Klokkenluiderregeling voor medewerkers en vrijwilligers van het
Watersportverbond
lokkenidKlokkenluiderregeling voor medewerkers en

Versie: 4
11-05-2011

Status:
definitief

Product:

vrijwilligers van het Watersportverbond

Eigenaar

Bestuur

Doel van de regeling

Vaststellen van de procedures die gelden als een medewerker, vrijwilliger of
bestuurslid van een aangesloten vereniging van het Watersportverbond een
vermoeden van een misstand wil melden.
Een vermoeden van misstand betreft zaken met betrekking tot wet- en regelgeving en
bij het Watersportverbond geldende gedragsregels en die direct of indirect de goede
naam van het Watersportverbond schade berokkent.
Watersportverbond: medewerkers en vrijwilligers
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Deze regeling is bedoeld om een vermoeden van misstand te melden met
betrekking tot wet- en regelgeving en bij het Watersportverbond geldende
gedragsregels en die direct of indirect de goede naam van het Watersportverbond
schade berokkent.
Uitzondering hierop zijn de zaken waarin de Zeilraad en Tuchtraad in voorzien.
Een vermoeden van misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden in
verband met mogelijk een strafbaar feit, of het schenden van wet- en regelgeving,
het onjuist informeren van bestuur, ALV of directie of het bewust achterhouden,
vernietigen of manipuleren van informatie.
Een medewerker van het Verbondsbureau, vrijwilliger of bestuurslid van een
aangesloten vereniging van het Watersportverbond meldt een vermoeden van
misstand aan de vertrouwenspersoon van het Watersportverbond, de voorzitter van
de Controleraad 1).
De bij de melding betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding. Als een
medewerker van het verbondsbureau deze regeling in werking stelt, ook als dit te
goeder trouw is, dan draagt de directie er zorg voor, dat deze medewerker c.q.
rechtsbescherming geniet en niet benadeeld zal worden in zijn positie bij het
bureau.
Bij de melding wordt vermeld ten minste de naam en woonplaats en de wijze
waarop de vertrouwenspersoon met hem contact kan opnemen.
De melder ontvangt desgevraagd van de vertrouwenspersoon een schriftelijke
bevestiging van ontvangst van de melding, waarin ten minste de naam van de
melder, een korte omschrijving van de gemelde misstand en de datum waarop de
melding is ontvangen door de vertrouwenspersoon, is opgenomen.
De melder verstrekt aan de vertrouwenspersoon alle informatie die nodig is om de
melding te beoordelen en een onderzoek te verrichten.
Bij ontvangst van de melding zal de vertrouwenspersoon de melding beoordelen en
indien de melding gegrond is onverwijld een onderzoek starten.
Indien de melding ongegrond wordt verklaard, eventueel in overleg met de andere
leden van de Contrôleraad, dan zal dit besluit en de gronden waarop dit besluit is
gebaseerd worden medegedeeld aan de melder. Desgewenst zal hij deze
mededeling schriftelijk bevestigen aan de melder.
De vertrouwenspersoon kan, indien daartoe aanleiding bestaat, na overleg met de
melder, de voorzitter van het Watersportverbond in kennis stellen van de melding.
Bij de kennisgeving zal de naam van de melder niet worden genoemd en ook de
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overige informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder voor zover
mogelijk gewaarborgd is.
Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding wordt de
melder door de vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gesteld van een
inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van misstand. Daarbij wordt
aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, dan wordt de
melder hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een
standpunt tegemoet kan zien.
De vertrouwenspersoon houdt toezicht op de uitvoering van het advies naar
aanleiding van de melding.
De persoon of onderdeel van de organisatie waaraan het advies is verstrekt, dient
aan de vertrouwenspersoon alle informatie te verstrekken die deze nodig heeft om
vast te kunnen stellen of en op welke wijze het advies is opgevolgd.
Indien het advies niet of onvoldoende kan worden opgevolgd, kan de
vertrouwenspersoon besluiten daarvan melding te maken aan de voorzitter van het
bestuur.
De vertrouwenspersoon rapporteert binnen drie maanden na afloop van het
kalenderjaar aan het Bestuur over zijn werkzaamheden in het betreffende
kalenderjaar. Hij stelt het Bestuur in kennis van de gemelde misstanden, de
besluiten dienaangaande en de resultaten van een eventueel onderzoek naar de
gemelde misstanden.
Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over de melding van
een vermoeden van misstand, zal daarover geheimhouding betrachten tegen
derden, tenzij hij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet bevoegd is of
verplicht is om die informatie aan een derde te verschaffen.
De vertrouwenspersoon alsmede de voorzitter van het bestuur zal nooit de naam
van de melder openbaren, tenzij de wet hem hiertoe verplicht.
Als op enig moment de vertrouwenspersoon op grond van de wet verplicht wordt de
naam van de melder die een vermoeden van een misstand heeft gemeld te
openbaren, zal de vertrouwenspersoon de melder onmiddellijk hiervan op de
hoogte stellen. Deze kennisgeving zal geschieden voor openbaring van de naam
van de betreffende melder, tenzij de vertrouwenspersoon rechtsgeldige redenen
heeft om dat niet te doen.
De vertrouwenspersoon wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het
uitoefenen van zijn taken krachtens deze regeling.

1)

Indien niet vermeld op de internetsite van het Watersportverbond, zijn de naam en adresgegevens
van de voorzitter van de Controleraad te verkrijgen bij het secretariaat van het Watersportverbond.
Men kan ook gebruik maken van het e-mailadres: klokkenluider@watersportverbond.com , dat
rechtstreeks is gelinkt met de voorzitter van de controleraad.

