
Klokkenluidersregeling

Betrokkene meldt 
vermoeden 

misstand bij intern 
leidinggevende

Indien 
betrokkene dit 
niet wenselijk 
acht à §3.1 a

Degene die de 
melding aanhoort, 

legt de melding met 
datum schriftelijk 

vast

Deze vastlegging 
dient voor 

akkoord getekend 
te worden door 

betrokkene

Degene die de melding 
aanhoort, stelt RvB op de 

hoogte middels afschrift van 
het schriftelijk vastgelegde 

vermoeden van een misstand

Interne melding

Indien betrokkene kiest voor 
melding bij extern 

vertrouwenspersoon maken 
zij samen afspraken wanneer 
de vertrouwenspersoon de 
melding schriftelijk aan de 

RvB doet

Betrokkene kan ook 
volstaan met raadpleging 

van de 
vertrouwenspersoon 

alvorens zelf de melding 
te doen bij leidinggevende 

of verantwoordelijke

RvB stuurt 
ontvangstbevesti-

ging aan de 
betrokkene

RvB laat onverwijld 
onderzoek doen 

naar het vermoeden 
van een misstand

RvB stelt ad hoc 
onderzoeks-

commissie samen

Onderzoekscommissie 
brengt binnen 6 weken 

schriftelijk verslag uit aan de 
hoogst verantwoordelijke

RvB beoordeelt direct na de 
melding en/of na ontvangst 

verslag of extern gemeld 
moet worden

RvB bepaalt o.b.v. 
onderzoeksverslag zijn 
inhoudelijk standpunt 

en besluit eventueel tot 
maatregelen

Binnen 8 weken na 
moment melding wordt 
betrokkene door RvB op 
de hoogte gebracht van 
inhoudelijk standpunt

Hierin wordt 
vermeld tot 

welke stappen 
de melding 
heeft geleid

Externe melding

Betrokkene kan 
vermoeden 

misstand melden bij 
externe derde 

(§6.3.a) als

Betrokkene 
het niet eens is 
met standpunt 

hoogstver-
antwoordelijke

Betrokkene geen standpunt 
of verlengingsvoorstel heeft 
ontvangen binnen 8 weken

Verlenging gelet op alle 
omstandigheden onredelijk 

lang is en betrokkene 
hiertegen bezwaar heeft 

gemaakt bij RvB, die dit niet 
honoreert

Sprake is van 
een 

uitzonderings-
grond §5.2

Indien betrokkene 
het vermoeden van 

een misstand bij 
een externe meldt, 

informeert hij 
daarover 

aansluitend de RvB

Betrokkene 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

Indien niet binnen 8 
weken wordt een 

verlengingstermijn 
voorgesteld
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