BEROEPSPROCEDURE CLASSIFICATIE GROEPSACCOMMODATIE
I

BEROEPSPROCEDURE

Artikel 1
De ondernemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken bij het secretariaat van de
Nationale Classificatie Groepsaccommodaties, Postbus 102, 3970 AC Driebergen, tegen een
classificatieresultaat en wel binnen twee weken na ontvangst van de classificatiebevestiging.
Artikel 2
Het secretariaat pleegt overleg met het bedrijf en verricht, indien geen overeenstemming
wordt bereikt, desgewenst herclassificatie, waarvoor het bedrijf eenzelfde bedrag als voor de
eerste classificatie dient te voldoen. De eerste classificatie en de herclassificatie zullen niet
door dezelfde inspecteur worden verricht. Tot de uitslag van de herclassificatie bekend wordt
gemaakt, mag de bestaande classificatie worden aangehouden.
Artikel 3
Bij overeenstemming tussen het bedrijf en het secretariaat van de NCG over het resultaat
van de herclassificatie volgt:
a. handhaving classificatie
b. wijziging classificatie.
Artikel 4
Indien de ondernemer niet akkoord gaat met het resultaat van de herclassificatie kan hij na
ontvangst van het bericht in beroep gaan bij de ´beroepscommissie´ door middel van een bij
het secretariaat verkrijgbaar aanmeldingsformulier Beroepscommissie, dat hij binnen twee
weken na toezending van het classificatie resultaat dient aan te vragen en binnen vier weken
na datum ingevuld dient te retourneren.
Artikel 5
Het secretariaat registreert het beroep en zendt een afschrift, alsmede alle bijbehorende
bescheiden, aan de leden van de ´beroepscommissie´.
Artikel 6
Alvorens het beroep in de zin van artikel 4 in behandeling kan worden genomen, dient het
bedrijf € 100,- beroepsgeld over te maken op bankrekening .... van de NCG onder
vermelding van ´beroepsgeld´. Indien de klacht gegrond blijkt, wordt dit bedrag gerestitueerd.
Artikel 7
De secretaris van de NCG zendt aan het bedrijf een bericht van ontvangst van het beroepsgeld.
Artikel 8
Het bedrijf verklaart zich op voorhand met de beslissing te nemen door de
´beroepscommissie´ akkoord door ondertekening van het in artikel 4 genoemde formulier.
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Artikel 9
Ter voorbereiding op de behandeling van zijn zaak door de ´beroepscommissie´ kan het
bedrijf op verzoek beschikken over de op de classificatie van zijn bedrijf betrekking hebbende gegevens.
Artikel 10
De ´beroepscommissie´ behandelt het beroep en stelt het bedrijf desgewenst in de gelegenheid te worden gehoord, zo ook degene die de laatste classificatie heeft verricht.
Artikel 11
In bijzondere gevallen kan zo nodig een onderzoek ter plaatse worden ingesteld.
Artikel 12
De ´beroepscommissie´ beslist uiterlijk acht weken na ontvangst van het beroepsgeld, met
mogelijkheid tot eenmalige verlenging met berichtgeving door de commissie.
Artikel 13
De ´beroepscommissie´ geeft van haar beslissing schriftelijk gen gemotiveerd mededeling
aan het bedrijf.
Artikel 14
De ´beroepscommissie´ zendt een afschrift van de in artikel 13 genoemd beslissing aan de
leden van het bestuur van de stichting.
Artikel 15
Zo lang in een beroepszaak nog geen uitspraak is gedaan, mag in publicaties van de
voorgaande niet ter discussie zijnde classificatie-indeling worden uitgegaan.
II

DE BEROEPSCOMMISSIE

Artikel 1
De ´beroepscommissie´ bestaat uit een vertegenwoordiger van RECRON, het bestuur van
de Bedrijfsgroep Groepsaccommodaties, alsmede de voorzitter van het bestuur van de
Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit.
Artikel 2
Het voorzitterschap berust bij de voorzitter van het bestuur van de Stichting Keurmerk Milieu,
Veiligheid en Kwaliteit.
Artikel 3
De ´beroepscommissie´ vergadert naar behoefte en met inachtneming van de tijdslimiet
tussen indiening van het beroep en de beslissing van de ´beroepscommissie´.
Artikel 4
De commissie beslist bij meerderheid van stemmen.
Artikel 5
De commissie is bevoegd te beslissen in alle met het beroep samenhangende zaken waarin
het reglement niet voorziet.
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