Protocol met betrekking tot de werkwijze van de
advies- en onderzoekscommissie
1.

Er bestaat een advies-en onderzoekscommissie binnen de Amsterdamse. De
commissie bestaat uit vijf leden en is divers samengesteld. Het bestuur benoemt de
voorzitter van de commissie. De overige commissieleden worden door de voorzitter
aangesteld na voorafgaande instemming van het bestuur.

2.

Indien zich binnen de Amsterdamse een conflict voordoet of sprake is van
grensoverschrijdend gedrag waarbij leden of derden zijn betrokken, kan het bestuur
de commissie schriftelijk verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de feiten en
de gang van zaken. Na afronding van het onderzoek brengt de commissie schriftelijk
verslag uit van haar bevindingen en haar advies aan het bestuur.
Het bestuur kan de commissie, zowel bij de indiening van het verzoek als tijdens de
behandeling daarvan, maar ook na de uitbrenging van het verslag, schriftelijk
verzoeken om te bemiddelen tussen de bij de desbetreffende kwestie betrokken
partijen en te streven naar de oplossing daarvan. Indien geen regeling wordt bereikt
kan de commissie desgevraagd het bestuur adviseren over de door het bestuur te
nemen beslissingen.

3.

Indien een vertrouwenspersoon van de Amsterdamse het bestuur adviseert of
verzoekt om een kwestie voor onderzoek, advies of bemiddeling voor te leggen aan
de commissie, dan zal het bestuur in beginsel daartoe besluiten.

4.

De voorzitter van de commissie bepaalt aan de hand van de inhoud van het verzoek
van het bestuur en voorts rekening houdende met de urgentie van de te behandelen
kwestie, de beschikbaarheid en expertise van de leden van de commissie, welke
leden van de commissie de kwestie zullen behandelen. De voorzitter kan een derde
die over een bijzondere expertise beschikt die van belang is voor de behandeling van
de kwestie toevoegen aan de commissie. Uitgesloten van deelname aan de
behandeling van de kwestie zijn die leden van de commissie die een zodanige relatie
hebben met de bij de kwestie betrokken personen dat twijfel kan rijzen over hun
onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

5.

De commissie stelt voor de behandeling van elke kwestie een door alle bij de
behandeling van de kwestie betrokken personen te ondertekenen
behandelingsprotocol op waarin in ieder geval navolgende uitgangspunten worden
opgenomen:
a. Tenzij anders is overeengekomen zullen de bij de behandeling betrokken personen
geheimhouding betrachten over het verloop van de behandeling, de inhoud van de
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aan de commissie verstrekte schriftelijke- en mondelinge informatie, het verloop en
de inhoud van mogelijk overleg over een regeling van de kwestie alsmede de inhoud
van een advies aan het bestuur. De bij de kwestie betrokken partijen ontvangen het
afsluitende bericht of advies van de commissie aan het bestuur.
b. Van ieder overleg dat door de commissie wordt gevoerd met de bij de kwestie
betrokken partijen en personen zal de commissie een schriftelijke samenvatting
opstellen en het concept daarvan ter goedkeuring aan de desbetreffende partijen of
personen voorleggen. Dit geldt ook voor het mogelijk met het bestuur tijdens de
behandeling gevoerde overleg.
6.

Het behoort tot de bevoegdheid van het bestuur om te beslissen of en zo ja op welke
wijze en in welke omvang de leden van de Amsterdamse worden geïnformeerd over
de uitkomst van de behandeling van de kwestie. De commissie zal het bestuur
hierover adviseren.
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