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Bezwaar- en beroepsprocedure Logeion opleidingscertificering –  

‘Beroepsreglement TCC’ 
 

 

 

1.  Inleiding 

Hieronder vindt u de regeling van de bezwaar- en beroepsprocedure tegen beslissingen van 

de Toetsings- en Certificeringcommissie (TCC) van Logeion, beroepsorganisatie voor 

communicatieprofessionals, te Den Haag inzake de certificering van een opleiding. 

 

 

2. Definities 

TCC: Toetsings- en Certificeringscommissie van Logeion 

College van Beroep:  College van Beroep opleidingscertificering  

Appellant: instituut dat bezwaar of beroep aantekent  

Bestuur: bestuur van Logeion 

Beroepsorganisatie: Logeion, beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals 

 

 

3. Bezwaar 

3.1 U kunt bezwaar maken indien u: 

 - het niet eens bent met een beslissing van de TCC inzake het toekennen van een 

Logeion Opleidingscertificaat aan een door uw instelling aangeboden opleiding. 

- u van mening bent door omstandigheden nadeel ondervonden te hebben tijdens de 

certificeringsprocedure. 

 

3.2 U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te zenden aan het bureau van de 

Beroepsorganisatie ter attentie van de secretaris van de TCC. 

 

3.3 Een bezwaarschrift bevat tenminste: 

 a. de naam en het adres van het instituut dat bezwaar aantekent, en telefoonnummer en 

e-mailadres van een contactpersoon; 

b. een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht; 

c. de gronden van het beroep; 

d. dagtekening; 

e. ondertekening door een bevoegde namens appellant. 

 

3.4 Het bezwaarschrift dient voldoende gefrankeerd te worden gezonden aan: 

 Logeion 

T.a.v. de secretaris van de TCC 

Koninginnegracht 22 

2514 AB Den Haag 

 

3.5 Het bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard indien niet is voldaan aan artikel 3.3 of 

aan enig ander in dit reglement gesteld vereiste aan het in behandeling nemen van het 

bezwaar, mits appellant de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen de 

hem daartoe gestelde termijn. 
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3.6 a. Het bezwaarschrift dient uiterlijk vier weken na dagtekening van de schriftelijke 

beslissing omtrent de certificering op het bureau van de Beroepsorganisatie te zijn 

ontvangen. 

b. Bij overschrijding van deze termijn wordt het bezwaar niet ontvankelijk verklaard, tenzij 

redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de appellant in verzuim is geweest.  

c. De TCC bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk. 

 

3.7 De bezwaarprocedure is kosteloos. 

 

3.8 De kosten, die de appellant in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs 

heeft moeten maken, worden door de TCC uitsluitend vergoed op verzoek van de 

appellant voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan de TCC te wijten 

onrechtmatigheid. 

 

3.9 Het verzoek wordt gedaan voordat de TCC op het bezwaar heeft beslist. De TCC beslist 

op het verzoek bij de beslissing op het bezwaar. 

 

3.10 De Bezwaarschriftcommissie bestaat uit drie leden van de TCC die niet bij de 

voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest. 

 

3.11 Voordat de TCC op het bezwaar beslist stelt zij appellant in de gelegenheid te worden 

gehoord, tenzij het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is of aan het bezwaar volledig 

tegemoet wordt gekomen. 

 

3.12 Appellant kan afzien van het recht te worden gehoord. 

 

3.13 Van het horen wordt een verslag gemaakt. 

 

3.14 De TCC beslist binnen zes weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor 

het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. 

 

3.15 De termijn wordt opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop de appellant is verzocht 

een verzuim als bedoeld in artikel 3.5 te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is 

hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

 

3.16 De TCC kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. 

 

3.17 Indien het bezwaar ontvankelijk is, heroverweegt de TCC het bestreden besluit. 

 

3.18 Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept de TCC het bestreden 

besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. 

 

 

4. Beroep 

4.1 U kunt in beroep gaan indien: 

 - u op de voorgeschreven wijze bezwaar hebt gemaakt tegen een beslissing omtrent 

certificering en 

- door de TCC op uw bezwaar is beslist, en 

- u het niet eens bent met die beslissing, of 

- er niet binnen de voorgeschreven termijn door de TCC is beslist op uw bezwaarschrift. 
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4.2 U gaat in beroep door een met redenen omkleed beroepschrift te zenden aan het College 

van Beroep, p/a het bureau van de Beroepsorganisatie ter attentie van de secretaris van 

de TCC. 

 

4.3 Een beroepschrift bevat tenminste: 

 - de naam en het adres van het instituut dat beroep aantekent, en telefoonnummer en e-

mailadres van een contactpersoon; 

- een omschrijving van de beslissing  waartegen het beroep is gericht; 

- de gronden van het beroep; 

- dagtekening; 

- ondertekening door een bevoegde namens appellant. 

 

4.4 Het beroepschrift dient voldoende gefrankeerd te worden gezonden aan:  

 College van Beroep Logeion 

T.a.v. de secretaris van de TCC 

Koninginnegracht 22  

2514 AB Den Haag 

 

4.5 Het beroep kan niet-ontvankelijk worden verklaard indien niet is voldaan aan artikel 4.3 of 

aan enig ander in dit reglement gesteld vereiste aan het in behandeling nemen van het 

beroep, mits appellant de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen de 

hem daartoe gestelde termijn. 

 

4.6 a. Het beroepschrift dient uiterlijk vier weken na dagtekening van de beslissing op het 

bezwaar op het bureau van de Vereniging te zijn ontvangen.  

b. Bij overschrijding van deze termijn wordt het  beroepschrift niet ontvankelijk verklaard, 

tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.  

c. De TCC bevestigt de ontvangst van het beroepschrift schriftelijk. 

 

4.7 De kosten van de beroepsprocedure bedragen 550 euro. Dit bedrag dient voor het einde 

van de beroepstermijn te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL 41 RABO 0300083270 

bij de Rabobank te Den Haag ten name van Logeion, onder vermelding van “Beroep TCC-

besluit” en de naam van appellant.  

De valutadatum van de bijschrijving op deze rekening geldt als betalingsdatum.  

Beroepschriften worden eerst in behandeling genomen na ontvangst van dit bedrag. 

 

4.8 Afhankelijk van de mate waarin de appellant in het gelijk wordt gesteld kan het College van 

Beroep beslissen de kosten geheel of gedeeltelijk aan appellant te restitueren. De hoogte 

van de restitutie is ter beoordeling van het College van Beroep en wordt in de uitspraak 

vermeld. 

 

4.9 Ingeval een beroepschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard, vervallen de kosten geheel aan 

de Beroepsorganisatie. 

 

4.10 De kosten die de appellant in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs 

heeft moeten maken, worden door de TCC uitsluitend vergoed op verzoek van de 

appellant voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan de TCC te wijten 

onrechtmatigheid. 
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4.11 Het verzoek wordt gedaan voordat de TCC op het beroep heeft beslist. De TCC beslist op 

het verzoek bij de beslissing op het beroep. 

 

4.12 Het College van Beroep bestaat uit drie onafhankelijke leden die geen lid zijn van de 

Beroepsorganisatie noch bij die vereniging in dienst zijn. 

 

4.13 Een lid van het College van Beroep dat tot de appellant in een relatie staat die zijn 

onpartijdigheid kan beïnvloeden, zal zich aan de behandeling van de zaak onttrekken. 

 

4.14 Voordat het College van Beroep op het beroep beslist stelt hij een mondelinge behandeling 

vast, tenzij het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is. 

 

4.15 De mondelinge behandeling van het beroep vindt plaats in een besloten zitting van het 

College van Beroep, in aanwezigheid van de appellant en een vertegenwoordiger van de 

TCC. De appellant kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een adviseur. De 

vertegenwoordiger dient zijn volmacht naar genoegen van de voorzitter van het College 

van Beroep aan te tonen. 

 

4.16 Van de mondelinge behandeling wordt een verslag gemaakt. 

 

4.17 Op verzoek van appellant kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen 

worden gehoord. 

 

4.18 Het College van Beroep beslist binnen acht weken gerekend vanaf de dag na die waarop 

de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. 

 

4.19 De termijn wordt opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop appellant is verzocht 

een verzuim als bedoeld in artikel 4.5 te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is 

hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

 

4.20 Het College van Beroep kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. 

 

4.21 Voor zover het College van Beroep het beroep ontvankelijk en gegrond acht, vernietigt het 

het  bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw 

besluit. 

 

4.23 Uitspraken van het College van Beroep hebben een bindend karakter voor zowel de 

appellant als de TCC. 

 

 

5. Slotbepaling 

5.1 Dit reglement is vastgesteld op 27 oktober 2014  door het algemeen bestuur van Logeion.  

Het kan worden aangehaald als ‘beroepsreglement TCC’. 
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Bijlage 

 

College van Beroep Opleidingscertificering Logeion 

 

Charlotte Keijzer Voorzitter College van Beroep 

 

Antoinette Thijssen Lid College van Beroep 

 

George Hammer Lid College van Beroep 


