Reglement Commissie van Wijzen Kifid

Het Bestuur van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft, gelet op
artikel 11 lid 5 van het Kostenreglement Kifid, op 16 december 2012 het volgende reglement
vastgesteld.

Artikel 1:

Definities

In dit reglement worden de definities en begrippen gebruikt overeenkomstig het gestelde in artikel
1 van de Statuten, die zijn vastgesteld door het Bestuur van Kifid in de vergadering van 23
september 2011.

Artikel 2:

Algemeen

2.1

De commissie wordt op verzoek van de Brancheorganisaties ingesteld door het Bestuur,
indien sprake is van een overschrijding van de totale begroting.

2.2

De commissie heeft tot taak de extra uitgaven die hebben geleid tot de overschrijding van
de totale begroting te toetsen op doelmatigheid.

Artikel 3:

Werkzaamheden

3.1

De commissie bepaalt haar eigen werkwijze.

3.2

Kifid voorziet in het secretariaat van de commissie.

3.3

De bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie worden na beëindiging
van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van het Bestuur van Kifid.

Artikel 4:

Informatie

De commissie kan inzage vorderen van de zakelijke gegevens en bescheiden van Kifid, voor
zover dat voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 5:

Verslag

5.1

De commissie brengt het verslag met haar bevindingen schriftelijk uit aan de Minister van
Financiën, de Brancheorganisaties en het Bestuur.

5.2

Het verslag bevat in ieder geval een beoordeling van de extra uitgaven die hebben geleid
tot de overschrijding van de totale begroting.

Artikel 6:

Kosten

De kosten die samenhangen met de benoeming en de werkzaamheden van de commissie worden
met de Aangeslotenen verrekend op de in het Kostenreglement onder Tekortregeling beschreven
wijze.

Artikel 7:

Wijziging

Dit reglement kan worden gewijzigd door het Bestuur, na raadpleging van de Brancheorganisaties.

Artikel 8:

Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Commissie van Wijzen Kifid.

Artikel 9:

Datum inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012.

Den Haag, 16 december 2012
De Voorzitter
Mr. A. Hammerstein

