zullen worden gedragen. 

Kosten toegewezen aan het bestuur van de NVHP  zullen door de vereniging 

worden gedragen. 
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Beslissingen in de Commissie van Beroep worden genomen met gewone 

meerderheid van stemmen. 

 

De uitspraken worden schriftelijk gegeven, door de leden van de Commissie van 

Beroep getekend en zo spoedig mogelijk door de secretaris van de Commissie 

van Beroep bij aangetekende brief aan partijen toegezonden. 

 

De uitspraak van de Commissie van Beroep is een bindende beslissing, zoals 

bedoeld in het Burgerlijk Wetboek in het hoofdstuk over de 

vaststellingsovereenkomst (7:900 e.v. BW). 

 

Elke uitspraak van de Commissie van Beroep wordt door de secretaris tevens in 

geanonimiseerde vorm aan het bestuur van de NVHP gezonden. Uitsluitend deze 

geanonimiseerde uitspraak mag het bestuur in het openbaar publiceren.  

 

Honorering en vergoeding van kosten  

De vergoeding van het honorarium voor de leden van de Commissie van Beroep 

en overigens voor de aan de behandeling van het bezwaarschrift verbonden 

kosten van de Commissie van Beroep, geschiedt volgens een daartoe door het 

bestuur van de Vereniging vast te stellen regeling. 

 

Dit Reglement is goedgekeurd door het bestuur en de ledenvergadering van de Nederlandse 

Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, tijdens de vergadering van 16 april 2014 en treedt in 

werking op de datum van deze goedkeuring. 

 


