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Protocol ‘Regeling melden (vermoeden) 

integriteitsschending (Klokkenluidersregeling)’ 

 

 
Wat is integriteit?   

Integriteit heeft alles te maken met normen en waarden en respect en oog hebben voor de belangen 

van anderen. Integriteit is ook een persoonlijke eigenschap. Wij zien een ieder die op de hoogte is van 

een mogelijke integriteitsschending als verantwoordelijke personen met een goed 

inschattingsvermogen. Meldingen kunnen worden gedaan door werknemers maar ook door 

vrijwilligers, stagiairs, zzp-ers en bijvoorbeeld aandeelhouders (in de regeling aangeduid als melders).  

  

Regeling  

In deze regeling Melden (vermoeden) Integriteitsschending (klokkenluidersregeling) is de procedure 

omschreven op welke wijze een melder een (vermoeden van een) integriteitsschending kan melden en 

zijn de acties beschreven die de organisatie onderneemt naar aanleiding van een melding.   

  

Artikel 1.  Begripsomschrijving  

Een integriteitsschending kan plaatsvinden op 3 niveaus.  

1. pesten, discriminatie, intimidatie, agressie (ongewenst gedrag) – een persoon ondervindt schade  

2. fraude, belangenverstrengeling  - de organisatie ondervindt schade  

3. overtreding van de wet, dreigend gevaar voor volksgezondheid, dreigend gevaar voor goed 

functioneren openbare dienst– de maatschappij als geheel ondervindt schade (misstand conform de 

wettelijk omschrijving in de wet Huis voor Klokkenluiders).  

  

1. Valt onder klachtenregeling ongewenst gedrag  

2. Valt onder regeling melden (vermoeden) integriteitsschending  

3. Valt onder regeling melden (vermoeden) integriteitsschending   

  

Artikel 2.  Melden   

  

2.1. Bij een vertrouwenspersoon   

De melder kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon van CVP-Plus. Op aanwijzing van de directie 

zijn deze vertrouwenspersonen benoemd. Zij kunnen melders  adviseren en ondersteunen bij het doen 

van een melding van (een vermoeden van) een integriteitsschending. De vertrouwenspersoon kan ook 

optreden als procesbewaker bij de meldingsprocedure. De vertrouwenspersoon functioneert met 

gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de organisatie. 

De vertrouwenspersoon kan bij zwaarwegende reden melden namens de melder, zonder zijn/haar 

naam kenbaar te maken. Bij zwaarwegende redenen kan de vertrouwenspersoon ook zelf een melding 

doen.   

  

2.2. Bij leidinggevende of directie  

Vermoedt of constateert een melder dat er van een misstand sprake is, dan verzoekt de organisatie de 

persoon dringend om hiervan melding te maken. De organisatie nodigt de melder van harte uit om 

een vermoeden van een misstand al eerste binnen de organisatie te melden. Uitdrukkelijk wordt 

vermeld dat een melder het recht heeft om direct de externe kanalen te benutten.  
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Degene die de melding intern heeft ontvangen, draagt deze over aan de hoogst leidinggevende, die  

verantwoordelijk is voor een adequate afhandeling daarvan. Hij legt de melding schriftelijk vast en laat 

die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De 

ontvanger van de melding stuurt een ontvangstbevestiging aan de melder die een vermoeden van een 

misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.   

Vervolgens wordt de melding geverifieerd en een onderzoek gestart. Een ieder is tot geheimhouding 

verplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens en informatie die hem of haar ter 

kennis zijn gesteld. Dit geldt voor gegevens waarvan hij of zij het vertrouwelijk karakter kent of 

redelijkerwijs kan vermoeden.  

  

2.3. Termijnen  

Binnen een periode van drie maanden vanaf het moment van de interne melding wordt de melder door 

de directie/voorzitter van bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt over 

de melding. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Voor een externe 

melding geldt een termijn van zes maanden.  

  

De melder en degene aan wie (het vermoeden van) de integriteitsschending is gemeld behandelen de 

melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het bevoegd gezag wordt geen informatie gegeven 

aan derden binnen of buiten de organisatie, uitgezonderd situaties zoals genoemd onder externe 

melding (artikel 4). Bij het geven van informatie wordt de naam van de melder niet genoemd en 

wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de melder voor zover mogelijk gewaarborgd 

is.  

De identificatiegegevens van de melder worden niet meegenomen in de communicatie naar derden. 

De communicatie over de integriteitsschending wordt zodanig geobjectiveerd, dat de identiteit van de 

melder niet uit de informatie kan worden afgeleid.  

    

  

Artikel 3.  Vertrouwelijk melden  

De melder kan besluiten dat zijn naam niet bekend gemaakt mag worden in de organisatie. De 

vertrouwenspersoon kan de melding dan doorleggen in de organisatie met bescherming van de 

identiteit van de melder. Die bescherming is niet oneindig: bv bij het starten van een juridisch traject 

door de aangeklaagde.  

  

Een anonieme melding wordt niet in behandeling genomen, ze worden wel geregistreerd.   

  

Artikel 4.  Externe melding  

De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding een redelijk vermoeden 

van een integriteitsschending genoemd onder artikel 1 punt 3 (een misstand) te allen tijden melden 

bij een externe derde partij.  

Hierbij willen we de melder de volgende uitgangspunten meegeven bij zijn/haar overweging:  

De melder:  

• heeft intern gemeld maar is het niet eens met het standpunt van de directie/het bestuur en 

van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;  

• heeft intern geen standpunt ontvangen binnen de termijn(en).  

• beoordeelt de situatie als acuut gevaarlijk, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend 

maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;  

• kan in redelijkheid vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;  
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• voorziet een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van 

bewijsmateriaal;  

• heeft het vermoeden dat een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde 

misstand, de misstand niet heeft weggenomen;  

  

De externe partij:  

De externe partij die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt, zoals de 

bijvoorbeeld Inspectie voor de Gezondheidszorg of Onderwijs of Kinderopvang, de 

Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie.  

Een melder kan zich ook richten tot het Huis voor Klokkenluiders i.v.m. de wet Huis voor 

Klokkenluiders voor de semipublieke en private sector. Deze organisatie verstrekt vertrouwelijk, 

onafhankelijk en gratis advies, informatie en ondersteuning. Het Huis voor Klokkenluiders kan bij 

een redelijk vermoeden van een misstand een onafhankelijk onderzoek starten binnen de 

organisatie.  

   

Artikel 5.  Rechtsbescherming van de melder  

De melder (en indien van toepassing de vertrouwenspersoon) die met inachtneming van de bepalingen 

in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn 

positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Hetzelfde geldt voor degene waar de melding 

betrekking op heeft tot het moment waarop het gemelde is bewezen.  

Indien er een onderzoek wordt gestart, geldt deze rechtsbescherming tevens voor alle personen die 

klokkenluiders helpen zoals collega’s, familieleden etc. die informatie of documenten hebben verstrekt, 

die naar hun redelijk oordeel in het belang zijn van het onderzoek.  

Represailles van collega’s of leidinggevenden ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, 

worden door organisatie niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties. Zolang de 

medewerker niet anders te kennen geeft, wordt de door hem gewenste anonimiteit gerespecteerd.  

De bewijslast van de benadeling ligt bij de werkgever.  

Artikel 6.  Bewaartermijnen  

De meldingen worden Centrum Vertrouwenspersonen Plus  maximaal drie jaar bewaard.   

  

Artikel 7.  Geheimhouding  

Een ieder gaat vertrouwelijk om met de gegevens en informatie die hem of haar ter kennis zijn 

gesteld. Dit geldt voor gegevens waarvan hij of zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan 

vermoeden.  

  

Artikel 8.  Bekendmaking reglement melden bij een vermoeden van een       

 integriteitsschending  

De organisatie brengt de klokkenluidersregeling op passende wijze onder de aandacht van haar 

medewerkers.  

  

Artikel 9. Vaststelling en wijziging reglement melden bij een vermoeden van een  

 integriteitsschending  

Deze regeling wordt vastgesteld door het bestuur/directie van de organisatie. Hiervoor is instemming 

verkregen van de personeelsvertegenwoordiging. Wijziging zal plaatsvinden met instemming van de 

personeelsvertegenwoordiging.   
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Artikel 10.  Inwerkingtreding  

Het reglement treedt in werking op, datum 01-01-2022  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


