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Definitiess (artikel 1)
In deze rregeling wordt verstaan onder:
o
Werknem
mer:
Degene die krachten
ns arbeidsove
ereenkomst arbeid verric
cht of heeft verricht dan w
wel degene die
d
anders d
dan uit diensttbetrekking arbeid
a
verrich
ht of heeft ve
erricht.
Werkgevver:
Stichting
g de Woonme
ensen, welke
e krachtens a
arbeidsovere
eenkomst arb
beid laat verrrichten of he
eeft laten
verrichte
en dan wel an
nders dan uit dienstbetre
ekking arbeid
d laat verrichtten of heeft llaten verrichtten.
Vermoed
den van een misstand:
Het verm
moeden van een werknem
mer, dat binn
nen de organ
nisatie waarin
n hij werkt off heeft gewerrkt of bij
een ande
ere organisa
atie indien hij door zijn we
erkzaamhede
en met die organisatie in aanraking is
s
gekomen
n, sprake is van
v een miss
stand voor zzover:
1. h
het vermoed
den gebaseerd is op rede
elijke gronden
n, die voortvloeien uit de kennis die de
d
w
werknemer bij
b zijn werkg
gever heeft o
opgedaan of voortvloeien
v
uit de kenniss die de werrknemer
h
heeft gekreg
gen door zijn werkzaamhe
eden bij een ander bedrijjf of een anddere organisa
atie, en
2. h
het maatschappelijk bela
ang in het ge
eding is bij:
 de (dreig
gende) schen
nding van ee
en wettelijk voorschrift,
v
waaronder eeen (dreigend))
strafbaar feit;
 een (dre
eigend) gevaa
ar voor de vo
olksgezondh
heid;
 een (dre
eigend) gevaa
ar voor de ve
eiligheid van personen;
 een (dre
eigend) gevaa
ar voor de aa
antasting van het milieu;
 een (dre
eigend) gevaa
ar voor het g
goed function
neren van de
e organisatie als gevolg van
v een
onbehoo
orlijke wijze van
v handelen
n of nalaten;
 een (dre
eigende) sche
ending van a
andere regels
s dan een we
ettelijk voorsschrift;
 een (dre
eigende) vers
spilling van g
geld;
 (een dre
eiging van) he
et bewust acchterhouden,, vernietigen of manipulerren van inforrmatie
over de hierboven ge
enoemde feitten.
Vermoed
den van een onregelmatiigheid:
den van een
Een op rredelijke gron
nden gebase
eerd vermoed
n onvolkomen
nheid of ongeerechtigheid van
algemen
ne, operation
nele of financ
ciële aard die
e plaatsvindt onder verantwoordelijkheeid van de
organisa
atie en zodan
nig ernstig is dat deze bu
uiten de reguliere werkpro
ocessen valt en de
verantwo
oordelijkheid
d van de direc
ct leidinggevvende overstijgt.
Adviseurr:
Een perssoon die uit hoofde
h
van zijn
z functie ee
en geheimho
oudingsplichtt heeft en diee door een
werknem
mer in vertrou
uwen wordt geraadpleeg
g
d over een vermoeden
v
van een missstand. Bij voo
orkeur is
dit de ve
ertrouwenspe
ersoon. Ande
ere voorbeeld
den zijn: een
n advocaat, een
e jurist vann een vakbon
nd, een
jurist van
n een rechtsb
bijstandsverz
zekeraar, de
e bedrijfsarts,, een adviseu
ur van de afddeling advies
s van het
Huis voo
or Klokkenluiders.
wenspersoon
n:
Vertrouw
Degene die is aange
ewezen om als
a zodanig vvoor de werkg
gever te fung
geren.
h Huis voo
or Klokkenluid
ders:
Afdeling advies van het
De afdelling advies van het Huis, bedoeld in a
artikel 3a, lid 2, wet Huis voor Klokkennluiders.
Melding::
De melding van een vermoeden van een missstand of onregelmatigheid op grond vvan deze reg
geling.
Melder:
De werkknemer die ee
en vermoede
en van een m
misstand of onregelmatig
o
heid heeft geemeld op gro
ond van
deze reg
geling.
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Contactp
persoon:
Degene die door de directeur-bestuurder na o
ontvangst va
an de melding, in overlegg met de melder, is
aangewe
ezen, als con
ntactpersoon
n met het oog
g op het tege
engaan van benadeling.
b
oekers:
Onderzo
Degenen
n aan wie de
e directeur-be
estuurder he
et onderzoek naar de misstand opdraaagt.
Externe instantie:
Het Meld
dpunt Integritteit Woningc
corporaties (M
MIW) van de
e Autoriteit Woningcorpor
W
raties.
Externe derde:
Iedere organisatie off vertegenwo
oordiger van een organisa
atie die naarr het redelijk oordeel van de
melder in
n staat mag worden geac
cht direct of iindirect de vermoede mis
sstand te kunnnen oplosse
en of
doen oplossen.
Afdeling onderzoek van
v het Huis voor Klokke
enluiders:
De afdelling onderzoe
ek van het Huis,
H
bedoeld
d in artikel 3a
a, lid 3, wet Huis
H
voor Klookkenluiders..
Informattie, advies en
n ondersteun
ning voor de w
werknemer (artikel
(
2)
2.1
E
Een werknem
mer kan een adviseur in vvertrouwen raadplegen
r
over
o
een verm
moeden van een
m
misstand.
2.2
IIn overeensttemming mett lid 1 kan de
e werknemerr de vertrouw
wenspersoon verzoeken om
o
iinformatie, advies en ond
dersteuning iinzake het ve
ermoeden va
an een missttand.
2.3
IIn overeensttemming mett lid 1 kan de
e werknemerr ook de afde
eling advies vvan het Huis voor
K
Klokkenluide
ers verzoeken om informa
atie, advies en
e ondersteu
uning inzake het vermoed
den van
e
een misstand
d.
Interne m
melding doorr een eigen werknemer
w
(a
artikel 3)
3.1
E
Een werknem
mer met een vermoeden van een mis
sstand of onrregelmatigheeid binnen de
e
o
organisatie kan
k daarvan melding doe
en bij iedere leidinggeven
nde die binneen de organis
satie
h
hiërarchisch een hogere positie bekle
eedt dan hij. Indien de we
erknemer eeen redelijk vermoeden
h
heeft dat de directeur-bestuurder bij d
de vermoede
e misstand of onregelmattigheid betro
okken is,
kkan hij de me
elding ook biij de raad va n commissarissen doen. In dat gevall dient in dez
ze
rregeling voor “de directeu
ur-bestuurde
er” verder “de
e raad van co
ommissarisssen” te worde
en
g
gelezen.
3.2
D
De werknem
mer kan het vermoeden va
an een missttand of onreg
gelmatigheidd binnen de
o
organisatie ook
o melden via
v de vertrou
uwenspersoo
on. De vertro
ouwenspersooon stuurt de
e
m
melding, in overleg
o
met de
d werkneme
er, door naarr een leidingg
gevende als bedoeld in het
h
vvorige lid of naar
n
de raad
d van commisssarissen.
melding doorr een werkne
emer van een
n andere org
ganisatie (artikel 4)
Interne m
4.1
E
Een werknem
mer van een andere orga
anisatie die door
d
zijn werkzaamhedenn met de organisatie
vvan de werkg
gever in aanraking is gekkomen, en ee
en vermoede
en heeft van een misstan
nd
b
binnen de orrganisatie van de werkge
ever kan daarvan melding
g doen bij ieddere leidingg
gevende
d
die binnen de
e organisatie
e van de werrkgever hiëra
archisch een gelijke of eeen hogere po
ositie
b
bekleedt dan
n hij. Indien de
d werkneme
er van een andere organisatie een reedelijk vermoeden
h
heeft dat de directeur-bestuurder bij d
de vermoede
e misstand betrokken is, kan hij de
m
melding ook bij de raad van
v commisssarissen doen. In dat gev
val dient in deeze regeling voor “de
d
directeur-besstuurder” verrder “de raad
d van commis
ssarissen” te
e worden gel ezen.
4.2
D
De werknem
mer van een andere
a
organ
nisatie als be
edoeld in het vorige lid kaan het vermo
oeden
vvan een missstand binnen
n de organisa
atie van de werkgever
w
oo
ok melden viaa de
vvertrouwenspersoon. De vertrouwensspersoon stu
uurt de melding, in overleeg met de
w
werknemer, door naar ee
en leidinggevvende als be
edoeld in het vorige lid of naar de raad
d van
ccommissarisssen.
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Bescherrming van de
e melder tege
en benadelin
ng (artikel 5)
5.1
D
De werkgeve
er zal de mellder niet ben adelen in ve
erband met het te goederr trouw en na
aar
b
behoren melden van een
n vermoeden
n van een mis
sstand of onregelmatigheeid bij de werkgever,
e
een andere organisatie,
o
een
e externe instantie als bedoeld in artikel
a
14 lid 3 of een exte
erne
d
derde onder de omstandigheden als bedoeld in art.
a 14 lid 4.
5.2
O
Onder benad
deling als bedoeld in lid 1 wordt in ied
der geval verrstaan het neemen van ee
en
b
benadelende
e maatregel, zoals:
a
a) het verle
enen van ontslag, anderss dan op eige
en verzoek;
b
b) het tusse
entijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk
t
diensstverband;
cc) het niet omzetten
o
van een tijdelijkk dienstverba
and in een va
ast dienstverrband;
d
d) het treffe
en van een disciplinaire
d
m
maatregel;
e
e) het opleg
ggen van een onderzoekks-, spreek-, werkplek- en
n/of contactvverbod aan de melder
of collega’s van de melder,
m
ff) de opgellegde benoeming in een andere func
ctie;
g
g) het uitbre
eiden of beperken van de
e taken van de melder, anders
a
dan oop eigen verz
zoek;
h
h) het verpllaatsen of ov
verplaatsen vvan de melde
er, anders da
an op eigen vverzoek;
ii) het weigeren van een verzoek to t het verplaa
atsen of overplaatsen vann de melder;
jj) het wijzig
gen van de werkplek
w
of h
het weigeren van een verrzoek daartoee;
kk) het ontho
ouden van salarisverhog
ging, incidenttele beloning, bonus, of tooekenning va
an
vergoediingen;
ll) het ontho
ouden van promotiekanssen;
melding, of het
m
m) het niet accepteren
a
van
v een ziekm
h de werknemer als zieek geregistreerd
laten.
n
n) het afwijzzen van een verlofaanvra
aag;
o
o) het verle
enen van verlof, anders d
dan op eigen verzoek.
5.3
V
Van benadelling als bedo
oeld in lid 1 iss ook sprake
e als een rede
elijke grond aaanwezig is om de
m
melder aan te
t spreken op
p zijn functio
oneren of een
n benadelend
de maatregeel als bedoeld
d in lid 2
jjegens hem te
t nemen, maar
m
de maattregel die de werkgever neemt
n
niet inn redelijke ve
erhouding
ttot staat tot die
d grond.
5.4
IIndien de we
erkgever jege
ens de melde
er binnen afz
zienbare tijd na het doen van een me
elding
o
overgaat tot het nemen van
v een bena
adelende ma
aatregel als bedoeld
b
in lidd 2, motiveerrt hij
w
waarom hij deze
d
maatreg
gel nodig ach
ht en dat dez
ze maatregell geen verbaand houdt me
et het te
g
goeder trouw
w en naar behoren melde
en van een vermoeden va
an een missttand of
o
onregelmatig
gheid.
5.5
D
De werkgeve
er draagt er zorg
z
voor da
at leidinggeve
enden en collega’s van d e melder zic
ch
o
onthouden van
v iedere vo
orm van bena
adeling in verband met het te goeder trouw en na
aar
b
behoren melden van een
n vermoeden
n van een mis
sstand of onregelmatigheeid, die het
p
professionee
el of persoonlijk functione
eren van de melder
m
belem
mmert. Hieroonder wordt in ieder
g
geval verstaa
an:
a
a) het peste
en, negeren en uitsluiten
n van de meld
der;
b
b) het make
en van ongefundeerde o f buitenpropo
ortionele verrwijten ten aaanzien van het
functione
eren van de melder;
cc) het feitellijk opleggen
n van een ond
derzoeks-, spreek-, werk
kplek- en/of ccontactverbo
od aan de
melder of
o collega’s van
v de melde
er, op welke wijze
w
dan oo
ok geformuleeerd;
d
d) het intim
mideren van de
d melder do
oor te dreigen
n met bepaalde maatregeelen of gedra
agingen
als hij zijjn melding do
oorzet.
5.6
D
De werkgeve
er spreekt we
erknemers d ie zich schulldig maken aan
a benadeli ng van de melder
m
d
daarop aan en
e kan hen een
e waarsch uwing of een
n disciplinaire
e maatregel opleggen.
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Het tege
engaan van benadeling
b
van de melde
er (artikel 6)
6.1
D
De op de voe
et van artikel 9 lid 6 aang
gewezen con
ntactpersoon bespreekt oonverwijld,
ssamen met de
d melder, welke
w
risico’s op benadeling aanwezig
g zijn, op wel ke wijze die risico’s
kkunnen word
den verminde
erd en wat de
e werknemer kan doen als
a hij van meening is dat sprake
s
is
vvan benadeling.
6.2
IIndien de me
elder van me
ening is dat ssprake is van
n benadeling,, kan hij dat oonverwijld be
espreken
m
met de conta
actpersoon. De
D contactpe
ersoon draag
gt zorg voor een schriftel ijke vaststelling
h
hiervan, en le
egt deze vas
stlegging ter goedkeuring
g en ondertek
kening voor aaan de meld
der. De
ccontactperso
oon stuurt he
et verslag onvverwijld doorr aan de directeur-bestuuurder. De me
elder
o
ontvangt hiervan een afs
schrift.
6.3
D
De directeur--bestuurder draagt er zorrg voor dat maatregelen
m
die nodig zij n om benade
eling
ttegen te gaa
an worden ge
enomen.
ndere betrokk
kenen tegen benadeling (artikel 7)
Bescherrming van an
7.1
D
De werkgeve
er zal de adv
viseur die in d
dienst is van de werkgev
ver niet benaddelen vanwe
ege het
ffungeren als adviseur van de melder .
7.2
D
De werkgeve
er zal de verttrouwensperrsoon niet be
enadelen van
nwege het uittoefenen van
n de in
d
deze regeling
g beschreven taken.
7.3
D
De werkgeve
er zal de con
ntactpersoon niet benade
elen vanwege
e het uitoefennen van de in deze
rregeling bescchreven take
en.
7.4
D
De werkgeve
er zal de ond
derzoekers d ie in dienst zijn
z van de werkgever
w
nieet benadelen
n
vvanwege hett uitoefenen van de in de
eze regeling beschreven
b
taken.
t
7.5
D
De werkgeve
er zal een we
erknemer die
e wordt geho
oord door de onderzoekerrs niet benad
delen in
vverband mett het te goeder trouw afle
eggen van ee
en verklaring.
7.6
D
De werkgeve
er zal een we
erknemer nie
et benadelen
n in verband met het doorr hem aan de
e
o
onderzoekerrs verstrekke
en van docum
menten die naar zijn rede
elijk oordeel vvan belang zijn
z voor
h
het onderzoe
ek.
7.7
O
Op benadelin
ng van de in lid 1 t/m 6 b
bedoelde pers
sonen is artikel 5 lid 2 t/m
m 6 van
o
overeenkomstige toepassing.
Vertrouw
welijke omgang met de melding
m
en de
e identiteit va
an de melderr (artikel 8)
8.1
D
De werkgeve
er draagt er zorg
z
voor da
at de informattie over de melding
m
zodaanig wordt be
ewaard
d
dat deze fysiiek en digitaa
al alleen toeg
gankelijk is voor
v
diegenen die bij de bbehandeling van
d
deze melding
g betrokken zijn.
8.2
A
Al diegenen die bij de be
ehandeling va
an een melding betrokken zijn makenn de identiteit van de
m
melder niet bekend
b
zonder uitdrukkellijke schriftelijke instemm
ming van de m
melder en ga
aan met
d
de informatie
e over de me
elding vertrou
uwelijk om.
8.3
IIndien het ve
ermoeden va
an een missta
and of onreg
gelmatigheid is gemeld vi a de
vvertrouwenspersoon en de
d melder ge
een toestemm
ming heeft gegeven zijn identiteit bek
kend te
m
maken, word
dt alle correspondentie ovver de melding verstuurd
d aan de verttrouwenspers
soon en
sstuurt de verrtrouwensperrsoon dit onvverwijld door aan de meld
der.
8.4
A
Al diegenen die bij de be
ehandeling va
an een melding betrokken zijn makenn de identiteit van de
a
adviseur niett bekend zon
nder uitdrukkkelijke schrifte
elijke instemming van dee melder en de
d
a
adviseur.
Vastlegg
ging, doorstu
uren en ontva
angstbevestig
ging van de interne meld
ding (artikel 99)
9.1
IIndien de we
erknemer de melding van
n een vermoe
eden van een
n misstand oof onregelma
atigheid
m
mondeling bij een leiding
ggevende do et of een sch
hriftelijke melding van eeen mondeling
ge
ttoelichting vo
oorziet, draagt deze leidin
nggevende, in overleg met
m de melderr, zorg voor een
en ondertek
sschriftelijke vaststelling
v
hiervan,
h
en le
egt deze vasttlegging ter goedkeuring
g
kening
vvoor aan de melder. De melder
m
ontva
angt hiervan een afschriftt.
9.2
IIndien de we
erknemer de melding van
n een vermoe
eden van een
n misstand oof onregelma
atigheid
m
mondeling viia de vertrouwenspersoo
on doet of een schriftelijke
e melding vaan een mondelinge
ttoelichting vo
oorziet, draagt deze vertrrouwenspers
soon, in overleg met de m
melder, zorg voor een
en ondertek
sschriftelijke vaststelling
v
hiervan,
h
en le
egt deze vasttlegging ter goedkeuring
g
kening
vvoor aan de melder. De melder
m
ontva
angt hiervan een afschriftt.
9.3
D
De leidingge
evende bij wie
e de melding
g is gedaan stuurt
s
de melding onverw
wijld door aan
n de
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9.4

9.5

9.6

d
directeur-besstuurder.
IIndien de me
elder of de le
eidinggevend
de bij wie de melding is gedaan een re
redelijk vermoeden
h
hebben dat de
d directeur-bestuurder b
bij de vermoe
ede misstand
d of onregelm
matigheid
b
betrokken is,, stuurt de leidinggevend e de melding
g onverwijld door aan de raad van
ccommissarisssen. In dat geval
g
dient in
n deze regeling voor “de directeur-bes
d
stuurder” verrder “de
rraad van com
mmissarissen
n” te worden
n gelezen.
D
De directeur--bestuurder stuurt
s
de me
elder onverwijld een beve
estiging dat dde melding is
s
o
ontvangen. De
D ontvangsttbevestiging bevat in iede
er geval een zakelijke beeschrijving va
an de
m
melding, de datum
d
waaro
op deze is on
ntvangen en een afschrifft van de mellding.
N
Na ontvangsst van de melding wijst de
e directeur-bestuurder, in
n overleg meet de melder,
o
onverwijld ee
en contactpe
ersoon aan m
met het oog op
o het tegeng
gaan van be nadeling.

Behande
eling van de interne meld
ding door de werkgever (artikel 10)
10.1
D
De directeur--bestuurder stelt
s
een ond
derzoek in na
aar het geme
elde vermoedden van een
m
misstand of onregelmatig
o
gheid, tenzij:
a
a) het verm
moeden niet gebaseerd
g
iss op redelijke
e gronden, off
b
b) op voorh
hand duidelijk
k is dat het g
gemelde geen betrekking heeft op ee n vermoeden van
een missstand of onre
egelmatighei d.
10.2
IIndien de dirrecteur-bestu
uurder beslui t geen onderzoek in te sttellen, inform
meert hij de
m
melder daar binnen twee
e weken na d
de interne me
elding schriftelijk over. Daaarbij wordt tevens
t
a
aangegeven op grond wa
aarvan de di recteur-bestuurder van oordeel
o
is datt het vermoe
eden
n
niet gebasee
erd is op rede
elijke gronde
en, of dat op voorhand du
uidelijk is datt het gemelde
e geen
b
betrekking he
eeft op een vermoeden
v
vvan een miss
stand of onre
egelmatigheidd.
10.3
D
De directeur--bestuurder beoordeelt o
of een externe instantie als bedoeld inn artikel 14 lid 3
vvan de intern
ne melding van een verm
moeden van een
e misstand
d op de hooggte moet worrden
g
gebracht. Ind
dien de werk
kgever een exxterne instan
ntie op de ho
oogte stelt, sttuurt de direc
cteurb
bestuurder de
d melder hie
ervan een afsschrift, tenzij hiertegen ernstige bezw
waren bestaa
an.
10.4
D
De directeur--bestuurder draagt het on
nderzoek op
p aan onderzo
oekers die oonafhankelijk en
o
onpartijdig ziijn, en laat he
et onderzoekk in ieder gev
val niet uitvoeren door peersonen die mogelijk
b
betrokken zijjn of zijn gew
weest bij de vvermoede misstand of on
nregelmatighheid.
10.5
D
De directeur--bestuurder informeert de
e melder onv
verwijld schriftelijk dat eeen onderzoek
k is
iingesteld en door wie hett onderzoek wordt uitgev
voerd. De directeur-bestuuurder stuurt de
m
melder daarb
bij een afschrift van de on
nderzoeksop
pdracht, tenz
zij hiertegen eernstige bezwaren
b
bestaan.
10.6
D
De directeur--bestuurder informeert de
e personen op
o wie een melding
m
betreekking heeft over
d
de melding en
e over het op
o de hoogte
e brengen van een extern
ne instantie zzoals bedoeld
d in lid 3,
ttenzij het ond
derzoeksbela
ang of het ha
andhavingsb
belang daardoor kunnen w
worden gesc
chaad.
De uitvoering van he
et onderzoek (artikel 11)
11.1
D
De onderzoe
ekers stellen de melder in
n de gelegen
nheid te word
den gehoord.. De onderzo
oekers
d
dragen zorg voor een sch
hriftelijke vasststelling hiervan, en legg
gen deze vasstlegging ter
g
goedkeuring en ondertek
kening voor a
aan de melde
er. De melde
er ontvangt hhiervan een afschrift.
a
11.2
D
De onderzoe
ekers kunnen
n ook andere
en horen. De
e onderzoeke
ers dragen zoorg voor een
sschriftelijke vaststelling
v
hiervan,
h
en le
eggen deze vastlegging
v
ter goedkeurring en onderrtekening
vvoor aan deg
gene die geh
hoord is. Deg
gene die geh
hoord is ontva
angt hiervan een afschrifft.
11.3
D
De onderzoe
ekers kunnen
n binnen de o
organisatie van
v de werkg
gever alle doocumenten in
nzien en
o
opvragen die
e zij voor hett doen van he
et onderzoek
k redelijkerwijs nodig achhten.
11.4
W
Werknemerss mogen de onderzoekers
o
rs alle docum
menten verstrrekken waarvvan zij het
rredelijkerwijss nodig achte
en dat de ond
derzoekers daar
d
in het ka
ader van hett onderzoek kennis
vvan nemen.
11.5
D
De onderzoe
ekers stellen een conceptt onderzoeks
srapport op en
e stellen dee melder in de
g
gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenz
zij hiertegen ernstige bezzwaren besta
aan.
11.6
D
De onderzoe
ekers stellen vervolgens h
het onderzoe
eksrapport vast. Zij stureen de melder hiervan
e
een afschrift, tenzij hierte
egen ernstige
e bezwaren bestaan.
b
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Standpunt van de we
erkgever (arttikel 12)
12.1
D
De directeur--bestuurder informeert de
e melder binnen acht weken na de m
melding schrifftelijk
o
over het inho
oudelijk stand
dpunt met be
etrekking tot het gemelde
e vermoedenn van een missstand
o
of onregelma
atigheid. Daa
arbij wordt te
evens aangeg
geven tot we
elke stappen de melding heeft
g
geleid.
12.2
IIndien duidelijk wordt datt het standpu
unt niet binne
en de gesteld
de termijn kaan worden ge
egeven,
iinformeert de
e directeur-b
bestuurder de
e melder daa
ar schriftelijk over. Daarb ij wordt aang
gegeven
b
binnen welke
e termijn de melder
m
het sstandpunt teg
gemoet kan zien.
z
Indien dde totale term
mijn
d
daardoor me
eer dan twaalf weken bed
draagt, wordtt daarbij teve
ens aangegeeven waarom
m een
llangere term
mijn noodzake
elijk is.
12.3
N
Na afronding
g van het ond
derzoek beoo
ordeelt de directeur-bestuurder of eeen externe
iinstantie als bedoeld in artikel
a
14 lid 3 van de inte
erne melding van een verrmoeden van
n een
m
misstand en van het onderzoeksrapp
port en het sttandpunt van
n de werkgevver op de hoo
ogte
m
moet worden
n gebracht. In
ndien de werrkgever een externe insta
antie op de hhoogte stelt, stuurt hij
d
de melder hiervan een affschrift, tenziij hiertegen ernstige
e
bezw
waren bestaaan.
12.4
D
De personen
n op wie de melding
m
betre
ekking heeft,, worden in overeenkoms
o
stige zin
g
geïnformeerd
d als de meld
der op grond
d van lid 1 t/m
m 3, tenzij he
et onderzoekksbelang of het
h
h
handhavingssbelang daarrdoor kunnen
n worden ges
schaad.
Hoor en wederhoor ten
t aanzien van
v onderzo eksrapport en
e standpunt werkgever ((artikel 13)
13.1
D
De werkgeve
er stelt de me
elder in de g elegenheid op
o het onderrzoeksrapporrt en het stan
ndpunt
vvan de werkg
gever te reag
geren.
13.2
IIndien de me
elder in reacttie op het on derzoeksrap
pport of het standpunt vann de werkgev
ver
o
onderbouwd aangeeft da
at het vermoe
eden van een onregelma
atigheid of miisstand niet
derzocht of dat
d
daadwerkelijk of niet deu
ugdelijk is ond
d in het onderzoeksrappport of het standpunt
vvan de werkg
gever sprake
e is van weze
enlijke onjuis
stheden, reag
geert de werrkgever hier
iinhoudelijk op
o en stelt hij zo nodig ee
en nieuw of aanvullend
a
on
nderzoek in. Op dit nieuw
we of
a
aanvullende onderzoek zijn
z artikel 10
0 t/m 13 van overeenkom
mstige toepasssing.
13.3
IIndien de we
erkgever een externe insttantie als bed
doeld in artik
kel 14 lid 3 opp de hoogte brengt
o
of heeft gebrracht, stuurt hij ook de hie
ervoor bedoe
elde reactie van
v de meld er op het
o
onderzoeksrrapport en he
et standpunt van de werk
kgever aan die externe innstantie toe. De
D
m
melder ontva
angt hiervan een afschriftt.
Externe melding (artikel 14)
14.1
N
Na het doen van een inte
erne melding
g van een vermoeden van
n een misstaand, kan de melder
m
e
een externe melding doe
en indien:
a
a) de melde
er het niet ee
ens is met he
et standpunt als bedoeld in artikel 12 en van oord
deel is
dat het vermoeden
v
te
en onrechte terzijde is ge
elegd;
b
b) de melde
er geen standpunt heeft o
ontvangen binnen
b
de termijn als bedooeld in artike
el 12 lid 1
of lid 2.
14.2
D
De melder ka
an direct een
n externe me
elding doen van
v een verm
moeden van eeen misstand indien
h
het eerst doe
en van een in
nterne meldi ng in redelijk
kheid niet van hem kan w
worden gevra
aagd.
D
Dat is in iede
er geval aan de orde indi en dit uit enig wettelijk vo
oorschrift vooortvloeit of sp
prake is
vvan:
a
a) acuut ge
evaar, waarbij een zwaarw
wegend en spoedeisend
s
maatschapppelijk belang
onmidde
ellijke externe
e melding no
oodzakelijk maakt;
m
b
b) een rede
elijk vermoed
den dat de ra
aad van commissarissen binnen de o rganisatie va
an de
werkgevver bij de verm
moede missttand betrokk
ken is;
cc) een situa
atie waarin de
d melder in rredelijkheid kan
k vrezen voor
v
tegenmaaatregelen in
n
verband met het doe
en van een in
nterne meldin
ng;
d
d) een duid
delijk aanwijs
sbare dreigin g van verduiistering of ve
ernietiging vaan bewijsmatteriaal;
e
e) een eerd
dere melding
g overeenkom
mstig de proc
cedure van dezelfde
d
missstand, die de
e
misstand
d niet heeft weggenomen
w
n;
ff) een plich
ht tot directe externe mel ding.
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14.3

D
De melder ka
an de externe melding do
oen bij een externe
e
instantie die daarrvoor naar he
et
rredelijk oorde
eel van de melder
m
het me
eest in aanm
merking komtt. Onder exteerne instantie
e wordt
iin ieder geva
al verstaan:
a
a) een insta
antie die is belast met de
e opsporing van
v strafbare
e feiten;
b
b) een insta
antie die is belast met he
et toezicht op
p de naleving
g van het beppaalde bij of
krachten
ns enig wette
elijk voorschrrift;
cc) een ande
ere daartoe bevoegde in stantie waarr het vermoed
den van eenn misstand ka
an
worden gemeld,
g
waa
aronder de affdeling onderzoek van he
et Huis voor Klokkenluide
ers en
het Meld
dpunt Integritteit Woningco
orporaties va
an de Autoriteit woningcoorporaties.

n extern onde
erzoek naar benadeling vvan de melder (artikel 15
5)
Intern en
15.1
D
De melder die meent datt sprake is va
an benadelin
ng in verband
d met het doeen van een melding
m
vvan een verm
moeden van een misstan
nd, kan de directeur-bestu
uurder verzooeken om
o
onderzoek te
e doen naar de wijze waa
arop er binne
en de organis
satie met he m wordt omg
gegaan.
15.2
D
De artikelen 10 t/m 13 zijjn van overe enkomstige toepassing.
15.3
L
Lid 1 en 2 zijjn op de in artikel 7 lid 1 tt/m 6 bedoellde personen
n van overeeenkomstige
ttoepassing.
15.4
D
De melder ka
an ook de affdeling onderrzoek van he
et Huis voor Klokkenluide
K
ers verzoeken om
e
een onderzo
oek in te stellen naar de w
wijze waarop
p de werkgev
ver zich jegenns hem heeftt
g
gedragen na
aar aanleiding
g van de me
elding van ee
en vermoeden van een m
misstand.
Publicatiie, rapportag
ge en evaluattie (artikel 16
6)
16.1
D
De directeur--bestuurder draagt er zorrg voor dat deze
d
regeling
g wordt gepuubliceerd op het
h
iintranet en openbaar
o
worrdt gemaakt op de website van de we
erkgever.
16.2
D
De directeur--bestuurder stelt
s
jaarlijkss een rapporttage op over het beleid aaangaande het
o
omgaan mett het melden van vermoe
edens van misstanden en
n onregelmattigheden en de
d
u
uitvoering va
an deze rege
eling. Deze ra
apportage be
evat in ieder geval:
a
a) informatiie over de in het afgelope
en jaar gevoerde beleid aangaande
a
hhet omgaan met het
melden van
v vermoed
dens van missstanden en onregelmatig
gheden en hhet in het kom
mende
jaar te vo
oeren beleid op dit vlak;
b
b) informatiie over het aantal meldin
ngen en een indicatie van
n de aard vann de melding
gen, de
uitkomstten van de on
nderzoeken en de standp
punten van de
d werkgeve r;
cc) algemen
ne informatie over de erva
aringen met het tegengaan van benaadeling van de
d
melder;
d
d) informatiie over het aantal verzoe
eken om onderzoek naar benadeling iin verband met
m het
doen van
n een meldin
ng van een vvermoeden va
an een missttand en een indicatie van
n de
uitkomstten van de on
nderzoeken en de standp
punten van de
d werkgeve r.
16.3
D
De directeur--bestuurder stuurt
s
het co
oncept voor de
d in het vorige lid bedoeelde rapporta
age
tter besprekin
ng aan de On
ndernemingssraad, waarn
na dit in een overlegvergaadering met de
O
Ondernemingsraad word
dt besproken .
16.4
D
De directeur--bestuurder stelt
s
de Ond ernemingsra
aad in de gelegenheid zijnn standpunt over
h
het beleid aa
angaande he
et omgaan m et het melde
en van vermo
oedens van m
misstanden en
e
o
onregelmatig
gheden, de uitvoering
u
van
n deze regelling, en de ra
apportage keenbaar te ma
aken. De
d
directeur-besstuurder draa
agt zorg voo r verwerking van het stan
ndpunt van dde
O
Ondernemingsraad in de
e rapportage,, en legt deze verwerking
g ter goedkeuuring aan de
e
O
Ondernemingsraad voor.
Inwerkin
ngtreding regeling en intre
ekking vigere
ende regeling
g (artikel 17))
17.1
D
Deze regelin
ng treedt in werking
w
op 1 jjuli 2017.
Klokkenluide
17.2
D
Deze regelin
ng komt in pla
aats van de K
ersregeling versie april 20010.
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