
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldregeling vermoeden van een misstand  

Stichting Klasse   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvormingstraject  
Versie  25 januari 2019 
Raad van Toezicht   Advies 9 mei 2017, goedgekeurd 21 februari 2019 
GMR Ingestemd 11 november 2018 
College van Bestuur   Vastgesteld 3 december 2018 
 

 



2 

 

 

 

 

Meldregeling vermoeden van een misstand Stichting Klasse   

 

Artikel 1. Wanneer is deze regeling van toepassing en waar is deze voor bedoeld? 

Een betrokkene (die werkzaamheden in dienst van werkgever of ten behoeve van werkgever verricht 
of verricht heeft) die een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft van een misstand die 
plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Stichting Klasse waarbij een maatschappelijk belang in 
het geding is, kan hiervan melding doen.  

Het gaat hierbij om een misstand zoals:  

a. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie of valsheid in geschrifte; 
b. een (dreigende) schending van wet en regelgeving; 
c. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;  
d. (dreiging van) opzettelijk onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten of onjuist informeren 

van publieke organen;  
e. een (dreigende) verspilling van maatschappelijk vermogen;  
f. of (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie 

over deze feiten.  

Na ontvangst van de melding van een vermoeden van een misstand wordt eerst beoordeeld of er 
daadwerkelijk sprake is van een misstand. Indien er geen sprake is van een misstand wordt de 
melding niet in behandeling genomen.  

Melding van een vermoeden van een misstand vindt in eerste instantie plaats volgens de interne 
meldprocedure, zoals in deze regeling omschreven. In artikel 4 worden de uitzonderingen op de 
interne procedure beschreven. In dat geval kan gelijk tot de externe procedure worden overgegaan. 

 

Artikel 2. De afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders 

Medewerkers van Stichting Klasse kunnen gebruik maken van de adviesfunctie van het Huis voor 
Klokkenluiders (Ik vermoed een misstand | Huisvoorklokkenluiders), bijvoorbeeld om te bespreken of 
inderdaad sprake is van een van de in artikel 1 genoemde situaties, of de gronden van het 
vermoeden voldoende gemotiveerd zijn en of het doen van een melding op zijn plaats is. 

 

Artikel 3. Interne procedure 

Interne melding aan de voorzitter van het College van Bestuur en/of de externe vertrouwenspersoon 
of de Raad van Toezicht en/of externe vertrouwenspersoon 

https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ik-vermoed-een-misstand
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1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond (zoals een acute dreiging of andere situatie als 
verwoord in artikel 4 van deze regeling), meldt betrokkene een vermoeden van een misstand intern 
bij de voorzitter van het College van Bestuur en/of bij de externe vertrouwenspersoon. Als de 
externe vertrouwenspersoon de melding heeft ontvangen, maakt deze hiervan onverwijld melding 
bij de voorzitter van het College van Bestuur. 

2. De voorzitter van het College van Bestuur en/of de externe vertrouwenspersoon legt de 
melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor 
akkoord tekenen door betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt (zie artikel 3 lid 5) 

3.  De voorzitter van het College van Bestuur verklaart de melding van een vermoeden van een 
misstand niet-ontvankelijk indien er naar zijn/haar oordeel geen sprake is van een misstand. De 
voorzitter van het College van Bestuur stelt betrokkenen en/of de extern vertrouwenspersoon 
hiervan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte. Ook de Raad van Toezicht wordt op de 
hoogte gesteld van een niet-ontvankelijke melding.  

4. De voorzitter van het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht 
onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de 
datum waarop de melding ontvangen is en dat de Raad van Toezicht een afschrift van de vastlegging 
ontvangt.  

5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van 
een misstand gestart. Het onderzoek wordt geleid door de voorzitter van het College van Bestuur.  

6. De voorzitter van het College van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan betrokkene 
die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd 
aan de oorspronkelijke melding en wordt de schriftelijke vastlegging hiervan meegestuurd. 

7. Als de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren van een lid/de leden 
van het College van Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de Raad van Toezicht en/of de externe 
vertrouwenspersoon. De Raad van Toezicht neemt dezelfde procedure in acht als hierboven 
beschreven in artikel 2, 3, 5 en 6. In geval van melding aan de externe vertrouwenspersoon maakt 
deze hiervan onverwijld melding bij de Raad van Toezicht.  

8. Bij afwezigheid van de voorzitter van het College van Bestuur, wordt deze vervangen door 
het lid van het College van Bestuur. 

 

Artikel 4: Vertrouwelijkheid  

1. De melding wordt door alle betrokkenen als vertrouwelijk behandeld.  
2. Alle betrokkenen zijn gedurende de procedure op de hoogte van de ontwikkelingen en de 
voortgang op voorwaarde dat zij vertrouwelijk omgaan met de informatie.  
 

Artikel 5. Uitzondering op interne procedure  

Een uitzonderingsgrond als bedoeld in lid 1 van het vorige artikel doet zich voor, als sprake is van:  
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a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke 
externe melding noodzakelijk maakt;  

b. een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van 
een interne melding;  

c. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;  
d. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de 

misstand niet heeft weggenomen;  
e. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden. 

In dit geval kan over worden gegaan tot de externe procedure, zie hiervoor artikel 7 lid d. 

 

Artikel 6. Standpunt  

1. Voor zo ver mogelijk wordt betrokkene op hoofdlijnen op de hoogte gehouden over de 
voortgang het onderzoek. 
2. In principe wordt binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne 
melding betrokkene door of namens de voorzitter van het College van Bestuur schriftelijk op de 
hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. 
Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.  
3. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt betrokkene door of 
namens de voorzitter van het College van Bestuur hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven 
binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.  
 

Artikel 7. Raadsman of adviseur 

1. Betrokkene kan een vermoeden van een misstand melden bij een raadsman of adviseur om 
hem (op eigen kosten) in vertrouwen om raad of advies te vragen.  
2. Als raadsman of adviseur kan fungeren iedere persoon die het vertrouwen van betrokkene 
geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust.  
 

Artikel 8. Externe procedure 

Nadat interne procedure is gevolgd en het standpunt in is genomen kan betrokkene het vermoeden 
van een misstand melden bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders als:  

a. hij/zij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 5;  
b. hij/zij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het tweede en 

derde lid van artikel 5;  
c. de termijn, bedoeld in het derde lid van artikel 5, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is 

en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter directie.  

De externe procedure kan tevens worden gevolgd indien er sprake is van een uitzonderingsgrond 
zoals een acute dreiging of andere situatie als verwoord in artikel 4 van deze regeling. 
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Artikel 9. De afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders 

1. De afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders is een onafhankelijke externe 
instantie, aan wie betrokkene een vermoeden van een misstand meldt, omdat dat naar zijn/haar 
redelijk oordeel sprake is van een zodanig groot maatschappelijk belang dat dat belang in de 
concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever bij 
geheimhouding, en die naar zijn/haar redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect 
de vermoede misstand op te kunnen heffen of doen heffen.  

2. Met inachtneming van het in lid 3 bepaalde, kan betrokkene bij de afdeling onderzoek van 
het Huis voor Klokkenluiders een vermoeden van een misstand melden, als sprake is van één van de 
in artikel 4 of 7 genoemde gevallen.  

3. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding bij de 
afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders groter wordt, dient het vermoeden van een 
misstand bij betrokkene, die bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders meldt, 
sterker te zijn.  

 

Artikel 10. Rechtsbescherming 

1. Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van 
een misstand heeft gemeld, wordt door werkgever op geen enkele wijze in zijn rechtspositie noch in 
arbeidsvoorwaardelijke zin benadeeld als gevolg van het melden.  
2. Een raadsman of adviseur als bedoeld in artikel 6 of een externe vertrouwenspersoon als 
bedoeld in artikel 3, die al dan niet in dienst van de werkgever is, wordt door werkgever op geen 
enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling. 
  

Artikel 11. Inwerkingtreding 

1. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de regeling op een vertrouwelijke manier kan worden 
geraadpleegd. 

2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag; 
3. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Meldregeling vermoeden van een misstand Stichting 

Klasse’. 

Aldus aangepast en vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur op 3 december 2018. 

 

 

 

Bijlagen: bijlage 1 Betrokken partijen 
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Bijlage 1  

Betrokken partijen 

 

Welke partijen kunnen met deze regeling te maken krijgen: 

• Werkgever: Stichting Klasse; 
• Betrokkene: degene die al dan niet in dienst van werkgever werkzaam is of is geweest ten 

behoeve van de werkgever; 
• Voorzitter College van Bestuur: degene die is benoemd als voorzitter van het College van 

Bestuur van Stichting Klasse; 
• Lid College van Bestuur: degene die benoemd is als lid van het College van Bestuur 
• De Raad van Toezicht: degene(n) die is (zijn) benoemd als lid van de Raad van Toezicht van 

Stichting Klasse; 
• De externe vertrouwenspersoon: degene die is aangewezen om als zodanig voor de 

organisatie te fungeren. Stichting Klasse draagt zorg voor de externe vertrouwenspersoon die 
meldingen van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand in ontvangst kan 
nemen. De vertrouwenspersoon kan optreden als procesbewaker bij de meldingsprocedure; 

• Huis voor klokkenluiders: het Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet 
Huis voor klokkenluiders; 

• Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling advies van het Huis voor 
klokkenluiders, als bedoeld in artikel 3a, lid 2, wet Huis voor klokkenluiders; 

• Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling onderzoek van het Huis 
voor klokkenluiders, als bedoeld in artikel 3a, lid 3, wet Huis voor klokkenluiders; 

• Raadsman: degene als bedoeld in artikel 4 van deze regeling;  
• Adviseur: degene als bedoeld in artikel 4 van deze regeling; 

 


