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Samenvatting 

De ervaringen van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG) met de 

ontvangen klachten zijn door de commissie geëvalueerd. Het bleek wenselijk om de regeling op 

een aantal punten aan te passen. 

Daarnaast is vanuit de kring van de provincies het verzoek gekomen meldingen van ongewenst 

gedrag door de LKOG te laten onderzoeken en het college van gedeputeerde staten te adviseren 

over de afhandeling van de klacht. Een aantal waterschappen is al bij de LKOG aangesloten. 

Deze uitbreiding van het werkingsgebied maakt ook een aanpassing van de regeling 

noodzakelijk. Tevens heeft dat geleid tot de aanpassing van de volledige tenaamstelling van de 

LKOG. 

Het College voor Arbeidszaken heeft op voorstel van de LKOG ingestemd met de voorgestelde 

wijzigingen. 

Aan de hand van een nieuwe versie van de regeling en de toelichting alsmede van een overzicht 

van de verwerkte wijzigingen informeert deze ledenbrief u hierover. 

Wij adviseren u, voor zover uw organisatie is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie 

Ongewenst Gedrag, na verkregen instemming van de ondernemingsraad de bestaande regeling 

in te trekken en de vernieuwde regeling vast te stellen. 

Tenslotte heeft de LKOG tijdens haar laatstgehouden jaarlijkse studiedag het jaarverslag over 

2010 vastgesteld. In aansluiting op de aanbieding daarvan aan het College voor Arbeidszaken 

treft u bijgevoegd een exemplaar aan. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Gemeentelijke Overheid (LKOG) 

heeft in 2010 te maken gehad met een aanzienlijke toename van meldingen van ongewenst 

gedrag. Ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar zijn in 2010 21 meldingen ontvangen. In 

2009 werden 6 meldingen ontvangen, in 2008 17 en in 2007, het eerste jaar van het bestaan de 

LKOG, 3 meldingen. Tot nu toe heeft de LKOG over 2011 20 meldingen geregistreerd. 

Jaarlijks staat de commissie bij haar studiedag onder andere stil bij de zaken die zijn behandeld 

en de ervaringen die daarbij zijn opgedaan. Tijdens de studiedag van dit jaar was dat aanleiding 

voor een aantal aanpassingen aan de regeling. Ook behoeft de regeling aanpassing vanwege 

een wijziging van artikel 1 van de Arbowet. 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat naast enkele waterschappen ook vanuit de kring van de 

provincies is gevraagd of het mogelijk is dat de LKOG meldingen van medewerkers van de 

provincies in behandeling neemt en het college van gedeputeerde staten adviseert. 

Het geheel van wijzigingen is zo omvangrijk dat aan het College voor Arbeidszaken is 

geadviseerd de bestaande regeling te vervangen door een nieuwe regeling. Tevens is 

voorgesteld de volledige tenaamstelling van de LKOG te wijzigen in die zin dat 'Gemeentelijke 

Overheid' wordt vervangen door "Decentrale Overheid'. De afkorting LKOG blijft onveranderd. 

Het CvA heeft met deze voorstellen ingestemd. 

Bijgevoegd treft u de gewijzigde regeling inclusief toelichting aan. Ter informatie is ook een 

overzicht bijgevoegd van de wijzigingen die zijn verwerkt. 



Wij adviseren u de gewijzigde regeling ter instemming voor te leggen aan de ondernemingsraad. 

Na verkregen instemming kan de bestaande regeling worden ingetrokken en kan de nieuwe 

regeling worden vastgesteld. 

Voor de onder het college ressorterende ambtenaren is het college bevoegd; voor de griffie is de 

werkgeverscommissie bevoegd dan wel, wanneer deze daartoe geen bevoegdheid van de raad 

heeft, de gemeenteraad. 

Klachten over de gevolgde procedure 

In 2011 is gebleken dat de regeling niet voorziet in een procedure tegen de door de LKOG 

gevolgde procedure. Na onderzoek is vastgesteld dat de LKOG op grond van hetgeen daarover is 

geregeld in de Algemene wet bestuursrecht klachten over haar functioneren zelf moet 

behandelen. Daarom is in de gewijzigde regeling ook een procedure opgenomen die er in voorziet 

dat uit de leden van de LKOG een commissie wordt ingesteld die de klacht uitsluitend voor zover 

deze betrekking heeft op de gevolgde procedure beoordeelt en daarover een uitspraak doet. De 

primaire klacht wordt in deze fase derhalve niet opnieuw beoordeeld. Dat kan eventueel daarna 

wel gebeuren op basis van het onderzoek naar de gevolgde procedure. 

Wanneer dat onderzoek er toe leidt dat er inderdaad procedurele fouten zijn gemaakt, dan zal de 

(tweede) commissie dat kenbaar maken aan de klager/klaagster en aan het bevoegd gezag. De 

nieuwe commissie zal dan opnieuw inhoudelijk onderzoek doen naar de ingediende klacht en tot 

een advies komen aan het bevoegd gezag. Zoals gebruikelijk zal dat advies kunnen luiden dat de 

klacht gegrond is en zal er ook worden geadviseerd welke maatregelen het bevoegd gezag zou 

kunnen treffen. Het is ook mogelijk dat de klacht alsnog dan wel opnieuw ongegrond wordt 

bevonden. In dat geval zal de LKOG aan het bevoegd gezag adviseren de klacht ongegrond te 

verklaren. 

Zoals in de regeling is voorzien, zal de klager ook van dit advies een afschrift ontvangen. 

In de bijgevoegde regeling is ook deze aanpassing verwerkt. 

Zichtbaarheid commissie 

Gebleken is dat de zichtbaarheid van de commissie via internet niet optimaal is. Tot voor kort kon 

de pagina van de LKOG op de website van de VNG alleen maar worden opgeroepen via de 

'beleidsvelden', het beleidsveld 'Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid' en het 

beleidsonderwerp 'Integriteit'. De pagina van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst 

Gedrag is nu rechtstreeks bereikbaar via www.vnq.nl/onqewenstgedrag. 

Wij adviseren de organisaties die zijn aangesloten bij de LKOG deze URL op te nemen op de 

intranetpagina die informatie geeft over klachten met betrekking tot ongewenst gedrag en ook de 

vertrouwensperso(o)n(en) hierover te informeren. 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt de betreffende pagina op enkele onderdelen aan te 

passen. 

http://www.vnq.nl/onqewenstgedrag


Jaarverslag 2010 

De LKOG heeft recent ook het jaarverslag over 2010 vastgesteld. Het jaarverslag is als bijlage bij 

deze ledenbrief gevoegd. De aangepaste pagina op de website bevat ook de jaarverslagen over 

de jaren 2007 tot en met 2009. 

College voor Arbeidszaken 

mevr. mr. S. Pijpstra 

secretaris 



VNG 
Landeli jke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag vereniging van 

, -^ . .... .-. , . . Nederlandse Gemeenten 

voor de Gemeentelijke Overheid 

Jaarverslag 2010 

Voorwoord 

In dit Jaarverslag 2010 doet de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag zoals gebruikelijk 
verslag van haar activiteiten van het afgelopen jaar. Het was een jaar waarin vele klachten over 
ongewenst gedrag binnenkwamen: 21 klachten werden ingediend. Weliswaar werden ze niet allemaal 
ontvankelijk verklaard, toch geeft dit aantal aan dat zich binnen gemeenten blijvend problematische 
situaties op het gebied van ongewenst gedrag voordoen. De commissie heeft de indruk dat de in 2009 
gesignaleerde tendens zich voortzet, namelijk dat leidinggevenden te lang wachten met ingrijpen bij 
spanningen; wanneer dan escalatie optreedt ziet een slachtoffer een klacht inzake pesten en 
intimidatie vaak als enige uitweg. Klachten zuiver en uitsluitend over pestgedrag komen opmerkelijk 
weinig voor. 

Van de 21 ingediende klachten zijn in 2010 vijftien afgehandeld; vijf van de klachten werden 
ingetrokken. In bijlage 1 is het totaaloverzicht van de afgehandelde klachten opgenomen. Alle 
klachten waren afkomstig van medewerkers van een gemeente, een gemeentelijk 
samenwerkingsverband of een stadsdeel. 
Achtereenvolgens komen de taken van de Klachtencommissie, de taken van het secretariaat en de 
afgehandelde klachten aan de orde. 

Taken Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag 

A. De Klachtencommissie 

De Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (verder: Klachtencommissie) heeft als taak een 
klacht over ongewenst gedrag te onderzoeken en over de gegrondheid advies uit te brengen aan het 
bevoegd gezag. Ongewenst gedrag is in de Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de 
Gemeentelijke Overheid (verder: Klachtenregeling) gedefinieerd als gedrag dat valt binnen de 
begrippen seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten zoals bedoeld in artikel 1, derde lid, sub e 
van de Arbeidsomstandighedenwet, alsmede discriminatie zoals bedoeld in de Algemene wet gelijke 
behandeling. 

De Klachtencommissie neemt alleen zaken in behandeling van gemeenten of andere bij de VNG 
aangesloten instellingen die de Klachtenregeling van toepassing hebben verklaard en zich hebben 
aangesloten bij Klachtencommissie. In 2010 hebben enkele waterschappen de VNG verzocht zich te 
mogen aansluiten bij de Klachtenregeling. Dit verzoek is gehonoreerd. Ook provincies hebben 
inmiddels te kennen gegeven zich te willen aansluiten bij de Klachtenregeling. Het totaal aantal 
aangesloten organisaties bedroeg per 1 januari 2010 148 gemeenten, 24 (gemeentelijke) instellingen 
en 1 waterschap. De afname van het aantal gemeenten en instellingen ten opzichte van 2009 vindt 
zijn oorzaak in herindelingen, instellen van veiligheidsregio's en herindeling van gemeenschappelijke 
regelingen. Eind 2010 bedroeg het aantal aangeslotenen 186 gemeenten, 28 (gemeentelijke) 
instellingen en 1 waterschap. 

Een klager kan een klacht indienen rechtstreeks bij de Klachtencommissie of bij het bevoegd gezag 
van de gemeente of aangesloten (gemeentelijke) instelling waarbij hij in dienst is of tot kort daarvoor in 
dienst was. Wanneer klager een klacht indient bij het bevoegd gezag zendt de gemeente of het 
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bevoegd gezag van de instelling de klacht zo spoedig mogelijk door aan de Klachtencommissie. Het 
kan zijn dat eerst een interne procedure gevolgd moet worden; dat hangt af van de gemeentelijke 
regelgeving. 

De Klachtencommissie hoort klager en aangeklaagde en eventueel anderen die voor een goed beeld 
van de zaak van belang zijn. De Klachtencommissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag, dat 
vervolgens een besluit neemt over de gegrondheid van de klacht en tevens besluit of maatregelen die 
eventueel worden aanbevolen al dan niet worden overgenomen. Het bevoegd gezag maakt zijn 
conclusies bekend aan klager en aangeklaagde en aan de Klachtencommissie. 

De samenstelling en werkwijze van de Klachtencommissie zijn beschreven in de Regeling 
Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Gemeentelijke Overheid van 1 januari 2007, 
laatstelijk gewijzigd op 8 april 2009, en in de Werkwijze Klachtencommissie Ongewenst gedrag van 29 
maart 2007, laatstelijk gewijzigd 25 augustus 2010. 

De Klachtencommissie bestond in 2010 uit de volgende leden: 
Mevrouw mr H.J. Vilters, jurist, voorzitter 
De heer mr W.J.J.M. van Heumen, jurist, lid en plaatsvervangend voorzitter 
De heer mr drs F.W.A.J. Giesbers, jurist/econoom, lid 
Mevrouw drs C.E.M. Kalmeijer, psychotherapeut, lid 
De heer mr drs R.G.E. Lutmers, jurist/theoloog, lid 
De heer drs P. Noordraven, voormalig gemeentelijk vertrouwenspersoon, lid 
Mevrouw drs M.C. Poelsma, arts/seksuoloog, lid 
Mevrouw drs A.J.C, van Tilburg, sociaal pedagoog/voormalig gemeentelijk coördinator beleid 
ongewenst gedrag, lid 

De Klachtencommissie kwam op 24 augustus 2010 bijeen voor een evaluatie van de activiteiten van 
het afgelopen jaar. Enkele aspecten van de klachtenregeling en de werkwijze van de 
Klachtencommissie werden aangescherpt, op basis van ervaringen en ontwikkelingen in de praktijk. 
De werkwijze die de Klachtencommissie ontwikkelde bij klachten die zich op grond van de klachtbrief 
niet eenduidig als ontvankelijk laten aanzien blijkt vruchtbaar. In deze gevallen voert de 
Klachtencommissie eerst gesprekken met klager. Ook wanneer blijkt dat er geen redelijk vermoeden 
is van een vorm van ongewenst gedrag en de klacht niet ontvankelijk wordt verklaard, zijn klagers 
toch vaak tevreden: ze krijgen de gelegenheid zich uit te spreken en voelen zich serieus genomen. 
Vaak is dan meteen al de angel uit het conflict dat aanleiding vormde voor de klacht. 

Zorgvuldigheid van opereren van de Klachtencommissie blijft het belangrijkste uitgangspunt, zowel 
inhoudelijk als procedureel. De Klachtencommissie zet zich er steeds voor in de looptijd van de 
klachtbehandeling zo kort mogelijk te houden; dit is in het belang van alle betrokken partijen. 
Er zijn in 2010 geen klachten aangemeld over de werkwijze van de Klachtencommissie zelf. 

De vaststelling van de bevoegdheid van de Klachtencommissie vindt in eerste instantie plaats bij het 
College voor Arbeidszaken van de VNG; daarvoor verantwoordelijk is de heer G.J.J.J. Heetman. Hij 
kijkt vooral naar de formele vereisten, dat wil zeggen of een gemeente is aangesloten bij de 
klachtenregeling, een interne regeling kent en of de klacht binnen de criteria van de Klachtenregeling 
valt. In tweede instantie buigt de Klachtencommissie zich over de vraag of de klacht qua inhoud 
ontvankelijk is. 
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B. Het secretariaat 

Het secretariaat van de Klachtencommissie wordt extern gevoerd. Mevrouw dr H.A. Paasman 
fungeerde als secretaris, mevrouw mr drs F.J.R. de Boer als plaatsvervangend secretaris. De 
registratie, archivering en overige administratieve ondersteuning is ondergebracht bij het College voor 
Arbeidszaken van de VNG; verantwoordelijk hiervoor is de heer G.J.J.J. Heetman. 

De werkzaamheden van de secretarissen bestaan erin de Klachtencommissie procedureel en 
inhoudelijk te ondersteunen, in het bijzonder door verslag te leggen van de hoorgesprekken en het 
adviesrapport aan gemeenten te concipiëren. Aan de verdergaande digitalisering van de archieven 
van de VNG draagt ook het secretariaat van de Klachtencommissie het zijne bij. De secretarissen 
werken in goede samenwerking en afstemming met de VNG. 

De klachten 

In 2010 werden 21 klachten ingediend, alle afkomstig (van klagers) uit gemeenten of stadsdelen. Van 
deze 21 klachten zijn er vijftien afgehandeld in 2010. Vijf klachten werden ingetrokken, een ervan in 
een zeer late fase van de klachtbehandeling. Het overzicht van de in 2010 afgehandelde en 
binnengekomen klachten is opgenomen in bijlage 1. 

In alle gevallen waarin het bevoegd gezag heeft laten weten hoe de besluitvorming over het advies 
van de Klachtencommissie is geweest zijn de adviezen van de Klachtencommissie geheel 
overgenomen; op een enkel geval na gebeurde dat ook met de aanbevelingen. De 
Klachtencommissie heeft de indruk dat gemeenten over het algemeen meer tijd nemen voor de 
besluitvorming over het advies dan aangegeven staat in de Klachtenregeling (twee weken met de 
mogelijkheid voor ten hoogste vier weken te verdagen). Ook meent de Klachtencommissie te kunnen 
waarnemen dat niet alle gemeenten klager en aangeklaagde schriftelijk van een verdaging op de 
hoogte stellen (Klachtenregeling artikel 10 lid 2). Deze gang van zaken leidt tot grotere en langere 
onzekerheid bij klagers en aangeklaagden dan nodig. 
Het is, conform de Klachtenregeling, de plicht van gemeenten de Klachtencommissie na zes weken te 
laten weten welk besluit ze hebben genomen nadat de Klachtencommissie advies heeft uitgebracht. 
Toch laten nog steeds veel gemeenten, stadsdelen of andere instanties dit na. 

Het blijft nagenoeg onmogelijk klachten af te handelen binnen de in de Klachtenregeling gestelde acht 
weken na ontvangst van de klacht. Oorzaken zijn als steeds: op het gebied van de organisatie 
vakanties en agendaproblemen bij klagers/aangeklaagden (of hun raadslieden) en getuigen; op 
inhoudelijk vlak gebrek aan voldoende informatie in de klachtbrief en onduidelijkheid over de 
ontvankelijkheid van de klacht. In die laatste gevallen moet eerst aanvullende informatie worden 
opgevraagd. 

Voor de 21 in 2010 binnengekomen klachten voerden de klagers veel verschillende gronden aan: 
discriminatie, misstanden c.q. ongewenste omgangsvormen, onzorgvuldig handelen, schofferend 
gedrag, beschadiging van persoonlijke integriteit, schade door onbehoorlijk werkgeverschap, 
verhinderen van functie-uitoefening, seksuele intimidatie, intimidatie, intimidatie gecombineerd met 
agressie en geweld, laster, pesten en ongewenst gedrag (niet nader gespecificeerd). Deze noemers 
zijn lang niet allemaal in overeenstemming met de criteria zoals genoemd in artikel 1 van de 
Klachtenregeling: ongewenst gedrag is gedrag dat valt binnen de begrippen seksuele intimidatie, 
agressie, geweld en pesten zoals bedoeld in artikel 1, derde lid, sub e. van de 
Arbeidsomstandighedenwet, alsmede discriminatie zoals bedoeld in de Algemene wet gelijke 
behandeling. De Klachtencommissie brengt de noemer van de klacht in het adviesrapport terug tot 
één of meer van de criteria die volgens de Klachtenregeling binnen haar competentie vallen. 
Het blijft in veel gevallen nodig het criterium intimidatie als grondslag voor een klacht te combineren 
met het criterium pesten. Aan de ene kant is dat omdat intimidatie als criterium niet expliciet in de 
Klachtenregeling is opgenomen - dat is een gevolg van de regelgeving - aan de andere kant omdat 
klagers zelf soms in hun klacht melding maken van deze tweeledigheid. In veel gevallen zijn zulke 
klachten in meerdere of mindere mate verweven met een gerezen arbeidsconflict. De 
Klachtencommissie is echter niet bevoegd inzake arbeidsconflicten. Wanneer de Klachtencommissie 
ze toch in behandeling heeft genomen is dat omdat in de klachtbrief feiten worden gesteld die 
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pesten/intimidatie doen vermoeden (bv in 2010 zaaknummers 002, 004, 008, 015, 016, 019, 020). Een 
'zuivere' klacht inzake pesten heeft de Klachtencommissie in de vier jaren van haar bestaan nog niet 
onderzocht. Voorkomende aspecten van pesten zijn sociaal isoleren, werken onaangenaam of 
onmogelijk maken, bespotten, roddelen/geruchten verspreiden, dreigementen, lichamelijk geweld en 
seksuele intimidatie. De Klachtencommissie kan zich nauwelijks voorstellen dat dergelijk gedrag niet 
voorkomt in gemeentelijk Nederland. Ze acht het niet ondenkbaar dat medewerkers die gepest 
worden zich schamen om openlijk te verklaren dat zij gepest worden. 
De Klachtencommissie heeft overigens besloten de verschijningsvormen van pesten expliciet te 
gebruiken voor de ordening van de feiten. De opsomming daarvan kan helpen bij het duiden van 
feiten, het vaststellen van ontvankelijkheid en bij het advies dat de Klachtencommissie uitbrengt. 

Zes klachten werden in 2010 gegrond verklaard, zeven klachten ongegrond; de uitspraak 'ongegrond' 
volgt in zaken waarin met name gerede twijfels zijn over door klager/klaagster gestelde feiten. Vijf 
klachten werden ingetrokken. Drie klachten waren niet ontvankelijk. Van de 21 in 2010 
binnengekomen klachten zijn er zeventien ingediend door klaagsters, vier door klagers. 
Zeer veel klachten vertoonden een combinatie met een arbeidsconflict. Tien klachten kwamen 
rechtstreeks binnen bij de Klachtencommissie, elf via de werkgever. 

Den Haag, 19 augustus 2011 
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Bijlage 1: Schematisch overzicht van de klachten 

Gegrond 
Ongegrond 
Niet ontv. 
Ingetrokken 
Aangehouden 
Klaagster 
Klager 
Verzoeker 
werkgever 
Verzoeker 
klager/klaagster 
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Intimidatie 
Pesten 
Discriminatie 
Overig 
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Bijlage 2: Korte samenvatting van de afzonderlijke klachten 

2010-001 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 
Besluit gemeente 

Seksuele intimidatie 
Gemeente 
Medewerker Burgerzaken en 2 leidinggevenden van klaagster 
Klacht gegrond 
14 weken en 3 dagen 
Advies overgenomen 

Klaagster stelt in haar klacht en haar toelichting daarop dat zij sinds maart 2003 last heeft gehad van 
seksueel getinte en vrouwonvriendelijke grappen per e-mail, verzonden door een collega, waaraan 
haar leidinggevenden geen paal en perk hebben gesteld. Een afdruk van zo'n bericht heeft op het 
publicatiebord gehangen. Pas toen klaagster een nieuwe baan elders had durfde ze haar ervaringen 
kenbaar te maken. 

De Klachtencommissie heeft de klacht gegrond verklaard. Ze heeft de organisatie de aanbeveling 
gedaan aangeklaagde een schriftelijke berisping te geven, de leidinggevenden te wijzen op hun 
verantwoordelijkheid inzake het tegengaan van ongewenst gedrag en misbruik van e-mail en binnen 
de organisatie meer duidelijkheid te geven over wat wordt verstaan onder seksuele intimidatie. 

2010-002 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagden 
Advies 
Duur procedure 
Besluit gemeente 

Intimidatie 
Gemeente 
Leidinggevende van klager en directeur van de dienst 
Klacht ongegrond 
20 weken; op verzoek van klager is de procedure tijdelijk opgeschort 
Advies overgenomen 

Klager stelt in zijn klacht en zijn toelichting daarop dat hij door zijn leidinggevende geïntimideerd is 
doordat zij het project dat hij aanstuurde naar zich toe trok en hem een verbetertraject voorstelde dat 
hij onder dreiging van ontslag moest accepteren. Verder dat ze zich verschool achter de directeur. 
Klager verwijt de directeur dat ze met twee tongen sprak, omdat ze eerst hem de opdracht gaf een 
project te leiden, terwijl ze datzelfde later aan zijn leidinggevende vroeg. Klager zegt onder spanning 
te hebben geleefd. Naast emotionele schade spreekt hij ook van imagoschade en inkomstenschade 

De Klachtencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard, omdat ze het niet aannemelijk acht dat 
aangeklaagden klager structureel geïntimideerd en gepest hebben en klager zelf moeizaam 
functioneerde. 

2010-003 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 
Besluit gemeente 

Seksuele intimidatie en laster 
Klaagster 
Collega van klaagster 
Klacht ongegrond 
17 weken 
Advies overgenomen 

Klaagster stelt in haar klacht dat aangeklaagde haar in sluipende toenaderingspogingen tijdens 
wandelingen tussen de middag steeds intiemere vragen stelde, ook over haar seksleven, en haar 
buiten het werk privé belde en sms-jes stuurde. Nadat zij hem had gezegd geen contact meer te willen 
deed aangeklaagde het tegen collega's voorkomen alsof hij iets met haar had. Door de aanhoudende 
geruchtenstroom heeft klaagster zich genoodzaakt gevoeld ontslag te nemen. Ze voelt zich psychisch 
beschadigd omdat aangeklaagde haar vertrouwen heeft misbruikt. 
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De Klachtencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard, omdat ze het onvoldoende aannemelijk 
acht dat aangeklaagde zich jegens klaagster heeft bediend van gedrag dat een situatie heeft 
gecreëerd die de Klachtencommissie redelijkerwijs als seksuele intimidatie en pesten kan benoemen. 
De Klachtencommissie heeft de aanbeveling gedaan aangeklaagde te rehabiliteren. 

2010-004 

Betreft Pesten en discriminatie op grond van herkomst 
Verzoeker Gemeente 
Aangeklaagde Leidinggevende en collega's van klaagster 
Advies Klacht ingetrokken 
Duur procedure 16 weken 
Besluit bevoegd gezag nvt 

Klaagster stelt in haar klacht en toelichting daarop dat collega's haar niet wilden inwerken en een 
sfeer creëerden waarin zij openlijk bespot, vernederd en gediscrimineerd werd vanwege haar 
buitenlandse herkomst. Collega's negeerden haar door haar bijvoorbeeld niet te vragen om mee te 
gaan lunchen. De nieuwe leidinggevende steunde de collega's daarin en isoleerde haar in haar 
functie. Vlak voordat de Klachtencommissie advies zou uitbrengen heeft klaagster, die een 
bezwaarprocedure voerde tegen de gemeente, overeenstemming bereikt met de gemeente, onder 
voorwaarde dat de klachtprocedure wordt beëindigd. 

2010-005 

Betreft Discriminatie op grond van een lichamelijke beperking 
Verzoeker Regionale Dienst 
Aangeklaagde Directeur van de dienst 
Advies Klacht gegrond 
Duur procedure 20 weken en 4 dagen 
Besluit bevoegd gezag Advies overgenomen 

Klaagster, die een beperking in haar loopvermogen heeft, stelt opmerkingen en gedragingen van de 
kant van aangeklaagde te hebben ervaren, die ze als discriminatie beschouwt. 
Het gaat om opmerkingen als:" Je bent niet productief genoeg en je kunt tijdens een spoedklus 
minder snel naar de kopieermachine heen en weer lopen dan een ander. Als ik zou moeten kiezen 
tussen een gezond persoon en jou, dan wist ik het wel". 

De Klachtencommissie heeft de klacht gegrond verklaard. Zij adviseert het bevoegd gezag in gesprek 
te gaan met klaagster, om te bezien in hoeverre misverstanden over de beeldvorming over en weer 
weggenomen kunnen worden, kennis te nemen van de wetten en bepalingen inzake ongewenst 
gedrag, het personeelsbeleid en het doelgroepenbeleid van de dienst verder te ontwikkelen. Tevens 
om aan de directeur op te dragen, mede gezien de vragen die hij zichzelf over deze zaak achteraf 
heeft gesteld, aan zijn eigen ontwikkeling als manager te werken. 

2010-006 

Betreft Ongewenst gedrag 
Verzoeker Regionale Dienst 
Aangeklaagde Directeur 
Advies klacht ingetrokken 
Duur procedure nvt 

Klaagster heeft de klacht per brief ingetrokken op de dag dat de klachtbrief in handen kwam van de 
Klachtencommissie. 

Jaarverslag Klachtencommissie Ongewenst Gedrag 2010 



2010-007 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 

Discriminatie op grond van lichamelijke beperking 
Dienst van een gemeente 
Niet bekend 
Klacht ingetrokken 
nvt 

2010-008 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 
Besluit bevoegd gezag 

Intimidatie 
Klager 
Diverse personen binnen de gemeente 
Klacht niet ontvankelijk 
4 weken 
Advies overgenomen 

Klager uit in zijn klachtbrief kritiek op de gang van zaken binnen de gemeente aangaande de 
beoordeling in 2007 van zijn functioneren. Hij is van mening dat deze beoordeling niet-
waarheidsgetrouw is en dat de gemeente hem geen kans heeft gegeven zich te verbeteren. Hij vindt 
dat er geen goede re-integratie is geweest, dat hem een vertrouwenspersoon wordt onthouden en 
hem werk wordt afgenomen. Verder voelt hij zich gediscrimineerd doordat hij niet betrokken is bij de 
teamomvorming en hij geen kans krijgt een (andere) functie te vervullen. 

De Klachtencommissie heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard, vanwege substantiële samenloop 

tussen enerzijds bezwaar en beroep en anderzijds de klachtbehandeling. Voorts heeft de 

Klachtencommissie in de klachtbrief en het bijbehorende dossier geen feiten kunnen lezen die de een 

of andere vorm van ongewenst gedrag doen vermoeden. 

2010-009 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 
Besluit bevoegd gezag 

Onzorgvuldig handelen van vertrouwenspersoon en directie 
Stadsdeel 
Vertrouwen persoon en directie stadsdeel 
Klacht niet ontvankelijk 
3 dagen 
Geen besluit, wel goede afspraken met klaagster 

Klaagster heeft kritiek op de gang van zaken bij en rond de afhandeling van eerdere anonieme 
klachten gericht tegen haar persoon. Zij is van mening dat deze klachten onzorgvuldig zijn behandeld 
en dat zij hierdoor in haar belangen is geschaad en onnodig beschadigd is. 

De Klachtencommissie heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard, omdat zij in de klachtbrief geen 
feiten kan lezen die de een of andere vorm van ongewenst gedrag doen vermoeden. 

2010-010 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 

Duur procedure 
Besluit bevoegd gezag 

Seksuele intimidatie en pesten 
Regionale Dienst 
Leidinggevende van klaagster 
Klacht gegrond wat betreft seksuele intimidatie, ongegrond wat betreft 
pesten 
15 weken 
Advies overgenomen 
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Klaagster stelt dat aangeklaagde enkele malen handtastelijk is geweest en seksueel getinte 
opmerkingen heeft gemaakt en dat hij, toen hij "zijn zin niet kreeg", haar negeerde en onvoldoende 
aandacht aan haar werk besteedde. 

De Klachtencommissie heeft de klacht gegrond verklaard voor zover die gaat over seksuele intimidatie 
en ongegrond waar het gaat om negeren, een vorm van pesten. 

Zij adviseert het bevoegd gezag aangeklaagde ten minste een schriftelijke berisping te geven en de 
directeur op te dragen aandacht te besteden aan de bewustwording binnen de dienst van hoe om te 
gaan met onderlinge machtsverschillen en ongewenst gedrag tegen te gaan. 

2010-011 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagden 

Advies 
Duur procedure 
Besluit bevoegd gezag 

Seksuele intimidatie en plichtsverzuim 
Klaagster 
Wat betreft seksuele intimidatie de teamleider en een collega van 
klaagster; wat betreft plichtsverzuim de leidinggevende van de 
teamleider van aangeklaagde 
Klacht seksuele intimidatie gegrond, klacht plichtsverzuim ongegrond 
13 weken 
Advies overgenomen (klager in bezwaar) 

Klaagster laat weten dat zij bij herhaling seksueel getinte opmerkingen van haar teamleider en een 
collega heeft gekregen tijdens hun dienstrondes. Tevens meldt klaagster dat de teamleider dreigende 
taal tegen haar heeft gebruikt. Klaagster verwijt de leidinggevende van de teamleider dat hij niets 
heeft ondernomen om de seksuele intimidatie te laten ophouden. 

De Klachtencommissie heeft de klacht gegrond verklaard wat betreft seksuele intimidatie door de 
leidinggevende en de collega van klaagster. Het nadien uiten van dreigementen kwalificeert de 
Klachtencommissie als pesten; deze klacht heeft de Klachtencommissie eveneens gegrond verklaard. 
De Klachtencommissie acht de klacht tegen de leidinggevende van de teamleider dat hij tekort 
geschoten is in zijn leidinggevende taak ongegrond. 

2010-012 

Betreft 

Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 
Besluit bevoegd gezag 

Seksuele intimidatie als klacht van klaagster 
Intimidatie als klacht van klager 
Stadsdeel 
Collega van klaagster en klager 
Klacht gegrond 
7 weken en 2 dagen 
Advies overgenomen 

Klaagster laat weten dat zij bij herhaling van haar collega seksueel getinte, extreem grove, 
vrouwonvriendelijke en op haar geaardheid gerichte opmerkingen heeft moeten aanhoren; 
aangeklaagde doet dat ook tegen anderen, mannen en vrouwen. Klager stelt dat hij al heel vaak 
getuige heeft moeten zijn van vrouwonvriendelijke, seksueel getinte en grove opmerkingen van 
aangeklaagde tegen klaagster en andere collega's; dit gedrag ervaart hij zelf als intimiderend. 

De Klachtencommissie heeft de klacht van klaagster inzake seksuele intimidatie en de klacht van 
klager inzake intimidatie gegrond verklaard. De Klachtencommissie is van oordeel dat sprake is van 
ernstig plichtsverzuim. Bovendien heeft de Klachtencommissie geconstateerd dat aangeklaagde niet 
op zijn gedrag reflecteert en er geen besef van heeft welke uitwerking zijn gedrag heeft op de 
collega's. Zij acht het ongewenst dat aangeklaagde terugkeert naar deze werkplek. 
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2010-013 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 
Besluit bevoegd gezag 

Seksuele intimidatie 
Klager 
Leidinggevende van klager 
Klacht ingetrokken 
nvt 
nvt 

Klagerstelt in zijn klachtbrief dat aangeklaagde handtastelijk is bij hem aan zijn borst en in zijn kruis; 
aangeklaagde heeft hem ook met zijn vinger over zijn gezicht geaaid. Dit alles gebeurt ook in 
aanwezigheid van collega's. Tegen vrouwelijke collega's maakt aangeklaagde seksueel geladen 
opmerkingen. Klager zegt moeite te hebben dit en het overige gedrag van aangeklaagde ter discussie 
te stellen, omdat aangeklaagde als leidinggevende hem en andere leden van het team intimideert. 

2010-014 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 
Besluit bevoegd gezag 

Onheuse bejegening en schofferend gedrag 
Klaagster 
Leidinggevende van klaagster 
Klacht niet ontvankelijk 
1 week 
Niet bekend 

Klaagster heeft moeite met de kritiek die aangeklaagde uit op de kwaliteit van haar werk; ze noemt 
deze "opgeblazen en op verschillende punten ook onjuist". Ze is van mening dat haar reputatie door 
de handelwijze van aangeklaagde geschaad is. 

De Klachtencommissie heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard, omdat ze in de klachtbrief geen 
feiten kan lezen die de een of andere vorm van ongewenst gedrag doen vermoeden. 

2010-015 Afgehandeld in 2011 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 
Besluit bevoegd gezag 

Pesten 
Gemeentelijke dienst 
Leidinggevende 
Klacht gedeeltelijk gegrond 
32 weken en 4 dagen 
Nog niet bekend 

Klager stelt, als enige te traceren medewerker, negatief in een afdelingsplan te worden aangeduid, 
terwijl hij uitgesloten was uit het mailbestand van aangeklaagde en zich daarom niet kon verweren. 
Daarnaast stelt klager dat aangeklaagde hem opzettelijk in zijn nieuwe functie wilde laten mislukken, 
door hem te laten werken zonder functiebeschrijving, hem opdrachten te geven zonder daarbij te 
reageren op zijn vragen naar visie en informatie en hem stelselmatig geen werk te geven, ondanks 
herhaalde verzoeken daartoe. 

De Klachtencommissie heeft de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard; gegrond waar het gaat om het 
stelselmatig negeren en onthouden van contacten en het onvoldoende reageren op klagers verzoeken 
om werk. 

Zij adviseert het bevoegd gezag klager te laten weten kennisgenomen te hebben van het oordeel van 
de Klachtencommissie en daarnaar te handelen en een uiterste inspanning te doen om met klager tot 
overeenstemming en tenminste tot "een overeenstemming het niet eens te zijn" te komen. 
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2010-016 Afgehandeld in 2011 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 
Besluit bevoegd gezag 

Pesten 
Gemeente 
Leidinggevende 
Klacht ongegrond 
23 weken 
Nog niet bekend 

Klaagster stelt door aangeklaagde te worden gekleineerd en vernederd in het bijzonder door het 
maken van kritische opmerkingen, die in de beleving van klaagster niet passen bij de gebruikelijke 
corrigerende opmerkingen die een leidinggevende ten opzichte van medewerkers maakt. 

De Klachtencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard, omdat zij het onvoldoende aannemelijk 
acht dat het gedrag van aangeklaagde jegens klaagster getuigt van pesten. 

2010-017 Afgehandeld in 2011 

Betreft 
Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 
Besluit bevoegd gezag 

Ongewenst gedrag 
Klaagster 
Medewerker en leidinggevende 
Klacht ingetrokken 
21 weken en 4 dagen 
Niet van toepassing 

Klaagster stelt dat een medewerker geruchten over haar vertelt en dat de leidinggevende daaraan 
geloof hecht en zich daardoor laat beïnvloeden bij zijn besluiten omtrent klaagster. 
Terwijl al hoorzittingen zijn gepland, vraagt klaagster de Klachtencommissie de klachtbehandeling op 
te schorten, aangezien zij in onderhandeling is met de gemeente omtrent een goede wijze van uit 
elkaar gaan. 

Uiteindelijk bericht klaagster overeenstemming te hebben bereikt en de klacht in te trekken. 

2010-018 Klacht afgehandeld in 2011 

Betreft 

Verzoeker 
Aangeklaagde 
Advies 
Duur procedure 
Besluit bevoegd gezag 

Pesten en discriminatie op grond van hetero- of homoseksuele 
gerichtheid 
Klaagster 
Leidinggevende 
Klacht ongegrond 
17 weken en 4 dagen 
Advies overgenomen 

Klaagster stelt dat zij regelmatig wordt gediscrimineerd en gepest zonder dat de leidinggevende 
ingrijpt. Daarnaast stelt klaagster dat er nooit serieus naar haar kant van het verhaal wordt geluisterd. 

De Klachtencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard, aangezien klaagster niet aannemelijk 
gemaakt heeft dat aangeklaagde in zijn rol van direct leidinggevende zich heeft schuldig gemaakt aan 
het negeren, niet ingrijpen bij of toelaten van pesten en discriminatie door anderen gericht tegen haar. 
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2010-019 

Betreft Intimidatie en pesten 
Verzoeker Klaagster 
Aangeklaagde Leidinggevende van klaagster 
Advies Klacht ongegrond 
Duur procedure 9 weken en 2 dagen 
Besluit bevoegd gezag Advies overgenomen 

Klaagster zegt de indruk te hebben dat zij geïntimideerd en gepest wordt sinds zij te kennen gaf tot 
haar 65ste te willen blijven werken. Sindsdien zou sprake zijn van manipulatie van verslagen, van 
werkvermindering, er zouden haar taken zijn afgenomen en zij zou in opdracht van haar 
leidinggevende bespioneerd worden door collega's. Klaagster voelt zich door de voorvallen gedurende 
twee en een half jaar vernederd. 

De Klachtencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard. Zij acht het onvoldoende aannemelijk dat 
aangeklaagde zich jegens klaagster structureel heeft bediend van gedrag dat tot doel of gevolg had 
dat haar waardigheid is aangetast. 

2010-020 Klacht afgehandeld in 2011 

Betreft Pesten 
Verzoeker Klaagster 
Aangeklaagde Collega en teamleider van klaagster 
Advies Klacht ongegrond 
Duur procedure 11 weken 
Besluit bevoegd gezag Niet bekend 

Klaagster zegt dat collega-aangeklaagde kwetsende opmerkingen maakte jegens Surinaamse 
mensen, negroïde personen en allochtonen. Ook de teamleider maakt zich volgens klaagster daaraan 
schuldig. Verder zegt klaagster dat ze als collega uitdrukkelijk genegeerd werd, waardoor ze zich 
buitengesloten voelde. Klaagster had het gevoel dat ze haar werk niet goed kon uitoefenen en is van 
mening dat het haar werkplezier in de weg stond. 

De Klachtencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard, omdat zij het onvoldoende aannemelijk 
acht dat aangeklaagden zich jegens klaagster structureel hebben bediend van gedrag dat tot doel of 
gevolg had dat haar waardigheid is aangetast. Deze bestanddelen van de definitie van 
pesten/intimidatie zoals opgenomen in de Regeling Klachtencommissie (artikel 1 sub d) en de 
Algemene wet gelijke behandeling acht de Klachtencommissie niet bewezen. 

2010-021 Klacht afgehandeld in 2011 

Betreft Seksuele intimidatie 
Verzoeker Klaagster 
Aangeklaagde Leidinggevende van klaagster 
Advies Klacht ongegrond 
Duur procedure 10 weken 
Besluit bevoegd gezag Advies overgenomen 

Klaagster zegt dat aangeklaagde vanaf het begin van hun samenwerking de gewoonte had haar aan 
te raken tijdens gesprekken met een aai over haar arm of een kneepje in haar schouder. Naarmate 
het vaker gebeurde vond ze het steeds vervelender worden. Dat durfde ze toen niet meer te zeggen. 
Bovendien intimideerde aangeklaagde haar ook op een andere manier, waardoor ze zich steeds 
zwakker voelde staan om er iets van te zeggen. 

De Klachtencommissie acht het onvoldoende aannemelijk dat aangeklaagde zich jegens klaagster 
seksueel intimiderend heeft gedragen in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en zich 
intimiderend heeft gedragen in de zin van de Algemene wet gelijke behandeling. Zij heeft de klacht 
ongegrond verklaard. 
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College voor Arbeidszaken 
'•J&ïP-niging *,$n 

Toelichting wijzigingen concept herziening regeling klachtencommissie ongewenst 
gedrag voor de decentrale overheid. 

Aanhef 
Benaming aangepast vanwege uitbreiding werkgebied. 

Artikel 1 
Algemeen: terminologie aangepast aan uitbreiding werkgebied. 
Sub a: definitie "bevoegd gezag" is aangepast: er kan zowel sprake zijn van een primaire als van een 
gemandateerde bevoegdheid. 
Sub b: de naam van de commissie is gewijzigd vanwege de uitbreiding van het werkgebied. 
Sub c: de term "gemeente" is vervangen door "decentrale overheid". Provincies, waterschappen en 
door hen ingestelde instellingen behoren nu tot het werkgebied. 
Sub d (nieuw): nieuwe term "aangesloten organisatie" 
Sub e (oud: d): de koppeling aan relevante wetgeving is geactualiseerd. 
Sub f (oud: e), sub g (oud: f), sub h (oud: g) en sub i (oud: h) is aangevuld met uitzondering klacht 
krachtens art. 11. 
Sub j : omschrijving grip "getuige" toegevoegd. 
Sub k: omschrijving "College van Arbeidszaken" toegevoegd. 

Artikel 1a 
Inhoudelijk ongewijzigd. In verband met aanpassing van artikel 1 is de verwijzing daarnaar aangepast. 

Artikel 2 
Lid 1 is vervallen en de overige leden zijn vernummerd. 
Lid 1 (oud 2) is ongewijzigd. 
Lid 2 (oud 3) is gewijzigd: uit de leden van de commissie wijst de voorzitter een aantal leden aan die 
de klacht onderzoeken. 
Lid 3 (oud 4): "commissie" vervangen door "leden". 
Lid 4 (oud 5): "van de commissie" vervallen. 
Lid 5 (oud 6): omschrijving college nu opgenomen in artikel 1. 
Leden 6 en 7 (oud 7 en 8) ongewijzigd. 

Artikel 3 
Omschrijving college nu opgenomen in artikel 1. De mogelijkheid tot aanwijzing van plaatsvervangend 
secretarissen is verruimd. 

Artikel 4 
Lid 1: om de leesbaarheid te vergroten is aangegeven dat de klacht zowel direct als via het bevoegd 
kan worden ingediend. 
Lid 3: toegevoegd is dat de klacht door het bevoegd gezag wordt doorgezonden aan de commissie. 
Lid 4: toegevoegd is de wijze van informeren van het bevoegd gezag bij ontvangst van een klacht met 
bijbehorende termijn. 

Artikel 5 
In aanhef is "ontvankelijkheid" vervangen door "in behandeling nemen' 
Lid 1: term "gemeentelijk" vervangen door: "van de aangesloten organisatie", 
vervangen door "contactgegevens". Term "eventueel" geschrapt. 

Term "adresgegevens" 



Lid 2 en 3 zijn omgewisseld waardoor de volgorde logischer aansluit bij de praktijk. 
üd,2 aangepast vanwege uitbreiding van het werkgebied. 
Lid 3 aangepast gekoppeld aan de veranderingen in artikel 1. Voorts is de zinsnede "neemt de klacht 
niet in behandeling" vervangen door "verklaart de klacht niet ontvankelijk". 
Lid 4 is nieuw: de behandelingstermijnen betreffende lid 2 en lid 3 zijn hier opgenomen. 
Lid 5 (oud 4) is ongewijzigd. 

Artikel 6 
Leden 1, 2 en 3 ongewijzigd. 
Lid 4 toegevoegd vanwege de verschijningsplicht. 
Lid 5 is vernummerd. 
Lid 6 is toegevoegd om de mogelijkheid tot opschorting van in behandeling nemen mogelijk te maken. 

Artikel 7 
Lid 1 eerste zin: toegevoegd de term "zo nodig" voor "de informant" en "getuigen" na "de informant". 
Aan eind tweede volzin toegevoegd: "of aan beiden". 
Lid 2: weggelaten " dan wel indien klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het 
recht te worden gehoord". 
Lid 5 toegevoegd: die voldoende rust en discretie biedt aan alle betrokkenen. 
Lid 7 (oud lid 4) toegevoegd: "en de getuigen" en "alsmede van de inhoud van de hoorgesprekken met 
de informant en/of de getuigen". 
Volgorde gewijzigd: 
Oud Nieuw 
Lid 7 lid 3 
Lid 8 lid 4 
Lid 9 lid 5 
Lid 3 lid 6 
Lid 4 lid 7 
Lid 5 lid 8 
Lid 6 lid 9 

Artikel 8 
Geen wijzigingen 

Artikel 9 
Lid 1 toegevoegd na "ontvangst van de klacht": "door de commissie" 
Lid 2 toegevoegd om verdaging van de termijn mogelijk te maken. 
Lid 3 toegevoegd om de mogelijkheid te bieden tot verder uitstel met instemming van klager. 
Lid 3 oud is verplaatst naar artikel 5 lid 4. De termijn is daar 2 weken in plaats van 8 weken (in lid 3 
oud) 

Artikel 10 
Toegevoegd: lid 1 noemt de wettelijke termijn. 
Lid 1 (oud) is verplaatst naar lid 3 (nieuw). 
Lid 3 Weggelaten tweede zin lid 1 oud: "indien de conclusies van het bevoegd gezag afwijken van het 
advies van de commissie wordt de reden van die afwijking vermeld". Klager en aangeklaagde worden 
genoemd als ontvangers van het besluit van het bevoegd gezag. 
De inhoud van artikel 3 oud is verplaatst naar artikel 5 lid 3 en 4 
Lid 4 oud is geschrapt. 
Lid 5 oud: redactie gewijzigd. 

Artikel 11 
Toegevoegd: het hele artikel 

Artikel 12 
Lid 2 sub d: gedeelte tussen haken geschrapt. 
Lid 3 publicatie van het jaarverslag wordt niet toegezonden maar wordt gepubliceerd op de website 
van de VNG 

Artikel 13 : 
De data van intrekking oude regeling en in werking treden van nieuw regeling worden genoemd 



College voor Arbeidszaken 

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG VOOR DE DECENTRALE OVERHEID 
2011 

Tekst inclusief wijzigingen vastgesteld door het College voor Arbeidszaken d.d. 12-10-2011 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. bevoegd gezag: het orgaan dat in eerste instantie dan wel daartoe gemandateerd bevoegd is tot 

afdoening van een klacht met betrekking tot ongewenst gedrag; 
b. commissie: de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid; 
c. decentrale overheid: de gemeente, de provincie , het waterschap of een door deze overheden 

ingestelde instelling die zich heeft aangesloten bij de commissie en deze regeling van toepassing 
heeft verklaard op de behandeling van klachten op het gebied van ongewenst gedrag; 

d. aangesloten organisatie: de decentrale overheid die is aangesloten bij de regeling van de 
commissie, dan weleen andere organisatie die deze regeling van toepassing heeft verklaard; 

e. ongewenst gedrag: gedrag dat valt binnen de begrippen discriminatie, (seksuele) intimidatie zoals 
verwoord in artikel 1, 1 a en 2 van de Algemene wet gelijke behandeling en agressie geweld en 
pesten zoals bedoeld in de Arbowet artikel 3 lid 2 jo. artikel 1 lid 3 sub e en f; 

f. klacht: een door de klager ondertekend en van naam- en adresgegevens voorzien geschrift 
waarin het jegens hem ongewenste gedrag waarop de klacht betrekking heeft is omschreven, 
behoudens een klacht op grond van artikel 11; 

g. klager: een persoon, niet zijnde een politieke ambtsdrager van een aangesloten organisatie, die 
werkzaam is of werkzaam is geweest in deze organisatie en een klacht over ongewenst gedrag 
indient; 

h. aangeklaagde: een persoon, niet zijnde een politieke ambtsdrager van een aangesloten 
organisatie, die werkzaam is of werkzaam is geweest in deze organisatie en over wiens gedrag 
geklaagd wordt; 

i. informant: degene die namens het bevoegd gezag informatie verstrekt aan de commissie; 
j . getuigen: andere dan onder h genoemde personen die door de commissie worden verzocht 

informatie te verstrekken; 
k. college: het College voor Arbeidszaken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat deze 

klachtencommissie heeft ingesteld. 

Artikel 1a. Klachten over politiek ambtsdragers 
Het bevoegd gezag kan in afwijking van artikel 1 onder h. de commissie ad hoc belasten met 
onderzoek naar en advies over een klacht, die betrekking heeft op ongewenst gedrag van een politiek 
ambtsdrager van een aangesloten organisatie jegens klager. 

Artikel 2. Taakstelling en samenstelling van de commissie 
1. De commissie heeft tot taak een klacht te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan het 

bevoegd gezag. 
2. Uit de commissie worden door de voorzitter van de commissie drie leden aangewezen om een 

klacht te onderzoeken, waaronder een (plaatsvervangend) voorzitter. 
3. Deze leden beslissen bij gewone meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. 



4. Een lid wordt vervangen als deze direct of indirect betrokken is geweest bij enige vorm van 
ongewenst gedrag waarover de klacht is ingediend dan wel een persoonlijk belang heeft bij de 
afhandeling van de klacht. 

5. Benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter, overige leden en hun plaatsvervangers 
geschiedt door de voorzitter van het college. 

6. De voorzitter, overige leden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van zes 
jaar. 

7. De commissie kan een nadere werkwijze bepalen. 

Artikel 3. Secretaris en administratie 
1. De voorzitter van het college wijst na overleg met de voorzitter van de commissie een secretaris 

en een of meer plaatsvervangend secretarissen aan. 
2. De administratie ten behoeve van de commissie wordt gevoerd door het secretariaat van het 

college. 

Artikel 4. Indienen van de klacht 
1. De klager kan de klacht zowel rechtstreeks bij de commissie indienen als bij het bevoegd gezag. 
2. De klager vermeldt in de klacht zo mogelijk de datum, tijd, plaats van het ongewenst gedrag, de 

omstandigheden, de namen van aangeklaagde en eventuele getuigen, alsmede de stappen die hij 
reeds heeft ondernomen. 

3. Indien de klager de klacht indient bij het bevoegd gezag, bevestigt het bevoegd gezag de 
ontvangst van de klacht aan de klager en vermeldt daarbij dat de klacht zal worden doorgezonden 
naar de commissie die het bevoegd gezag over de afhandeling van de klacht zal adviseren. Het 
bevoegd gezag zendt de klacht, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, zo 
spoedig mogelijk door aan de commissie. 

4. De commissie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager en stelt hem op de hoogte van 
de termijnen en de wijze van afdoening van de klacht. Tevens informeert de commissie het 
bevoegd gezag binnen twee weken, dat een klacht is ontvangen. Indien de klacht rechtstreeks bij 
de commissie is ingediend bevat de melding aan het bevoegd gezag geen persoonsgegevens van 
klager, beklaagde of getuigen. 

Artikel 5. In behandeling nemen van de klacht 
1 Het bevoegd gezag verstrekt op verzoek alle op de klacht betrekking hebbende gegevens, 

waaronder de klachtenregeling van de aangesloten organisatie, de contact- en 
functiegegevens van klager en aangeklaagde en een overzicht van de reeds geproduceerde 
stukken met betrekking tot de klacht, 

2 De commissie neemt een klacht niet in behandeling indien verplichte stappen uit de 
klachtenprocedure 
van de betreffende aangesloten organisatie niet zijn doorlopen. 

3 De commissie verklaart de klacht niet ontvankelijk indien deze niet valt binnen de 
begripsbepalingen van artikel 1 onder c,e,f,g en h van deze regeling, 

4 Ingeval lid 2 van toepassing is brengt de commissie klager- en in geval lid 3 van toepassing is 
klager en het bevoegd gezag binnen twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk op 
de hoogte van het niet in behandeling nemen (lid 2) of de niet ontvankelijkheid (lid 3) van de 
klacht. 

5 De commissie kan de klacht voorts niet in behandeling nemen indien: 
A de klacht niet binnen een redelijke termijn nadat het ongewenste gedrag heeft 

plaatsgevonden aan de commissie is voorgelegd 
B er sprake is van een uitzondering ais bedoeld in artikel 9:8 lid 1 en 2 Awb 
C wanneer niet in voldoende mate voldaan is aan het bepaalde in artikel 4 lid 2. 

Artikel 6. Onderzoek naar de klacht 
1. Indien de commissie dit voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk acht stelt zij een 

onderzoek in. 
2. Ten behoeve van het onderzoek is de commissie bevoegd bij het bevoegd gezag alle inlichtingen 

in te winnen die zij voor de vorming van haar advies nodig acht. Het bevoegd gezag verschaft de 
commissie de gevraagde inlichtingen en stelt de commissie desgevraagd in de gelegenheid de 
werkomgeving te aanschouwen. *"**" 

3. Het bevoegd gezag stelt personen werkzaam binnen de aangesloten organisatie in de 
gelegenheid te worden gehoord. 



4. Personen als bedoeld in lid 3 die door de commissie worden opgeroepen, zijn verplicht te 
verschijnen. 

5. De commissie kan het bevoegd gezag adviseren tussentijdse maatregelen te nemen indien en 
voor zover dit in het belang is van het onderzoek of van de positie van de in het onderzoek 
betrokken personen. 

6 De commissie kan op verzoek van klager en op door klager te motiveren gronden de behandeling 
van de klacht voor een periode van ten hoogste twee maanden opschorten. 

Artikel 7. Horen 
1. Alvorens een advies uit te brengen stelt de commissie de klager, de aangeklaagde en zo nodig de 

informant en getuigen in de gelegenheid om te worden gehoord. De commissie kan het horen 
opdragen aan de voorzitter of een ander lid van de commissie of aan beiden. 

2. Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is. 
3. De zittingen van de commissie zijn niet openbaar. 
4. Van het horen wordt een verslag gemaakt. 
5. De zittingen vinden zoveel mogelijk plaats op een voor partijen goed bereikbare locatie die 

voldoende rust en discretie biedt aan alle betrokkenen. 
6. De commissie zendt tijdig voorafgaand aan de hoorzitting aan de aangeklaagde - en voor zover 

nodig aan klager en informant - een afschrift van de klacht en van andere stukken die op de klacht 
betrekking hebben. 

7. De commissie hoort de klager, de aangeklaagde en de getuigen in beginsel buiten eikaars 
aanwezigheid. De commissie stelt klager en aangeklaagde in de gelegenheid van eikaars 
zienswijzen, alsmede van de inhoud van de hoorgesprekken met de informant en/of de getuigen 
kennis te nemen en daarop te reageren. 

8 . De klager en aangeklaagde kunnen zich op eigen kosten ter zitting laten bijstaan door een 
(raads)persoon. 

9 . De commissie is bevoegd om getuigen, andere betrokkenen en deskundigen schriftelijk of 
mondeling te raadplegen. 

Artikel 8. Omgang met persoonsgegevens 
1. De commissie verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het 

uitbrengen van een advies. Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgt de commissie voor 
beveiliging van de gegevens tegen verlies en onrechtmatige verwerking. 

2. Voor de commissie alsmede de secretaris geldt de plicht tot geheimhouding van 
persoonsgegevens voor zover overdracht van informatie niet noodzakelijk is voor de uitoefening 
van de taak van de commissie. Wanneer de inhoud van bepaalde informatie uitsluitend ter 
kennisneming door de commissie dient te blijven wordt dit aan de commissie meegedeeld. 

3. De commissie wijst personen die worden gehoord of geraadpleegd op de vertrouwelijkheid van 
hetgeen ter zitting aan de orde komt. 

Artikel 9. Advies over de klacht 
1. De commissie brengt binnen acht weken na ontvangst van de klacht door de commissie advies uit 

aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht vergezeld van een rapport van 
bevindingen. Het rapport bevat een verslag van het horen. Een afschrift van het advies wordt aan 
klager en aangeklaagde toegezonden. 

2. De commissie kan het bevoegd gezag verzoeken de in eerste lid genoemde termijn met 4 weken 
te verdagen. 

3. Met schriftelijke instemming van de klager kan de commissie het bevoegd gezag op basis van 
artikel 9:11 lid 3 Algemene wet bestuursrecht verzoeken om verder uitstel. 

4. In het advies kunnen aanbevelingen worden gedaan over door het bevoegd gezag te nemen 
maatregelen. 



Artikel 10. Afdoening van de klacht 

1. Het bevoegd gezag handelt de klacht binnen tien weken na ontvangst van het klaagschrift af. 
2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de commissie de afdoening voor ten hoogste vier weken 

verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan klager en aangeklaagde. 
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 en 3 , stelt het bevoegd gezag binnen twee weken na 

ontvangst van het advies van de commissie bedoeld in artikel 9 lid 1, klager en aangeklaagde 
schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn besluit alsmede de conclusies die het daaraan 
verbindt. 

4. Het bevoegd gezag zendt een afschrift van het ter afdoening van de klacht genomen besluit naar 
de commissie. 

Artikel 11. Klachten betreffende het functioneren van de commissie 

1 Ingeval een klager of het bevoegd gezag een klacht heeft over enig handelen of nalaten van 
de commissie betreffende de uitvoering van haar taak, wordt deze klacht behandeld door 
tenminste twee leden uit de commissie die niet aan het betreffende onderzoek hebben 
deelgenomen. 

2 Voornoemde leden doen binnen vier weken na ontvangst van de klacht, bedoeld in lid 1 
uitspraak over de (on)gegrondheid daarvan. 

Artikel 12. Jaarverslag 
1. Jaarlijks wordt een verslag opgesteld door de commissie. 
2. In dat verslag worden in geanonimiseerde zin en met in achtneming van de ter zake geldende 

wettelijke bepalingen vermeld: 
a. het aantal klachten dat de commissie heeft ontvangen; 
b. het aantal niet-ontvankelijk, (gedeeltelijk) gegrond en ongegrond geachte klachten; 
c. de aard van de klachten; 
d. statistische gegevens over klagers en aangeklaagden; 
e. de doorlooptijd van de adviezen; 
f. aanbevelingen en tendensen. 

3. Het verslag wordt gepubliceerd op de website van de VNG. 

Artikel 13. Inwerkingtreding 
De regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeenten wordt ingetrokken op .... 
De 'Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011' treedt in werking op .... 



College voor Arbeidszaken 

Toelichting Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 

Deze regeling voorziet in de instelling en procedure van de Klachtencommissie ongewenst gedrag 
voor de decentrale overheid. Deze landelijke commissie geeft advies aan het bevoegd gezag van 
aangesloten gemeenten, provincies en waterschappen met betrekking tot klachten op het gebied van 
ongewenst gedrag. Bij afzonderlijk besluit kunnen decentrale overheden zich op vrijwillige basis 
aansluiten bij de commissie. Ook door deze overheden ingestelde instellingen zoals gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden kunnen zich aansluiten bij de commissie. 

Arbeidsomstandighedenwet 
Uitgangspunt bij de regelgeving over ongewenst gedrag is de verantwoordelijkheid van de werkgever 
voor een veilige werkomgeving en de plicht werknemers te beschermen tegen discriminatie, seksuele 
intimidatie, agressie, geweld en pesten. Dit is neergelegd in de Arbeidsomstandighedenwet. 
In artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet is neergelegd dat de werkgever zorgt voor de veiligheid 
en gezondheid van de werknemers en een beleid voert gericht op het voorkomen, en indien dat niet 
mogelijk is, beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Ook bij het ontbreken van een 
(aanwijsbare) veroorzaker van ongewenst gedrag blijft de werkgever verantwoordelijkheid dragen voor 
het doen ophouden van ongewenst gedrag. De term 'psychosociale arbeidsbelasting' is een nieuw 
begrip dat in de wet als volgt is gedefinieerd: "de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip 
van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress 
teweeg brengen". De begripsbepaling ongewenst gedrag in deze klachtenregeling verwijst naar de 
omschrijving van deze begrippen in de Arbeidsomstandighedenwetgeving. 

Gelijke behandelinqswetqeving 
Het wettelijk kader met betrekking tot (seksuele) intimidatie wordt daarnaast gevormd door de 
Algemene wet gelijke behandeling en de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. In het kader 
van de gelijke behandelingswetgeving wordt (seksuele) intimidatie beschouwd als het maken van 
onderscheid, hetgeen verboden is. 
In de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen is opgenomen dat het verbod op direct 
onderscheid tussen mannen en vrouwen ook het verbod op intimidatie en seksuele intimidatie omvat. 
Dit leidt tot een versterking van de rechtspositie van de werknemer tegen ongelijke behandeling op 
grond van geslacht, waaronder (seksuele) intimidatie. Dit maakt het noodzakelijker voor werkgevers 
om maatregelen ter voorkoming van (seksuele) intimidatie te nemen en adequaat te reageren op 
signalen van (seksuele) intimidatie. Zulke maatregelen zijn onder meer het instellen van een 
vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure. 

Algemene wet bestuursrecht 
De verantwoordelijkheid van de werkgever komt ook tot uitdrukking in de Algemene wet bestuursrecht 
waarin bepaald is dat een gedraging van een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van 
een bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan (artikel 9:1, lid 2). 
De procedure van de Klachtencommissie ongewenst gedrag is deels gebaseerd op hoofdstuk 9 van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) over klachtbehandeling door een bestuursorgaan. Het gaat in 
de Awb in de eerste plaats om klachten van burgers, maar het kan ook gaan om klachten van 
ambtenaren tegen het bestuursorgaan als werkgever, zoals een klacht over ongewenst gedrag. De 
Awb bevat minimumeisen voor behoorlijke klachtafhandeling. Op grond van de Awb is het bevoegd 
gezag verantwoordelijk voor de afdoening van de klacht. Het kan daarbij gebruikmaken van een 
klachtenadviesinstantie, zoals de landelijke Klachtencommissie ongewenst gedrag. Deze commissie 
geeft een advies op basis waarvan een bestuursorgaan de klacht afhandelt. Het advies van de 
commissie maakt deel uit van de interne klachtenprocedure. 



De Awb regelt voorts het recht van een klager om zieh na interne behandeling van een klacht tot een 
externe adviesinstantie te wenden zoals de Ombudsman. 

toelichting artikel 1 Begripsbepalingen 
Artikel 1 sub a: bevoegd gezag 
Het college, gedeputeerde staten of het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd om besluiten 
te nemen over de afdoening van klachten. Deze bevoegdheid kan gemandateerd zijn aan een 
ambtenaar, bijvoorbeeld een diensthoofd. 

Artikel 1 sub b: commissie 
De klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid heet nu vanwege 
uitbreiding van het werkgebied klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid. 

Artikel 1 sub c en d: decentrale overheid en aangesloten organisatie 
Vanwege verbreding van het werkgebied is de omschrijving verbreed en het begrip "aangesloten 
organisatie" opgenomen. Ook organisaties die geen onderdeel uitmaken van de decentrale overheid 
kunnen zich aansluiten. 

Artikel 1 sub e: ongewenst gedrag 
Het begrip "ongewenst gedrag" dient ruim te worden geïnterpreteerd. Alle vormen van verbale, fysieke 
en psychische agressie worden tot ongewenst gedrag gerekend, waaronder ook sociale uitsluiting, 
negeren, pesten. Ter toelichting dient de omschrijving van de begrippen discriminatie, seksuele 
intimidatie, agressie, geweld en pesten uit de memorie van toelichting op de 
Arbeidsomstandighedenwet zoals deze luidt per 1 januari 2009. 
De factoren "direct en indirect" onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie en agressie en 
geweld, pesten en werkdruk vallen onder het begrip psychosociale arbeidsbelasting. (...) Onder 
psychosociale arbeidsbelasting worden factoren in de arbeidssituatie verstaan, die stress 
veroorzaken. 

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met 
een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt 
aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende situatie wordt gecreëerd. (...) Seksuele intimidatie, kan zich voordoen in een aantal 
verschijningsvormen. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen, onnodig aanraken, gluren, 
pornografische afbeeldingen op het werk, maar ook om aanranding en verkrachting. De definitie van 
seksuele intimidatie geeft tevens aan dat hieronder moeten worden verstaan de gevallen waarin 
sprake kan zijn van seksuele chantage, zodanig dat de kans op promotie en beslissingen over het 
werk afhangt van verrichte seksuele diensten. Door dit gedrag kan een vijandige of seksueel 
intimiderende en kwetsende omgeving ontstaan die een aanslag is op de waardigheid van de 
betrokken werknemer. 

Onder pesten wordt verstaan alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van 
een of meerdere werknemers (collega's, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep 
van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. Een belangrijk element 
aangaande pesten op het werk is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het gaat bij pesten dus 
niet om een eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op verschillende manieren maar in het bijzonder 
door: 

• Sociaal isoleren 
• Werken onaangenaam of onmogelijk maken 
• Bespotten 
• Roddelen/geruchten verspreiden 
• Dreigementen 
• Lichamelijk geweld 
• Seksuele intimidatie 

Deze opsomming is niet limitatief. Veelal is het doel van de dader om opzettelijk een andere persoon 
te kwetsen, te vernederen en de waardigheid van die persoon aan te tasten. 

Onder agressie en geweld wordt verstaan voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt 
lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met 



het verrichten van arbeid. Bij agressie en geweld gaat het om gedragingen van verbaal geweld 
(uitschelden, beledigen) en fysiek geweld (schoppen, slaan, met een wapen dreigen en/of overvallen 
worden). Het kan ook gaan om psychisch geweld: bedreigen, intimideren, onder druk zetten, 
thuissituatie bedreigen en het beschadigen van eigendommen. 

Naast seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld wordt uitdrukkelijk ook discriminatie tot 
ongewenst gedrag in de zin van deze regeling gerekend. Voor uitleg van het begrip discriminatie 
wordt verwezen naar de Algemene wet gelijke behandeling. Wettelijk is het begrip discriminatie 
overigens niet gedefinieerd. De Awgb noemt de gronden waarop het maken van onderscheid 
verboden is. 

Artikel 1 sub f: klacht 
Een klacht is schriftelijk en mag niet anoniem worden ingediend. Bij de omschrijving van het begrip 
klacht is aangesloten op de ontvankelijkheideisen die de Awb stelt. In artikel 4 van deze regeling is 
opgenomen dat de klacht indien mogelijk nog nadere gegevens bevat. 

Artikel 1 sub q: klager 
De personen die een beroep kunnen doen op de klachtenregeling dienen werkzaam te zijn in de 
organisatie van de aangesloten organisatie. Dit kan betreffen ambtenaren, arbeidscontractanten, 
medewerkers van de griffie, stagiairs, gedetacheerden, personeel werkzaam op basis van inhuur, 
uitzendkrachten, vrijwilligers bij de brandweer en andere vrijwilligers. 
Ten behoeve van de toepassing op medewerkers van de griffie dient de raad c.q. provinciale staten 
een klachtenregeling vast te stellen of de bevoegdheid tot vaststelling en uitvoering hiervan 
gedelegeerd te hebben aan het bevoegd gezag. 

Daarnaast is de regeling ook van toepassing op personen die in het verleden werkzaam waren bij de 
aangesloten organisatie. De ervaring leert dat er vaak pas na verloop van tijd een formele klacht over 
ongewenst gedrag wordt geuit, soms pas na beëindiging van het dienstverband. Voor de aangesloten 
organisatie als werkgever zijn dergelijke klachten ook dan nog relevant. Behandeling van de klacht 
kan aanleiding zijn om de aangeklaagde alsnog met maatregelen te confronteren of om de werking 
van het beleid tegen ongewenst gedrag te evalueren. 
Niet binnen deze regeling vallen klachten van en over onderwijspersoneel (in de zin van het 
rechtspositiebesluit onderwijspersoneel), politieke ambtsdragers van de aangesloten organisatie en 
burgers. 

Artikel 1 sub h: aangeklaagde 
Net als de klager dient ook de aangeklaagde werkzaam te zijn of te zijn geweest in de organisatie van 
de aangesloten organisatie. Voor de aangeklaagde geldt dezelfde omschrijving als in het vorige lid. 
Ook een klacht over een ex-medewerker kan relevant zijn voor de werkgever. Opgemerkt wordt dat de 
behandeling van een klacht tegen een voormalig medewerker zijn beperkingen kent omdat aan een 
voormalig medewerker niet dezelfde verplichtingen kunnen worden opgelegd als een in dienst zijnde 
medewerker of omdat een ex-medewerker niet meer te traceren is. 

Zie voor klachten over politieke ambtsdragers ook de toelichting bij artikel 1a. 

Overige niet binnen de regeling vallende klachten 
Met betrekking tot klachten over ongewenst gedrag die niet binnen deze regeling vallen, bijvoorbeeld 
een mondelinge klacht, een klacht van een derde of een klacht tegen een burger, geldt dat los van 
deze klachtenregeling het bevoegd gezag op grond van de Algemene wet bestuursrecht zorg dient te 
dragen voor een behoorlijke behandeling van zowel mondelinge en schriftelijke klachten. 

Toel icht ing artikel 1a Klachten over polit ieke ambtsdragers 
De klachtenregeling is niet van toepassing op burgemeester, wethouders,raadsleden, de commissaris 
van de koningin, gedeputeerden, leden van provinciale staten, dijkgraven, leden van het algemeen en 
dagelijks bestuur van waterschappen, noch als klager noch als aangeklaagde. De aangesloten 
organisatie heeft met bestuurders juridisch een andere relatie dan met medewerkers. Anderzijds kan 
in de (hiërarchische) relatie tussen een medewerker en een bestuurder sprake zijn van ongewenst 
gedrag waartegen de medewerker beschermd dient te worden. Om deze reden is in de regeling de 
mogelijkheid opgenomen dat het bevoegd gezag in voorkomende gevallen een beroep kan doen op 
de klachtencommissie voor het behandelen van een klacht over ongewenst gedrag van een 



bestuurder (of gekozen lid). Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt geldt de procedure 
uit deze regeling in beginsel niet maar wordt de werkwijze zoveel mogelijk analoog toegepast. Het 
bevoegd gezag en de klachtencommissie dienen ad hoc een procedure af te spreken. 

Toel icht ing artikel 2 Taak- en samenstel l ing commissie 
De commissie fungeert als adviesorgaan van het bevoegd gezag bij klachten over ongewenst gedrag 
indien het bevoegd gezag zich heeft aangesloten bij de commissie en de regeling klachtencommissie 
lokaal heeft vastgesteld. 

Voor de samenstelling van de commissie wordt gebruik gemaakt van een pool van deskundigen met 
ervaring in het behandelen van klachten over ongewenst gedrag en discriminatie en met kennis van 
de decentrale overheid. Afhankelijk van de aard van de ontvangen klacht wordt bij het samenstellen 
van de commissie gekeken naar specifieke deskundigheid en diversiteit (onder meer psychosociale, 
medische en juridische deskundigheid, man-vrouw verhouding). Er wordt op toegezien dat de 
betrokken commissieleden geen binding hebben met de organisatie waaruit de klacht afkomstig is. 

Toel icht ing artikel 3 Secretaris en administratie 
De klachtencommissie wordt bij de behandeling van een klacht inhoudelijk ondersteund door een 
extern secretaris. 
Het algemeen secretariaat en de administratie rondom aansluitingen en declaratie van de kosten van 
een klachtenprocedure wordt gevoerd door het secretariaat van het College voor Arbeidszaken van de 
VNG. Aangesloten organisaties maar ook individuele medewerkers die overwegen een klacht in te 
dienen, kunnen voor nadere informatie rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de 
commissie. 
Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag 
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag 
070 373 8530 
klachtencommissje.onflewenstgedra 
www.vng.nl/ongewenstgedrag 

Toel icht ing artikel 4 Het indienen van de klacht 
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. Het is in veel 
klachtenregelingen ongewenst gedrag echter gebruikelijk dat een klager een klacht niet aan het 
bevoegd gezag adresseert maar rechtstreeks aan de commissie. Ook in deze regeling is gekozen 
voor rechtstreekse toegang tot commissie. Door middel van aansluiting bij de commissie kan het 
bevoegd gezag de commissie machtigen klachten over ongewenst gedrag rechtstreeks te 
ontvangen. Dit moet dan ook expliciet in de lokale regeling staan. Mocht een klager zich met een 
klacht wenden tot het bevoegd gezag, dan zendt het bevoegd gezag de klacht door naar de 
commissie. Voor het bepalen van de termijnen geldt de ontvangstdatum van een rechtstreekse 
melding bij de commissie dan wel, indien de klacht is ingediend bij het bevoegd gezag, de datum 
waarop het bevoegd gezag de klacht heeft ontvangen. 
De adressering voor klachten is 
Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag 
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag 
klachtencom.mjssje.ongewenstgedrag@vng.nl 

Na ontvangst wordt aan de klager een ontvangstbevestiging gestuurd en aan het beyoegd gezag 
wordt, zonder vermelding van betrokkenen, mededeling gedaan van de ontvangst van een klacht. Bij 
doorzending van een klacht wordt een overeenkomstige werkwijze gevolgd. Alle correspondentie 
geschiedt onder aantekening van persoonlijk en vertrouwelijk. 

Toel icht ing artikel 5 In behandeling nemen 
Het is de taak van de commissie om het college te adviseren in de beoordeling en afdoening van een 
klacht. Daartoe behoort ook de ontvankelijkheidtoetsing. Hierbij zijn vier situaties te onderscheiden: 

De klacht valt binnen de regeling en wordt in behandeling genomen. In het kader v a ^ e 
behandeling stelt de commissie het bevoegd gezag op de hoogte van het bestaan van de 
klacht, voor zover het hiervan nog niet op de hoogte was gesteld in het kader van het 

http://www.vng.nl/ongewenstgedrag
mailto:klachtencom.mjssje.ongewenstgedrag@vng.nl


onderzoek naar de ontvankelijkheid (artikel 5, lid 1 en artikel 6, lid 2). De aangeklaagde wordt 
ten behoeve van de behandeling tijdig op de hoogte gesteld (artikel 7 lid 6). 
De klacht valt niet binnen de regeling of wordt niet binnen redelijke termijn voorgelegd of valt 
onder de uitzonderingen van artikel 9:8 Awb. De commissie adviseert (dan wel: kan 
adviseren) het bevoegd gezag de klacht niet-ontvankelijk te verklaren (artikel 5, leden 2 en 5 
A en B). De aangeklaagde wordt in beginsel niet op de hoogte gesteld. 
De klacht valt binnen de regeling maar klager heeft (nog) niet de lokaal verplichte stappen 
ondernomen. De commissie stelt klager hiervan op de hoogte. Het bevoegd gezag wordt niet 
op de hoogte gesteld van de klacht, de aangeklaagde ook niet. Aan klager is de keuze om de 
verplichte stappen alsnog te doorlopen of af te zien van verdere actie (artikel 5, lid 2). 
De commissie kan de klager de mogelijkheid geven om aan niet-ontvankelijkheid op basis van 
artikel 5 lid 5 C te ontkomen door de gegevens van de klacht aan te vullen. De termijn van 
behandeling begint te lopen op het moment dat de gegevens van de klacht voldoende zijn 
aangevuld (zie Art. 4: 15 Awb). 

Verplichte stappen uit de gemeentelijke klachtenprocedure (artikel 5, lid 3) 
Bij lokale stappen kan gedacht worden aan overleg met of bemiddeling door de vertrouwenspersoon 
of de leidinggevende. De commissie zal alleen dan afzien van behandeling als een actie in de regeling 
van de aangesloten organisatie uitdrukkelijk verplicht is gesteld. In de meeste regelingen is dat 
overigens niet het geval. Wel is het beleid er doorgaans op gericht dat de medewerkers eerst contact 
zoeken met een vertrouwenspersoon om de zaak te overleggen en zo mogelijk op te lossen. 

Indieningstermijn (artikel 5, l id 5, sub a) 
Een klacht is niet ontvankelijk indien deze niet is ingediend binnen een redelijke termijn nadat het 
ongewenst gedrag heeft plaats gevonden. Als richtlijn kan worden aangehouden een termijn van twee 
jaar (in afwijking van de termijn van een jaar uit artikel 9:8 van de Awb). 
De ervaring leert dat klachten over ongewenst gedrag vaak pas na enige tijd worden ingediend, nadat 
de klager op andere wijze naar oplossingen heeft gezocht. De commissie kan een langere 
indieningtermijn dan twee jaar redelijk achten, indien de aard van de klacht daartoe aanleiding geeft, 
bijvoorbeeld indien er sprake is van ernstige feiten. 
Wel moet er rekening mee worden gehouden dat een onderzoek naar de feiten moeilijker wordt 
naarmate het langer geleden is dat ongewenst gedrag heeft plaats gevonden. 

Andere gronden voor niet-ontvankelijkheid (artikel 5, lid 5, sub b en artikel 9:8 Awb) 
In de Algemene wet bestuursrecht worden uitzonderingen op de plicht tot klachtbehandeling 
genoemd. Deze uitzonderingen zijn in deze regeling overgenomen. Indien er reeds een klacht over 
het gedrag is behandeld is het bevoegd gezag niet verplicht de klacht opnieuw in behandeling te 
nemen. Ook in gevallen van voor beroep vatbare besluiten en van samenloop met een 
opsporingsonderzoek is die plicht niet aanwezig. Beoordeeld zal moeten worden of de samenloop met 
de strafrechtelijke procedure onwenselijk is. Bepaald is dat de commissie kan adviseren om een 
dergelijke klacht niet-ontvankelijk te verklaren. Het ligt voor de hand dat in dergelijke gevallen overleg 
gepleegd wordt tussen de commissie en het bevoegd gezag. Voorts geldt dat het een derde (in dit 
geval: de commissie) op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens in beginsel niet is 
toegestaan om strafrechtelijke gegevens te verwerken. 
Een derde uitzonderingsgrond op de verplichte klachtbehandeling betreft de situatie dat het belang 
van de klager dan wel het gewicht van het ongewenst gedrag kennelijk onvoldoende is. 

Toel icht ing artikel 7 Horen 
Informant (artikel 1, sub h en artikel 7, lid 1) 
Het bevoegd gezag kan een informant aanwijzen om de commissie van informatie te voorzien. Hierbij 
kan worden gedacht aan informatie over de organisatie, de cultuur en de procedures bij ongewenst 
gedrag. Als informant kan bijvoorbeeld fungeren een medewerker P&O, een manager of de 
vertrouwenspersoon. 

Hoor en wederhoor 
De commissie past hoor en wederhoor toe. De commissie dient er met het oog hierop voor te zorgen 
dat de aangeklaagde tijdig op de hoogte is van de klacht en eventuele andere voor hem relevante 
stukken. 
Er zullen doorgaans één of meer zittingen gehouden worden waarop betrokkenen gehoord worden. 
Omdat betrokkenen in beginsel buiten eikaars aanwezigheid worden gehoord (artikel 7, lid 4) kan het 



nodig zijn dat men tweemaal tijdens de zitting wordt gehoord om te reageren op nieuwe informatie en 
op de zienswijzen van andere betrokkenen. Een andere mogelijkheid is dat men reageert op 
gespreksverslagen. Aan de commissie wordt overgelaten op welke wijze het wederhoor wordt 
gerealiseerd. 

Verpl icht ing tot medewerking 
Ten behoeve van het onderzoek van de commissie stelt het bevoegd gezag van de desbetreffende 
aangesloten organisatie zijn medewerkers in de gelegenheid te worden gehoord (artikel 6, lid 3). Op 
grond van het goed ambtenaarschap zijn medewerkers in beginsel verplicht om medewerking te 
verlenen aan een onderzoek naar een klacht. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan 
het niet verlenen van medewerking door een medewerker als plichtsverzuim beschouwd worden. 
Voor de aangeklaagde geldt dat deze niet verplicht kan worden om informatie te verstrekken die zijn 
positie kan schaden. 

Bi jstand 
Indien een klager of een aangeklaagde zich laat bijstaan door een raadsman of -vrou^w (advocaat, 
rechtsbijstandjurist) zijn de kosten daarvan voor eigen rekening. Betrokkenen kunnen ook kiezen voor 
een niet-professionele raadspersoon. 
In sommige organisaties is het mogelijk dat de vertrouwenspersoon tevens als raadspersoon van de 
klager fungeert bij een zitting. Of dit mogelijk en wenselijk is hangt af van de 
rolopvatting/functiebeschrijving van vertrouwenspersoon die de betreffende organisatie hanteert. Het 
fungeren van de vertrouwenspersoon als raadspersoon ter zitting kan in conflict komen met andere 
aspecten van de rol van de vertrouwenspersoon zoals geheimhouding en onafhankelijkheid. Een 
raadsman of vrouw dan wel een vertrouwenspersoon kan slechts één van de in de procedure 
betrokken personen bijstaan. 
Voor de bijstand van een raadsman of vrouw kan bij gemeenten een beroep gedaan worden op de 
voor gemeenten verplichte rechtsbijstandsverzekering. Medewerkers bij de waterschappen en de 
provincies kunnen hierover informatie inwinnen bij de afdeling personeelszaken, de 
vertrouwenspersoon of de verzekeringsmaatschappij bij wie wel door de waterschappen en provincies 
een rechtsbijstandsverzekering voor werknemers is gesloten. 
Betrokkene doet de commissie tijdig opgave van de naam en de hoedanigheid van degene(n), die hij 
meeneemt naar het hoorgesprek. 

Toel icht ing artikel 8 Omgang met persoonsgegevens 
De commissie werkt met (persoons)gegevens, waartoe ook bijzondere persoonsgegevens in de zin 
van de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen behoren. Persoonsgegevens mogen door de 
commissie slechts verzameld en verwerkt worden met het doel een advies uit te brengen over de 
klacht. Grondslag hiervoor is de verplichting van het bevoegd gezag om klachten op zorgvuldige wijze 
te behandelen. 
De commissie verwerkt de gegevens op een veilige wijze, in de praktijk betekent dit dat de secretaris 
van de commissie de gegevens op zodanige wijze opslaat en communiceert dat er geen risico is op 
onbevoegde kennisname. 

Toel icht ing artikel 9 Advies van de commissie 
Het bevoegd gezag dient de klacht binnen 10 weken af te doen. Daarbinnen geldt de termijn van 8 
weken voor het advies van de commissie aan het bevoegd gezag. Dat is alleen anders als de 
commissie op grond van artikel 5, tweede of derde lid, besluit een klacht niet in behandeling te nemen 
(lid 2) dan wel niet ontvankelijk te verklaren (Iid3). In dat geval meldt de commissie dat binnen twee 
weken aan het bevoegd gezag (zie art 5, lid 4). 
Er zijn twee soorten advies mogelijk: het advies over de gegrondheid van de klacht (artikel 9, lid 1) en 
het advies om de klacht niet ontvankelijk te verklaren (artikel 5, lid 3). 
De commissie is niet verplicht het afschrift van een advies tot niet ontvankelijkverklaring aan de 
aangeklaagde te zenden. Dit wordt niet nodig geacht omdat het niet tot klachtbehandeling komt. 



Toelichting artikel 10 Afdoening van de klacht 

Termijnen 
De wettelijke termijnen gelden, hetgeen wil zeggen dat de klacht binnen 10 weken wordt afgedaan, 
met de mogelijkheid van verdaging voor ten hoogste 4 weken. Er kan bijvoorbeeld verdaagd worden 
indien de klachtencommissie niet binnen 8 weken advies uitbrengt. In uitzonderlijke gevallen kan de 
commissie klager verzoeken schriftelijk in te stemmen met een verder uitstel van de termijn. 

Bezwaar en beroep 
De conclusie van het bevoegd gezag in het kader van een klachtenprocedure, de afdoeningsbrief, is 
niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Als de conclusies van de klachtenprocedure aanleiding geven 
tot het nemen van een ander besluit, bijvoorbeeld een rechtspositionele maatregel, staat daar voor de 
belanghebbende de normale rechtsgang tegen open. 
Een klager kan zich in tweede instantie wenden tot een externe klachtinstantie met een klacht over het 
bestuursorgaan. Het bevoegd gezag dient klager in de afdoeningsbrief op deze externe 
klachtenprocedure (zoals de (nationale Ombudsman) te wijzen. 

Niet-ontvankelijkheid 
Indien het bevoegd gezag concludeert dat een klacht niet ontvankelijk is in de zin van deze regeling 
dient de klacht op andere wijze te worden behandeld. Op grond van de Awb is een bestuursorgaan 
verplicht om een klacht behoorlijk te behandelen. 

Openbaarheid 
Informatie van een bestuursorgaan is in beginsel openbaar. Verstrekking van informatie blijft 
achterwege indien het persoonsgegevens betreft. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor schriftelijke 
stukken omtrent een klacht, zoals een verslag van het horen, het advies en de afdoeningsbrief. 
Verstrekking van deze documenten is mogelijk indien deze geanonimiseerd zijn, dat wil zeggen geen 
gegevens bevatten die tot personen herleidbaar zijn, of wanneer degenen op wie de 
persoonsgegevens betrekking hebben daarvoor toestemming geven. 

Toel icht ing artikel 11 Klacht over het funct ioneren van de commissie 
De commissie voorziet door dit artikel in een klachtregeling betreffende haar eigen functioneren. Deze 
beoordeling geschiedt door leden van de commissie die niet deelgenomen hebben aan de 
werkzaamheden van de commissie waartegen de klacht zich richt. In deze fase vindt geen nieuwe 
inhoudelijke beoordeling van de primaire melding plaats. Afhankelijk van de conclusies over de klacht 
met betrekking tot de procedure kan in tweede instantie wel een nieuwe inhoudelijke beoordeling van 
de oorspronkelijke klacht plaatsvinden. 


