ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت
ﻟﺘﻴﻠﺒﻮرخ ﻛﺮوم6
هل لديك شكاية حول مسألة التحقيق يف الكروم  6؟
هل أنت غري راض عن طريقة ترصف مسؤويل بلدية تيلبورخ يف هذه
القضية ؟
أو غري راض عن كيفية إجراء التحقيق من طرف املعهد املليك للصحة
العمومية والبيئة  RIVM؟
أو لديك شكاية تتعلق بالjلجنة املستقلة للتحقيق يف قضية كروم 6
تيلبورخ ؟
اتصل إذن باللجنة املستقلة للثقة والشكايات حول قضية كروم 6
تيلبورخ.
اللجنة تصغي إليك بكل إمعان وتأخذ آراءك بعني االعتبار .تقدم اللجنة
مشورتها عند الرضورة لبلدية تيلبورخ ,ورأيها مهم ال ميكن للبلدية أن
تتجاهله دون مربر.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت
ﻟﺘﻴﻠﺒﻮرخ ﻛﺮوم6
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ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت
ﻟﺘﻴﻠﺒﻮرخ ﻛﺮوم6

ماذا ميكن للجنة الثقة والشكايات حول كروم  6القيام به من

ماهي الحاالت التي ال يحق لك فيها االتصال بلجنة الثقة

أجلك ؟

والشكايات ؟

• تتلقى شكاياتك حول ماال يرضيك منذ الكشف عن قضية كروم
 .6تبدأ اللجنة بالنظر يف شكايتك وإذا تبني لها أنها يف محلها فإنها
ستستدعيك لتقديم توضيحات إضافية .وسيطلب يف اآلن ذاته من
الطرف اآلخر أن يزود اللجنة مبعلومات إضافية .بعد ذلك تتوصل
اللجنة إىل خالصة وتوفيك بها عن طريق الربيد .وإن اقتىض الحال،
تويف اللجنة الطرف اآلخر املسؤول عن الترصفات موضوع شكايتك
بهذه الخالصات .هذه استشارة.

• إذا كانت شكايتك تتعلق بأشغال قمت بها لدى

• ليست لديك أية شكاية ،لكنك تريد أن تحيك شيئا ،ميكنك يف هذه
الحالة أن تطلب من اللجنة إعطاءك موعدا حتى تتمكن أن تبوح
مبا يجول يف خاطرك.

• إذا كانت شكايتك تتعلق بظروف العمل لدى

tROM

tROM

• يف حال كونك تعترب أنه قد تم اجبارك عىل العمل لدى

tROM

تتم دراسة هذه املسائل من طرف اللجنة املستقلة للبحث يف قضية
كروم  6تيلبورخ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت
ﻟﺘﻴﻠﺒﻮرخ ﻛﺮوم6

من هم أعضاء لجنة الثقة والشكايات ؟
تكون لجنة الثقة والشكايات من ثالثة أفراد ،وهي مستقلة متاما عن بلدية تيلبورخ وعن لجنة التحقيق حول قضية كروم  6تيلبورخ.
تتألف لجنة الثقة والشكايات من:
• ريك شورمانس ،املسؤول عن الشؤون القانونية لدى ( Zorg van de Zaakرئيسا)
• ماري جوزي فان دايك ،رئيسة مرشوع  Arboوأمينة لدى ( GIMBجزء من شبكة )Zorg van de Zaak
• بول زونتينس ،أستاذ القانون التعليمي يف جامعة تيلبورخ

		

هل ستخرب لجنة الثقة والشكايات بلدية تيلبورخ يف حال اتصايل بها ؟
شكايتك أو أي معلومات تديل بها للجنة ال تتوصل بها البلدية دون إذن مسبق منك .فهذه اللجنة مل تسم بلجنة الثقة دون سبب.

		

من ميكنه االتصال بلجنة الثقة والشكايات ؟
		

كل من اشتغل لدى  tROMيف املدة بني  2004و  2011يف ورش  NS-Ned Trainبتيلبورخ يحق له تقديم شكاية أو طلب الحصول عىل موعد ،كام
يحق ذلك ألفراد عائلة أو وكالء هؤالء األشخاص.

كيف ميكنني االتصال بلجنة الثقة والشكاوي ؟
		

شكايتك أو طلبك الحصول عىل موعد يجب أن يتم كتابيا
امأل االستامرة املوجودة عىل ظهر هذا املنشور اإلعالمي و أرسلها عن طريق الربيد إىل:

Vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag

klachtencommissietilburg@caop.nl :

أو ارسل بريدا الكرتونيا إىل
هل لديك استفسار ؟ ميكنك االتصال باللجنة عىل العنوان االلكرتوينklachtencommissietilburg@caop.nl :

070 - 376 57 46

أو عىل الرقم الهاتفي:

من ميكنه مساعديت يف تقديم شكايتي أو طلب الحصول عىل موعد ؟
		

مركز االستشارة لبلدية تيلبورخ ميكنه مساعدتك إذا رغبت يف ذلك .املساعدة املقدمة من طرف مركز االستشارة مجانية .عنوان مركز االستشارة هو:

Ringbaan-West 96, 5046 VA Tilburg

كام ميكنك االتصال بهم عن طريق السيدة جاكلني فيلامن :
 jacqueline@rechtswinkeltilburg.nlأو عىل الرقم الهاتفي:

013 - 535 31 35

تقديم شكاية
معلومات متعلقة باملشتيك

							
االسم:

الربيد االلكرتوين:

							
العنوان:

الهاتف:

تحديد الشكاية (وضح هنا موضوع شكايتك واإلجراءات التي قد تكون قمت بها) .

هل لديك وثائق لها عالقة بهذه الشكاية ؟ يف حال االيجاب ألحقها بالشكاية
توقيع املشتيك:
		
التاريخ:
املكان:

تقديم شكاية
معلومات متعلقة باملشتيك

							
االسم:

الربيد االلكرتوين:

							
العنوان:

الهاتف:

تحديد الطلب (وضح هنا أسباب طلبك التحدث إىل اللجنة)

التاريخ:
املكان:

		

توقيع الطالب:

