Benoeming vertrouwenspersoon Integriteit / Ongewenste gedrag
[naam klant]
Taakstelling
De vertrouwenspersoon zal voor [naam klant] de volgende taken uitvoeren:
-

-

Luisteren naar de potentiële melder1 (hierna te noemen melder), het verstrekken van informatie
en advies over de mogelijk te volgen procedure(s), naast de [Interne meldprocedure voor
(mogelijke) misstanden], inclusief een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure, en de
consequenties daarvan.
Zo nodig begeleiden van de melder bij het indienen van een formele melding in geval van een
(vermoeden van een) misstand of ongewenst gedrag.
De gevoerde gesprekken registreren, analyseren en interpreteren tot management
informatie.
Jaarlijks rapporteren aan het bestuur van [naam klant] ten aanzien van het aantal gesprekken en de
gemaakte uren.
Gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het bestuur, de directie en de compliance officer
van [naam klant].

Bevoegdheden
De vertrouwenspersoon ondersteunt de (potentiële) melder. De vertrouwenspersoon komt ten behoeve
van de uitoefening van deze rol onderstaande bevoegdheden toe:
-

-

Het voeren van gesprekken op initiatief van de potentiële melder, ook zonder dat hier een verdere
melding uit voortvloeit.
Het begeleiden van de melder bij het indienen van een melding.
Op verzoek van de melder voorstellen van een mediator/bemiddelaar tussen de meldende
persoon en degene op wie de melding betrekking heeft.
Het ondersteunen van de melder bij het doen van aangifte bij het vermoeden van een misdrijf.
Het op eigen initiatief raadplegen van externe deskundigen. De vertrouwenspersoon heeft
hiervoor een budget van € 1.000 per jaar. Indien de externe deskundige voor een onderzoek
wordt ingeschakeld, vindt vooraf afstemming met het bestuur plaats over het budget.
Het weigeren als vertrouwenspersoon op te treden indien de vertrouwenspersoon door de toe te
vertrouwen informatie in gewetensnood kan komen.

Geheimhouding
De vertrouwenspersoon behandelt de informatie onder geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de
vertrouwenspersoon op grond van wet- en regelgeving2 verplicht is om aangifte te doen dan wel de
informatie anderszins openbaar te maken.
Vrijwaring
De vertrouwenspersoon kan een beroep doen op een vrijwaring overeenkomstig artikel 1.3 van de
geldende algemene voorwaarden van NCI.
Aldus overeengekomen en getekend in duplo, te Capelle aan den IJssel, [datum].
Vertrouwenspersoon

[naam klant]

[Naam VP]

Namens het bestuur: [naam]

1

Voor een definitie van melder wordt verwezen naar de Interne meldprocedure voor (mogelijke) misstanden.

2

Artikel 160, Wetboek van Strafvordering.

