
Regeling klachten ongewenst gedrag TU Delft in een notendop 

U wilt een klacht indienen of u heeft reeds een klacht ingediend. Vanzelfsprekend wilt u weten 
wat u kunt doen en wat u kunt verwachten. Deze informatiefolder is ervoor bedoeld u hierover 
te informeren. Degene die een klacht heeft ingediend wordt in deze folder klager genoemd en 
degene die is aangeklaagd wordt beklaagde genoemd.

 

Ongewenst gedrag 
Iedereen die meent ongewenst gedrag 
(bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, 
geweld of discriminatie) in de werk- of 
studiesfeer te ondervinden of te hebben 
ondervonden van een werknemer of 
student van de TU Delft kan zich wenden tot 
een vertrouwenspersoon of de 
klachtencommissie. Van ongewenst gedrag 
kan worden gesproken indien dit gedrag 
psychische of fysieke schade toebrengt aan 
een andere werknemer of student en dit 
gedrag ook maatschappelijk en objectief 
gezien als ongepast, hinderlijk, kwetsend, 
bedreigend of onacceptabel wordt gezien. 
De vertrouwenspersoon heeft een 
voorportaalfunctie. 

Klachtencommissie 
De behandeling van een zaak wordt 
uitgevoerd door drie leden, waar de 
onafhankelijke (plaatsvervangend) 
voorzitter en in ieder geval een vrouwelijk lid 
deel van uit maken. Als de klager of 
beklaagde student is in een zaak, dan is een 
van de commissieleden student. De taak 
van de klachtencommissie is om het 
College van Bestuur te adviseren over de 
gegrondheid van de klacht. De 
klachtencommissie wordt daarbij 
ondersteund door een secretaris van Legal 
Affairs. Het College van Bestuur neemt naar 

aanleiding van dit advies vervolgens de 
uiteindelijke beslissing op klacht. 

Onafhankelijkheid 
De klachtencommissie oordeelt 
onafhankelijk. De voorzitter en de 
plaatsvervangend voorzitter zijn van buiten 
de organisatie; ze zijn geen werknemer van 
de TU Delft. Ook is geen enkel commissielid 
op enige wijze betrokken geweest bij de 
vermeende ongewenste gedragingen.  

Start van de procedure 
Wanneer een klacht is ingediend bij de 
klachtencommissie, zal deze eerst 
beoordelen of de klacht ontvankelijk is. Dat 
houdt in dat de klacht aan enkele 
ontvankelijkheidseisen moet voldoen. Het is 
belangrijk dat u uw klacht schriftelijk indient. 
Daarbij dient het klaagschrift het volgende 
het bevatten: uw naam en uw adres, de 
dagtekening, een duidelijke omschrijving 
van het ongewenst gedrag. Ook dient het 
klaagschrift door u te zijn ondertekend. Als 
het gaat om een herhaalde klacht, dan 
moet er sprake zijn van nieuwe feiten en 
omstandigheden. Als de klachtencommissie 
oordeelt dat de klacht ontvankelijk is, wordt 
de klacht vervolgens inhoudelijk 
beoordeeld. U kunt ervoor kiezen dat 
iemand u bijstaat in de klachtenprocedure. 

Inhoudelijke beoordeling 
Het is belangrijk dat de betrokken partijen 
hun klaagschrift dan wel verweerschrift 
kunnen toelichten aan de 



klachtencommissie. Voorafgaand aan de 
hoorzitting worden de klager en beklaagde 
in de gelegenheid gesteld schriftelijk te 
reageren op elkaars klacht dan wel 
verweer. Vervolgens worden de klager en 
de beklaagde in de gelegenheid gesteld 
om te worden gehoord tijdens een 
hoorzitting.   

Inwinning van informatie 
De klachtencommissie kan voor de 
beoordeling van de klacht informatie 
opvragen bij de medewerkers en organen 
van de TU Delft. Ook kan de commissie 
inzage vragen van verschillende 
documentatie en correspondentie. 
Informatie die onder geheimhouding is 
verstrekt wordt niet verstrekt zonder de 
toestemming van de betrokken partijen. 
Bovendien is iedereen die betrokken is bij de 
behandeling van klacht tot geheimhouding 
verplicht.  

Duur van de procedure 
De klachtencommissie brengt binnen 10 
weken advies uit aan het College van 
Bestuur. Vervolgens doet het College van 
Bestuur binnen 4 weken uitspraak op de 
klacht. In principe duurt een procedure dus  
maximaal 14 weken. De precieze duur van 
de procedure is afhankelijk van de aard van 
de klacht en de beschikbaarheid van de 
betrokkenen. Dit heeft ermee te maken dat 
de klager en de beklaagde in principe in de 
gelegenheid moeten worden gesteld om te 
worden gehoord. 

Minnelijke schikking  
In principe zal de klachtencommissie 
voorafgaand aan de hoorzitting nagaan bij 
de betrokken partijen of een minnelijke 
schikking van de klacht mogelijk is. Als 

partijen daadwerkelijk tot een minnelijke 
schikking komen, wordt de behandeling van 
de klacht beëindigd. Overigens kan de 
klachtenprocedure in elk stadium worden 
stopgezet, bijvoorbeeld als er een oplossing 
is gevonden waarmee de betrokken 
partijen het eens zijn.  

Hoorzitting 
De klager en beklaagde worden in principe 
afzonderlijk van elkaar gehoord. Wel krijgen 
beide partijen na afloop van de hoorzitting 
een verslag, waarmee zij op de hoogte 
worden gebracht van wat de andere partij 
tijdens de hoorzitting heeft verklaard. De 
hoorzitting vindt achter gesloten deuren 
plaats.  

Eventuele consequenties 
Het College van Bestuur stelt de partijen 
schriftelijk in kennis van de beslissing op 
klacht en zendt gelijktijdig een afschrift van 
het advies van de klachtencommissie toe 
aan de partijen. Als het College van Bestuur 
beslist dat de klacht terecht is, kunnen er 
eventueel verschillende (disciplinaire) 
maatregelen worden opgelegd. Tegen de 
beslissing op klacht is een nadere 
klachtvoorziening mogelijk bij de Nationale 
Ombudsman.  

Vragen 
U kunt de volledige Regeling klachten 
ongewenst gedrag vinden op de website 
van de TU Delft: www.tudelft.nl > ‘Over TU 
Delft’ > ‘Organisatie’ > ‘Regelingen’ > 
‘Rechtsbescherming’ > ‘Regeling klachten 
ongewenst gedrag TU Delft’.  
Mocht u nog vragen hebben over de 
klachtenprocedure, dan kunt u contact 
opnemen met een secretaris van Legal 
Affairs via JZ@tudelft.nl. 

http://www.tudelft.nl/

