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REGLEMENT KLACHTENREGELING VAN  

STICHTING FINANCIEEL FORENSISCH INSTITUUT 

 
1. ALGEMEEN 

1.1.  Dit reglement heeft betrekking op de klachtenregeling (de ‘klachtenregeling’) van de 
stichting: Stichting financieel forensisch instituut, een stichting, statutair gevestigd 
te ’s-Gravenhage (de ‘Stichting’). 

1.2.  De Stichting heeft de klachtenregeling opgesteld zoals bedoeld in artikel 14 van de 
statuten van de Stichting (de ‘Statuten’). Een klacht kan tegen alle deelnemers van de 
Stichting (de ‘deelnemer’ of ‘deelnemers’), met inbegrip van medewerkers (inclusief 
stagiaires), commissieleden, bestuursleden en leden van overige organen van de 
Stichting worden ingediend bij het bestuur van de Stichting (het ‘Bestuur’) door een 
deelnemer of niet-deelnemer die direct betrokken is bij de Stichting en maakt deel uit 
van het algemeen beleid van de Stichting. Het Bestuur toetst onder meer het gedrag 
van de aangeklaagde deelnemer in het kader van de Stichting. 

1.3.  Dit reglement (het ‘Reglement’) is opgemaakt en vastgesteld op grond van artikel 20 
van de Statuten. 

1.4.  Als bepalingen van het Reglement in strijd zijn met bepalingen van de Statuten, gaan 
de bepalingen van de Statuten voor. 

 
2. INDIENING VAN EEN KLACHT 

2.1.  Het indienen van een klacht tegen de deelnemer moet per aangetekend schrijven 
geschieden bij het Bestuur. De klager moet meewerken aan een poging tot bemiddeling 
indien het Bestuur dat wenselijk acht alvorens de klacht officieel in behandeling te 
nemen. Indien een klager een klacht indient en deze vervolgens in welk stadium dan ook 
weer intrekt, zal de klager voor de uit de behandeling van de klacht door het Bestuur 
voortvloeiende kosten, voor zowel de Stichting als de deelnemer tegen wie de klacht 
gericht is, aansprakelijk zijn. 

2.2.  Het Bestuur toetst op verzoek van de klager onder meer het gedrag van de deelnemer in 
het kader van de Stichting. 

2.3.  De klacht moet met redenen omkleed zijn en voorzien van een zo uitvoerig mogelijke 
toelichting op de feiten en omstandigheden die tot de klacht hebben geleid.  

2.4.  Het Bestuur stelt onverwijld na ontvangst van de klacht alle belanghebbenden schriftelijk 
in kennis van de inhoud van de klacht. 

2.5.  Indien de klager in het gelijk wordt gesteld, zal het hiervoor onder 5.3 vermelde bedrag 
zo spoedig mogelijk na de uitspraak aan hem gerestitueerd worden.  

2.6.  De kosten van het in behandeling nemen van een klacht door het Bestuur dienen te 
worden gedragen door de partij die in het ongelijk is gesteld. 

 

 

3. BEHANDELING VAN EEN KLACHT 

3.1.  Het Bestuur kan een klacht alleen behandelen bij aanwezigheid van alle leden van het 
Bestuur, met uitzondering van het geval waarbij een klacht wordt ingediend tegen een 
bestuurder van de Stichting. In geval een klacht wordt ingediend tegen een bestuurder 
van de Stichting, doet deze bestuurder niet mee in en is niet aanwezig bij de 
beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van zijn eigen klacht. 

3.2.  De aangeklaagde deelnemer moet in eerste instantie binnen een door het Bestuur te 
stellen termijn van ten minste vier weken na de datum van indiening van de klacht 
schriftelijk verweer indienen bij het Bestuur. Zowel de klager als de aangeklaagde 
deelnemer hebben het recht hun klacht of verweer mondeling toe te lichten, alvorens 
het bestuur uitspraak doet. Het is partijen toegestaan zich terzijde te laten staan of te 
laten vertegenwoordigen door een raadsman. 

3.3.  Het Bestuur kan óf op verzoek van één der partijen óf op het initiatief van het Bestuur 
zelf getuigen en/of deskundigen oproepen en horen. De kosten daaraan verbonden 
kunnen door het Bestuur aan klager of de aangeklaagde deelnemer, mede afhankelijk 
van de uitspraak, in rekening worden gebracht.  

3.4.  Het jaarverslag van de Stichting maakt melding van aantallen afgedane en in 
behandeling zijnde klachten en onderzoekingen en aantallen en soorten straffen. 

3.5.  De aan de werkzaamheden van het Bestuur verbonden kosten komen, voor zover deze 
niet op partijen kunnen worden verhaald, voor rekening van de Stichting. Indien een 
klager een klacht indient en deze vervolgens – in welk stadium dan ook – weer intrekt, 
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zal klager voor de met de behandeling van de klacht gemoeide kosten aansprakelijk 
zijn.  

 
4. UITSPRAAK  

4.1.  Binnen zes maanden na ontvangst van het onder artikel 2.1. bedoelde schrijven zal het 
Bestuur uitspraak doen. 

4.2.  Het Bestuur maakt haar beslissing onverwijld schriftelijk en gemotiveerd bekend aan de 
klager en de aangeklaagde deelnemer.  

4.3.  Tegen een uitspraak van het Bestuur kan een belanghebbende binnen één maand na 
ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene raad van 
advies van de Stichting (de ‘Raad van Advies’). De Raad van Advies beslist in haar 
eerstvolgende vergadering met volstrekte meerderheid van stemmen over het beroep. 

4.4.  Ten een uitspraak van het Bestuur, of tegen de gevolgen daarvan, kan niet in rechte 
opgetreden worden.  

 
5. SANCTIES 

5.1  Het Bestuur heeft de bevoegdheid tot het opleggen van sancties jegens een deelnemer 
die naar de mening van het Bestuur in het strijd heeft gehandeld met de gedragscode 
van de Stichting (de ‘Gedragscode’). 

5.2.  Bij het vaststellen van de sancties zal het Bestuur rekening houden met de ernst van 
de overtreding, alsmede met de overige omstandigheden van het geval zoals het 
gedrag van de betreffende deelnemer in het verleden. 

5.3.  Het Bestuur kan de volgende sancties opleggen: 
  a. een waarschuwing 
  b. een berisping 
  c. een boete tot ten hoogste EUR 2.000,- 
  d. een schorsing van het deelnemerschap of uit een andere functie tot ten hoogte 

één jaar 
  e. een vergoeding aan de klagende partij tot ten hoogste EUR 10.000,- 
  Deze sancties kunnen aan de overige deelnemers openbaar worden gemaakt. 
5.4.  Bij zeer ernstige overtredingen van de Gedragscode kan het Bestuur de 

deelnemersovereenkomst en daarmee het deelnemerschap of andere functie van de 
beklaagde deelnemer beëindigen op grond van artikel 14 van de Statuten. 

5.5.  Het Bestuur bepaalt welke partij tot betaling van de met de procedure gemoeide kosten 
– voor zowel de Stichting als de wederpartij – wordt veroordeeld. 

5.6.  De beslissing van het Bestuur is in principe openbaar voor alle deelnemers, tenzij het 
Bestuur anders beslist. In geval van schorsing kan het Bestuur van de Stichting tevens 
bepalen dat de geschorste deelnemer gedurende de schorsing op geen enkele wijze van 
zijn deelnemerschap mag laten blijken. 

5.7.  Bij beëindiging van het deelnemerschap of andere functie moet de betreffende 
deelnemer met onmiddellijke ingang alle uitingen op briefpapier, brochures of 
anderszins die naar het deelnemerschap verwijzen of die ten onrechte een 
deelnemerschap suggereren, staken. 

5.8.  Opgelegde boetes vervallen aan de Stichting. 
5.9.  Op grond van het bepaalde in artikel 6 van het Deelnemersreglement is het Bestuur in 

aanvulling op artikel 12 lid 3 van de statuten van de Stichting en onverminderd het 
hiervoor bepaalde te allen tijde bevoegd de deelnemersovereenkomst en daarmee het 
deelnemerschap van de Deelnemer te beëindigen om haar moverende redenen. 
Hiervoor is vooraf schriftelijke goedkeuring nodig van de Raad van Advies.     

 

6. SLOT 

6.1.  Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur met inachtneming 
van artikel 20 van de Statuten. 

6.2.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur met inachtneming van 
wettelijke bepalingen en statuten. 

6.3.  Het Bestuur gaat tijdens de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement 
nog voldoet. 

6.4.  Elke deelnemer verklaart bij zijn toelating dat hij de inhoud van dit reglement 
aanvaardt, daarmee instemt en zich verbindt de bepalingen van dit reglement na te 
leven, ten blijke waarvan de betreffende deelnemer dit reglement ondertekent. 
 

Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur in de vergadering van 28 oktober 2015 en treedt 
per direct in werking. 


