Toelichting beroepsprocedure Commissie van Beroep van de LVV
Aanleiding voor het invoeren van een beroepsprocedure bij een Commissie van Beroep is
de wens van de Algemene Ledenvergadering (ALV) de beroepsprocedure niet door de
ALV te laten behandelen, maar een daartoe door en namens de ALV op voordracht van
het Bestuur benoemde Commissie van Beroep.
Wie kan in beroep gaan en waartegen|
Ieder lid van de LVV heeft het recht in beroep te gaan tegen een besluit van het Bestuur
waarin het lid de disciplinaire maatregel schorsing en/of ontzetting uit het lidmaatschap
krijgt opgelegd zoals vermeld in de statuten en reglementen van de LVV. De Commissie
van Beroep is er niet om te oordelen over (de inhoud van) de statuten en reglementen.
Die regelingen zijn door de ALV vastgesteld.
Behandeling
Wel zijn er bepaalde voorwaarden en termijnen van toepassing. Het beroep moet tijdig
worden ingediend bij het secretariaat van de Commissie van Beroep. Het adres van het
secretariaat staat vermeld op de website van de LVV.
De wijze waarop en de termijnen waarbinnen beroep moet worden ingesteld staan in het
Reglement Commissie van Beroep.
De informatie die tijdens de behandeling van het beroep wordt uitgewisseld is
vertrouwelijk. De Commissie bepaalt of het beroep schriftelijk wordt afgedaan op dat er
een oproep tot mondelinge behandeling geschiedt. Hierbij wordt rekening gehouden of de
appellant de wens heeft geuit gehoord te willen worden.
De Commissie beoordeelt of een disciplinaire maatregel volgens de juiste procedure is
opgelegd, redelijk en toepasbaar is en of deze uitvoerbaar is.
Indien de disciplinaire maatregel naar het oordeel van de Commissie niet aan één van de
genoemde criteria voldoet, kan de Commissie het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond
verklaren.
De Commissie doet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van
het beroepschrift schriftelijk uitspraak. De uitspraak strekt partijen tot bindend advies.
De Commissie doet geen uitspraken over schadeclaims en kent geen
schadevergoedingen toe. Verzoeken hieromtrent verwijst zij naar de geëigende
instanties.
Kosten
De LVV neemt de kosten van de klachtbehandeling voor haar rekening. Kosten die de
appellant zelf maakt, komen voor eigen rekening.
Deze tekst geldt ter toelichting en informatie. De tekst van het reglement Commissie van
Beroep van de LVV is bepalend.
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