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REGLEMENT COMMISSIE VAN 
ADVIES EN BEROEP 

Van de AFMP/FNV 
 

Dit reglement is gebaseerd op het huishoudelijk reglement. 
 
 
Artikel 1  Instelling. 
1. Jaarlijks benoemt de Bondsvergadering uit de leden en op voordracht van het Algemeen 

Bestuur een Commissie van Advies en Beroep; hierna te noemen CAB. 
2. De CAB bestaat uit een vertegenwoordiger uit elke sector. Zij benoemen uit hun midden een 

voorzitter. 
3. Ieder jaar treden twee leden af volgens een onderling af te spreken rooster van aftreden. 

Afgetreden leden zijn direct herbenoembaar 
 
Artikel 2  Doel. 
De commissie brengt op verzoek van het Algemeen Bestuur advies uit in zake enig verzet, beroep of 
klacht dat door een lid op grond van de statuten en reglementen is ingesteld. 
 
Artikel 3  Werkwijze. 
1. Alle leden van de CAB ontvangen alle op de zaak betrekking hebbende stukken. De CAB 

bepaalt de eigen werkwijze met dien verstande dat de commissie tenminste spreekt met de 
klager, betrokken leden van het Algemeen Bestuur en andere leden van de vereniging die direct 
of indirect bij de onderhavige zaak betrokken zijn. 

2. De klager heeft het recht getuigen door de commissie te laten horen en zich te laten bijstaan 
door een lid van de vereniging. 

3. De commissie heeft het recht getuigen te horen wier verklaringen zij zelf voor een goede 
beoordeling van de zaak nodig acht.  

4. 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.  

5. 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. 

6. De commissie legt haar bevindingen vast in een, zo mogelijk eensluidend advies aan de 
Bondsvergadering. 

7. Het verzet, beroep of klacht wordt door de Bondsvergadering behandeld in een besloten zitting 
waarin de voorzitter van de CAB het advies mondeling kan toelichten.  

8. De Bondsvergadering heeft, alvorens zij een besluit neemt, het recht vragen betreffende het 
verzet, beroep of klacht te stellen aan het Algemeen Bestuur en de CAB, waarbij een 
inhoudelijke discussie zo veel als mogelijk vermeden dient te worden. 

9. De Bondsvergadering stemt over het advies dan wel adviezen en beslist bij gewone 
meerderheid van uitgebrachte stemmen.  

10. Het besluit van de Bondsvergadering wordt door de secretaris van de vereniging schriftelijk aan 
de klager medegedeeld.  

11. Van een afgehandelde zaak worden alle bescheiden door de secretaris in het verenigingsarchief 
opgeborgen. 

  
Artikel 4  Zaken waarin de CAB om advies kan worden gevraagd. 
1. Op grond van de statuten heeft het Algemeen Bestuur de bevoegdheid een lid uit het 

persoonlijk lidmaatschap van de vereniging te ontzetten.  
2.  De Bondsvergadering heeft de bevoegdheid bestuursleden te ontslaan. 
3. Van de ontzetting uit het persoonlijk lidmaatschap moet door het Algemeen Bestuur schriftelijk 

aan het betrokken lid kennis worden gegeven onder opgave van de redenen.  
4.  Van een ontslag als Algemeen Bestuurslid door de Bondsvergadering wordt door het 

Algemeen Bestuur betrokkene schriftelijk in kennis gesteld, onder opgave van de redenen. 
5.  Het betrokken lid kan binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in lid 3, 

tegen de ontzetting uit het persoonlijk lidmaatschap in verzet komen, in welk geval de ontzetting 
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geacht wordt een schorsing te zijn tot de eerstvolgende Bondsvergadering, welke 
Bondsvergadering alsdan ter zake een beslissing moet nemen.  

6.  De betrokken bestuurder kan binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving als 
bedoeld in lid 4, tegen het ontslag in verzet komen, in welk geval het ontslag geacht wordt een 
schorsing te zijn tot de eerstvolgende Bondsvergadering, welke Bondsvergadering alsdan ter 
zake een beslissing moet nemen.  

7.  Op de beslissing tot ontzetting uit het persoonlijk lidmaatschap door het Algemeen Bestuur is, 
indien daartegen binnen zes weken geen verzet is aangetekend, dan wel op de beslissing ter 
zake door de Bondsvergadering, geen beroep mogelijk. 

8.  Op de beslissing tot ontslag door de Bondsvergadering is, indien daartegen binnen zes weken 
geen verzet is aangetekend, dan wel op de beslissing ter zake door de Bondsvergadering, 
geen beroep mogelijk. 

9.  Indien een lid, hangende de uitspraak van de Bondsvergadering ten aanzien van zijn verzet 
tegen een ontzetting uit het persoonlijk lidmaatschap, bedankt voor het lidmaatschap van de 
vereniging zal hij als ontzet uit het persoonlijk lidmaatschap beschouwd worden.  

10. Indien een lid, hangende de uitspraak van de Bondsvergadering ten aanzien van zijn verzet 
tegen een ontslag, bedankt voor de functie waarop het ontslag betrekking heeft, zal hij als 
ontslagen uit de betreffende functie beschouwd worden.  

11.  De Bondsvergadering zal, alvorens zij een oordeel uitspreekt over het verzet als bedoeld in dit 
artikel, een advies vragen aan de CAB. 

12.  De beslissing van de Bondsvergadering op een verzet als bedoeld in dit artikel, wordt door het 
Algemeen Bestuur schriftelijk ter kennis van de betrokkene gebracht.  

13.  Gedurende de termijn van schorsing, hangende een uitspraak van de Bondsvergadering ten 
aanzien van een verzet tegen een ontzetting uit het persoonlijk lidmaatschap, kunnen aan het 
lidmaatschap generlei aanspraken worden ontleend ten opzichte van de vereniging; de 
verplichtingen jegens de vereniging blijven onverkort gehandhaafd, tenzij het Algemeen 
Bestuur anders bepaalt.  

14.  Gedurende de termijn van schorsing, hangende een uitspraak van de Bondsvergadering ten 
aanzien van een verzet tegen een ontslag, wordt het betrokken lid ontheven van de 
bestuurlijke bevoegdheden die voortvloeien uit de bestuursfunctie waarop het ontslag 
betrekking heeft, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt. 

 
Artikel 5     Algemeen  
1. Indien bij het Algemeen Bestuur op grond van de statuten of reglementen van de vereniging 

een verzet, beroep of klacht wordt ontvangen beoordeelt het de gronden die hebben geleid tot 
het ingestelde verzet, beroep of klacht. 

2. Indien er geen uitstel mogelijk is tot aan eerstvolgende Bondsvergadering, zal de commissie die 
situatie voorleggen aan het Sectorenberaad. 

3. Het Sectorenberaad zal i.s.m. het Algemeen Bestuur kunnen besluiten om voor dit onderwerp 
een Specifieke Bondsvergadering uit te roepen. 

 
Artikel 6     Geheimhouding 
De leden van de CAB zijn gehouden alles dat zij ter kennis krijgen in de zaken waarover zij een advies 
dienen te geven, als vertrouwelijk te behandelen en zijn tot geheimhouding verplicht. 
 
Artikel 7     Slotbepalingen  
1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit het Algemeen Bestuur. 
2. Wijzigingen kunnen door het Algemeen Bestuur worden ingevoerd na een besluit van een 

(Specifieke) Bondsvergadering. 
3. Dit reglement is  vastgesteld in de Buitengewone Algemene Vergadering op 8 april 2005.  
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Reglement Commissie van Advies en Beroep van de AFMP/FNV, vastgesteld in de BAV op 8 april 2005. 

                                                


