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Bezwaar- en beroepsprocedure certificering opleiders en exameninstellingen 

Deze bezwaar- en beroepsprocedure wordt genoemd in artikel 9 van het “Certificatieschema Certificering 

Opleider Transport & Logistiek” en in artikel 7 van het “Certificatieschema Certificering Exameninstelling 

Transport & Logistiek”. 

 

Bezwaarprocedure 

Tegen alle besluiten, die in het kader van deze certificatieschema’s door of namens Sectorinstituut Transport en 

Logistiek worden genomen, kunnen opleiders en exameninstellingen, binnen vier weken, nadat het besluit 

schriftelijk aan hen is kenbaar gemaakt, bezwaar maken. Bezwaarschriften moeten schriftelijk worden ingediend 

bij: 

 

Bezwaarcommissie – certificering Transport en Logistiek 

T.a.v. Sectorinstituut Transport en Logistiek 

Directiesecretariaat  

Postbus 308 

2800 AH   GOUDA 

 

Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een bezwaarcommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van bezwaarschriften. Leden van deze commissie zijn niet direct betrokken bij het 

certificeringproces. Uiterlijk vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift doet de bezwaarcommissie uitspraak. 

Dit besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de indiener van het bezwaarschrift. 

 

Beroepsprocedure 

Een opleider of exameninstelling, die het niet eens is met de uitspraak op zijn bezwaarschrift, kan in beroep gaan. 

Het beroep dient uiterlijk binnen vier weken, nadat het besluit op een bezwaarschrift kenbaar is gemaakt, 

ingediend te zijn bij: 

 

Beroepscommissie – certificering Transport en Logistiek  

T.a.v. SOOB secretariaat  

p/a TKP  

Postbus 501  

9700 AM Groningen 

 

Het beroepschrift dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: 

• Naam en woonplaats van de opleider of exameninstelling en naam en woonplaats van de persoon die 

namens de opleider of exameninstelling het beroep aantekent. 

 Een inhoudelijke argumentatie op grond waarvan het beroep wordt aangetekend. Specifiek dient hierbij te 

worden aangegeven in hoeverre er sprake is van een onterechte of onjuiste inhoudelijke beoordeling van de 

bezwaarcommissie.  

 Een kopie van de uitspraak van de bezwaarcommissie. 

 

Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een beroepscommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van beroepschriften. De beroepscommissie bestaat uit drie leden, bestaande uit één 

vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie en één vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie in 

het Beroepsgoederen vervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. De commissie wordt voorgezeten 

door een onafhankelijk voorzitter. Sectorinstituut Transport en Logistiek en de certificerende instelling maken 

geen deel uit van de commissie.  

 

Een opleider of exameninstelling die beroep aantekent, ontvangt een bevestiging van ontvangst. Een 

beroepschrift wordt, binnen zes weken na datum van ontvangst, behandeld. Indien een langere periode 

noodzakelijk is om tot een uitspraak te komen, zal de indiener hierover schriftelijk en gemotiveerd worden 

geïnformeerd. 

 


