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Juni 2013

1. Deze procedure behoort bij het Reglement van de Commissie van Beroep (CVB) van
de Nederlandse Unifil Vereniging (NUV).
2. Indien een lid, een groep leden of het bestuur (klagers) dat nodig vinden, kunnen zij
hun zaak of grief voorleggen aan de CVB door een e-mail te sturen aan het adres dat
in de Dubbel Vier staat vermeld.
3. Indien er sprake is van een groep leden of van het bestuur, kiezen zij een woord- of
penvoerder.
4. In het eerste bericht aan de CVB legt de klager kort en bondig de zaak uit, met
duidelijke vermelding van betrokkenen. Dus niet “een bestuurslid” maar met naam en
toenaam.
5. Na ontvangst van het eerste bericht overleggen de 3 CVB-leden wie de zaak in eerste
instantie opvolgt. Dit CVB-lid neemt vervolgens binnen 1 week na ontvangst van het
bericht, telefonisch contact op met de klager om de zaak verder uit te diepen.
6. Na dit eerste contact overlegt de CVB over welke vervolgstap te nemen. Te denken
valt aan telefonische bemiddeling, een (groeps)gesprek of een schriftelijke (e-mail)
behandeling.
7. Schriftelijke communicatie over de zaak wordt gevoerd rechtstreeks met de CVB,
zonder kopieën aan de andere partijen.
8. Het staat de CVB vrij andere (bestuurs)leden of externe adviseurs te consulteren.
9. De CVB beslist wanneer er genoeg hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden om tot
een aanbeveling te komen.
10. Klager en andere betrokkenen ontvangen bericht dat het onderzoek is afgerond en dat
de CVB binnen 2 weken met een uitspraak.
11. De uitspraak van de CVB wordt per e-mail meegedeeld aan klager, beklaagden en de
voorzitter van de NUV. In de uitspraak zullen staan een korte beschrijving van de
zaak, namen van de betrokkenen, argumenten van de CVB en de uitspraak.
12. In de uitspraak geeft de CVB ook bindend aan of en welke berichtgeving over de
uitspraak is toegestaan. Dit kan variëren van ” geheimhouding” tot ” publicatie in de
Dubbel Vier” .
13. Na de uitspraak wordt het dossier gesloten en bewaard door het meest betrokken
CVB-lid.
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14. Na de uitspraak is geen verdere correspondentie met de CVB mogelijk. Berichten
zullen niet meer worden beantwoord. Indien klager niet tevreden is over de uitspraak,
kan hij zijn beklag doen in de ALV of alsnog naar de burgerrechter stappen.
15. Leden van de Commissie per juni 2013:
Jan van Halen
Fred M. Krijnen
Marvin Kuipers
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