Klokkenluidersregeling
Artikel 1
Definities
1.

Fonds:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw;

2.

Onregelmatigheid:

een gebeurtenis van algemene, operationele of financiële
aard die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de
beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds;

3.

Vertrouwenspersoon:

degene die door het bestuur van het fonds als
vertrouwenspersoon is benoemd;

4.

Klokkenluider:

de betrokkene die aan de vertrouwenspersoon melding
doet van een onregelmatigheid;

5.

Betrokkenen:

- leden van het bestuur van het fonds;
- leden van het verantwoordingsorgaan;
- leden van de raad van toezicht;
- leden van de bestuurscommissies;
- betrokkene die het bestuur adviseren dan wel
werkzaam zijn bij de administrateur van het bestuur.

Artikel 2
Procedure
1. Alle betrokkenen hebben de mogelijkheid aan de vertrouwenspersoon te rapporteren over
onregelmatigheden. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioenfonds als
bij partijen aan wie taken worden uitbesteed. De melding geschiedt schriftelijk, elektronisch of
mondeling.
2. In beginsel is het mogelijk bij de vertrouwenspersoon anoniem melding te doen van een
incident. In dat geval kan, indien in het belang van het onderzoek aanvullende informatie of
een toelichting nodig is, de klokkenluider worden verzocht zijn medewerking hieraan te
verlenen. De klokkenluider is hiertoe niet verplicht.
3. De vertrouwenspersoon zal de melding van een klokkenluider vertrouwelijk behandelen. De
identificatiegegevens van de klokkenluider worden niet opgenomen in de communicatie naar
derden. De communicatie over het incident wordt zodanig geobjectiveerd dat de identiteit van
de klokkenluider niet uit de informatie kan worden afgeleid. Ook indien de medewerker geen
belang hecht aan anonimiteit, zal zijn identiteit alleen dan worden vrijgegeven in
communicatie over de melding, wanneer daartoe een verplichting bestaat. Het fonds kan de
vertrouwenspersoon niet verzoeken in of buiten rechte de gegevens die kunnen leiden tot
identificatie van de klokkenluider kenbaar te maken.
4. De klokkenluider verstrekt alle bij hem/haar bekende informatie die nodig is om de melding te
beoordelen en eventueel een onderzoek naar het gemelde incident mogelijk te maken. Dit
laat onverlet het bepaalde in artikel 1.2.
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5. De klokkenluider die zijn persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan de vertrouwenspersoon,
ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de melding, waarin tenminste zijn
opgenomen: de naam van de klokkenluider een korte omschrijving van het gemelde incident
en de datum waarop de melding is ontvangen.
Artikel 3
Afhandelen melding
1. De vertrouwenspersoon stemt met de voorzitter van het bestuur van het fonds af op welke
wijze gevolg wordt gegeven aan een melding van een onregelmatigheid. Indien de melding
betrekking heeft op de voorzitter, vindt afstemming plaats met de plaatsvervangend
voorzitter.
2. Binnen een periode van vier weken, vanaf het moment van melding aan de
vertrouwenspersoon, wordt de klokkenluider door of namens de voorzitter van het bestuur
van het fonds of de plaatsvervangend voorzitter schriftelijk op de hoogte gebracht van een
inhoudelijk standpunt over de gemelde onregelmatigheid. Daarbij wordt aangegeven tot
welke stappen de melding heeft geleid. Indien de klokkenluider anoniem wenst te blijven, zal
de voorzitter dan wel plaatsvervangend voorzitter de vertrouwenspersoon informeren over
het ingenomen standpunt. De vertrouwenspersoon zal de klokkenluider schriftelijk op de
hoogte brengen van het ingenomen standpunt.
3. Indien binnen vier weken geen inhoudelijk standpunt over de gemelde onregelmatigheid kan
worden gegeven, wordt de klokkenluider door of namens de voorzitter van het bestuur of de
plaatsvervangend voorzitter hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Hierbij wordt aangegeven
binnen welke termijn een standpunt tegemoet kan worden gezien. Indien de klokkenluider
anoniem wenst te blijven, zal de voorzitter dan wel plaatsvervangend voorzitter de
vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De vertrouwenspersoon zal de
klokkenluider schriftelijk op de hoogte brengen van het verdere verloop van de procedure.
Artikel 4
Rechtsbescherming
1. Personen kunnen als klokkenluider, zonder gevaar voor hun positie rapporteren over
onregelmatigheden binnen het pensioenfonds. Een klokkenluider kan schriftelijk, elektronisch
of mondeling rapporteren aan de vertrouwenspersoon.
2. De melder van een onregelmatigheid zal op verzoek van degene die de onregelmatigheid
heeft gemeld anoniem blijven.
3. De vertrouwenspersoon wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld vanwege het
uitoefenen van zijn taken op grond van deze regeling.
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Artikel 5
Vergoeding
Het bestuur stelt in overleg met de raad van toezicht de beloning vast voor de
vertrouwenspersoon. Deze beloning vormt onderdeel van het beloningsbeleid van het fonds.
Artikel 6
Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.
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