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Zoals door het congres vastgesteld op 19 juni 
2021. 

1. Inleiding 

De Partij voor de Dieren wil dat alle actieve 
leden en werknemers van de partij, zowel 
intern als extern, in een prettige en veilige 
werkomgeving werken. Als deze omgeving 
door ongewenst gedrag van externen of 
internen negatief wordt beïnvloed, is het 
belangrijk om dit met hen bespreekbaar te 
maken. Wanneer je hier niet uitkomt, zijn er 
verschillende mogelijkheden om dit aan te 
kaarten. Zo kun je in gesprek met je 
leidinggevende, de externe 
vertrouwenspersoon, de integriteitssecretaris 
of met de partijvoorzitter. Dit informele 
traject richt zich er in eerste instantie op om 
te bezien of er een oplossing tussen partijen 
mogelijk is. 

Ook kun je formeel een klacht indienen bij de 
integriteitssecretaris. Het formeel indienen 
van een klacht of een melding dient als 
sluitstuk te worden gezien van de 
mogelijkheden. Deze Klachtenregeling 
ongewenst gedrag (hierna: de 
klachtenregeling) regelt een formele 
procedure voor het omgaan met een formele 
klacht over ongewenst gedrag. De 
klachtenregeling maakt helder voor een 
klager hoe te handelen, waar een klacht kan 
worden ingediend en hoe de procedure 
verloopt. Deze klachtenregeling dient tevens 
als basis voor de werkwijze van een ad-hoc 
externe en onafhankelijke klachtencommissie 
ongewenst gedrag. In deze fase is veelal 
sprake van (verdere) escalatie van de 
werkverhoudingen. Op basis van de klacht 
doet de klachtencommissie onderzoek naar 
wat er wel of niet heeft plaatsgevonden en 
brengt daarover een rapport van bevindingen 
en een advies uit en eventueel ook 
aanbevelingen. Op basis daarvan worden of 
kunnen dan maatregelen worden genomen. 

Goed leiderschap vereist dat actief wordt 
gereageerd op een klacht die wordt ingediend 
volgens de procedure van de voorliggende 
klachtenregeling. De afhandeling van de 
klacht kan worden belegd bij een ad-hoc 
externe klachtencommissie. De 
partijvoorzitter is namens de partij 
verantwoordelijk voor de beslissing die naar 
aanleiding van de behandeling van de klacht 
moet worden genomen. 

Integriteitsbeleid Partij voor de Dieren 

Deze klachtenregeling is onderdeel van het 
integriteitsbeleid van de Partij voor de Dieren. 
De partij werkt preventief aan het bevorderen 
van welzijn en integriteit binnen onze 
organisatie. Tegelijkertijd kunnen kwesties 
rondom ongewenst gedrag zich voordoen in 
onze partij. De partij neemt klachten zeer 
serieus. Binnen de organisatie wordt actief 
beleid gevoerd op het gebied van preventie 
en bestrijding van misstanden en ongewenste 
situaties. Om adequaat en professioneel op 
deze kwesties te reageren, hebben actieve 
partijleden en werknemers de mogelijkheid 
om zowel informeel als formeel een klacht in 
te dienen. Deze regeling beoogt willekeur 
en/of onzorgvuldige behandeling op dit 
terrein binnen de organisatie te voorkomen. 

Wettelijke regelingen 

Volgens artikel 3 van de 
Arbeidsomstandighedenwet is een werkgever 
verplicht om binnen het kader van de 
arbeidsomstandigheden een beleid te voeren 
dat gericht is op het voorkomen van 
psychosociale arbeidsbelasting waaronder 
ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, 
(seksuele) intimidatie, agressie en geweld. 
Het wettelijk kader met betrekking tot 
gewenst gedrag wordt daarnaast gevormd 
door de ‘Algemene wet gelijke behandeling’ 
en de ‘Wet gelijke behandeling mannen en 
vrouwen’. 
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De verantwoordelijkheid van de werkgever 
komt ook tot uitdrukking in de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) 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). In Artikel 9.1. van de 
Algemene wet Bestuursrecht staat hierover: 

1. Een ieder heeft het recht om over de wijze 
waarop een bestuursorgaan zich in een 
bepaalde aangelegenheid jegens hem of 
een ander heeft gedragen, een klacht in te 
dienen bij dat bestuursorgaan. 

2. Een gedraging van een persoon, 
werkzaam onder de verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan, wordt 
aangemerkt als een gedraging van dat 
bestuursorgaan. 

Een politieke partij is geen bestuursorgaan, 
volksvertegenwoordigers maken hier wel deel 
van uit. 

Toepassing van de klachtenregeling 

De klachtenregeling is van toepassing op alle 
actieve leden en werknemers van de Partij 
voor de Dieren. Overigens kan een 
werknemer tevens actief lid zijn van de partij. 
Het betekent dat er alleen door hen en over 
hen een klacht kan worden ingediend. In 
onderstaand overzicht is opgenomen welke 
actieve leden en werknemers gebruik kunnen 
maken van de klachtenregeling. Externen 
(zoals niet-actieve leden) kunnen geen 
gebruik maken van deze klachtenregeling. 

In de klachtenregeling wordt gesproken over 
actieve leden en werknemers van de partij. 
Onder een actief lid wordt verstaan elk 
partijlid dat zich inzet voor en namens de 
Partij voor de Dieren, waaronder: 

• Afdelingsbestuurders 

• Fractiemedewerkers 
• Partijbestuurders 
• Politieke bestuurders namens de partij 
• Volksvertegenwoordigers (Eerste Kamer, 

Tweede Kamer, Provinciale Staten, 
gemeenten, waterschappen en het 
Europees Parlement) 

• Werkgroepleden 
• Werknemers op het partijbureau (al dan 

niet partijlid) 
• Andere actieve partijleden 

Daarnaast is de klachtenregeling van 
toepassing op alle werknemers in dienst van 
het partijbureau. 

De Klachtenregeling ongewenst gedrag is 
vastgesteld door het partijcongres op 19 juni 
2021 en treedt in werking op 1 juli 2021. 

2. Algemene bepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

1. Ongewenst gedrag: 
a. seksuele intimidatie: onder andere 

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. 
Voorbeelden zijn dubbelzinnige 
opmerkingen, onnodig aanraken, 
gluren, maar ook aanranding en 
verkrachting.; 

b. agressie en geweld: onder andere 
voorvallen waarbij een actief lid of 
werknemer van de partij 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 
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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 (bijvoorbeeld chantage), 
thuissituatie bedreigen, stalking en het 
beschadigen van eigendommen; 

c. discriminatie: er wordt onterecht 
verschil gemaakt in de behandeling 
van mensen vanwege bijvoorbeeld 
afkomst, sekse, huidskleur, seksuele 
voorkeur, leeftijd, religie, handicap of 
chronische ziekte. Het kenmerk 
waarop iemand onterecht anders 
behandeld wordt, wordt een 
discriminatiegrond genoemd; 

d. pesten: alle vormen van intimiderend 
gedrag met een structureel karakter, 
van een of meerdere actieve leden of 
werknemers van de partij gericht 
tegen een actief lid of werknemer of 
een groep van een actieve leden of 
werknemers van de partij die zich niet 
kan of kunnen verdedigen tegen dit 
gedrag. Een belangrijk element van 
pesten op het werk is de herhaling van 
die gedraging in de tijd. Voorbeelden 
zijn sociaal isoleren, bespotten, 
dreigementen, of geruchten 
verspreiden. 

2. de partij: de Partij voor de Dieren 
3. het partijbestuur: het bevoegd gezag; 
4. de partijvoorzitter: de partijvoorzitter van 

de Partij voor de Dieren 
5. de integriteitssecretaris: een senior 

medewerker van het partijbureau of 
externe die alle integriteitszaken van de 
partij coördineert en bij wie officieel een 
integriteitsmelding of klacht ongewenst 
gedrag kan worden ingediend. 

6. actief lid: elke partijlid dat zich inzet voor 
en namens de Partij voor de Dieren, 
waaronder: afdelingsbestuurders, 

partijbestuurders, werkgroep leden, 
volksvertegenwoordigers (Eerste Kamer, 
Tweede Kamer, Provinciale Staten, 
gemeenten, waterschappen en het 
Europees Parlement), fractiemedewerkers 
en andere actieve leden; 

7. werknemer; werknemer van het 
partijbureau of fractie met een 
dienstverband bij respectievelijk Partij 
voor de Dieren of bijvoorbeeld een 
stichting die een fractie van Partij voor de 
Dieren ondersteunt; 

8. vertrouwenspersoon: de in hoofdstuk 4 
bedoelde externe vertrouwenspersoon; 

9. klager: het actieve partijlid of een 
werknemer met een klacht over 
ongewenst gedrag en deze indient of 
heeft ingediend bij de 
integriteitssecretaris; 

10. klacht: een schriftelijke klacht per brief of 
e-mail over ongewenst gedrag ingediend 
bij de integriteitssecretaris, eventueel met 
hulp van de externe vertrouwenspersoon; 

11. beklaagde(n): de persoon / personen 
tegen wie de klacht is gericht. 

12. klachtencommissie: een externe, 
onafhankelijke ad-hoc klachtencommissie 
, zoals beschreven in hoofdstuk 5, die 
ingesteld kan worden door de 
partijvoorzitter om een formele klacht te 
onderzoeken. In het geval de klacht over 
de partijvoorzitter of een andere 
partijbestuurder gaat, kan de 
integriteitssecretaris (al dan niet in 
overleg met een vertrouwenspersoon of 
raadspersoon) besluiten om onderzoek te 
laten uitvoeren door een ad-hoc externe 
en onafhankelijke klachtencommissie. 

3. Werkwijze indienen klacht bij 
de partij voor de dieren 

1. Indienen klacht 

Een actief lid of werknemer van de Partij voor 
de Dieren die slachtoffer is van ongewenst 
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gedrag kan een formele klacht indienen bij de 
integriteitssecretaris. Er wordt geadviseerd 
om vóór het indienen van een formele klacht 
eerst contact met de vertrouwenspersoon op 
te nemen.. Een formele klacht wordt 
schriftelijk ingediend (desgewenst kan de 
vertrouwenspersoon daarbij helpen) en is 
gericht aan de integriteitssecretaris. De 
schriftelijke klacht wordt per e-mail of per 
post verstuurd aan de Partij voor de Dieren. 
Indien de klacht per post wordt verstuurd, 
moet het geadresseerd zijn aan de 
integriteitssecretaris en als vertrouwelijk 
worden gelabeld. In de schriftelijke klacht is 
opgenomen: 

• de naam en het adres van de klager; 

• de dagtekening, alsmede ondertekening 
van de klacht door de klager; 

• een omschrijving van het ervaren 
ongewenste gedrag. 

Emailadres: 

integriteitssecretaris@partijvoordedieren.nl 

Adres: 

Partij voor de Dieren 
T.a.v de intregriteitssecretaris – Vertrouwelijk 
Postbus 17622 
1001 JM Amsterdam 

Als niet is voldaan aan een van deze eisen, 
stelt de integriteitssecretaris de klager 
gedurende twee weken in de gelegenheid dit 
te herstellen. De behandeltermijn wordt dan 
met twee weken verlengd. 

2. Omgang met de klacht 

Bij de Partij voor de Dieren wordt met 
klachten over ongewenst gedrag omgegaan 
op de wijze die is beschreven zoals in deze 
klachtenregeling. 

3. Bijstand van klager 

Een klager kan zich laten bijstaan door de 
externe vertrouwenspersoon. Een klager kan 
(delen van) de procedure ook zelfstandig 
doen of zich door een zelfgekozen 
raadspersoon laten bijstaan. In het laatste 
geval zijn de kosten van die bijstand voor 
eigen rekening. 

4. Anonieme klacht niet mogelijk 

Verweer door een beklaagde tegen een 
anonieme klacht is vaak niet goed mogelijk. 
Daarom kunnen anonieme klachten niet in 
behandeling worden genomen door de 
integriteitssecretaris. Aangeraden wordt om 
ook in deze gevallen af te stemmen met de 
vertrouwenspersoon. 

5. Betrokkenheid partijvoorzitter of 
partijbestuurder 

Indien bij de klacht de partijvoorzitter of een 
andere partijbestuurder betrokken is, beslist 
de integriteitssecretaris (eventueel in overleg 
met de vertrouwenspersoon, een 
raadspersoon of extern adviseur) of er een 
onderzoek wordt ingesteld door een ad-hoc 
externe klachtencommissie ongewenst 
gedrag. Het partijbestuur exclusief het 
betrokken partijbestuurslid beslist vervolgens 
over een eventuele sanctionering en krijgt 
specifiek over de eventuele sanctionering 
advies van een onafhankelijk juridisch 
adviseur met expertise op het gebied van 
integriteit. 

Als de partijvoorzitter of een andere 
partijbestuurder bij een klacht betrokken is 
als beklaagde of getuige, moet in deze 
regeling voor “partijvoorzitter”, 
“integriteitssecretaris” worden gelezen. De 
integriteitssecretaris zal in die hoedanigheid 
geen deel uitmaken van het partijbestuur. 
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6. Termijn indienen klacht 

Een klacht is in ieder geval tijdig ingediend als 
de klager binnen twee jaar nadat het laatste 
voorval van het ongewenst gedrag heeft 
plaats gevonden, de klacht schriftelijk heeft 
ingediend bij de integriteitssecretaris. 

Deze termijn geldt niet, als het een voorval 
betreft dat mogelijk tevens een strafbaar feit 
inhoudt. De partijvoorzitter heeft de 
bevoegdheid om te besluiten om ook 
klachten die niet ontvankelijk zijn door de 
termijn, alsnog in behandeling te nemen. 

7. Geen benadeling 

De klager of externe vertrouwenspersoon 
worden vanwege het indienen van een klacht 
of de begeleiding hierbij niet benadeeld in 
hun (rechts)positie. Onder benadeling wordt 
in ieder geval verstaan het nemen van een 
benadelende maatregel zoals opzegging of 
ontzetting van het partijlidmaatschap of 
ontslag. 

4. Externe vertrouwenspersoon 

1. Inzet vertrouwenspersoon 

De Partij voor de Dieren heeft een externe 
vertrouwenspersoon aangesteld. De directeur 
van het partijbureau benoemt en ontslaat de 
externe vertrouwenspersoon namens de 
partij. De vertrouwenspersoon legt over diens 
activiteiten verantwoording af aan de 
partijvoorzitter. Indien nodig, kan de partij ad-
hoc een extra vertrouwenspersoon inzetten 
om een belangenconflict bij de 
vertrouwenspersoon te voorkomen. Een 
vertrouwenspersoon kan immers niet zowel 
de klager als beklaagde tegelijkertijd bijstaan. 

2. Taken en bevoegdheden 

De vertrouwenspersoon heeft in ieder geval 
de volgende taken en bevoegdheden: 

a. het opvangen, begeleiden en van advies 
dienen van een actief lid of werknemer 
van de partij; 

b. gezamenlijk met een actief lid of 
werknemer van de partij zoeken naar 
mogelijke oplossingen, zowel in de 
informele als formele sfeer; 

c. indien nodig, doorverwijzen naar een 
bemiddelaar, mediator of professionele 
hulpinstantie of hulpverlener; 

d. het ondersteunen en begeleiden van een 
actief lid of werknemer van de partij die is 
geconfronteerd met ongewenst gedrag, 
bij het indienen van een klacht bij de 
integriteitssecretaris en bij het horen door 
de klachtencommissie; 

e. gevraagd en ongevraagd advies geven aan 
het partijbestuur over ongewenst gedrag 
en integriteitszaken. Bestuursleden 
kunnen bij de vertrouwenspersoon 
terecht voor advies over het voorkomen 
van ongewenst gedrag en 
integriteitskwesties op de werkplek; 

f. het verlenen van nazorg aan een actief lid 
of werknemer van de partij die is 
geconfronteerd met het ongewenste 
gedrag; 

g. het verzorgen van een jaarverslag. 

3. Vertrouwelijkheid 

De vertrouwenspersoon is verplicht tot 
geheimhouding en behandelt alle verstrekte 
informatie strikt vertrouwelijk en zorgvuldig. 
De vertrouwenspersoon is niet gehouden om 
antwoord te geven op vragen, als dit de 
privacy kan schaden van de klager of 
beklaagde (afhankelijk van wie de 
vertrouwenspersoon bijstaat bij een klacht). 
De vertrouwenspersoon heeft richting de 
klager of beklaagde intern recht op 
verschoning. Dat wil zeggen dat 
vertrouwelijke informatie van de klager niet 
gedeeld hoeft te worden met de partij. Er is 
ook sprake van extern verschoningsrecht, 
tenzij een rechter de vertrouwenspersoon 
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oproept als getuige in een strafzaak (zie 
hoofdstuk 4.4.). 

4. Aangifteplicht 

Indien sprake is van een aangifteplicht kan de 
vertrouwenspersoon de vertrouwelijkheid 
van het gesprek niet borgen en moet aangifte 
worden gedaan bij een opsporingsambtenaar. 
De partijvoorzitter doet aangifte bij de politie. 

5. Ad-hoc externe 
klachtencommissie ongewenst 
gedrag 

1. Klachtencommissie 

De Partij voor de Dieren kan een beroep doen 
op een ad-hoc externe en onafhankelijke 
klachtencommissie, indien een klacht in 
behandeling wordt genomen. De commissie 
wordt na het indienen van een klacht 
samengesteld. De commissie bestaat uit: 

a. Een voorzitter 
b. Twee andere leden 

De partijvoorzitter benoemt de voorzitter en 
twee commissieleden. In het geval een 
partijbestuurder betrokken is, benoemt de 
integriteitssecretaris (eventueel met behulp 
van een extern adviseur) de voorzitter en 
commissieleden. Onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid en kennis van integriteit, 
ongewenst gedrag en klachtbehandeling zijn 
vereisten om als commissielid te worden 
aangesteld. De commissieleden kunnen 
onbezoldigd of per vacatievergoeding worden 
betaald. 

2. Taakstelling 

De klachtencommissie heeft tot taak het 
verrichten van onderzoek naar de ingediende 
klacht en het daarover uitbrengen van een 
rapport van bevindingen en een oordeel over 
de gegrondheid van de klacht aan de 
partijvoorzitter. 

3. Opschorting 

Als tijdens het onderzoek naar de klacht 
zowel de klager als beklaagde bereid blijken 
tot bemiddeling of mediation schort de 
commissie, met instemming van de klager, de 
behandeling van de klacht op voor de tijd 
zolang de bemiddeling of mediation duurt. 

4. Bevoegdheden 

De klachtencommissie is bevoegd: 

c. tot het oproepen van daarvoor in 
aanmerking komende derden voor het 
verkrijgen van informatie; iedere als 
zodanig opgeroepen actief lid van de 
partij en partijmedewerker met een 
dienstverband bij de Partij voor de Dieren 
is verplicht aan een oproep van de 
klachtencommissie gehoor te geven en 
desgevraagd alle informatie naar 
waarheid en zonder voorbehoud te delen; 

d. om relevante (vertrouwelijke) 
documenten op te vragen; 

e. zich door deskundigen van advies en 
bijstand laten dienen; 

f. ook anderszins de medewerking te 
verlangen van de partij die zij nodig acht 
voor de behandeling van de klacht. 

5. Wraking 

Klager en beklaagde kunnen een verzoek tot 
wraking indienen ten aanzien van elk 
commissielid van de klachtencommissie, als 
dit verzoek gebaseerd is op feiten en 
omstandigheden die het vormen van een 
onpartijdig oordeel door het desbetreffende 
lid kan bemoeilijken. De leden van de 
klachtencommissie kunnen zich verschonen. 
Bij een verzoek tot wraking of beroep op 
verschoning beslissen de leden van de 
klachtencommissie, die dit verzoek of beroep 
niet betreft. Bij een gelijk aantal stemmen 
wordt het verzoek of beroep toegewezen. 
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6. Werkwijze 

De werkwijze van de ad-hoc externe en 
onafhankelijke klachtencommissie 
conformeert zich aan deze klachtenregeling. 

6. Werkwijze klachtenonderzoek 

1. Beslissing over het in behandeling 
nemen van de klacht 

Na ontvangst van de schriftelijke klacht stuurt 
de integriteitssecretaris de klager binnen vijf 
werkdagen een schriftelijke 
ontvangstbevestiging. Binnen twee weken na 
ontvangst van de klacht stelt de secretaris 
vast of de klacht in behandeling wordt 
genomen. De secretaris verzorgt hiermee de 
ontvankelijkheidstoets. 

De integriteitssecretaris neemt een klacht niet 
in behandeling als: 

g. de klacht niet voldoet aan de omschrijving 
van ongewenst gedrag; 

h. de klager of beklaagde niet voor de Partij 
voor de Dieren, of als ondersteuning van 
een fractie, werkt of werkzaamheden 
(heeft) verricht (zoals gedefinieerd in 
hoofdstuk 2-i); 

i. over de gedraging al eerder een klacht is 
ingediend die al is behandeld; 

j. de gedraging langer dan twee jaar voor de 
indiening van de klacht heeft 
plaatsgevonden, tenzij het een gedraging 
betreft die mogelijk tevens een strafbaar 
feit inhoudt; 

k. het gaat om een gedraging waartegen de 
klager bezwaar had kunnen maken of 
beroep had kunnen of nog kan instellen; 

l. over de gedraging nog een 
(opsporings)onderzoek of vervolging loopt 
van de officier van justitie, omdat mogelijk 
sprake is van een strafbaar feit. 

m. het gewicht van de gedraging kennelijk 
onvoldoende is. 

Als de integriteitssecretaris van mening is dat 
er aanleiding is om de klacht niet in 
behandeling te nemen, deelt diegene dit zo 
spoedig mogelijk na ontvangst van de 
schriftelijke klacht schriftelijk en gemotiveerd 
aan de partijvoorzitter en adviseert hierover. 
De partijvoorzitter kan dit eventueel 
vertrouwelijk met het dagelijks bestuur 
bespreken. De partijvoorzitter bericht de 
klager uiterlijk binnen vier weken na 
ontvangst van de klacht over het niet in 
behandeling nemen daarvan. 

2. In behandeling nemen van de klacht 

Als een klacht in behandeling wordt 
genomen, wordt dit door de 
integriteitssecretaris zo spoedig mogelijk, 
uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk aan de 
klager meegedeeld. Ook wordt de 
samenstelling van de klachtencommissie 
medegedeeld. De klager ontvangt van de 
klachtencommissie een schriftelijke 
uitnodiging voor een hoorzitting. De 
voorzitter van de klachtencommissie stelt in 
dat geval de beklaagde hiervan direct 
schriftelijk op de hoogte, en verstrekt een 
afschrift van de klacht en eventueel daarbij 
ingediende andere stukken aan beklaagde. 
Ook de beklaagde ontvangt een schriftelijke 
uitnodiging voor een hoorzitting. Zowel klager 
als beklaagden krijgen bij aanvang van het 
onderzoek de klachtenregeling toegestuurd. 

De partijvoorzitter informeert op dit moment 
het partijbestuur dat er een onderzoek gaat 
plaatsvinden. 

3. Het horen van klager, beklaagde en 
eventueel andere betrokkenen 

De klachtencommissie onderzoekt de klacht 
door klager en beklaagde, afzonderlijk van 
elkaar, te horen. De hoorzittingen zijn 
besloten. Klager en beklaagde kunnen zich bij 
het onderzoek door de klachtencommissie 
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon 
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of een zelfgekozen raadspersoon. De 
klachtencommissie wijst hen hier op bij de 
schriftelijke uitnodiging voor de hoorzitting. 

De klachtencommissie is bevoegd anderen 
(derden/getuigen) te horen, al dan niet op 
verzoek van klager of beklaagde. Alle 
personen die bij het klachtenonderzoek over 
ongewenst gedrag zijn betrokken, zijn 
verplicht tot geheimhouding betreft alle 
informatie die is besproken of aan de orde is 
gesteld. 

4. Hoor en wederhoor 

De klachtencommissie past hoor en 
wederhoor toe. De klachtencommissie zorgt 
ervoor dat beklaagde tijdig op de hoogte is 
van de klacht. Er worden doorgaans meer 
zittingen gehouden waarop betrokkenen 
gehoord worden. Omdat klager en beklaagde 
in eerste instantie buiten elkaars 
aanwezigheid worden gehoord, kan het nodig 
zijn dat klager en beklaagde nogmaals worden 
gehoord om te reageren op passages of 
volledige ondertekende gespreksverslagen. 
Aan de klachtencommissie wordt overgelaten 
op welke wijze het wederhoor wordt 
gerealiseerd. 

5. Verslaglegging 

Van iedere hoorzitting wordt door de 
klachtencommissie een verslag gemaakt. De 
commissie bepaalt tevoren de aard van het 
verslag (op hoofdlijnen, samenvattend, 
woordelijk). Het verslag wordt door de 
gesprekspartner voor akkoord of gezien 
ondertekend, al dan niet voorzien van 
kanttekeningen. Gesprekspartners kunnen 
schriftelijk reageren op het verslag voor zover 
betrekking hebbend op de eigen inbreng. De 
schriftelijke reactie wordt als bijlage 
toegevoegd aan het verslag. Feitelijke 
onjuistheden worden in het verslag 
gecorrigeerd. Het verslag is vertrouwelijk en 
wordt gebruikt als informatie voor het 

onderzoek. Klager, beklaagde en 
getuigen/derden dienen het aan hen 
voorgelegde verslag van het horen binnen 
tien werkdagen na verzending van het verslag 
ondertekend teruggestuurd te hebben aan de 
klachtencommissie. De commissie stelt na 
ontvangst van de schriftelijke reactie het 
verslag vast waarna het vastgestelde verslag 
wordt toegezonden aan de 
gesprekspartner(s). 

In het kader van hoor- en wederhoor kunnen 
gedurende het onderzoek klager, beklaagde 
en degene die hen ondersteunt 
(vertrouwenspersoon of raadsman), kennis 
nemen van alle ondertekende verslagen of 
relevante passages van ondertekende 
verslagen, van de door de klachtencommissie 
gevoerde gesprekken. De voorzitter van de 
klachtencommissie is bevoegd om te bepalen 
op welk moment dat gebeurt tijdens het 
onderzoek. Klager en beklaagde kunnen 
mondeling of schriftelijk reageren op de 
verslagen of relevante passages. 

6. Externe deskundigheid 

Het is noodzakelijk dat de klachtencommissie 
een klacht met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid behandelt. Dit vereist de 
nodige deskundigheid. De klachtencommissie 
kan zich indien nodig laten bijstaan door (een) 
externe deskundige(n). Gelet op mogelijke 
kosten, gaat dit altijd in overleg met de 
partijvoorzitter. 

7. Onderzoeksrapport 

1. Rapport van bevindingen en advies 

De klachtencommissie brengt haar rapport 
van bevindingen en advies aan de 
partijvoorzitter uit binnen tien weken na het 
in behandeling nemen van de klacht. Deze 
termijn kan met vier weken worden verlengd. 
Een verlenging wordt tijdig schriftelijk 
meegedeeld aan klager en beklaagde door de 
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voorzitter van de klachtencommissie. 
Eventuele langere verlenging is alleen 
mogelijk onder vermelding van gemotiveerde 
argumenten van de klachtencommissie aan 
de partijvoorzitter. 

De commissie duidt partijleden en 
werknemers van de Partij voor de Dieren in 
het rapport uitsluitend aan met hun functie 
(namen worden niet vermeld). 

2. Klacht is gegrond of ongegrond 

De klachtencommissie doet in het rapport van 
bevindingen en het eventuele advies 
uitspraak over de gegrondheid van de klacht. 
Een klacht is gegrond, indien aannemelijk is 
dat het ongewenste gedrag heeft 
plaatsgevonden. 

3. Afschrift definitief rapport 

De klachtencommissie brengt klager en 
beklaagde op de hoogte van het feit dat zij 
het rapport van bevindingen met de 
partijvoorzitter heeft gedeeld. 

De partijvoorzitter stuurt de klager en 
beklaagde(n) een afschrift van het definitieve 
rapport of een gedeeltelijk afschrift in het 
geval het onderzoek breder is dan de klacht, 
tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. 
Het rapport is vertrouwelijk en wordt 
vertrouwelijk behandeld. 

4. Dossier en verslaglegging 

De dossiers van de klachtencommissie 
worden bewaard in het vertrouwelijke archief 
van de partij. Zij zijn alleen toegankelijk voor 
de partijvoorzitter en de integriteitssecretaris. 
De klachtencommissie houdt de regelgeving 
rondom de Algemene verordening 
gegevensbescherming (Avg) in acht. 

8. Bekendmaking eindoordeel en 
maatregel 

1. Termijn afhandeling klacht 

Een klacht wordt binnen tien weken na 
ontvangst van de schriftelijke klacht door de 
partijvoorzitter afgehandeld. De 
klachtencommissie heeft binnen tien weken 
haar rapport van bevindingen en haar advies 
en eventuele aanbevelingen aan de 
partijvoorzitter uitgebracht. Indien nodig, kan 
deze termijn met vier weken worden 
verlengd. 

2. Afhandeling van de klacht 

Wanneer de klacht gegrond is deelt de 
partijvoorzitter de bevindingen van het 
onderzoek met het partijbestuur. Het 
partijbestuur beslist over een eventuele 
sanctie. In het geval een partijbestuurder 
betrokken is, beslist het partijbestuur 
exclusief de betrokkene(n) over een 
eventuele sanctie. 

De partijvoorzitter brengt klager en beklaagde 
schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van 
de bevindingen van het onderzoek naar de 
klacht ongewenst gedrag en van de eventuele 
conclusies of consequenties die daaraan 
worden verbonden. De conclusies of 
consequenties worden ook gedeeld met de 
voorzitter van de klachtencommissie en, voor 
zover een vertrouwenspersoon betrokken is, 
die vertrouwenspersoon. Als het partijbestuur 
afwijkt van het eindoordeel van de 
klachtencommissie wordt in de conclusies 
gemotiveerd de reden voor die afwijking 
gemeld. 

 

In het geval dat het partijbestuur overweegt 
disciplinaire of andere maatregelen tegen 
beklaagde te nemen, geeft het beklaagde de 
gelegenheid diens zienswijze op het door hem 
voorgenomen besluit kenbaar te maken. 
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9. Jaarlijkse rapportage 

1. Registratie en jaarlijkse rapportage 

De integriteitssecretaris stelt jaarlijks een 
rapportage op over de uitvoering van deze 
klachtenregeling. De rapportage bevat in 
ieder geval informatie over het aantal 
klachten, een indicatie van de aard van de 
klachten en de strekking van de adviezen die 
zijn uitgebracht. De informatie die wordt 
opgenomen in de jaarlijkse rapportage wordt 
geanonimiseerd opgenomen en is niet 
herleidbaar naar personen. De 
integriteitssecretaris stuurt de rapportage ter 
bespreking aan het partijbestuur. Het verslag 
wordt ter informatie gedeeld met de externe 
vertrouwenspersoon. In het algemene 
jaarverslag van de Partij voor de Dieren wordt 
informatie opgenomen over het aantal 
klachten en eventuele onderzoeken. 
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