
Reglement Klachtenprocedure Ongewenste Omgangsvormen – NVvH 
De klachtencommissie is door het Bestuur van de NVvH benoemd, is onafhankelijk en bestaat uit een 
voorzitter en tenminste twee andere leden, waarvan een de secretaris is. Het Bestuur van de NVvH zal, 
nadat de klachtencommissie een oordeel als bedoeld in paragraaf 2 heeft gegeven, een beslissing nemen 
over de verdere gang van zaken ten aanzien van de klacht.  Bij de samenstelling van de klachtencommissie 
wordt gelet op de M/V-verhouding en is kennis en ervaring aanwezig op het gebied van ongewenste 
omgangsvormen, ethiek, recht (juridische aspecten) en de chirurgische werkpraktijk. 
 
De reikwijdte van deze klachtenprocedure strekt zich uit tot de activiteiten van de Nederlandse Vereniging 
voor Heelkunde en is van toepassing op alle betrokkenen die genoemd zijn in de Regeling Ongewenste 
Omgangsvormen en op alle ongewenste omgangsvormen tijdens werkzaamheden en activiteiten zoals  
genoemd in de Regeling. 
 

Definities begrippen: 

In deze NVvH-klachtenregeling worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd: 

• Het bevoegd gezag: het Bestuur van de NVvH. 

• De betrokkenen: degenen die betrokken zijn bij de procedure, niet zijnde leden van de 

klachtencommissie.   

• De klager: de persoon die een klacht indient bij de klachtencommissie. 

• De aangeklaagde: degene jegens wie  de klacht is gericht. 

• Ongewenste omgangsvormen: seksuele intimidatie, pesten, uitsluiting, discriminatie, agressie en 

geweld.  

 

Artikel 1:  Procedure 

1.1  De betrokkene die een klacht heeft over ongewenste omgangsvormen kan – nadat de mogelijkheden 

zijn verkend om tot een oplossing in de informele sfeer te komen – een klacht indienen bij de 

klachtencommissie ongewenste omgangsvormen (verder: klachtencommissie). De klacht kan worden 

gezonden naar de secretaris van de klachtencommissie, al waar deze vertrouwelijk wordt behandeld. 

1.2  Een klacht die wordt ingediend bij de klachtencommissie bevat: 

• het tijdstip waarop de ongewenste omgangsvorm(-en) zich hebben afgespeeld; 

• naam, adres, functie van de betrokkene; 

• concrete feiten: welke vorm van ongewenste omgangsvormen het betreft, beschrijving van de 

gedraging. Onderbouw dit zo mogelijk met e-mails, verslagen van gesprekken, enzovoorts; 

• de plaats en het tijdstip waarop de ongewenste omgangsvorm(-en) zich heeft afgespeeld; 

• de impact die de ongewenste omgangsvorm heeft op werk, privé, gezondheid; 

• welke stappen er tot nu toe in de informele sfeer zijn ondernomen om een oplossing te 

bereiken; 

• naam en/of functie van de aangeklaagde(n); 

• dagtekening en handtekening van de indiener. 

 

1.3  De klachtencommissie stuurt per omgaande een ontvangstbevestiging naar het opgegeven adres van 

de klager/klaagster, inclusief een exemplaar van dit klachtenreglement. De aangeklaagde wordt bij 

voorkeur telefonisch door de secretaris van de klachtencommissie geïnformeerd over de ingediende 



klacht. Aansluitend krijgt de aangeklaagde ook een afschrift van de klacht en een exemplaar van het 

klachtenreglement op het opgegeven adres.  

1.4  De klachtencommissie komt binnen 14 dagen bijeen en bepaalt of de klacht ontvankelijk is en in 

behandeling wordt genomen. Een klacht is ontvankelijk, als: 

a) de klacht voldoet aan hetgeen onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; en  

b) de klager of aangeklaagde onder de deze regeling valt; en 

c) de klacht binnen 3 jaar na het voorval is ingediend; en 

d) de klacht niet reeds eerder is behandeld door de klachtencommissie, tenzij sprake is van 

nieuwe feiten en omstandigheden.  

1.5  Als de klachtencommissie in overleg met de klager van mening is dat de klacht mogelijk door de 

directeur of het Bestuur van de NVvH kan worden afgehandeld, wordt deze een redelijke termijn gegeven 

om de klacht naar tevredenheid van de klager af te handelen. Als de klacht niet binnen deze termijn of 

niet naar tevredenheid is afgehandeld kan de klachtencommissie de klacht alsnog in behandeling nemen. 

1.6  Wanneer de klacht niet ontvankelijk wordt verklaard, krijgen de klager en aangeklaagde hierover 

schriftelijk (privéadres) bericht van de klachtencommissie. In geval de termijn van 3 jaar voor het indienen 

van de klacht is overschreden, kan de klachtencommissie gemotiveerd besluiten de klacht alsnog 

ontvankelijk te verklaren.  

1.7  Wanneer de klacht ontvankelijk is, worden klager en aangeklaagde hierover schriftelijk (privéadres) 

op de hoogte gesteld. 

1.8  Zodra de klacht ontvankelijk is verklaard start de klachtencommissie het onderzoek. De eerste 

hoorzitting vindt plaats uiterlijk één maand nadat schriftelijk is bevestigd dat de klacht in behandeling 

wordt genomen. De klager en de aangeklaagde worden op verschillende tijdstippen uitgenodigd.  

1.9  Tijdens het onderzoek worden klager en aangeklaagde separaat gehoord. Daarnaast kunnen getuigen 

en andere betrokkenen worden gehoord op verzoek van de klager, de aangeklaagde of de 

klachtencommissie. De klachtencommissie bepaalt hoeveel en welke getuigen/derden gehoord worden.  

Getuigen die zijn opgeroepen voor verhoor worden dringend verzocht hieraan gehoor te geven. Indien de 

commissie besluit bepaalde getuigen/derden niet te horen doet zij hiervan gemotiveerd mededeling aan 

klager en aangeklaagde. 

De klachtencommissie heeft recht op alle relevante informatie die ze bij de invulling van haar taak nodig 

heeft. 

De klachtencommissie kan een onderzoek plaats laten vinden door deskundigen. De kosten hiervan komen 

– na goedkeuring door het Bestuur van de NVvH – voor rekening van de NVvH. 

1.10  Tijdens het onderzoek kan de klager zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of een andere, 

zelf gekozen persoon. De aangeklaagde kan zich eveneens laten bijstaan door een raadsman of iemand 

die hij/zij daartoe in vertrouwen heeft genomen. De eventuele kosten die voor bijstand gemaakt worden 

komen voor eigen rekening en worden niet gedragen door de NVvH. 

1.11  Van elke hoorzitting wordt een verslag gemaakt om tot een zo zorgvuldig mogelijke verslaglegging 

te komen. Dit zal aan de partijen vooraf worden meegedeeld. Het archiveren valt onder de 

verantwoordelijkheid van de klachtencommissie. 



1.12  Betrokkenen (klager, aangeklaagde en eventueel anderen die gehoord zijn) krijgen het verslag van 

hun eigen hoorzitting voorgelegd ter controle op feitelijke onjuistheden, en ter ondertekening voor 

akkoord. Indien een betrokkene weigert te ondertekenen, wordt de reden daarvan in het rapport vermeld.   

1.13  In een (eventuele) tweede ronde van hoor en wederhoor zullen klager en aangeklaagde in de 

gelegenheid worden gesteld hun zienswijze te geven op de bevindingen zoals door de klachtencommissie 

opgetekend. Na sluiting van het onderzoek worden geen personen meer gehoord, tenzij de 

klachtencommissie dat gewenst acht. Deze onafhankelijke klachtencommissie stelt de klager, de 

aangeklaagde en de contactpersoon van de NVvH schriftelijk op de hoogte van het feit dat het onderzoek 

is afgesloten. In overleg stelt de onafhankelijke commissie plaats en tijd van de beraadslaging door de 

klachtencommissie vast.  

1.14  De beraadslaging van de klachtencommissie vindt buiten de aanwezigheid van de betrokkenen 

plaats: klager, aangeklaagde en eventueel anderen die gehoord zijn.  

1.15  Is de klachtencommissie van mening dat haar voldoende gegevens ter beschikking staan over de 

klacht dan komt zij, op basis van hetgeen zij gedurende het onderzoek te weten is gekomen, tot een advies. 

Dit advies legt zij schriftelijk en gemotiveerd vast. De klachtencommissie besluit bij meerderheid van 

stemmen; de minderheid is gerechtigd haar mening aan het advies van de klachtencommissie toe te 

voegen. 

1.16  De klachtencommissie verklaart de klacht in haar advies gegrond of ongegrond (deels of geheel). 

Het advies houdt de gronden in waarop het berust. Indien gegrond kan de commissie tevens aangeven 

welke maatregelen zij dienovereenkomstig nodig acht. De klachtencommissie is tevens bevoegd 

aanbevelingen te doen die in verband staan met de klacht en/of de gevolgen daarvan. Deze aanbevelingen 

kunnen uiteenlopen van advies met betrekking tot de inrichting van de werkplek en het volgen van 

training(en) tot adviezen voor het nemen van arbeidsrechtelijke maatregelen. 

1.17  De klachtencommissie komt binnen twee maanden na ontvangst van de klacht tot  haar advies. Deze 

termijn kan met maximaal één maand worden verlengd. 

1.18  De klachtencommissie stuurt het inhoudelijk gemotiveerde, schriftelijke advies aan het Bestuur van 

de NVvH.  De betrokken partijen worden op de hoogte gesteld van de eindconclusie van dit advies.  

 

Artikel 2: Besluit van het Bestuur van de NVvH 

2.1  Het Bestuur van de NVvH neemt binnen uiterlijk vier weken na ontvangst en op basis van het advies 

van de klachtencommissie een voorgenomen besluit.  

Alvorens definitief te beslissen stelt het Bestuur van de NVvH klager en aangeklaagde in de gelegenheid 

hun zienswijze kenbaar te maken op het door hem voorgenomen besluit. Het bestuur van de NVvH 

motiveert zijn besluit en deelt zijn besluit direct mee aan de klager en aangeklaagde en klachtencommissie. 

Er worden in beginsel geen maatregelen genomen die de klager/klaagster benadelen. 

2.2  Het Bestuur van de NVvH kan slechts op grond van zwaarwegende argumenten afwijken van het door 

de klachtencommissie gegeven oordeel dan wel advies. Indien van het oordeel dan wel advies wordt 

afgeweken, geeft het Bestuur van de NVvH hierover schriftelijk en met redenen omkleed bericht, aan 

zowel de klager, aangeklaagde  als aan de klachtencommissie. 

 



 

 

Artikel 3: Geheimhouding 

3.1  Alle betrokkenen dienen  vertrouwelijk om te gaan met de informatie die hen ter kennis wordt 

gesteld gedurende en betreffende het onderzoek.  

Deze geheimhouding geldt niet voor het advies van de klachtencommissie en de maatregel die het 

Bestuur van de NVvH neemt.  

De NVvH benadrukt dat de vertrouwelijkheid van meldingen evenals de behandeling van meldingen en 

klachten van het hoogste belang zijn. 

 

Artikel 4: Bewaartermijn 
 

4.1 Dossiers worden voor een periode van tien jaar bewaard door de NVvH onder verantwoordelijkheid 

van het secretariaat van de commissie. Hierna worden de dossiers vernietigd.  

 

Artikel 5: Slotbepaling 

 

5.1  Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist het Bestuur 

van de NVvH op grond van een advies van de klachtencommissie. 

 

 
  


