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Artikel 1. Definities
Betrokkene: degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten
behoeve van de werkgever, hieronder tevens begrepen bestuurders, uitzendkrachten,
gedetacheerden en stagiaires;
Externe derde: degene als bedoeld in artikel 6
Verantwoordelijke: een interne functionaris verantwoordelijk voor leiding aan betrokkene
De vertrouwenspersoon: degene die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van de
werkgever te fungeren;
Een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met
betrekking tot de organisatie waar betrokkene werkzaam is en waarbij een maatschappelijk
belang in het geding is, in verband met:
o Een (dreigend) strafbaar feit
o Een (dreigend) schending van regelgeving vanuit de BPBI
o Een gevaar voor veiligheid en/of gezondheid
o Een (dreiging van) bewust onjuiste informeren of het bewust achterhouden,
vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten
Artikel 2. Algemene bepalingen
De onderhavige regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor persoonlijke klachten van
betrokkenen.
De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand handelt te goeder
trouw.

Artikel 3. Interne melding aan verantwoordelijke.
De betrokkene meldt een vermoeden van een misstand intern bij de verantwoordelijke.
De verantwoordelijke legt de melding schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord
tekenen door de betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt.
Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een
misstand gestart.
De verantwoordelijke beoordeelt of de externe derde als bedoeld in artikel 6 van de interne
melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.

Artikel 4. Standpunt.
Binnen een periode van maximaal acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt
betrokkene door of namens de verantwoordelijke schriftelijk op de hoogte gebracht van het
interne standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven
tot welke stappen de melding heeft geleid.
Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt betrokkene door of
namens de verantwoordelijke hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn de
betrokkene alsnog een standpunt tegemoet kan zien.
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Artikel 5. Melding aan een externe derde
Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij de externe derde als bedoeld in
artikel 6 lid 1 indien:
o Hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4;
o Hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de gestelde termijn bedoeld in artikel 4;
o De termijn, bedoeld in artikel 4, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en
betrokkene bezwaar heeft gemaakt bij de verantwoordelijke;
o Sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid doet zich voor, indien er sprake is van:
o Acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang
onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
o Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
o Een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als
gevolg van een interne melding.
Artikel 6. Externe derde
Externe derde in de zin van deze regeling is de voorzitter van de klachtencommissie, bereikbaar
via het verenigingsbureau.
De voorzitter van de klachtencommissie zal meldingen zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.
De voorzitter van de klachtencommissie zal, indien nodig, overleg plegen met de directeur en de
benodigde maatregelen treffen binnen de mogelijkheden en bevoegdheden die vanuit met
name de Kwaliteitsverordening van de BPBI zijn vastgelegd.

Artikel 7. Rechtsbescherming
7.1 Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een
misstand heeft gemeld en die te goeder trouw is, wordt op geen enkele wijze in zijn positie
benadeeld als gevolg van het melden.

Aldus opnieuw vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in haar vergadering van 11 juni 2015.
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