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REGLEMENT COMMISSIE IN KLACHTZAKEN
Artikel 1.
ALGEMENE BEPALINGEN
Het Reglement Commissie in klachtzaken bevat een nadere uitwerking van het bepaalde in
artikel 20. van de statuten van de BNMO.

Artikel 2.
INSTELLING
a. jaarlijks benoemd de Bondsraad op voordracht van het Hoofdbestuur een Commissie in
klachtzaken, hierna te noemen de commissie;
b. de commissie bestaat uit drie vertegenwoordigers vanuit de Bondsraad. Zij benoemen uit
hun midden een voorzitter;
c. iedere twee jaar treedt één lid af volgens een af te spreken rooster van aftreden;
d. afgetreden leden zijn direct herbenoembaar.

Artikel 3.
DOEL
De commissie brengt op verzoek van het Hoofdbestuur advies uit in zake enig beroep of klacht dat door een lid
op grond van de statuten en reglementen is ingesteld.

Artikel 4.
WERKWIJZE
a.

b.
c.
d.
e.
f.

alle leden van de commissie ontvangen alle op de zaak betrekking hebbende stukken. De
commissie bepaalt de eigen werkwijze met dien verstande dat de commissie tenminste
spreekt met de klager, betrokken leden van het Hoofdbestuur en andere leden van de Bond
die direct of indirect bij de onderhavige zaak betrokken zijn;
de klager heeft het recht getuigen door de commissie te laten horen en zich te laten
bijstaan door een lid van de Bond;
de commissie heeft het recht getuigen te horen wier verklaringen zij zelf voor een goede
beoordeling van de zaak nodig acht;
de voorzitter bepaalt, in overleg met de klager en de overige leden van de commissie de
plaats, de datum en het tijdstip van de bijeenkomst van de commissie en stelt de klager
hiervan per aangetekend schrijven in kennis;
mocht op een uitgeschreven bijeenkomst de klager niet verschijnen, dan vestigt de
commissie zich een oordeel en stelt zij haar bevindingen vast op grond van de aanwezige
bescheiden en eventuele getuigenverklaringen;
de commissie legt haar bevindingen vast in een, zo mogelijk eensluidend advies aan de
Bondsraad;
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g.
h.
i.
j.
k.

het beroep of de klacht wordt door de Bondsraad behandeld in een besloten zitting waarin
de voorzitter van de commissie het advies mondeling kan toelichten;
de Bondsraad heeft, alvorens zij een besluit neemt, het recht vragen betreffende het
beroep of klacht te stellen aan het Bestuur en de commissie, waarbij een inhoudelijke
discussie zo veel als mogelijk vermeden dient te worden;
de Bondsraad stemt over het advies dan wel adviezen en beslist bij gewone meerderheid
van uitgebrachte stemmen;
het besluit van de Bondsraad wordt door de Algemeen Secretaris van de Bond schriftelijk
aan de klager medegedeeld;
van een afgehandelde zaak worden alle bescheiden door de Algemeen Secretaris in het
bondsarchief opgeborgen.

Artikel 5.
ZAKEN VATBAAR VOOR ADVIES VAN DE COMMISSIE
a.
b.
c.
d.

een besluit tot opzegging van het lidmaatschap op basis van artikel 6. lid 3. van de
statuten;
een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap op basis van artikel 6. Lid 4. van de
statuten;
ontslag van een lid van het Hoofdbestuur door de Bondsraad;
een besluit van het Hoofdbestuur anders dan genoemd onder lid a. en b. waarbij het
lid meent ernstig in zijn belang te worden geschaad.
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