
Reglement Beroepscommissie Hart voor Vrijheid

Inleiding
Op basis van artikel 10 van de statuten kent de vereniging Hart voor Vrijheid een 
beroepscommissie. De commissie wordt benoemd door de Algemene Leden vergadering. Deze 
commissie voert de taken uit die haar ingevolge de statuten zijn opgedragen.
 
Begrippenomschrijving
Artikel 1
In dit Reglement wordt verstaan onder:
De Vereniging: Hart voor Vrijheid
Statuten: de statuten van Hart voor Vrijheid
Belanghebbende: Degene die een beroepschrift indient
Commissie: De beroepscommissie
Bestuur: Bestuur van Hart voor Vrijheid
ALV: Algemene Ledenvergadering als bedoeld in artikel 4 

van de statuten, dan wel bindend referendum als 
bedoeld in artikel 5 van de statuten

 
Samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie
Artikel 2
De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Deze worden benoemd door de ALV. De 
ALV kan besluiten tot een ander aantal leden.
Indien één of meer van de leden van de commissie al dan niet vrijwillig zijn of haar lidmaatschap 
van de commissie beëindigt functioneert de commissie met de overige leden ongewijzigd door 
tot aan de eerstvolgende ALV.
 
Artikel 3
De commissie heeft tot taak het behandelen en beoordelen van beroepschriften die haar op 
grond van statutaire bepalingen ter beoordeling zijn voorgelegd.

Het indienen van een beroepschrift
Artikel 4
Een beroepschrift wordt schriftelijk per e-mail ingediend via het adres 
beroep@hartvoorvrijheid.nl. De beroepscommissie kan besluiten een op een andere wijze 
ingediend beroep ook in behandeling te nemen, maar is daartoe niet verplicht.
De commissie bevestigt de ontvangst van een beroepschrift. Op het moment dat de ontvangst 
van een beroepschrift is bevestigd doet de manier van indienen niet meer ter zake.
 
De inhoud van het beroepschrift
Artikel 5
Een beroepschrift bevat:

 De naam en contactgegevens van de belanghebbende
 Het besluit waartegen beroep wordt aangetekend
 De motivering van het beroep.



Indien een van de drie ontbreekt wordt de belanghebbende hiervan op de hoogte gesteld. 
Behandeling van het beroep wordt opgeschort tot het verzuim is opgelost.
 
Behandeling van het beroepschrift
Artikel 6
De commissie onderzoekt of de kwestie waarover de klacht gaat al met het bestuur is besproken 
en of belanghebbende pogingen heeft ondernomen er in onderling overleg met het bestuur uit 
te komen. Is dit niet het geval, dan verklaart zij de klacht niet ontvankelijk en sluit zij het dossier.

De commissie stuurt, als de klacht ontvankelijk is, het bestuur een afschrift van het beroep toe.
Vervolgens krijgt belanghebbende de gelegenheid om zijn of haar beroep mondeling toe te 
lichten. Dit kan per telefoon, per videogesprek of per fysieke ontmoeting. De belanghebbende 
moet instemmen met de wijze van mondelinge toelichting. De commissie kan besluiten meer 
toelichtingen toe te laten.
De commissie stelt het bestuur in staat hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, hetzij beide te 
reageren op het beroepschrift.
Indien de commissie een eenvoudige manier ziet om het conflict in den minne te schikken doet 
zij daartoe een voorstel aan beide partijen. Zo niet, dan belegt zij een bespreking met de 
belanghebbende en (een afvaardiging van) het bestuur. Als het voorstel of de bespreking leidt tot
een voor beide partijen bevredigende oplossing, dan sluit zij het dossier.

Uitspraak
Artikel 7
Indien de bemiddeling van artikel 6 geen resultaat oplevert, beoordeelt de commissie het beroep
en de daarop gegeven toelichtingen en beslist zij daarop in haar wijsheid. Zij doet een 
schriftelijke uitspraak, inclusief motivering, toekomen aan zowel belanghebbende als bestuur.
Tegen een uitspraak van de beroepscommissie staat hoger beroep open bij de Algemene Leden 
vergadering of bij de  burgerlijke rechter.
 
Geheimhouding
Artikel 8
De commissie en het bestuur zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot het hele dossier, 
tenzij belanghebbende aangeeft geen belang te hechten aan geheimhouding. Indien het bestuur bij 
het oorspronkelijke besluit gebruik heeft gemaakt van adviseurs geldt deze geheimhouding ook voor 
die adviseurs als waren zij bestuursleden.
De commissie en belanghebbende zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot die 
onderdelen van het dossier die het bestuur als vertrouwelijk heeft aangemerkt.

Dit reglement is vastgesteld op de ALV van 17 december 2022


