
REGLEMENT GESCHILLEN

DESKUNDIGENFORUM

VSR.DIV.1000466.4

7 februari 2003 (VERSIE 02.04)



 Reglement Deskundigenforum

Stichting Schoonmaakkwaliteit 2
versie februari 2003

GRONDSLAG VAN BEHANDELING

Artikel 1

Alle geschillen, van welke aard ook, welke tussen partijen zijn ontstaan naar aanleiding van
het hanteren en/of uitvoeren van de VSR-KMS-systematiek (NEN 2075) kunnen worden
voorgelegd aan het Deskundigenforum

Artikel 2

In geval van twijfel of een geschil als in artikel 1 bedoeld aanwezig is, moeten de aldaar
gegeven omschrijvingen in de ruimste zin worden opgevat.

Artikel 3

De behandeling van het geschil zal in Nederland gehouden worden en de uitspraak zal ook
aldaar gedaan en afgegeven worden. Echter bezichtigingen, beraadslagingen en/of andere
handelingen samenhangend met de behandeling van het geschil mogen in Nederland of buiten
Nederland gehouden of verricht worden.

AANWIJZING DESKUNDIGEN

Artikel 4

1. Ieder geschil wordt in eerste aanleg beslecht door één deskundige.
2. Tot deskundige zijn slechts benoembaar zij, die voorkomen op de lijst van deskundigen,

welke berust bij de Secretaris van de Stichting (hier verder "de Secretaris" te noemen).
Deze lijst is voor belanghebbenden ter inzage.

3. Tot deskundigen zijn benoembaar hij/zij die beschikt over een actueel diploma VSR-
KMS Kwaliteitsinspecteur en aantoonbare ruime ervaring met VSR-KMS. Het bestuur
van de Stichting benoemt de deskundigen voor een periode van drie jaar.

Artikel 5

1. De Secretaris wijst de deskundige aan die het geschil in behandeling zal nemen. De
Secretaris houdt hierbij rekening met eventuele bezwaren tegen deskundigen die door de
aanvrager bij de aanvraag gemotiveerd zijn geuit.

2. Door de Secretaris zal de tegenpartij in de gelegenheid worden gesteld bezwaar te maken
tegen de door de Secretaris aangewezen deskundige. Indien de tegenpartij inderdaad
bezwaar aantekent tegen deze deskundige zal het geschil worden behandeld door een
deskundige die als alternatief is voorgesteld.

3. Indien de tegenpartij geen bezwaar aantekent tegen de deskundige dan wel in het geheel
niet reageert, zal de Secretaris overgaan tot aanwijzing van de deskundige die het geschil
in behandeling zal nemen.

4. Deskundigen dienen hun benoeming schriftelijk te aanvaarden en zich te houden aan
hetgeen in dit reglement bepaald is.
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5. Indien een deskundige zijn benoeming schriftelijk heeft aanvaard doch zich naar het
oordeel van het bestuur van de Stichting niet houdt aan het bepaalde in dit reglement, is
dit bestuur gerechtigd de betrokkene als deskundige te schorsen dan wel te ontslaan als
deskundige van het Deskundigenforum.

AANMELDING EN AANVRAAG

Artikel 6

Behandeling van het geschil moet worden aangevraagd binnen één maand, nadat het geschil is
ontstaan.

Artikel 7

1. De partij, die behandeling van het geschil verlangt, meldt zulks schriftelijk aan de
Secretaris. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van het
geschil, voor zover mogelijk ondersteund met documenten, een nauwkeurig
geformuleerde vordering, alsmede een eventueel met redenen omkleed bezwaar tegen een
of meerdere deskundigen.

2. Indien een aanvraag niet aan de in dit artikel gestelde eisen voldoet, zal zij -mits op
aanwijzing van de Secretaris terstond gecorrigeerd- wat de termijn betreft als een geldige
aanvraag worden beschouwd.

Artikel 8

Wanneer de in dit reglement gestelde termijnen niet in acht zijn genomen, kunnen
deskundigen in zeer bijzondere gevallen te hunner beoordeling de partij, die behandeling van
het geschil aanvraagt, ontvankelijk verklaren in haar vordering.

KENNISGEVING VAN AANVRAAG EN STORTING VAN HET DEPOT

Artikel 9

1. De Secretaris zendt zo spoedig mogelijk een exemplaar van de in artikel 7, lid 1 bedoelde
aanvraag en van de daarbij overgelegde bijlagen aan de wederpartij. De Secretaris stelt de
wederpartij daarbij in de gelegenheid binnen een door hem te bepalen termijn schriftelijk
aanvullende informatie te overleggen en eventueel bezwaar te maken tegen de
voorgestelde deskundige.

2. De Secretaris stelt de aanvragende partij ten spoedigste schriftelijk in kennis van
eventuele tekortkomingen van formele aard in haar aanvraag en van het door haar te
storten depot, alsmede van de termijn waarbinnen het depot gestort dient te worden.

3. Het geschil zal pas in behandeling worden genomen na ontvangst van het depot op de
rekening van de Stichting.

4. Het depot bedraagt in eerste aanleg 2.000,- Euro.
De in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
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5. De Secretaris is bevoegd tijdens de duur van de behandeling van het geschil aanvulling
van het depot te verlangen.

6. Indien een aanvragende partij ook na aanmaning niet aan haar verplichting tot storting
van het vereiste depot resp. de extra bijdrage voldoet, kan de Secretaris de behandeling
van het geschil opschorten of deze na waarschuwing als vervallen beschouwen, van
welke beslissing -waartegen geen beroep mogelijk is - hij beide partijen schriftelijk in
kennis stelt.

BEHANDELING VAN HET GESCHIL

Artikel 10

1. Deskundigen bepalen de procesgang, ook wat betreft de toepassing van bewijsmiddelen.
Deskundigen zijn vrij in de toepassing van bewijsmiddelen.

2. De zaak zal in eerste instantie schriftelijk worden behandeld. Het staat de deskundigen
vrij partijen op te roepen om hen te horen. Partijen zullen hiertoe door de Secretaris
worden opgeroepen.

Artikel 11

1. Partijen zijn verplicht om, met betrekking tot de behandeling, aan deskundigen alle door
hen gewenste gegevens en inlichtingen te verstrekken en op hun verlangen persoonlijk te
verschijnen. Deskundigen kunnen partijen gelasten bepaalde getuigen of deskundigen
voor te brengen en ook zelf getuigen of deskundigen oproepen.

2. Indien een partij aan een opdracht van deskundigen niet voldoet, kunnen deze daaruit
zodanige gevolgtrekkingen maken als hen juist zal voorkomen.

3. De aanvragende partij kan haar eis en/of de gronden, waarop de vordering berust,
aanvullen of wijzigen, mits de verwerende partij daardoor niet onredelijk in haar verweer
wordt geschaad. Indien de verwerende partij in het geheel niet heeft gereageerd, moet zij
in de gelegenheid worden gesteld om na wijziging van de eis en/of de gronden, waarop de
eis berust, daarop schriftelijk te antwoorden.

Artikel 12

Indien de verwerende partij noch schriftelijk verweer voert, noch zich doet
vertegenwoordigen, zijn deskundigen gerechtigd het geschil in behandeling te nemen.
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Artikel 13

1. Deskundigen zijn bevoegd, indien het geschil zich hiertoe leent, pogingen te doen om
tussen partijen een minnelijke regeling tot stand te brengen. Hetgeen naar aanleiding
daarvan door een partij wordt gevraagd of medegedeeld mag, indien een schikking niet
tot stand komt, buiten haar toestemming in de verdere behandeling van het geschil of bij
de uitspraak niet in aanmerking worden genomen.

2. Indien een schikking tot stand komt, kan op gezamenlijk verzoek van partijen de inhoud
daarvan in een uitspraak worden vastgelegd. De uitspraak wordt door partijen
medeondertekend.

VERVANGING VAN DESKUNDIGEN

Artikel 14

1. Indien één of meer deskundigen de benoeming niet aanvaardt (en), of niet verder als
zodanig kan (kunnen) optreden, zal de Secretaris ten spoedigste in zijn/haar plaats een
andere deskundige benoemen.

2. De Secretaris draagt zorg, dat partijen en mede-deskundigen met spoed van de
vervanging in kennis worden gesteld. Indien vervanging plaats vindt, nadat deskundige
reeds met behandeling van het geschil is aangevangen, moet de zaak opnieuw worden
behandeld -behalve wat de eventueel gewisselde schrifturen betreft-, tenzij beide partijen
goedkeuren, dat de aangevangen behandeling wordt voortgezet.

TERUGNAME VAN AANVRAAG EN KOSTEN

Artikel 15

1. De partij, die de behandeling van het geschil aanvroeg, kan deze bij aangetekend
schrijven aan de Secretaris terugnemen, zolang nog geen schriftelijk verweer is ingediend
of -bij gebreke hiervan- zolang nog geen behandeling van het geschil heeft
plaatsgevonden. Alsdan is deze partij een door de Secretaris in overleg met de deskundige
te bepalen bedrag verschuldigd aan de Stichting. Dit bedrag is exclusief omzetbelasting
en zal op het gestorte depot worden verhaald.

2. Bij terugname dient de partij, die behandeling van het geschil aanvroeg, aan de
wederpartij de kosten, die deze redelijkerwijs in verband met de aanvrage gemaakt heeft,
te vergoeden.



 Reglement Deskundigenforum

Stichting Schoonmaakkwaliteit 6
versie februari 2003

UITSPRAAK VAN DESKUNDIGEN

Artikel 16

1. Deskundigen doen uitspraak als goede mannen/vrouwen naar billijkheid en wel zo
spoedig mogelijk.

2. Van hun beslissing maken deskundigen een met redenen omkleed vonnis op, welke
namens het Deskundigenforum wordt ondertekend door de Secretaris.

Artikel 17

Van het vonnis zendt de Secretaris gelijktijdig één exemplaar aan partijen. Eén exemplaar
behoudt de Secretaris voor zijn archief.

HOGER BEROEP

Artikel 18

Tegen de uitspraken van het Deskundigenforum staat geen hoger beroep open.

KOSTENVEROORDELING

Artikel 19

De kosten van behandeling van het geschil worden in het algemeen gebracht ten laste van de
partij, die in het ongelijk wordt gesteld, ook al zou zulks niet uitdrukkelijk door de wederpartij
zijn gevorderd. Indien partijen over en weer ieder voor een deel in het ongelijk worden
gesteld, kunnen deskundigen de kosten over hen verdelen.

KOSTEN

Artikel 20

1. Deskundigen stellen in hun vonnis het bedrag van de behandeling van het geschil vast.
Deze bestaan uit een vergoeding voor de deskundigen alsmede de kosten van het
secretariaat van het Deskundigenforum.

2. De kosten worden zoveel mogelijk verhaald op het gestorte depot. Indien of voor zover
die kosten ten laste van de wederpartij komen, wordt deze in het vonnis veroordeeld om
ze te betalen aan de partij, die de storting deed.
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ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 21

Het Bestuur van de Stichting is gerechtigd een vonnis te laten publiceren, onder weglating van
de namen van partijen en andere gegevens die de identiteit van partijen kunnen onthullen,
tenzij een van de partijen binnen één maand na ontvangst van het vonnis schriftelijk de
Secretaris van zijn bezwaren tegen publicatie in kennis stelt.

-----------------------------------


