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Hoofdstuk I
Algemene bepalingen
Artikel l
Begripsomschrijvingen
Verstaan wordt onder:
a.
deze regeling: de Regeling voor de Erkenning van
watertechnische installateurs 2002 (REW - 2002) met inbegrip
van de hieraan toegevoegde bijlagen, aanvullingen en/of
wijzigingen;
b.
het waterbedrijf: het waterbedrijf in welks
voorzieningsgebied de erkende installateur is gevestigd dan wel
zich wil vestigen, dat deze regeling heeft aanvaard;
c.
het voorzieningsgebied: het gebied waarin het
waterbedrijf aan verbruikers levert;
d.
de SEI: de Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI),
gevestigd te Zoetermeer;
e.
UNETO-VNI: de ondernemersorganisatie voor de
installatiebranche en de technische detailhandel;
f.
de ingeschrevene: de natuurlijke of rechtspersoon die
door de SEI is ingeschreven als:
erkend installateur of vergunninghouder;
g.
de technisch beheerder: degene die met de technische
leiding van de werkzaamheden is belast;
h.
de voorschriften:
1.
de wettelijke voorschriften;
2.
de in deze regeling vervatte bepalingen;
i.
leidingwaterinstallatie: installatie bestaande uit leidingen,
fittingen, waterbehandelingstoestellen en andersoortige toestellen
waarmee leidingwater wordt afgenomen dan wel ter beschikking
wordt gesteld.
Met een leidingwaterinstallatie wordt bedoeld een collectieve
watervoorziening, collectief leidingnet en/of een woninginstallatie;
j.
watertechnische werkzaamheden: het aanleggen,
uitbreiden, veranderen, herstellen of onderhouden van
waterinstallaties of gedeelten daarvan;

k.
vestigingsvergunning: een krachtens de geldende
vestigingswet verleende vergunning tot het uitoefenen van het
installatiebedrijf
I.
ontheffing: een krachtens de geldende Vestigingswet
verleende ontheffing van het verbod om zonder vestigingsvergunning het installatiebedrijf uit te oefenen;
m.
VEWIN: de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland,
gevestigd te Rijswijk;
n.
filiaal: een permanente nevenvestiging van een
ingeschrevene waarin of van waaruit zelfstandig technische
werkzaamheden worden verricht;
o.
tarievenblad: het overzicht van de in deze regeling
bedoelde kosten en bijdragen dat als bijlage 1 aan deze regeling
is toegevoegd of het daarvoor in de plaats tredende overzicht.

Hoofdstuk II
Erkende watertechnische installateurs
Artikel 2
Betekenis van de inschrijving
1.
Een inschrijving als erkend watertechnisch installateur
geeft aan, dat de ingeschrevene over de in de voorschriften
bedoelde vakbekwaamheid en outillage beschikt.

Artikel 3
Voorwaarden voor inschrijving
1.
Om voor inschrijving als erkend watertechnisch installateur
in aanmerking te komen moet de aanvrager:
a.
in het bezit zijn van een vestigingsvergunning of een
ontheffing, alsmede van een bewijs van vakbekwaamheid van de
technisch beheerder dat door de SEI is aanvaard, onverminderd
het bepaalde in de leden 2 en 3;
b.
zelfstandig zijn gevestigd, beschikken over een outillage
als bedoeld in artikel 6 en bedrijfsmatig installatiewerkzaamheden
verricht;

c.
aan de SEI een door hem ondertekende (standaard-)
verklaring verstrekken, waarbij hij zich verbindt tot naleving van de
regeling zoals deze thans luidt en in de toekomst zal luiden;
d.
voldoen aan het in artikel 4 gestelde en het overigens
krachtens deze regeling bepaalde.
2.
De technisch beheerder kan slechts voor één
ingeschrevene optreden. De technisch beheerder dient in het
bezit te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid als genoemd in
lid. I sub a, de bevoegdheid te hebben zelfstandig technische
beslissingen ten aanzien van technische werkzaamheden te
nemen en op werkdagen gedurende de gebruikelijke werktijd
beschikbaar te zijn voor eventuele controles door het bedrijf.
Indien de technisch beheerder een andere is dan de aanvrager,
dient de technisch beheerder in vaste en fulltime loondienst bij de
aanvrager zijn.
3.
Voor filialen gelden dezelfde voorwaarden voor inschrijving
als vermeld in de leden 1 en 2.

Artikel 4
Het aanvragen van een inschrijving
1.
De aanvrager dient bij de SEI de volgende bescheiden in:
a.
een aanvraagformulier als in deze regeling bedoeld - mede
inhoudende de verklaring als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub c -, dat
door hem geheel is ingevuld en ondertekend;
b een kopie van zijn vestigingsvergunning of ontheffing;
c. een kopie van het bewijsstuk van vakbekwaamheid van de
technisch beheerder.
2.
Op eerste verzoek van de SEI dient de aanvrager een
bewijs van het in vaste en fulltime loondienst zijn van de technisch
beheerder over te leggen.

3.
Gelijktijdig met de indiening van de in lid 1 genoemde
bescheiden betaalt de aanvrager aan de SEI de in het tarievenblad genoemde bijdrage in de administratiekosten.
4. Met betrekking tot filialen dient dezelfde inschrijvingsprocedure te worden gevolgd als vermeld in dit artikel.

Artikel 5
De behandeling van de aanvraag tot inschrijving
1.
Aanvrager zendt het aanvraagformulier met de
bijbehorende bewijsstukken in tweevoud aan de SEI. De SEI
neemt op de aanvraag tot inschrijving als erkend watertechnisch
installateur binnen 2 maanden een beslissing. De SEI is
gerechtigd terzake advies aan het waterbedrijf te vragen.
2.
Indien de SEI het verzoek om inschrijving heeft ingewilligd,
zendt het de aanvrager een bewijs van inschrijving.
3.
De waterbedrijven worden ieder kwartaal door de SEI van
de nieuwe inschrijvingen verwittigd.
4.
Indien het verzoek om inschrijving geheel of gedeeltelijk
wordt afgewezen, deelt de SEI dit bij schrijven met ontvangstbevestiging aan de aanvrager mee. Alsdan worden de eerste
administratiekosten niet gerestitueerd.
De afwijzing wordt met redenen omkleed en vermeldt de
mogelijkheid van beroep.

Hoofdstuk III
Bijzondere bepalingen
Artikel 6
Outillage
De ingeschrevene dient de feitelijke beschikking te hebben en te
houden over de gereedschappen, de hulpmiddelen en de

vereiste voorschriften waarmee hij zijn technische werkzaamheden deugdelijk kan uitvoeren . Deze outillage, waartoe een
exemplaar van de voorschriften behoort, staat ter beoordeling
van de SEI.

Artikel 7
Erkenningsaanduidingen
1.
Aan een ingeschreven watertechnisch installateur wordt
desgevraagd door SEI voor de duur van de inschrijving een
erkenningsbord in huur verstrekt.
2.
De borden blijven te allen tijde eigendom van SEI. Het is
aan de ingeschrevene verboden ren aanzien van de borden
rechten aan derden te verlenen .
3.
De onder de leden 1 en 2 genoemde ingeschrevenen
betalen onmiddellijk na ontvangst van de borden eenmalig de
huurprijs, vermeld in het tarievenblad .
4.
Indien de inschrijving als watertechnisch installateur wordt
beëindigd of doorgehaald, is de ingeschrevene of (zijn) zijn
rechtverkrijgende(n) onder algemene titel verplicht het
erkenningsbord binnen 5 werkdagen na de mededeling van
beëindiging of doorhaling bij SEI in te leveren. Indien alleen de
registratie als gecertificeerde erkende watertechnisch installateur
wordt beëindigd of doorgehaald is de ingeschrevene of (zijn) zijn
rechtverkrijgende(n) onder algemene titel verplicht het bord
waaruit de registratie blijkt, binnen 5 werkdagen na mededeling
van beëindiging of doorhaling bij SEI in te leveren. Als door de
ingeschrevene of zijn rechtverkrijgende(n) niet aan deze
verplichtingen wordt voldaan, is SEI gerechtigd de borden zonder
sommatie of ingebrekestelling weg te (laten) nemen van de plaats
waar het (ze) is (zijn) aangebracht.
5.
Verdere door de erkende watertechnisch installateur
omtrent zijn erkenning te gebruiken aanduidingen zijn aan de
goedkeuring van de SEI onderworpen.

Artikel 8
Bewijzen van vakbekwaamheid
1.
De in artikel 3 lid 1 sub a bedoelde Nederlandse bewijzen
van vakbekwaamheid worden per categorie vastgesteld door SEI,
in overleg met Intechnium of een andere door de SEI aan te
wijzen instantie .
2.
Een overzicht van de Nederlandse bewijzen van
vakbekwaamheid is voor belanghebbenden bij de SEI
verkrijgbaar.
3.
Ingeval van een buitenlands bewijs van vakbekwaamheid
zal de SEI het bewijs vergelijken met het hiervoor het meest in
aanmerking komende door hem aanvaarde Nederlandse bewijs
van vakbekwaamheid. Bij twijfel over de vakbekwaamheid is de
SEI bevoegd de technisch beheerder voor te dragen voor een
Vakbekwaamheidproef bij de Stichting LOB-Intechnium of een
andere door de SEI aan te wijzen instantie.

Hoofdstuk IV
Verplichtingen
Artikel 9
Verplichtingen van de ingeschrevene
Een ingeschrevene is, onverminderd het overigens in deze
regeling bepaalde, verplicht:
1.
de voorschriften en de daarop gebaseerde aanwijzingen
na te leven;
2.
watertechnische werkzaamheden voor zover de technisch
beheerder deze niet zelf verricht, uitsluitend door vakbekwaam bij
de ingeschrevene in loondienst en onder diens verantwoordelijkheid werkend personeel, te laten uitvoeren;
3.
alle wijzigingen van gegevens, die met betrekking tot de
inschrijving en de naleving van de verplichtingen van belang zijn,
binnen 8 werkdagen aan de SEI op te geven;

4.

controle op zijn outillage toe te staan;

5.
bij wijziging, beëindiging of doorhaling op eerste verzoek
van de SEI het bewijs van inschrijving in te leveren.

Artikel 10
Verplichtingen van de waterbedrijven
1.
In het kader van de taken, hen opgelegd door de
Waterleidingwet ca. zullen de waterbedrijven, onverminderd het
overigens in deze regeling of in de voorschriften bepaalde, de
door de ingeschrevenen nieuw aangelegde (leiding)water
installaties controleren. De wijze van invulling en uitvoering van
die controle staat ter beoordeling van de waterbedrijven;
2.
De waterbedrijven zullen voorts:
a.
de SEI op de hoogte houden van alle gegevens met
betrekking tot de ingeschrevenen die van belang zijn in het kader
van deze regeling;
b.
zoveel mogelijk doen wat voor een goede uitvoering van
deze regeling dienstig kan zijn, in het bijzonder door te
bevorderen dat watertechnische werkzaamheden door
ingeschrevenen zullen worden verricht.

Artikel 11
Verplichtingen van de SEI
De SEI is onverminderd het overigens in deze regeling bepaalde
verplicht:
1. de in deze regeling vervatte bepalingen na te leven;
2.
de waterbedrijven en UNETO-VNI op de hoogte houden
van alle gegevens met betrekking tot de ingeschrevenen die van
belang zijn in het kader van deze regeling;
3.
in het algemeen al datgene te doen wat voor een goede
uitvoering van deze regeling dienstig kan zijn;

4.
te bevorderen dat technische werkzaamheden door
ingeschrevenen zullen worden verricht.

Hoofdstuk V
Sancties
Artikel 12
Sancties
De ingeschrevene die zijn verplichtingen volgens of krachtens
deze regeling niet nakomt, begaat een overtreding. Tegen hem
kunnen, onverminderd hetgeen in de voorschriften omtrent
herkeuringskosten is bepaald, de volgende sancties worden
getroffen:
1.
een schriftelijke berisping;
2.
een boete;
3.
schorsing;
4.
een doorhaling van de inschrijving.

Artikel 13
Schriftelijke berisping
Schriftelijke berispingen geschieden door de SEI. De SEI is
gerechtigd ter zake advies bij het waterbedrijf in te winnen.

Artikel 14
Boete
1.
Aan een ingeschrevene die zich aantoonbaar schuldig
heeft gemaakt aan een overtreding kan, gehoord de
ingeschrevene, door de SEI een boete worden opgelegd en geïnd
als vermeld in het tarievenblad.
2.
Van het opleggen van een boete wordt de ingeschrevene
bericht gezonden bij schrijven met ontvangstbevestiging, waarin
te minste zijn vermeld:

a.
de beweegredenen en het overtreden voorschrift;
b.
het bedrag van de boete en de termijn van 15 werkdagen
- gerekend vanaf de dag waarop de beslissing betreffende de
boete aan de ingeschrevene is verzonden - binnen welke deze
aan de SEI betaald dient te zijn;
c.
de mogelijkheid van beroep als bedoeld in artikel 24

Artikel 15
Schorsing
1.
Een ingeschrevene kan worden geschorst:
a.
indien hij, ondanks een desbetreffende aanmaning bij
schrijven met ontvangstbevestiging door de SEI, in gebreke blijft
hem een opgelegde boete binnen de gestelde termijn te betalen
en/of eventueel opgelegde verplichtingen ten aanzien van het
bedrijf niet nakomt;
b.
indien hij, nadat hem ter zake van een ernstige overtreding
een boete is opgelegd, binnen een tijdvak van 12 maanden zich
opnieuw aan een ernstige overtreding schuldig heeft gemaakt;
c.
indien hij een zodanige overtreding begaat, zulks ter
beoordeling van de SEI, dat daardoor de veiligheid van de
nutsvoorziening dan wel iemands leven of eigendom in gevaar
kan komen;
2.
De duur van een schorsing bedraagt tenminste 2 weken en
ten hoogste 6 maanden.

Artikel 16
Wijze van schorsen
1.
Een schorsing van een ingeschrevene wordt opgelegd
door de SEI
2.
Van zijn voornemen tot het opleggen van een schorsing
stelt de SEI de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging in kennis onder vermelding van:

a.
de beweegredenen en het overtreden voorschrift;
b.
de ingangsdatum en de duur van de schorsing;
c.
de termijn van 15 werkdagen binnen welke de
ingeschrevene bezwaar kan maken bij de SEI. Dit bezwaar tegen
het voornemen om een schorsing op te leggen dient schriftelijk en
gemotiveerd ingediend te worden. In afwijking van het gestelde in
de eerste zin van dit lid kan, ingeval van toepassing van artikel 15
lid 1 sub c, evenwel terstond tot het opleggen van een schorsing
worden overgegaan. Alsdan kan de ingeschrevene binnen 15
werkdagen schriftelijk en gemotiveerd tegen de opgelegde
schorsing bezwaar maken.
3.
Een bezwaarschrift wordt door de SEI terstond in
behandeling genomen.
Binnen 15 werkdagen na de behandeling van het bezwaarschrift
wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging
ingelicht over het standpunt dat door de SEI ten aanzien van zijn
bezwaarschrift is ingenomen.
4.
Van het opleggen van een schorsing ontvangt de
ingeschrevene bericht bij schrijven met ontvangstbevestiging,
waarin ten minste zijn vermeld:
a.
de beweegreden en het overtreden voorschrift;
b.
de ingangsdatum en de duur van de schorsing en de extra
administratie kosten verband houdende met de schorsing;
c.
de mogelijkheid en de termijn van beroep.
5. Een schorsing wordt door de SEI op een nader te bepalen
wijze openbaar gemaakt.

Artikel 17
Beëindiging van de schorsing
1.
Een schorsing wordt beëindigd zodra de ingeschrevene
aan de voor hem ter zake van de schorsing geldende
verplichtingen heeft voldaan dan wel door het verloop van de voor
de schorsing bepaalde termijn.

Heeft de ingeschrevene 6 maanden na de ingangsdatum van de
schorsing nog niet aan zijn desbetreffende verplichtingen voldaan,
dan wordt de schorsing eveneens beëindigd, onverminderd de
mogelijkheid van doorhaling der inschrijving.
2.
De SEI stelt de waterbedrijven en UNETO-VNI onverwijld
van de beëindiging der schorsing op de hoogte.
3.
De SEI zal de beëindiging daarvan op dezelfde wijze
publiceren.

Artikel 18
Doorhaling van inschrijving
1.
Een inschrijving kan worden doorgehaald:
a.
indien de ingeschrevene 6 maanden of langer na de
ingangsdatum van een schorsing in gebreke is gebleven de voor
hem ter zake van de schorsing geldende verplichtingen, na te
komen;
b.
indien de ingeschrevene binnen 12 maanden na het tijdstip
van beëindiging van een schorsing opnieuw wegens een ernstige
overtreding voor schorsing in aanmerking komt;
c.
indien de ingeschrevene in strijd heeft gehandeld met het
bepaalde in artikel 9 lid 2 en/of3;
2.
In de gevallen bedoeld in lid 1 sub b en c zal doorhaling
van de inschrijving niet eerder plaatsvinden dan 15 werkdagen
nadat de ingeschrevene van het voor nemen van de doorhaling bij
schrijven met ontvangstbevestiging, onder vermelding van de
beweegreden, in kennis is gesteld. Binnen de 15 werkdagen kan
de ingeschrevene bij de SEI schriftelijk en gemotiveerd tegen het
voor nemen tot doorhaling bezwaar maken.
3.
Een bezwaarschrift wordt door de SEI terstond na
ontvangst in behandeling genomen. Binnen 15 werkdagen na de
behandeling van het bezwaarschrift wordt de ingeschrevene bij
schrijven met ontvangstbevestiging ingelicht over het standpunt
dat door de SEI ten aanzien van zijn bezwaarschrift is
ingenomen.

4.
Bij het ingaan van de doorhaling van een inschrijving wordt
een nieuwe aanvraag van de betrokkene voor een inschrijving niet
in behandeling genomen dan nadat 2 volle jaren na de ingangsdatum van de doorhaling zijn verstreken.

Artikel 19
Wijze van doorhalen
1.
Doorhaling van een inschrijving geschiedt door de SEI, na
het bedrijf (de bedrijven) in welks (wier) voorzieningsgebied(en)
de overtreding(en) is (zijn) begaan, het bedrijf in wiens
voorzieningsgebied de ingeschrevene gevestigd is, te hebben
gehoord.
2.
Van de doorhaling ontvangt de betrokkene bericht bij
schrijven met ontvangst bevestiging waarin tenminste zijn
vermeld:
a.
de beweegredenen en het overtreden voorschrift;
b.
de ingangsdatum van de doorhaling;
c.
de mogelijkheid en de termijn van beroep.
3.
De SEI voert de doorhaling uit. Voorts is het gerechtigd,
met inachtneming van het bepaalde in artikel 24 lid 6, de
doorhaling openbaar te maken.

Hoofdstuk VI
Duur en beëindiging van de inschrijving
Artikel 20
Duur van de inschrijving
1.
Een inschrijving geldt behoudens tussentijdse doorhaling
of beëindiging tot het einde van het desbetreffende kalenderjaar
en wordt telkenmale voor de duur van een kalenderjaar verlengd,
indien de ingeschrevene vóór 1 december daaraan aan de SEI:

a.
de voor verlenging door de SEI gevraagde gegevens en
bescheiden heeft verstrekt en
b.
de in het tarievenblad vermelde bijdrage in de
administratiekosten heeft betaald.
2.
Wordt aan het in lid 1 sub b bepaalde niet voldaan, dan is
de betrokkene gehouden terstond de in de aanmaning vermelde,
in het tarievenblad bepaalde extra administratiekosten te
vergoeden.

Artikel 21
Beëindiging van de inschrijving
1.
De inschrijving wordt, onverminderd het in deze regeling
omtrent doorhaling bepaalde, door de SEI beëindigd:
a.
op verzoek van de ingeschrevene;
b.
indien de ingeschrevene overleden is of als rechtspersoon
heeft opgehouden te bestaan;
c.
ingeval niet is voldaan aan de voorwaarden bedoeld in
artikel 20;
d.
in alle overige gevallen waarin niet of niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden voor de inschrijving met dien
verstande dat, indien de oorzaak is gelegen in het uit dienst
treden van de technisch beheerder, beëindiging niet eerder zal
plaatsvinden dan 3 maanden na deze uitdiensttreding.
Van zijn voornemen tot beëindiging van de inschrijving stelt de
SEI in de gevallen bedoeld in lid 1 sub d de ingeschrevene 15
werkdagen vóór de ingangsdatum van de voorgenomen
beëindiging, onder vermelding van de beweegredenen en de
ingangsdatum van de beëindiging, bij schrijven met ontvangstbevestiging in kennis.
2.
Binnen de in lid 1 genoemde termijn van 15 werkdagen
kan de ingeschrevene schriftelijk en gemotiveerd tegen het
voornemen tot beëindiging bezwaar maken.

3.
Een bezwaarschrift wordt door de SEI terstond na
ontvangst in behandeling genomen. Binnen 15 werkdagen na de
behandeling van het bezwaarschrift
wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging
ingelicht over het standpunt dat door de SEI ten aanzien van zijn
bezwaarschrift is ingenomen.

Artikel 22
Mededeling van de beëindiging
1.
De SEI doet bij schrijven met ontvangstbevestiging aan de
betrokkene(n) mededeling van de beëindiging van een inschrijving
en van de ingangsdatum daarvan en vermeldt in de gevallen de
mogelijkheid en termijn van beroep.
2.
De SEI stelt betrokkenen van de beëindiging van de
inschrijving op de hoogte; de SEI is bovendien gerechtigd deze
beëindiging openbaar te maken. Deze openbaarmaking echter
niet toegestaan hangende een beroep tegen de beëindiging.

Hoofdstuk VII
Beroep
Artikel 23
Commissie van Beroep
1.
Er is een Commissie van Beroep (verder: de Commissie) ,
bestaande uit drie leden.
2.
UNETO-VNI en VEWIN benoemen ieder één lid en één
plaatsvervangend lid.
UNETO-VNI en de VEWIN benoemen gezamenlijk de voorzitter
en diens plaats vervanger. De voorzitter en diens
plaatsvervanger dienen de studie Nederlands recht te hebben
afgerond. De leden en hun plaatsvervangers dienen een
onafhankelijke positie in te nemen ten opzichte van hen die bij
deze regeling partij zijn, of hierbij op andere wijze betrokken zijn.

3.
De zittingstermijn is 4 jaar - behoudens tussentijdse
ontheffing van de leden uit hun functie door degene die hen hierin
heeft benoemd - met de mogelijkheid van herbenoeming voor
maximaal eenzelfde periode .
4.
Een vacature wordt van rechtswege vervuld door het
desbetreffende plaatsvervangende lid. In de dan ontstane
vacature van het plaatsvervangende lid wordt zo spoedig
mogelijk voorzien. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid
treedt af op de dag waarop zijn voorganger had moeten aftreden.
5. De SEI stelt aan de Commissie een secretaris ter beschikking;
deze is geen lid van de Commissie. De secretaris dient de studie
Nederlands recht te hebben afgerond.

Artikel 24
Het beroep
1. De (aspirant-)ingeschrevene aan wie een boete is opgelegd,
die is geschorst, dan wel degene wiens inschrijving geheel of
gedeeltelijk is geweigerd, doorgehaald of in de gevallen bedoeld
in artikel 21 lid 1 sub d is beëindigd, heeft het recht bij de
1
Commissie in beroep te gaan.
2.
De (aspirant-)ingeschrevene dient het beroep in te stellen
binnen 30 kalender dagen na de datum van het schrijven met
ontvangstbevestiging waarmee de maatregel c.q. de gehele of
gedeeltelijke weigering tot inschrijving aan hem is meegedeeld.
3.
Het instellen van het beroep dient te gebeuren met een
brief met ontvangst bevestiging of met een aangetekende brief die
de gronden van het beroep tegen de maatregel c.q. de gehele of
gedeeltelijke weigering tot inschrijving, moet bevatten.
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4.
De ingeschrevene dient het in het tarievenblad
aangegeven bedrag over te maken op een door de Commissie te
bepalen bankrekening, tot zekerheid van de voldoening van de
eventueel door hem uit hoofde van het beroep verschuldigde
kosten. Het bedrag dient overgemaakt te zijn binnen de in lid 2
genoemde 30 kalenderdagen. Bij gebreke daarvan zal de
Commissie het beroepschrift niet in behandeling nemen en
appellant niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.
5.
De SEI stelt de Commissie onverwijld van het beroep in
kennis.
6.
De SEI is niet bevoegd de aan de ingeschrevene
opgelegde maatregel openbaar te maken, tenzij:
a.
de termijn voor het instellen van beroep is verlopen en
geen beroep is ingesteld;
b.
de maatregel c.q. de gehele of gedeeltelijke weigering tot
inschrijving is
bekrachtigd door de Commissie
c.
de ingeschrevene een zodanige overtreding heeft begaan,
zulks ter beoordeling van de SEI, dat daardoor de veiligheid van
de energievoorziening dan wel iemands leven of eigendom in
gevaar is gekomen c.q. kan komen.

Artikel 25
Bijstand/vertegenwoordiging
De ingeschrevene die in beroep is gekomen (de appellant) heeft
het recht zich door een raadsman te laten bijstaan of vertegenwoordigen.

Artikel 26
Werkwijze van de Commissie
1.
De Commissie beslist zo spoedig mogelijk over de
ontvankelijkheid van het beroep. Indien zij het beroep nietontvankelijk acht, ontvangt de appellant hiervan binnen 2
maanden na ontvangst van het beroepschrift bericht.

2.
De Commissie neemt het beroep zo spoedig mogelijk in
behandeling, tenzij zij het beroep niet-ontvankelijk verklaart.
3.
De voorzitter van de Commissie beslist onverwijld op een
verzoek van de SEI aan het beroep de opschortende werking te
ontnemen.
De SEI stelt de appellant terstond - zo nodig telefonisch - op de
hoogte van het verzoek en wijst hem op de mogelijkheid door de
voorzitter van de Commissie te worden gehoord.
4.
De Commissie is verplicht de appellant en de SEI voor een
verhoor op te roepen.
5.
De Commissie is bevoegd :
- overlegging van bescheiden te vorderen;
- in het bijzijn van de appellant en/of diens raadsman en de SEI
getuigen en/of deskundigen te horen; de appellant en de SEI
worden van de bevindingen van de Commissie schriftelijk op
de hoogte gesteld;
- voorts al datgene te doen wat zij voor een goede beslissing op
het beroep nodig oordeelt.
6.
De Commissie:
- bepaalt zelf haar werkwijze en wijze van besluitvorming;
- beslist met meerderheid van stemmen; de secretaris heeft
geen stemrecht;
- is niet gebonden aan de wettelijke bepalingen van het bewijs,
voor zover de wet zulks toelaat;
- oordeelt naar redelijkheid en billijkheid;
- beslist niet op grond van bescheiden of mededelingen
waarvan de appellant,
- c.q. de SEI geen kennis heeft kunnen nemen, tenzij de
appellant, c.q. de SEI uitdrukkelijk heeft verklaard daartegen
geen bezwaar te hebben.
7.
De Commissie doet uitspraak binnen zes maanden na
ontvangst van het beroepschrift. De Commissie kan deze termijn
met één maand verlengen, indien zij daartoe gegronde redenen

aanwezig acht en mits zij daarvan tijdig mededeling doet aan de
appellant en de SEI. De uitspraak dient op schrift te zijn gesteld,
met redenen omkleed en heeft de vorm en de kracht van een
partijen bindend advies.
8.
Bij haar uitspraak stelt de Commissie de kosten vallende
op het beroep, daaronder begrepen haar honorarium, vast en
bepaalt zij door wie van de partijen deze kosten zullen worden
gedragen.
De Commissie doet bij schrijven met ontvangstbevestiging haar
uitspraak toekomen aan de appellant en de SEI, en zendt tevens
afschrift daarvan aan UNETO-VNI en het betrokken bedrijf.
9.
Beroep op de burgerlijke rechter of op enige andere
beroepsinstantie is uitgesloten, behoudens het bepaalde in artikel
6:248 van het Burgerlijk Wetboek en behoudens het geval dat de
Commissie er niet in is geslaagd binnen de daartoe gestelde
termijn uitspraak te doen.
10.
De SEI is gerechtigd de uitspraken van de Commissie
openbaar te maken, tenzij de Commissie anders beslist.

Hoofdstuk VIII
Bijzondere en slotbepalingen
Artikel 27
Afwijkingen
In uitzonderlijke gevallen kan door de SEI worden afgeweken van
bepalingen van deze regeling, indien toepassing van de regeling
tot grove onbillijkheden zou leiden. Afwijkingen als hier bedoeld
komen slechts tot stand in overleg met UNETO-VNI.

Artikel 28
Uitvoering en onvoorziene gevallen
1.
De SEI kan voorschrijven dat bij de uitvoering van deze
regeling gebruik wordt gemaakt van door hem vastgestelde
formulieren en/of modellen.
2.
SEI.

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de

Artikel 29
Voortbestaan van verplichtingen
In geval van een doorhaling of beëindiging van een inschrijving
blijven de op grond van deze regeling opgelegde verplichtingen
en/of sancties onverminderd van kracht.

Artikel 30
Aansprakelijkheid
1.
Behoudens in geval van eigen opzet of grove schuld zijn
noch SEI, noch de Commissie van Beroep, noch de
waterbedrijven noch de VEWIN, noch hun medewerkers, op
enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade van
aanvragers van een inschrijving en ingeschrevenen
voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van
deze regeling.

Artikel 31
Wijzigingen van deze regeling
1.
SEI informeert UNETO-VNI en VEWIN over voorgenomen
wijzigingen tenminste 30 kalenderdagen voor de dag van
vaststelling van de wijziging(en).

2.
De SEI draagt er zorg voor dat alle ingeschrevenen
onverwijld in kennis worden gesteld van de vastgestelde
wijzigingen. De ingeschrevenen kunnen vanaf de datum van in
kennis stelling hun inschrijving opzeggen, met inachtname van
een termijn van 3 maanden, gerekend vanaf de dag van in kennis
stelling.

Artikel 32
Naam van de regeling
Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel "Regeling
voor de Erkenning van Watertechnische installateurs 2002"
(kortweg: REW 2002).

Artikel 33
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2002.

