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1.  INLEIDING 
 
Het bestuur van de vv Loenermark is verantwoordelijk voor het sociaal beleid binnen de 
vereniging. Het bestuur wil een klimaat scheppen waarin alle leden en werknemers elkaars 
integriteit respecteren.  
Het bestuur hecht veel waarde aan een grote mate van zorgvuldigheid in de afwikkeling van 
klachten, zowel in het belang van de klager als van de beklaagde. 
 
Op grond van deze overwegingen heeft het bestuur een procedure voor een 
klachtenbehandeling ingesteld welke twee fasen kent: 

1.   Door een vertrouwenspersoon; 
2.   Door de klachtencommissie. 

 
Het bestuur streeft er naar een vrouwelijke en een mannelijke vertrouwenscontactpersoon aan 
te stellen om een zo laag mogelijke drempel te creëren.  
 
Het bestuur heeft besloten dat een klachtencommissie geformeerd wordt naar aanleiding van 
een binnengekomen klacht. De klachtencommissie kent dan ook een wisselende formatie en 
heeft een ad-hoc karakter. In de praktijk kunnen meerdere  klachtencommissies in een 
overlappend tijdsbestek verschillende klachten behandelen. 
 
Het bestuur vindt het van belang dat de eerste opvang van de klager/klaagster en de 
behandeling van de klacht los van elkaar staan. 
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2.  ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder; 
•   Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of 

ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard welke invloed heeft op het 
functioneren en/of een vijandige en intimiderende of onaangename omgeving creëren; 

•   Agressie en geweld waarbij ook sprake is van een (1) van de volgende punten: verbaal, 
psychisch of fysiek geweld zoals schelden en beledigen, lastig vallen, het onder druk 
zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren, treiteren en schelden en discrimineren in 
verband met ras of geloofsovertuiging, schoppen, slaan, spugen, het gooien met 
voorwerpen, bijten en vastgrijpen, waarbij onderwerping aan dergelijk gedrag invloed heeft 
op het functioneren en/of een vijandige en intimiderende of onaangename omgeving 
creëren; 

•   Klager: Lid en/of werknemer van de vv Loenermark, stagiaire of derden die zich met een 
klacht over seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie of pesten tot de 
vertrouwenspersoon wendt; 

•   Beklaagde: degene op wiens gedrag de klacht van de klager betrekking heeft; 
•   Vertrouwenscontactpersoon: persoon als bedoeld in artikel drie (3); 
•   Klachtencommissie: commissie als bedoeld in artikel zes (6); 
•   Klacht: Een formeel kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of 

een bejegening die de klager in het contact met de vv Loenermark heeft ervaren. 
•   Bestuur: Het bestuur van de vv Loenermark. 
 
Artikel 2 
Een ieder die bij vv Loenermark seksuele intimidatie, agressie of geweld ondervindt of heeft 
ondervonden, kan zich met een klacht wenden tot een vertrouwenscontactpersoon of een 
klacht indienen bij het bestuur. De klacht wordt geregistreerd op het klachtenformulier en door 
beide partijen voor akkoord ondertekend voordat verdere stappen ondernomen worden. 
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3.  SCHEMATISCHE WEERGAVE KLACHTENPROCEDURE 
 

 
 
 
 

 
 

4.  DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON  
Artikel 3 
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is voor leden die te maken hebben met seksuele 
intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. Het bestuur 
benoemd tenminste één vertrouwenspersoon tot wie de klager zich kan wenden.  
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De rol en taken van de VCP zijn beschreven in "vcp_protocol_v*". Dit document is beschikbaar 
op de Loenermark website onder "documenten en formulieren'.  
 
Artikel 4 
De VCP kan zelf een klacht indienen bij het bestuur, als hij/zij meerdere klachten ontvangt die 
betrekking hebben op een beklaagde en die niet formeel via de klachtenprocedure aan het 
bestuur zijn voorgelegd. Namen van klagers worden daarbij niet genoemd zonder hun 
toestemming. 
 
Artikel 5 
Het bestuur draagt er zorg voor dat aan de vertrouwenspersoon de faciliteiten die nodig zijn 
voor de uitvoering van de opgedragen taken, ter beschikking worden gesteld.  

5.  KLACHTENCOMMISSIE 

5.1.   SAMENSTELLING EN BENOEMING 
Artikel 6 
ü   De klachtencommissie kent een wisselende formatie en is kent daardoor een ad-hoc 

karakter; 
ü   Bestaat uit drie leden die geen deel uitmaken van het bestuur; 
ü   Bij de samenstelling van de klachtencommissie wordt rekening gehouden met 

deskundigheid in relatie tot de klacht; 
ü   De VCP kan deel uitmaken van de klachtencommissie; 
ü   De leden worden benoemd door de voorzitter of diens plaatsvervanger van het bestuur; 
ü   De commissie kiest zelf uit haar midden een voorzitter en een secretaris; 
ü   De klachtencommissie kan, indien gewenst, externe deskundigen inschakelen. 

5.2.   TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
 
Artikel 7 
De klachtencommissie heeft tot taak: 
ü   Het beoordelen over de ontvankelijkheid van een klacht; 
ü   Het instellen van een onderzoek naar aanleiding van de ingediende klacht; 
ü   Het uitbrengen van advies aan het bestuur over eventueel te nemen maatregelen; 
ü   Het adviseren van het bestuur over het treffen van tijdelijke voorzieningen en/of 

maatregelingen gedurende het onderzoek naar de klacht; 
ü   Het rapporteren van de uitkomsten van het onderzoek aan het bestuur; 
 
Artikel 8 
De klachtencommissie is onpartijdig, onafhankelijk en deskundig met betrekking tot de 
emotionele en formele aspecten van seksuele intimidatie, agressie en geweld. 

6.  PROCEDURE 
Artikel 9 
Een klacht kan, gedurende een periode van 6 maanden na het voorval, schriftelijk worden 
ingediend door de klager/klaagster, de VCP namens de klager/klaagster of door de VCP zelf. 
Een klacht kan slechts worden ingediend tegen 1 persoon; 
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Als  een klacht tegen meerdere personen is gericht zullen deze als afzonderlijke klachten 
worden behandeld. 
 
Artikel 10 
De klacht wordt schriftelijk bij de klachtencommissie ingediend onder vermelding van: 
ü   De omschrijving van de seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten of discrimineren; 
ü   De naam van de beklaagde, een klacht kan slechts tegen 1 persoon gericht zijn; 
ü   De eventueel ondernomen stappen door klager/klaagster. 
 
Artikel 11 
ü   Na ontvangst van de klacht door de klachtencommissie wordt zo spoedig mogelijk, maar in 

ieder geval binnen een (1) kalenderweek na indiening van de klacht, een begin gemaakt 
met het vooronderzoek naar de ontvankelijkheid van de klacht; 

ü   De beslissing omtrent de ontvankelijkheid wordt binnen een (1) kalenderweek door de 
klachtencommissie genomen en meegedeeld aan de klager/klaagster. Voor het verstrijken 
van twee (2) kalenderweken na indiening heeft de klager/klaagster bericht omtrent 
ontvankelijkheid;  

ü   Na de ontvankelijkheidverklaring start het onderzoek. Bij het onderzoek kunnen bij de 
klacht betrokkenen worden gehoord, de secretaris roept de beklaagde binnen een (1) 
kalenderweek na de ontvankelijkheidverklaring schriftelijk op. In ieder geval worden de 
klager/klaagster en de beklaagde daartoe schriftelijk in de gelegenheid gesteld.  

ü   De klachtencommissie zendt een afschrift van de klacht alsmede van de aan haar 
overlegde schriftelijke stukken aan de beklaagde. De beklaagde wordt in de gelegenheid 
gesteld om te reageren, alvorens te worden gehoord. 

ü   Van elke hoorzitting wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat door de betrokkenen voor 
akkoord getekend wordt. Als een betrokken lid niet tot ondertekening bereid is, wordt de 
reden daarvan op het verslag aangetekend; 

ü   De klachtencommissie confronteert de klager/klaagster niet met de beklaagde, tenzij 
klager/klaagster daar zelf om verzoekt en mee instemt; 

ü   De voorzitter van de klachtencommissie ziet erop toe dat het onderzoek binnen twee (2) 
maanden na indienen van de klacht wordt voltooid. Deze periode kan alleen verlengd 
worden na goedkeuring door het bestuur. 

 
Artikel 12 
Tijdens het onderzoek kan de klager/klaagster zich laten bijstaan door de VCP of een 
zelfgekozen raadsman of -vrouw. De beklaagde kan zich door een zelf gekozen raadsman of –
vrouw laten bijstaan. Kosten hieraan verbonden worden niet door de vv Loenermark vergoed. 
 
Artikel 13 
Alle zittingen van de klachtencommissie, zowel tijdens het onderzoek als bij de behandeling 
van de klacht door de klachtencommissie, zijn niet openbaar. De zittingen kunnen bij vv 
Loenermark gehouden worden of op een neutrale locatie. 
 
Artikel 14 
ü   Is de klachtencommissie van mening dat haar onvoldoende gegevens ter beschikking staan 

om tot een oordeel te komen, dan kan zij tot hervatting van het onderzoek besluiten. Zij 
bepaalt, door wie dit voortgezet onderzoek zal worden verricht en binnen welke termijn. 

ü   Is de klachtencommissie van mening dat haar voldoende gegevens ter beschikking staan, 
dan komt zij tot een oordeel over de klacht en stelt haar uitspraak vast. De commissie 
besluit bij meerderheid van stemmen. Alle drie (3) leden moeten aanwezig zijn bij het 
stemmen. 
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Artikel 15 
ü   De klachtencommissie verklaart de klacht in haar uitspraak; 

a)   (ten dele) gegrond; 
b)   (ten dele) ongegrond; 
c)   niet ontvankelijk. 

ü   De uitspraak houdt de gronden in, waarop zij berust. De commissie kan besluiten om het 
standpunt van de minderheid van stemmen in de uitspraak te vermelden. 

 
Artikel 16 
ü   De klachtencommissie heeft de verplichting om binnen twee (2) maanden advies uit te 

brengen over een ingediende klacht aan het bestuur. Verlenging van deze periode kan 
alleen na goedkeuring van het bestuur; 

ü   Als  de klachtencommissie de klacht gegrond acht, moet  zij in haar uitspraak het bestuur 
van advies voorzien over het nemen van maatregelen; 

ü   De klachtencommissie brengt haar advies ter kennis van de klager/klaagster, de 
beklaagde, het bestuur en de VCP; 

ü   Als  het bestuur niet besluit overeenkomstig het advies van de klachtencommissie, doet zij 
dit bij gemotiveerd besluit. Dit besluit wordt binnen twee (2) kalenderweken ter 
kennisgeving gebracht aan de klachtencommissie, de klager/klaagster, de beklaagde en de 
VCP; 

ü   De klager/klaagster en/of de beklaagde kan niet in beroep gaan tegen de uitspraak. 

7.  OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN 
Artikel 17 
ü   Alle leden en medewerkers van vv Loenermark zijn verplicht te verschijnen als zij door de 

VCP of de klachtencommissie (schriftelijk) worden opgeroepen om te worden gehoord; 
ü   Alle bij de behandeling van een klacht betrokken personen zijn tot geheimhouding verplicht 

met betrekking tot gegevens die hen ter kennis komen en zij beschermen de privacy van 
betrokkenen in het kader van de behandeling; 

ü   Het bestuur ziet erop toe dat: 
a)   Tijdens de behandeling van een klacht geen van de betrokkenen er nadeel van 

ondervindt dat een klacht aanhangig is gemaakt; 
b)   Dat de VCP en de leden van de klachtencommissie geen nadeel ondervinden ten 

gevolge van het vervullen van die functie. 
 
Artikel 18 
ü   Het  bestuur  zorgt ervoor dat klachtendossiers zorgvuldig worden bewaard; 
ü   Vijf jaar na beëindiging van de behandeling van de klacht door de klachtencommissie wordt 

het dossier vernietigd. 
 
Artikel 19 
Het bestuur zorgt ervoor dat dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de 
vereniging. Daarnaast zal het bestuur de vastgestelde klachtenprocedure als nieuwsitem op de 
website vermelden. Het klachtenformulier is opvraagbaar via bestuursleden en/of de VCP. 
 
Artikel 20 
Het bestuur zal jaarlijks verslag uitbrengen aan de leden via het jaarverslag over het aantal 
behandelde klachten, de aard daarvan en de  gegeven adviezen.  
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Aldus besloten in de bestuursvergadering op: 7 april 2016 
 
Het bestuur van vv Loenermark 


