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Q204.02   
KLACHTEN OPLEIDINGEN & CERTIFICATIE  

1. ALGEMENE BEPALINGEN VOOR OPLEIDING & CERTIFICATIE-
AKTIVITEITEN 

1.1 Definities 

De directie: De directie van het Nederlands Instituut voor Lastechniek 
(afgekort het NIL). 

Klager: Een persoon die een klacht indient (kan de belanghebbende zijn) 
Beklaagde: Een persoon/bedrijf/instelling/NIL waartegen een klacht wordt 

ingediend. 
Persoon: Een medewerker van het NIL die wordt belast met de afhandeling 

van de klacht en die niet betrokken is geweest bij de gedraging 
waarop de klacht betrekking heeft. 
 
Opm.: Een gedraging van een persoon, werkzaam onder 
verantwoordelijkheid van het NIL, wordt aangemerkt als een 
gedraging van het NIL. 

1.2 Taal 

De door betrokken partijen gebezigde taal is Nederlands. 

1.3 Klachtsoorten 

Er zijn een aantal mogelijke situaties waarbij een belanghebbende een klacht 
kan indienen bij het NIL: 

1.3.1 Een certificaathouder tegen het NIL 

Een certificaathouder heeft het recht om over de wijze waarop het NIL zich in 
bepaalde aangelegenheden jegens hem of een ander heeft gedragen, een 
klacht in te dienen bij het NIL.  

1.3.2 Een belanghebbende tegen een NIL gecertificeerde 

Een belanghebbende, die gebruik maakt van de diensten van een 
Certificaathouder en die meent door de kwaliteit van het werk van de 
Certificaathouder te zijn benadeeld kan hierover bij het NIL schriftelijk een 
klacht indienen. 
 
Daarnaast verplicht een Certificaathouder zich klachten, die tegen hem zijn 
ingediend betrekking hebbende op het werkveld van het certificaat, schriftelijk te 
melden aan het NIL en de klager op de mogelijkheid te wijzen zijn klacht bij het 
NIL in te dienen. 



Pagina 2 van 3 Q204.02  
Rev. No. 003  NIL KWALITEITSSYSTEEM 

 

12-06-2012   
  
KWALITEITSBELEID 

 

Toezicht : IIW/EWF 
Onderwijs Inspectie  

Status: Geautoriseerd  

 

1.3.3 Een belanghebbende tegen een door het NIL erkende opleidingsinstelling.  
Een belanghebbende kan een klacht indienen bij het NIL over de gedragingen 
van een door het NIL erkende opleidingsinstelling die in strijd handelt met de 
vigerende NIL/IIW reglementen. 

1.3.4 Een examinandus/examinanda over het verloop van een examen tegen het 
NIL. Een belanghebbende kan een klacht indienen tegen het NIL over het 
verloop van een NIL- examen 

1.3.5 Anders 

Een belanghebbende die gebruik maakt van de NIL producten en of diensten 
en die meent door de kwaliteit van het product en of dienst te zijn benadeeld 
kan hierover bij het NIL een klacht indienen.  

1.4 Indienen van een klacht, zie Q204.00  

1.4.1 Een klacht worden ingediend bij de directie van het NIL 

1.4.2 De klacht dient schriftelijk te worden ingediend. 

1.4.3 De klacht dient te worden ingediend binnen 1 jaar nadat het voorval heeft 
plaatsgevonden. 

 

1.5 Omschrijving van de klacht 

Een klacht dient  tenminste de navolgende gegevens te bevatten: 

1.5.1 Naam en adres van indiener, dagtekening en omschrijving van de klacht. 

 

2. OPLEIDINGEN & CERTIFICATIE PRODUCTEN EN DIENSTEN 

Voor NIL producten en of diensten die onder de RvA vallen geldt de 
klachtenprocedure  P204.02. 

2.1 Klachtenonderzoek 

Een klacht kan zonder nader onderzoek worden opgelost bijvoorbeeld bij 
gebleken misverstand of bij onmiddellijke schuldigverklaring door de beklaagde. 
Indien geen onmiddellijke oplossing kan worden gevonden voor een klacht volgt 
een onderzoek, waarbij beide partijen en eventueel ook derden kunnen worden 
gehoord.  
 
Indien de klacht niet terecht blijkt te zijn dienen de kosten van het onderzoek 
door de klager te worden betaald en door de beklaagde indien de klacht wel 
terecht blijkt te zijn.  
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Mocht de kandidaat na het inzien van het cijferformulier, niet overtuigd zijn van 
de juistheid, dan biedt het NIL de kandidaat, de mogelijkheid, om op zijn kosten, 
a € 400,- excl BTW,  het examen door een andere examinator opnieuw te laten 
beoordelen.  Het eventuele herziene cijfer wat hieruit tot stand komt, wordt door 
de examencommissie besproken en hieruit volgt de definitieve uitslag.  
 
Indien het examenresultaat afwijkt, ten gunste van de kandidaat, ten opzichte 
van het initieel vastgestelde examenresultaat, dan worden de kosten door het 
NIL overgenomen.  
 
Indien de klacht door het Bestuur wordt afgewezen, wordt zulks met redenen 
omkleed aan de klager en de beklaagde medegedeeld. 
 
Indien de klager of beklaagde zich niet kan verenigen met de uitspraak van het 
Bestuur kan hij hiertegen in beroep gaan conform Q205.00 , Q205.02  
 


