
 

 

Regeling Klachten m.b.t. intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. 
 
 
I. Algemeen 
 
artikel 1 
Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
• de universiteit:  de Universiteit Utrecht; 
• het CvB:    het College van Bestuur van de universiteit; 
• klager:   een persoon bedoeld in artikel 2 van dit reglement, die zich 

met een klacht over ongewenst gedrag tot de 
vertrouwenspersoon ongewenst gedrag dan wel de 
klachtencommissie wendt; 

• beklaagde:  degene op wiens gedrag de klacht van klager betrekking 
heeft; 

• vertrouwenspersoon  
ongewenst gedrag: een persoon als bedoeld in artikel 3 van dit reglement; 

• klachtencommissie: de commissie bedoeld in artikel 11 van dit reglement. 
 
artikel 2 

Een ieder die, in de werk- of studiesituatie aan de universiteit ongewenst gedrag 
ondervindt van een ander die binnen de Universiteit Utrecht werkt of studeert, kan zich 
gedurende een periode van drie jaar daarna met een klacht terzake wenden tot een 
vertrouwenspersoon ongewenst gedrag dan wel de klachtencommissie. 

 
 
II. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 
 
Aanwijzing door het College van Bestuur 
 
artikel 3  

Het College wijst een of meer vertrouwenspersonen ongewenst gedrag aan uit de 
medewerkers van de universiteit tot wie de klager zich kan wenden. De aanwijzing 
geschiedt voor twee jaar met mogelijkheid van verlenging. 

 
Taken en bevoegdheden 
 
artikel 4. 

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag heeft tot taak: 
a. de klager die zich tot haar wendt bij te staan en van advies te dienen; 
b. door bemiddeling te trachten tot een oplossing van de klacht te komen; 
c. de klager op diens verzoek te ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de 

klachtencommissie. 
 

artikel 5 
De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kan zelf een klacht indienen bij de klachtencom-
missie indien zij meer dan twee klachten ontvangt die betrekking hebben op een beklaagde 
die niet aan de klachtencommissie zijn voorgelegd. Namen van klager(s) worden daarbij 
niet genoemd dan met hun toestemming. 

 
artikel 6 

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag onderhoudt de nodige contacten met personen 
en instanties die ongewenst gedrag binnen de universiteit uit hoofde van hun functie 
kunnen signaleren. 

 
artikel 7 

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag is voor de uitvoering van haar taken 
verantwoording schuldig aan het CvB.  



 

 

Behandeling van de klacht 
 
artikel 8  

1. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag is bevoegd de beklaagde en andere betrokke-
nen binnen de universiteit te horen en zich tot universitaire instanties te wenden. Zij gaat 
hiertoe slechts over voor zover de uitvoering van haar taken daartoe noodzaakt en neemt 
hierbij strikte vertrouwelijkheid in acht. 

2. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag legt elk gesprek schriftelijk vast. 
3. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag doet de klager een voorstel aan de hand van 

haar bevindingen. De klager laat de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag binnen 10 
dagen weten of op het voorstel al dan niet wordt ingegaan. 

 
artikel 9 

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag legt van elke behandelde klacht een dossier 
aan. Zij verstrekt daaruit geen onder geheimhouding gegeven informatie dan met 
toestemming van degene die om geheimhouding heeft verzocht. Twee jaar na beëindiging 
van de behandeling van de klacht wordt het dossier vernietigd. 

 
artikel 10 

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag brengt jaarlijks aan het CvB verslag uit van het 
aantal en de aard van de gemelde klachten en het resultaat van de bemiddeling.  

 
 
III. De klachtencommissie 
 
De samenstelling 
 
artikel 11  

1. Er is een klachtencommissie, bestaande uit 8 leden, waaronder in ieder geval: 
a. twee of drie leden, te benoemen uit de geleding van het wetenschappelijk 

personeel van de universiteit, tevens de voorzitter; 
b. twee of drie leden, te benoemen uit de geleding van het ondersteunend en 

beheerspersoneel van de universiteit; 
c. twee leden, te benoemen uit de bij de universiteit ingeschreven studenten; 
d. een lid, te benoemen uit de medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de 

universiteit, bij voorkeur een deskundige in klachtenbehandeling; 
e. ten minste twee van de leden hebben de hoedanigheid van meester in de rechten. 

2. De leden worden door het CvB benoemd voor een termijn van twee jaar. Zij kunnen 
worden herbenoemd. 

3. Tenminste twee van de  leden is vrouw. Tenminste twee van de leden is man. 
4. Een lid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op 

het tijdstip waarop degene in wiens plaats zij is benoemd, had moeten aftreden. 
5. De klachtencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. 

 
Procedure 
 
Artikel 12 

Tot de klachtencommissie kunnen zich wenden: 
• de klager; 
• de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag ex artikel 3 op verzoek van de klager dan 

wel uit eigen beweging. 
 



 

 

Artikel 13 
1. De klacht wordt schriftelijk ingediend onder vermelding van: 

• de omschrijving van het ongewenst gedrag; 
• de naam van de beklaagde; 
• de terzake door klager ondernomen stappen en daarop betrekking hebbende schrifte-

lijke stukken. Deze stukken worden aan de klachtencommissie overgelegd; 
2. Afschrift van de klacht alsmede van de aan de klachtencommissie overgelegde stukken 

wordt door de klachtencommissie aan beklaagde gezonden. 
 
artikel 14 

1. Na ontvangst van de klacht door de klachtencommissie wordt zo spoedig mogelijk een 
begin gemaakt met het onderzoek. Het onderzoek wordt verricht door de voorzitter en 
twee leden van de klachtencommissie; 

2. Bij het onderzoek kunnen bij de klacht betrokkenen worden gehoord; in elk geval worden 
de klager en de beklaagde daartoe in de gelegenheid gesteld; 

3. De onderzoekscommissie heeft de bevoegdheid tot het inzien van op de klacht betrekking 
hebbende relevante stukken; 

4. Van elke hoorzitting wordt door de ambtelijk secretaris een schriftelijk verslag opgemaakt, 
dat door de betrokkene voor akkoord wordt getekend. Indien de betrokkene niet tot 
ondertekening bereid is, wordt deze in de gelegenheid gesteld schriftelijk commentaar aan 
het verslag toe te voegen; 

5. De voorzitter van klachtencommissie ziet er op toe dat het onderzoek binnen 6 weken na 
ontvangst van de klacht is voltooid. 

 
Artikel 15 

Tijdens het onderzoek kan de klager worden bijgestaan door de vertrouwenspersoon 
ongewenst gedrag of een zelfgekozen raadsvrouw of -man. De beklaagde kan zich laten 
bijstaan door een zelf gekozen raadsvrouw of -man. De commissie adviseert het College 
van Bestuur over een eventuele vergoeding van de hiermee gemoeide kosten. 

 
Artikel 16 

1. Alle zittingen, zowel ten tijde van het onderzoek als bij de behandeling van de klacht door 
de klachtencommissie zijn besloten; 

2. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, de leden van de klachtencommissie, de 
ambtelijk secretaris, en alle andere betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding over al 
hetgeen zij hebben vernomen met betrekking tot de klacht. 

 
Artikel 17 

Zodra het onderzoek is afgerond, worden alle stukken door de ambtelijk secretaris aan de 
leden van de klachtencommissie toegezonden. In overleg met de voorzitter stelt de 
ambtelijk secretaris plaats en tijd van de behandeling van de klacht door de voltallige 
klachtencommissie vast. 

 
Artikel 18 

1. Is de klachtencommissie van mening dat haar onvoldoende gegevens ter beschikking staan 
om tot een oordeel te komen, dan kan zij tot hervatting van het onderzoek besluiten. Zij 
bepaalt door wie dit voortgezet onderzoek zal worden verricht en binnen welke termijn; 

2. De klachtencommissie kan in voorkomende gevallen een externe deskundige raadplegen. 
In eerste instantie zal de commissie onderzoeken of de benodigde deskundigheid binnen de 
Universiteit Utrecht aanwezig is. Als dat niet het geval is kan de commissie het hoofd van 
de afdeling Juridische Zaken verzoeken om middelen om een externe deskundige in te 
schakelen; 

3. Is de klachtencommissie van mening dat haar voldoende gegevens ter beschikking staan, 
dan komt zij tot een oordeel over de klacht en stelt haar uitspraak vast. De voltallige 
commissie besluit bij meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen is de stem 
van de voorzitter doorslaggevend. 



 

 

Artikel 19 
De klachtencommissie stelt binnen 4 weken na afronding van het onderzoek haar uitspraak 
en het daarop gegronde advies aan het CvB vast. 

 
Artikel 20 

1. De klachtencommissie verklaart de klacht in haar uitspraak: 
a. niet ontvankelijk, dan wel; 
b. ongegrond,dan wel; 
c. gegrond; 

2. de uitspraak houdt de gronden in, waarop zij berust. 
 
Artikel 21 

1. De klachtencommissie spreekt zich, nadat zij zich heeft uitgesproken over de 
ontvankelijkheid van de klacht, uit over de gegrondheid van de klacht. Dit leidt tot een 
advies aan het college van bestuur over te nemen maatregelen. De klachtencommissie kan 
desgewenst ook adviseren over het opleggen van een disciplinaire maatregel en over de 
aard en zwaarte van een eventueel op te leggen disciplinaire maatregel; 

2. De klachtencommissie brengt haar uitspraak over de gegrondheid van de klacht ter kennis 
van de klager, de beklaagde, de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en het CvB; 

3. Het CvB spreek zich binnen vier weken na ontvangst van het advies van de 
klachtencommissie uit over de klacht en neemt een besluit over het al dan niet opleggen 
van een maatregel en de soort maatregel dan wel draagt de mandataris op nadere 
rechtspositionele besluiten te nemen jegens beklaagde. Het CvB beslist tevens of, en op 
welke wijze, nazorg voor de betrokkenen wordt aangeboden; 

4. Het CvB stelt de klager, klachtencommissie en de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 
op de hoogte van de besluiten die het CvB genomen heeft in vervolg op het advies van de 
klachtencommissie; 

5. Indien het CvB niet overeenkomstig het advies van de klachtencommissie besluit, doet het 
dit bij gemotiveerd besluit. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de klager, de 
beklaagde, de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. 

 
 
IV. Slotbepalingen 
 
artikel 22 

Geen enkele werknemer of student aan de universiteit mag in zijn/haar positie binnen de 
universiteit worden geschaad, doordat hij/zij als terechte klager, vertrouwenspersoon, lid 
van de klachtencommissie of als informant persoonlijk betrokken is of is geweest bij een 
klachtenprocedure zoals neergelegd in deze regeling. 

 
artikel 23 

Het College draagt zorg voor voldoende bekendmaking van deze regeling. 
 
artikel 24 

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en de klachtencommissie brengen jaarlijks op 
basis van hun bevindingen verslag uit aan het CvB. 

 
artikel 25 

Deze regeling kan worden aangehaald als "klachtenregeling ongewenst gedrag". Deze 
regeling treedt in werking op 1 juli 2003 en vervangt de regeling van 9 november 2000. 

 


