Mandaatbesluit Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
betreffende de behandeling van klachten overeenkomstig de Klachtenregeling ccmo

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (ccmo) verleent hierbij aan haar algemeen
secretaris en – in voorkomende gevallen – aan haar voorzitter de bevoegdheid om namens de ccmo
de op de ccmo betrekking hebbende klachten te behandelen overeenkomstig de Klachtenregeling ccmo.
Alvorens de algemeen secretaris of de voorzitter de klager in kennis stelt van de bevindingen en de
conclusies naar aanleiding van de klacht, stelt hij de leden van de ccmo ter plenaire vergadering in de
gelegenheid tot het maken van opmerkingen c.q. het geven van aanvullingen naar aanleiding van de
inhoud van deze bevindingen en conclusies.
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek,
voor deze,

Prof dr AF Cohen,
vice-voorzitter
Den Haag, 11 september 2003
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Toelichting
Dit mandaat geeft de algemeen secretaris van de ccmo de bevoegdheid om namens de ccmo klachten
af te doen conform de procedure in de Klachtenregeling ccmo. In voorkomende gevallen verleent de
ccmo middels dit mandaat ook aan haar voorzitter de bevoegdheid namens haar klachten te
behandelen conform de voornoemde procedure, namelijk in die gevallen waarin de klacht betrekking
heeft op een gedraging van de algemeen secretaris zelf. In dat geval bepaalt de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) dat de algemeen secretaris de klacht niet zelf mag afhandelen.
De eis dat de klachtbehandelaar niet betrokken mag zijn geweest bij de gedraging waarover wordt
geklaagd, vloeit voort uit een zorgvuldige klachtbehandeling en is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze eis is overigens niet van toepassing als de klacht
betrekking heeft op een gedraging van het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan.
Onder klachtbehandeling wordt de gehele klachtprocedure verstaan, te weten het onderzoek naar de
klacht inclusief het voeren van de daarop betrekking hebbende correspondentie, het horen omtrent
de klacht, het op schrift stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en het trekken
van (eventuele) conclusies uit het onderzoek.
Middels dit mandaat wordt dus de gehele afdoening van de klacht aan de algemeen secretaris van de
ccmo gemandateerd. Het mandaat strekt zich ook uit tot het opstellen van de bevindingen en de
conclusies naar aanleiding van de klacht. Deze bevindingen en conclusies zijn niet gericht op
rechtsgevolg en de inkennisstelling van deze bevindingen en conclusies aan de betrokkene(n) is dus
geen besluit in de zin van de Awb.
Hoewel de ccmo formeel geen besluit neemt naar aanleiding van een klacht, is in het mandaat wel
bepaald dat alvorens de bevindingen en de conclusies naar aanleiding van de klacht aan de klager
worden meegedeeld, deze ter plenaire vergadering aan de ccmo worden voorgelegd. Hiermee worden
de leden van de ccmo in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken en/of aanvullingen te geven
op de inhoud ervan. Bovendien houdt de ccmo hiermee zicht op de uitoefening van de door haar
gemandateerde bevoegdheid.
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