Klokkenluidersregeling
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Inleiding
De klokkenluidersregeling van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de
Meubileringsbedrijven (hierna: “het Fonds”) bevat een procedure voor interne en externe meldingen
van (potentiële) Incidenten (onregelmatigheden) en de afhandeling daarvan, waarbij de melder zich
niet vrij voelt om te melden vervolgens de reguliere incidentenregeling van het Fonds, in verband met
mogelijke consequenties voor zijn of haar positie. Het bestuur bevordert dat de dienstverleners van
het Fonds een overeenkomstige regeling hebben die aansluit bij de Klokkenluidersregeling van het
Fonds.
Voor deze regeling zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten, de
incidentenregeling en de gedragscode van het Fonds van toepassing.
Samenhang interne regelingen
Er bestaat binnen het Fonds ook een gedragscode. Ook in deze gedragscode zijn gedragsnormen
opgenomen. Deze conflicteren niet met deze regeling en zijn eveneens van toepassing.
Inwerkingtreding
Deze regeling is door het bestuur vastgesteld en treedt in werking op 22 januari 2020.
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Artikel 1. Definities
Compliance Officer:
De externe functionaris die als Compliance Officer is benoemd. Dit is mevrouw B. (Bianca) van
Tilburg. E-mailadres: compliancebpfmeubel@hvglaw.nl en/of telefoonnummer: +31 (0) 6 2908 38 12.
Incidentenregeling:
De Incidentenregeling van het Fonds.
Klokkenluider:
a.
de Verbonden persoon die de melding doet van een Misstand binnen het Fonds;
b.
de persoon die anderszins betrokken is bij het Fonds, maar niet als Verbonden persoon is aan
te merken en die melding doet van een Misstand binnen het Fonds.
Misstand:
Een Incident dat niet volgens de Incidentenregeling kan worden gemeld omdat het belang van derden
of van de eigen positie van de Klokkenluider in het geding kan zijn.
Artikel 2. Incidentenregeling
De Incidentenregeling is van toepassing tenzij anders bepaald in deze klokkenluidersregeling.
Artikel 3. Melding en registratie van de melding
3.1

Eenieder die een (dreigend) Incident constateert en zich niet vrij voelt dit te melden op grond
van de Incidentenregeling, kan dit melden aan de Compliance Officer conform dit artikel.

3.2

De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. Een mondelinge
melding wordt schriftelijk vastgelegd door de Compliance Officer. Meldingen kunnen anoniem
gedaan worden. Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek,
kan de Klokkenluider worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De Klokkenluider
is hiertoe niet verplicht.

3.3

Afhankelijk van aan wie de melding is gedaan registreert de Compliance Officer de melding op
datum van ontvangst. Per melding wordt een dossier bijgehouden. De gegevens van de
Klokkenluider worden separaat bewaard, dit ter borging van de vertrouwelijkheid. Gedurende
het verdere proces worden in het dossier relevante documenten opgenomen, zoals de
communicatie tussen de verschillende partijen, de rapportages en de resultaten van eventueel
onderzoek. De Compliance Officer bewaakt de voortgang van het meldproces en de opvolging
van acties en rapporteert hierover aan de uitvoerend bestuurders.

3.4

De Compliance Officer stuurt voor zover mogelijk binnen vijf werkdagen een
ontvangstbevestiging aan de Klokkenluider en informeert de uitvoerend bestuurders en de
voorzitter van het Fonds.

3.5

Indien de Klokkenluider de indruk heeft dat er geen actie wordt ondernomen naar aanleiding van
zijn melding, dan kan hij contact opnemen met de Compliance officer.
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Artikel 4. Afhandelen Misstanden
Misstanden worden afgehandeld als incidenten conform de Incidentenregeling. Met dien verstande dat
de in artikel 3.2. van de Incidentenregeing genoemde termijn van acht werkdagen aanvangt vanaf het
moment van ontvangst van de melding door de Compliance Officer.
Artikel 5. Rechtsbescherming
In geval van intrekking van de melding van een Misstand door de Klokkenluider vergewist de
Compliance Officer zich dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft
plaatsgevonden.
Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden
Voor kwesties waarin deze klokkenluidersregeling niet voorziet, beslissen de uitvoerend bestuurders
en de voorzitter van het Fonds na overleg met de Compliance Officer.
Artikel 8 Wijzigingen in deze regeling
Het bestuur kan deze regeling te allen tijde wijzigen. In ieder geval elke drie jaar wordt bezien of de
klokkenluidersregeling geactualiseerd dient te worden.
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