
Beste Algemene Ledenvergadering ,  

 

Op vrijdag 18 september 2020 werden wij als geschillencommissie, samen met alle PerspectieF leden, 

op de hoogte gesteld door onze secretaris over het aftreden van Michiel Boer als vicevoorzitter en 

penningmeester. Wij werden verrast door dit bericht, een wending die zowel wij als 

geschillencommissie zeer betreuren. Helaas heeft een verschil van inzicht en communicatie binnen het 

bestuur tot dit besluit geleid.  

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 september 2020 bleek het bericht van het aftreden van 

Michiel veel vragen op te roepen bij de leden, zowel inhoudelijk als procedureel. Dit vormde dan ook 

de aanleiding voor een aantal bezorgde leden om een motie in te dienen met het verzoek aan de 

geschillencommissie om de gang van zaken rondom het geschil binnen het bestuur, zoals besproken 

tijdens de vergadering, te onderzoeken en duidelijkheid te geven over de te volgen procedure bij 

toekomstige bestuursgeschillen. Middels deze brief willigen we dit verzoek aan de geschillencommissie 

graag in. 

 

Over het eerste punt, de gang van zaken rondom het geschil binnen het bestuur, zijn we graag kort en 

richten we ons hoofdzakelijk op het proces. Het geschil focuste zich rondom een verschil van inzicht 

en communicatie binnen het bestuur. De geschillencommissie was niet op de hoogte van dit geschil 

en heeft dus ook geen rol gespeeld in het besluit tot aftreden van de vicevoorzitter en penningmeester. 

Toen we hier bericht over ontvingen, heeft de voorzitter van de geschillencommissie contact gezocht 

met de voorzitter van het landelijk bestuur die vervolgens kort de stand van zaken heeft toegelicht. De 

geschillencommissie was, echter, graag vroegtijdig ingeschakeld om de probleemstelling en mogelijke 

oplossing van het geschil helder te krijgen. We vergelijken dit graag met het beeld van een brandweer: 

als er een brand is, moeten we wel weten dat we kunnen blussen. En als de brand er eenmaal is, 

kunnen we ook blussen als we erbij worden gehaald, dat was nu helaas niet het geval.  

In de week voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering werden we als 

geschillencommissie benaderd om het bestuur te ondersteunen bij de verdere afwikkeling van het 

geschil. De voorzitter van de geschillencommissie heeft in dit kader contact gehad met zowel Michiel 

Boer, de voorzitter en de secretaris van het landelijk bestuur. In deze gesprekken is de casus nogmaals 

kort besproken voor wederzijdse verheldering, maar lag de focus vooral op de toekomst. 

 

Op basis van bovengenoemde gesprekken, de gevoerde mailwisseling en de bespreking tijdens de 

Algemene Ledenvergadering van 26 september 2020 meent de geschillencommissie dat er geen 

aanleiding is om wijzigingen door te voeren in de te volgen procedure bij (bestuurs)geschillen binnen 



PerspectieF. Wel doen we graag een sterke aanbeveling om tijdig aan te kloppen bij de 

geschillencommissie wanneer er sprake is van een geschil, hoe groot of hoe klein deze ook lijkt. In een 

vroeg stadium zijn we als geschillencommissie het beste in staat om mee te denken en waar nodig te 

bemiddelen of een besluit te nemen. Een geschil kan plaatsvinden binnen het bestuur, maar ook 

binnen een projectgroep, commissie of tussen leden onderling. Er hoeft onderling geen consensus te 

zijn alvorens men naar de geschillencommissie kan stappen: een (bestuurs)lid kan hier als individu toe 

besluiten. Dit kan ook al als het geschil zelf nog niet helder verwoord is, daar kan de 

geschillencommissie ook bij helpen. 

 

Om tegemoet te komen aan de wens van de Algemene Ledenvergadering om de te volgen procedure 

bij (bestuurs)geschillen te verduidelijken, vatten we de vastgestelde procedure hieronder kort samen. 

De  volledige procedure, de werkwijze en de samenstelling van de commissie van beroep kunt u vinden 

in het huishoudelijk reglement (Hoofdstuk 6 over de commissie van beroep) en de statuten (artikel 20. 

Commissie van Beroep). 

 

Geschillenprocedure 

De commissie van beroep onderzoekt en beslecht in eerste en enige instantie geschillen tussen 

leden en organen van PerspectieF dan wel tussen organen van PerspectieF onderling. De 

commissie van beroep is uitsluitend bevoegd indien het geschil betrekking heeft op de 

uitlegging van de statuten en het huishoudelijk reglement, op het functioneren van 

projectgroepen en afdelingen, op gevaar voor de goede naam van PerspectieF en als het 

geschil voortvloeit uit het functioneren van het lid in verenigingsverband, behoudens 

bijzondere gevallen (artikel 30.6 Huishoudelijk reglement). 

 

De procedure bij een (dreigend) geschil is, vereenvoudigd, als volgt: 

1. Neem contact op via het postadres van het landelijk bureau van PerspectieF of per mail 

(geschillencommissie@perspectief.nl) met de commissie van beroep. 

2. Zorg dat de volgende zaken duidelijk zijn: 

a. naam en contactgegevens van indiener en datum van indienen; 

b. het orgaan en/of de betrokkenen bij het geschil; 

c. een duidelijke omschrijving van het geschil en/of de beslissing waarover een verschil 

van mening is. 

3. De geschillen commissie zal vervolgens een te volgen werkwijze vaststellen en bepalen of zij 

bevoegd is om een besluit te nemen aangaande het geschil of dat zij slechts een bemiddelende 

rol zal vervullen. Wanneer een besluit van de geschillencommissie gevraagd wordt, zal zij, bij 
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normale omstandigheden, binnen 10 weken een uitspraak doen. Een traject van bemiddeling 

is maatwerk en zal gericht zijn op het verhelderen van en het komen tot een gezamenlijke 

oplossing van het geschil. 

 

NB De leden van de geschillencommissie dienen geheimhouding te bewaren ten aanzien van 

al hetgeen zij in de uitoefening van hun taak aan mededelingen, documentatie en overige 

informatie ontvangen (artikel 31.1 Huishoudelijk Reglement). 

 

We hopen dat we middels deze brief de gang van zaken rondom het ontstane geschil hebben 

verduidelijkt en dat bij een toekomstig (bestuurs)geschil de te volgen procedure duidelijk is. Tenslotte, 

lijkt het ons wenselijk als de voorzitter van de geschillencommissie met elke nieuwe voorzitter van 

PerspectieF bij het aantreden als voorzitter een kop koffie drinkt, zodat de procedure bij een (dreigend) 

geschil van begin af aan helder is.  

 

Hartelijke groet,  

 

De geschillencommissie 

 Matthijs de Snoo 

 Lodewijk Tax 

 Annemarie Foppen 

 

 

 

 

 


