Re ge lin g t e r be sch e rming van kl okke nl ui de rs bij de Uni ve rsit e it Ma a stric ht
( kl okke n lu i d e rsr e ge l i n g)
Gelet op
-

De Code Goed Bestuur Universiteiten 2007, door de VSNU vastgesteld en inwerking getreden per 1
januari 2007. Volgens artikel 2.1.8 stelt het College van Bestuur een klokkenluidersregeling vast.

-

De Notitie Wetenschappelijke Integriteit. Over normen van wetenschappelijk onderzoek en een
Landelijk Orgaan voor wetenschappelijk Integriteit (LOWI), vastgesteld door KNAW, VSNU en NWO
in 2001. Universiteiten worden geacht de bescherming van klokkenluiders adequaat te regelen.

-

Artikel 125quinquies lid 1 sub f. juncto lid 3 van de Ambtenarenwet.

stelt het College van Bestuur de Klokkenluidersregeling voor de Universiteit Maastricht als volgt vast1

Preambule
Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern bekend
maken van (vermoedens van) illegale of immorele praktijken, die plaatsvinden onder
verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is,
aan personen die mogelijk actie daartegen zouden kunnen ondernemen.
Eventuele misstanden dienen veilig binnen de arbeidsorganisatie aan de orde te kunnen worden
gesteld. Dat is niet alleen veiliger voor de betrokken medewerker maar ook in het belang van de
arbeidsorganisatie. Immers, het bevoegd gezag van de arbeidsorganisatie dient tijdig kennis te nemen
van vermoedens van eventuele misstanden, opdat het bevoegd gezag maatregelen kan treffen en zoveel
mogelijk kan voorkomen dat het tot klokkenluiden komt.
De medewerker die overweegt om bepaalde informatie over de arbeidsorganisatie (die in zijn ogen een
mogelijke misstand betreft) naar buiten te brengen, ziet zich geconfronteerd met verschillende normen
en beginselen waartussen spanning kan bestaan. De medewerker is in het algemeen discretie en
loyaliteit verschuldigd jegens zijn werkgever en moet zich onthouden van handelingen die de werkgever
zouden kunnen schaden. Echter, een arbeidsrelatie ontneemt de medewerker niet zijn grondwettelijk
gegarandeerde vrijheid van meningsuiting. De uitoefening daarvan is echter onderworpen aan grenzen
die voortvloeien uit de arbeidsrelatie.

Deze regeling is, met inachtneming van het advies van de SER inzake Klokkenluiders (04/14), gebaseerd op de
voorbeeldregeling die de Stichting van de Arbeid adviseert in de Verklaring inzake het omgaan met vermoedens
van misstanden in ondernemingen d.d. 20 juni 2003.
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Artikel 1
Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a.

betrokkene: de medewerker die (het vermoeden van) een misstand meldt en die een dienstverband
heeft bij de Universiteit Maastricht;

b.

het bevoegd gezag: het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht of een daartoe door het
College van Bestuur aangewezen bevoegd persoon. Indien een melding van een vermoeden van een
misstand betrekking heeft op een of meer leden van het College van Bestuur is de Raad van
Toezicht het bevoegd gezag;

c.

leidinggevende: de beherend baas van betrokkene;

d.

vertrouwenspersoon Universiteit Maastricht: de medewerker die als zodanig is benoemd door het
College van Bestuur in het kader van deze regeling. De UM-vertrouwenspersoon ongewenste
omgangsvormen is vertrouwenspersoon in het kader van deze regeling;

e.

raadsman: degene als bedoeld in artikel 6;

f.

externe derde: een externe derde als bedoeld in artikel 8 lid 1;

g.

een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een
misstand met betrekking tot de Universiteit Maastricht waarbij een groot maatschappelijk belang in
het geding is, in verband met
-

handelen in strijd met de normen en waarden die het College van Bestuur voor de Universiteit
Maastricht heeft vastgesteld, meer in het bijzonder betrouwbaarheid en respect voor elkaars
professionaliteit,

-

een ernstig (dreigend) strafbaar feit,

-

een grove (dreigende) schending van regelgeving of beleidsregels,

-

een groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu,

-

een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen,

-

een (dreigende) verspilling van overheidsgeld, en

-

het bewust achterhouden van informatie omtrent de hierboven beschreven feiten.

h. Een klacht met betrekking tot (vermeende) inbreuken op wetenschappelijk handelen waaronder
wordt verstaan wetenschappelijk wangedrag, misleiding en onrechtmatige uitoefening van intellectuele
eigendomsrechten wordt behandeld volgens de procedure in de Regeling Wetenschappelijke Integriteit
UM 2007.

klokkenluidersregeling, BMB/P MP

-2

-

Interne procedure
Artikel 2
Interne melding aan leidinggevende of vertrouwenspersoon
1.

Betrokkene meldt een vermoeden van een misstand bij zijn2 leidinggevende of indien hij melding
aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, bij de vertrouwenspersoon UM, tenzij er sprake is van
een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 7 lid 2.

2.

Van betrokkene wordt niet verwacht dat hij kan aantonen dat wat hij beweert waar is. Hij moet
echter kunnen aantonen dat er voldoende aanleiding is voor een redelijk vermoeden dat er iets mis
is. Hij verstrekt bij de melding zoveel mogelijk informatie: namen, data, plaatsen en de reden van de
melding.

3.

Betrokkene kan de leidinggevende of de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit niet bekend
te maken; dit verzoek kan alleen door de melder zelf worden herroepen.

4.

Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

5.

De leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de melding en de datum waarop deze ontvangen
is onmiddellijk schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene. De
betrokkene ontvangt daarvan een afschrift.

Artikel 3
Onmiddellijke kennisgeving aan het bevoegd gezag
1.

De leidinggevende of de vertrouwenspersoon stelt het bevoegd gezag onmiddellijk in kennis van het
gemeld vermoeden en van de datum waarop de melding is ontvangen.

2.

Onverwijld wordt door het bevoegd gezag een onderzoek naar aanleiding van een melding van een
vermoeden van een misstand gestart. Het bevoegd gezag bepaalt per melding welke
functionarissen belast worden met het doen van onderzoek.

3.

Het bevoegd gezag stuurt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding, desgewenst door
tussenkomst van de leidinggevende of de vertrouwenspersoon, een ontvangstbevestiging aan
betrokkene. In de ontvangstbevestiging wordt het gemeld vermoeden van een misstand
omschreven en het moment waarop betrokkene het vermoeden aan zijn leidinggevende of de
vertrouwenspersoon heeft gemeld.

2

Daar waar hij en of hem staat dient overeenkomstig zij en of haar te worden gelezen.
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Artikel 4
Standpunt
1.

Binnen een periode van maximaal zes weken vanaf het moment van de interne melding van het
vermoeden van een misstand, wordt betrokkene door of namens het bevoegd gezag schriftelijk op
de hoogte gebracht van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een
misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

2.

Indien een inhoudelijk standpunt niet binnen 6 weken kan worden gegeven, wordt betrokkene
hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt
tegemoet kan zien.

Artikel 5
Raad van Toezicht Universiteit Maastricht
Indien betrokkene
a. geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van
artikel 4, óf
b. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 4, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en
betrokkene hiervan schriftelijk beklag heeft gedaan bij het bevoegd gezag, dan wel
c. zich niet kan verenigen met het standpunt van het bevoegd gezag,
wendt hij zich tot de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht. De voorzitter
van de Raad van Toezicht bericht betrokkene binnen tien dagen.
Artikel 6
Raadpleging
1.

Betrokkene kan alvorens een vermoeden van een misstand te melden zijn vermoeden bespreken
met een raadsman om hem om raad te vragen. De raadsman is geheimhouding verschuldigd.

2.

Als raadsman kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van betrokkene geniet en op wie uit
hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht rust, bv. een bedrijfsarts, een advocaat, een
rechtshulpverlener van de vakbond e.d. Eventuele kosten van raadpleging blijven voor rekening van
betrokkene.
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Melding aan een externe derde
Artikel 7.
Situaties en uitzonderingen

1.

Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in
artikel 8 lid 1, met inachtneming van het in artikel 8 bepaalde, indien

2.

a.

Hij het, met inachtneming van artikel 5, niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4;

b.

Sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.

Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder b doet zich voor, indien sprake is van;
a.

Acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke
externe melding noodzakelijk maakt;

b.

Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;

c.

Een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de
misstand niet heeft weggenomen;

d. Een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.
Artikel 8.
Externe derde
1.

Externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een
organisatie, niet zijnde de vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1 sub d of de raadsman als
bedoeld in artikel 1 sub e, aan wie betrokkene een vermoeden van een misstand meldt, omdat dat
naar zijn redelijk oordeel van een zodanig groot maatschappelijk belang is, 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 redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de
vermoede misstand op te (kunnen) heffen

2.

Met inachtneming van het in lid 3 bepaalde, kan betrokkene bij een externe derde als bedoeld in het
vorige lid een vermoeden van een misstand melden, indien sprake is van een van de in artikel 7
genoemde gevallen.

3.

De melding vindt plaats aan de externe derde, die daarvoor naar het redelijk oordeel van betrokkene
gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt, waarbij betrokkene
enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met
het belang van de werkgever bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor
zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.

4.

Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding bij een externe
derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij een betrokkene, die bij een externe
derde meldt, sterker te zijn.
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Artikel 9.
Rechtsbescherming
1.

De betrokkene die met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald een vermoeden van
een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn rechtspositie benadeeld als gevolg
van het melden.

2.

Lid 1 is niet van toepassing indien de betrokkene niet te goeder trouw heeft gehandeld en/of
persoonlijk gewin heeft beoogd bij de misstand of de melding daarvan.

3.

De betrokkene kan voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aansprakelijk
worden gesteld.

Artikel 10.
Jaarverslag
1.

Het College van Bestuur draagt zorg voor een jaarlijks verslag

2.

In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin vermeld:

3.

a.

Het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;

b.

Het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;

c.

Het aantal ondernomen onderzoeken en de aard van de maatregelen.

Het jaarverslag wordt gestuurd aan de Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht. Nadat de
Raad in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van het jaarverslag wordt het verslag door het
College van Bestuur openbaar gemaakt

Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht op 13
november 2007 en treedt in werking op 13 november 2007.
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