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Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
betrokkene:
een medewerker of een student die een melding doet van een vermoeden van een
misstand.
medewerker:

degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de HAN.

vermoeden van misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de HAN
betreffende:
a.
een (dreigend) ernstig strafbaar feit;
b.
een (dreigende) grove schending van regelgeving of beleidsregels zoals deze
zijn neergelegd in wetten, besluiten en overige regelgeving, zowel intern als
extern;
c.
een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
d.
een (dreigend) groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het
milieu;
e.
(een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van
informatie over deze feiten.
Artikel 2
Deze regeling is nadrukkelijk niet van toepassing op:
a.
het melden van persoonlijke klachten betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid of
studie;
b.
het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale
ondernemingsactiviteiten;
c.
het uiten van kritiek op de door HAN gemaakte beleidskeuzes binnen de daarvoor vastgestelde
kaders.
Artikel 3
1.
Het College van Bestuur benoemt twee binnen haar organisatie werkzame personen, die over
voldoende kennis en ervaring beschikken om een melding op haar merites te kunnen beoordelen, tot
Onderzoeksfunctionaris Klokkenluiderregeling.
Een van deze bovengenoemde Onderzoeksfunctionarissen Klokkenluiderregeling wordt benoemd op
voordracht van de Medezeggenschapsraad. Een van de bovengenoemde Onderzoeksfunctionarissen
Klokkenluidersregling is jurist.
Het College van Bestuur benoemt een van de twee Onderzoekfunctionarissen Klokkenluiderregeling
tot voorzitter.
2.
In geval van een opdracht als bedoeld in artikel 5 lid 4, kunnen de Onderzoeksfunctionarissen
Klokkenluiderregeling zich in hun onderzoek laten bijstaan door maximaal twee door de tot de
voorzitter van de Onderzoeksfunctionarissen aan te wijzen personen die binnen de HAN werkzaam
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3.
4.

zijn en die over voldoende aantoonbare onafhankelijkheid, kennis en ervaring beschikken om de
melding op haar merites te kunnen beoordelen. Onder deze twee personen dient zich ten minste een
lid van de Medezeggenschapsraad te bevinden.
De in lid 1 en 2 genoemde personen vormen samen een Onderzoekscommissie
Klokkenluiderregeling.
De Onderzoeksfunctionaris Klokkenluiderregeling, welke op grond van artikel 3 lid 1 van dit reglement
door het College van Bestuur tot voorzitter is benoemd, treedt op als voorzitter van de
Onderzoekscommissie Klokkenluiderregeling.

Artikel 4
1.
Tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, meldt de medewerker
een vermoeden van een misstand bij zijn direct leidinggevende of, indien hij dit niet wenselijk acht, bij
degene die hij verantwoordelijk acht voor de vermoede misstand of, indien hij dit niet wenselijk acht,
bij een facultaire vertrouwenspersoon.
2.
Tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, meldt de student een
vermoeden van een misstand bij de instituutsdirecteur van de opleiding die hij volgt of, indien hij dit
niet wenselijk acht, bij degene die hij verantwoordelijk acht voor de vermoede misstand of, indien hij
dit niet wenselijk acht, bij een facultaire vertrouwenspersoon.
Artikel 5
1.
Degene bij wie de klacht is gemeld legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is,
schriftelijk vast en laat de vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan een
afschrift ontvangt.
2.
Degene bij wie de klacht is gemeld draagt er zorg voor dat de voorzitter van het College van Bestuur
onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de melding en van de datum waarop deze is ontvangen.
Tevens zorgt hij ervoor dat de voorzitter van het College van Bestuur een afschrift ontvangt van de
vastlegging van de melding.
Indien de klacht het College van Bestuur betreft dan dien de Raad van Toezicht op de hoogte gesteld
te worden van de melding en van de datum waarop deze is ontvangen.
3.
De voorzitter van het College van Bestuur geeft twee Onderzoeksfunctionarissen
Klokkenluiderregeling onverwijld opdracht voor een onderzoek naar aanleiding van de melding.
4.
De voorzitter van Onderzoeksfunctionarissen Klokkeluidersregeling stuurt een ontvangstbevestiging
aan betrokkene. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5.
De behandeling van de melding en het onderzoek naar aanleiding van de melding geschieden
vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de voorzitter van het College van Bestuur kan er informatie
betreffende de melding, de behandeling en/of de resultaten worden gegeven.
Artikel 6
1.
Indien beide Onderzoeksfunctionarissen Klokkenluiderregeling concluderen dat er geen sprake kan
zijn van een misstand, vindt geen onderzoek plaats. De melder en het College van Bestuur worden
hierover geïnformeerd.
2.
Indien sprake is van een mogelijke misstand stellen de Onderzoeksfunctionarissen
Klokkenluiderregeling, indien een van de twee Onderzoeksfunctionarissen
Klokkenluiderregeling dit noodzakelijk of wenselijk acht, een Onderzoekscommissie
Klokkenluiderregeling samen. De melder en het College van Bestuur worden hierover
geïnformeerd.
3.
De Onderzoeksfunctionarissen Klokkenluiderregeling gezamenlijk c.q. de Onderzoekscommissie
Klokkenluiderregeling stellen een onderzoek in. Ten behoeve van dit onderzoek zijn zij bevoegd alle
inlichtingen in te winnen die zij voor de vorming van een advies nodig achten.
4.
Wanneer het onderzoek is afgesloten, stellen de Onderzoeksfunctionarissen Klokkenluiderregeling
c.q. de Onderzoekscommissie Klokkenluiderregeling een rapport op, waarin de bevindingen en het
eindoordeel van het onderzoek worden weergegeven en eventuele aanbevelingen worden gedaan.
Het rapport wordt, uiterlijk acht weken na de opdracht genoemd in artikel 5 lid 4, ter afdoening
aangeboden aan het College van Bestuur.
Artikel 7
1.
Betrokkene wordt door de voorzitter van het College van Bestuur zo spoedig mogelijk schriftelijk op de
hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt van het College van Bestuur betreffende het door
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2.

betrokkene gemelde vermoeden van een misstand. Het eindoordeel van het in artikel 6 lid 4
genoemde rapport wordt daarbij zakelijk weergegeven. De voorzitter van het College van Bestuur
geeft aan tot welke stappen de melding heeft geleid.
De Onderzoeksfunctionarissen Klokkenluiderregeling ontvangen een afschrift van het in lid 1
genoemde schrijven.

Artikel 8
1.
In afwijking van het bepaalde in artikel 4, kan betrokkene het vermoeden van een misstand direct
melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, indien
a.
hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 7, eerste lid;
b.
het vermoeden van een misstand een lid van het College van Bestuur betreft;
c.
er sprake is van een van de volgende uitzonderingsgronden:
1.
er bestaat een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor
tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
2.
er bestaat een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden;
3.
een eerdere melding conform de procedure van (in wezen) dezelfde misstand heeft
dit misstand niet weggenomen;
4.
er is sprake van acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend
maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
5.
er is sprake van een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van
bewijsmateriaal.
2.
In geval van een melding bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, dient in de artikelen 5, 6 en 7
van deze regeling voor ‘voorzitter van het College van Bestuur’ gelezen te worden ‘voorzitter van de
Raad van Toezicht’ en dient in die artikelen voor ‘College van Bestuur’ gelezen te worden ‘Raad van
Toezicht’.
3.
De voorzitter van de Raad van Toezicht maakt het standpunt naar aanleiding van de melding bekend
aan de voorzitter van het College van Bestuur, nadat hij daarvoor van betrokkene toestemming heeft
ontvangen. Afhankelijk van de bevindingen kan de voorzitter van de Raad van Toezicht de voorzitter
van het College van Bestuur bindende aanwijzingen geven voor de afwikkeling van de melding.
Artikel 9
1.
De betrokkene die, met inachtneming van de bepalingen van deze regeling een vermoeden van een
misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld voor zover die
benadeling het gevolg zou zijn van de melding.
2.
De Onderzoeksfunctionarissen Klokkenluiderregeling en leden van een Onderzoekscommissie
Klokkenluiderregeling worden op geen enkele wijze in hun positie benadeeld voor zover die
benadeling het gevolg zou zijn van het bekleden van deze positie.
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