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Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
• de betrokkene: een medewerker met een dienstverband bij HKU, een personeelslid niet in
loondienst of een student die als zodanig is ingeschreven bij HKU en die een melding
doet van een vermoeden van een misstand.
• een (vermoeden van een) misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking
tot HKU betreffende:
- een (dreigend) strafbaar feit;
- een (dreigende) grove schending van wet- en regelgeving;
- een (dreigende) grove schending van de integriteitscode HKU;
- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen (waaronder
Ministerie van OCW, Ministerie van Justitie, NVAO);
- een (dreigend) groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu;
- het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over
voornoemde feiten.
Artikel 2
Melding
Een betrokkene kan een misstand melden tot één jaar na afloop van het dienstverband of de
werkzaamheden of tot één jaar na uitschrijving als student.
Procedure werknemer
Tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5, lid 2, meldt de werknemer een
(vermoeden van een) misstand bij het College van Bestuur. De medewerker kan zich voor
ondersteuning vertrouwelijk wenden tot de ombudsman personeel.
Procedure student
Tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5, lid 2, meldt de student een
(vermoeden van een) misstand bij het College van Bestuur. De student kan zich voor ondersteuning
vertrouwelijk wenden tot een van de studentendecanen.
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Artikel 3
Behandeling melding
1. De voorzitter van het College van Bestuur legt de melding met de datum waarop deze is
ontvangen schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene.
De betrokkene ontvangt hiervan een afschrift.
2. De voorzitter van het College van Bestuur geeft onverwijld opdracht tot het verrichten van een
onderzoek naar aanleiding van de melding.
3. 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
informatie over de melding, de behandeling en/of de resultaten worden gegeven. De
anonimiteit van de betrokkene wordt hierbij in acht genomen.
Artikel 4
Informatie over resultaten onderzoek
1. Binnen een periode van zes weken na het moment van melding wordt betrokkene door of
namens de voorzitter van het College van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het
standpunt van het College van Bestuur aangaande de melding. Daarbij wordt tevens
aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het binnen deze termijn niet mogelijk is te voldoen aan het eerste lid wordt betrokkene
hiervan door het College van Bestuur op de hoogte gesteld onder vermelding van de termijn
waarmee de periode wordt verlengd. Het College informeert betrokkene in dat geval
regelmatig over de voortgang.
Artikel 5
Bijzondere procedure
1. Betrokkene kan (het vermoeden van) een misstand, in afwijking van het bepaalde in artikel 2,
melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, indien:
a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4
b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als genoemd in artikel 4
c. de termijn bedoeld in artikel 4 lid 2, gelet op alle omstandigheden, onredelijk lang is en de
betrokkene daartegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van het College van Bestuur,
doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft bepaald
d. (het vermoeden van) een misstand een lid van het College van Bestuur betreft
e. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgend lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e doet zich voor indien sprake is van
a. een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg
van een melding,
b. een eerdere melding conform de procedure van (in wezen) dezelfde misstand, de misstand
niet heeft weggenomen.
Artikel 6
Behandeling melding bijzondere procedure
1. De voorzitter van de Raad van Toezicht behandelt de melding overeenkomstig de in artikelen 3
en 4 neergelegde procedure.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht maakt het standpunt naar aanleiding van de melding
bekend aan de voorzitter van het College van Bestuur, na verkregen toestemming van de
betrokkene. De anonimiteit van betrokkene wordt in deze gewaarborgd. De voorzitter van de
Raad van Toezicht kan naar aanleiding van de bevindingen bindende aanwijzingen geven aan
de voorzitter van het College van Bestuur voor de afwikkeling van de melding.
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Artikel 7
Rechtsbescherming
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 enkel en alleen het gevolg zou zijn van de melding.
Artikel 8
Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschil over de uitleg van dit
reglement, beslist het College van Bestuur in overleg met de Raad van Toezicht.

Vastgesteld door het CvB op 15 juni 2015 met instemming CMR d.d. 25 juni 2015
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