Krom 6 araştırmasıyla ilgili şikâyetiniz
mi var? Tilburg Belediyesinde çalışanların
sorunu ele alış şeklinden veya RIVM
tarafından gerçekleştirilen araştırmanın
yürütülme biçiminden memnun değil
misiniz? Tilburg krom 6 bağımsız araştırma
komisyonu hakkında şikâyetiniz mi var?
O zaman Tilburg krom 6 bağımsız güven ve
şikâyet komisyonu ile iletişime geçin.
Komisyon sizi dinliyor ve sizinle birlikte
düşünüyor. Komisyon, gerekli durumlarda
Tilburg Belediyesine danışmanlık da
sağlamaktadır. Komisyon tarafından verilen
tavsiyeler önemlidir ve belediye tarafından
kolayca göz ardı edilemez.
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Krom 6 güven ve şikâyet komisyonu
benim için ne yapabilir?

Güven ve şikâyet komisyonuna hangi
durumlarda başvuramam?

•	Krom 6 sorununun ortaya çıkmasından
bu yana memnuniyetsizlik yaşamanıza
neden olan konularla ilgili şikâyetlerinizi
alır. Komisyon öncelikle şikâyetinizi
değerlendirir. Komisyonun haklı bulması
durumunda, şikâyetinizi komisyona
bizzat açıklayabilirsiniz. Siz şikâyetinizi
anlatırken karşı taraftan da daha fazla
bilgi sağlaması istenebilir. Ardından
komisyon bir karara vararak bu kararı
tarafınıza mektupla bildirir. Gerekli
hâllerde komisyon, kararını şikâyetinizi
ele almaktan sorumlu olan karşı
tarafa da bildirir. Bu bildirim, tavsiye
niteliğindedir.

•

t ROM’da gerçekleştirdiğiniz işlerle ilgili
şikâyetiniz olması durumunda

•

t ROM’da çalıştığınız dönemdeki iş
koşullarıyla ilgili şikâyetiniz olması
durumunda

•

t ROM’da çalışmak zorunda olmanızla
ilgili şikâyetiniz olması durumunda

•	Şikâyette bulunmak değil de gizli bir bilgi
mi vermek istiyorsunuz? Bu durumda,
bildiklerinizi aktarmak için komisyondan
randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Bu konular, Tilburg krom 6 bağımsız
araştırma komisyonu tarafından
araştırılmaktadır.

Güven ve şikâyet komisyonunda kimler yer alıyor?
Komisyon üç kişiden oluşmaktadır. Komisyon, Tilburg Belediyesi ve Tilburg krom 6
araştırma komisyonundan bağımsızdır. Güven ve şikâyet komisyonunda aşağıdaki kişiler
yer almaktadır:
• Rik Schuurmans, Zorg van de Zaak’ta Hukuki İşler Başkanı (başkan)
• Marie-José van Dijke, GMID’de güvenilir kişi ve Arbo proje müdürü (Zorg van de Zaak
Netwerk’in bir parçası)
• Paul Zoontjens, Tilburg Üniversitesi’nde eğitim hukuku profesörü

Güven ve şikâyet komisyonu kendileriyle iletişim kurduğumda bunu Tilburg
Belediyesine bildiriyor mu?
İzniniz olmadan, komisyona verdiğiniz bilgi veya bulunduğunuz şikâyet belediyeye
hiçbir koşul altında bildirilmemektedir. Komisyona boşuna güven komisyonu
denmemektedir.

Kimler güven ve şikâyet komisyonuna başvurabilir?
2004-2011 yılları arasında Tilburg’da NS-NedTrain sahasında tROM’da çalışmış
olan herkes başvurabilir. Ayrıca bu kişilerin aile bireyleri ile vekilleri de komisyona
başvurabilir.

Güven ve şikâyet komisyonu ile nasıl iletişime geçebilirim?
Şikâyetinizi veya randevu talebinizi yazılı olarak bildirmeniz gerekir. Bu broşürün arka
kısmında yer alan formu doldurarak posta ile şu adrese gönderin:
Vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag
Veya şu adrese e-posta gönderin: klachtencommissietilburg@caop.nl
Sorunuz mu var? Komisyona klachtencommissietilburg@caop.nl adresinden veya
070 - 376 57 46 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Şikâyetimi veya randevu talebimi göndermeme kim yardımcı olabilir?
İsterseniz size Rechtswinkel Tilburg yardımcı olabilir. Rechtswinkel tarafından sağlanan
yardım ücretsizdir. Rechtswinkel’in adresi: Ringbaan-West 96, 5046 VA Tilburg.
Ayrıca Rechtswinkel’e Sayın Jacqueline Willemen aracılığıyla da ulaşabilirsiniz:
jacqueline@rechtswinkeltilburg.nl veya 013 - 535 31 35 numaralı telefon.

ŞİKÂYET BAŞVURUSU
Şikâyetçinin kişisel bilgileri
İsim:

E-posta:

Adres: 			

Telefon:

Şikâyetin açıklaması (burada şikâyetinizin nedenini ve mümkünse şu ana kadar konuyla ilgili 		
yaptığınız girişimleri belirtin)

Bu şikâyetle ilişkili belgeniz var mı? (varsa ekleyin)
Tarih:                                      Şikâyetçinin imzası:
Yer:

RANDEVU TALEBİ BAŞVURUSU
Başvuru sahibinin kişisel bilgileri
İsim:

E-posta:

Adres: 			

Telefon:

Talebin açıklaması (burada komisyonla neden görüşmek istediğinizi belirtin)

Tarih:                                      Talep sahibinin imzası:
Yer:

