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Bijlage bij agendapunt 14.4. 
 
Voorgestelde wijziging Huishoudelijk Reglement  
Reglement Klachtencommissie 

 
Memorandum aanpassing Commissie van Beroep (COMBER) regeling 

 
Aan  ALV 2020 
Van  HB a.i. KVNRO 
Datum  20 augustus 2020 
Betreft  voorstel wijziging huishoudelijk reglement 
 
1. Inleiding 

 
Een geschillenregeling vervult een belangrijke rol om conflicten en geschillen binnen de vereniging 
in goede banen te leiden en zo mogelijk op te lossen. Hiermee kan ook de gang naar de civiele 
rechter worden voorkomen. Belangrijk hierbij is het beheersen en oplossen van conflicten zodanig 
dat de bestuurlijke verhoudingen en bevoegdheden in balans blijven en de geschillenbeslechting 
zowel in tijdbeslag als praktische uitvoering helder is en werkbaar blijft. Artikel 15 van de Statuten 
bepaalt dat geschillen aan een Commissie van Beroep (COMBER) kunnen worden voorgelegd. 
Nadere regels omtrent de samenstelling, taak en werkwijze van de COMBER zijn gegeven in artikel 
14 van het huishoudelijk reglement (HHR).  
 
Geconstateerd is dat in bepaalde gevallen het statutaire systeem van checks & balances doorkruist 
kan worden door inschakeling van de COMBER. Daarnaast ontbreekt in de huidige versie een 
procesreglement.  
 
Om die reden heeft het HB heeft op advies van de Bestuursadviesraad (BAR) een ad hoc commissie 
benoemd met als opdracht: 

1. Het formuleren van doel en reikwijdte van de geschillen-beslechtingsprocedure. 
2. Het doen van voorstellen over de procedurele en materiele regels om te komen tot een 

heldere, eenvoudige en praktisch werkbare geschillen-beslechtingsprocedure 
3. Het uitbrengen van een advies aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van de bevindingen 

 
De ad hoc commissie heeft onderzoek gedaan en komt tot een voorstel voor aanpassing van het 
Huishoudelijk Reglement; 

 
2. Voorgestelde wijzigingen Artikel 14 Huishoudelijk Reglement 

 
De leden 1, 2 en van artikel 14 blijven ongewijzigd. 

 
Lid 4 wordt opgedeeld in drie sub-leden: 4.1, 4.2 en 4.3. 
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Lid 4.1 bepaalt dat de COMBER adviseert in plaats van bemiddelt omtrent geschillen en dat dit ook 
geldt voor geschillen tussen leden onderling, dus niet alleen tussen leden en organen of organen 
onderling. 

 
Lid 4.2 benadrukt dat het advies van de COMBER bindend is, tenzij anders bepaald. 

 
Lid 4.3 bepaalt dat het advies van de COMBER inzake bepaalde besluiten van het HB NIET bindend 
is. Dit betreft in het bijzonder de besluiten betreffende  

- opzegging van het lidmaatschap door de vereniging; 
- interne rolverdeling HB en kandidaatstelling; 
- benoeming van commissies en werkgroepen; 

die statutair aan het HB zijn toegekend. Achtergrond is dat het HB ter zake van die besluiten 
vrijheid van handelen moet hebben en verantwoording aflegt aan de Algemene Vergadering. 

 
Lid 5 wordt opgedeeld in zeven sub-leden: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 en 5.7 
 
Lid 5.1 is bestaande tekst. 
 
Lid 5.2 regelt de beoordeling door de COMBER of het voorgelegde geschil voor behandeling in 
aanmerking komt. 
 
Lid 5.3 geeft aan dat de COMBER een besluit tot wel/niet behandelen schriftelijk toelicht. 
 
Lid 5.4 is bestaande tekst 
 
Lid 5.5 bepaalt dat de COMBER eerst een bemiddelingspoging doet. 
 
Lid 5.6 bepaalt de voortgang van het proces als de bemiddelingspoging niet slaagt. 
 
Lid 5.7 is bestaande tekst met een technische aanpassing. 
 
Lid 6 is ongewijzigd. 
 
Lid 7 vervalt. 
 
Lid 8 wordt vernummerd tot lid 7 en verplicht de COMBER verslag uit te brengen van haar 
werkzaamheden aan de AV in plaats van zelf te bepalen of zij verslag zal uitbrengen. 

 
3. Verantwoording 

 
De commissie is tot het huidig voorstel gekomen dat door het HB op advies van de BAR is 
overgenomen. Het voorstel is eveneens aan de COMBER voorgelegd die ten aanzien van de 
voorgestelde wijziging verwoord in lid 4.3 als voornaamste kritiekpunt heeft dat dit een gang naar 
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de civiele rechter niet tegenhoudt en dat de besluiten van het HB aan redelijkheid en billijkheid 
onderworpen blijven. 
Het HB en de BAR zijn van mening dat het artikel het HB ruimte geeft in zijn benoemingsbeleid. 
Een bindend advies door de COMBER dat ingaat tegen dit beleid maakt het voor het HB moeilijk 
om het voorgestane beleid te implementeren. Verantwoording voor het gevoerde beleid inclusief 
het benoemingsbeleid wordt afgelegd aan de Algemene Vergadering. 

 
 

 


