Klokkenluidersregeling
Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid
(Klokkenluidersregeling)

Artikel 1. Begripsbepalingen
1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. het pensioenfonds: de Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers;
b. Klokkenluider: klokkenluiders zijn melders van misstanden en kunnen zijn:
i. deelnemer van het pensioenfonds: de deelnemer van het
pensioenfonds, hieronder mede te verstaan de gewezen deelnemer
en/of gepensioneerde
ii. de medewerkers van de bij het pensioenfonds betrokken adviseurs en
uitvoeringsorganisaties alsmede (de werknemers van) de werkgever,
die betrokken zijn bij de uitvoering van de pensioenregeling;
c. vermoeden van een misstand: het vermoeden van de melder van een
misstand voor zover:
i. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit
de kennis van betrokkene heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis
die betrokkene heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander
bedrijf of een andere organisatie, en
ii. het belang van het pensioenfonds in het geding is bij:.
1. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift,
waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
2. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het
pensioenfonds als gevolg van een onbehoorlijke wijze van
handelen of nalaten,
3. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of
manipuleren van informatie over de onder i t/m vii hierboven
genoemde feiten;
4. vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke
gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of
ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard
die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van het
pensioenfonds.
d. compliance en whistleblowing officer: degene die is aangewezen is om als
zodanig voor het pensioenfonds te fungeren;
e. Onderzoekscommissie: een onderzoekscommissie ter uitvoering van en ter
behandeling van misstanden.
f. adviespunt klokkenluiders: het adviespunt dat is ingesteld bij het Tijdelijk
besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden (zie Staatsblad 2011,
427 en Staatsblad 2015, 202);

2. Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient mede de zij-vorm te worden
gelezen.

Artikel 2.

Informatie, advies en ondersteuning voor de klokkenluider

1. Een klokkenluider kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van
een misstand. De klokkenluider kan ook de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders
verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
Artikel 3.

Melden van (vermoeden van) misstand door de klokkenluider

1. De klokkenluider dient het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen
de organisatie van het pensioenfonds melden bij de compliance en whistleblowing
officer. Als betrokkene vreest voor tegenmaatregelen bestaat de mogelijkheid om
deze melding te doen bij de voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds of bij
een der leden van de Visitatiecommissie
2. De klokkenluider ontvangt binnen een week een bevestiging van zijn melding.
3. De compliance en whistleblowing officer onderzoekt of de melding betrekking heeft
op een misstand en of de misstand voldoende ernstig is om een verdergaand
onderzoek in te stellen. Dit besluit en de gronden waarop het gebaseerd is wordt zo
spoedig mogelijk. aan de melder medegedeeld. Een afschrift van dit besluit wordt
gestuurd aan de voorzitter van het fonds. Als de melding betrekking heeft op de
voorzitter van het fonds wordt de Visitatiecommissie geïnformeerd.
Artikel 4

Afhandeling van misstanden

1. Indien een verdergaand onderzoek noodzakelijk wordt geacht wordt een
onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. De voorzitter van het bestuur is
verantwoordelijk voor het samenstellen van deze commissie. Een
onderzoekscommissie bestaat uit tenminste drie onafhankelijke personen en zal door
het bestuur worden aangesteld voor de duur van het onderzoek en de afhandeling
daarvan. De kosten van deze commissie komen ten laste van het bestuur.
2. De onderzoekscommissie handelt onafhankelijk en onpartijdig. Bij persoonsgerichte
onderzoeken staat zorgvuldigheid voorop daarbij rekening houdend met de belangen
van het pensioenfonds, het belang van de persoon naar wie onderzoek wordt gedaan
en alle overige belanghebbenden.
3. Indien het onderzoek dit vereist kunnen bepaalde gegevens of zaken worden veilig
gesteld. Voor het inzien van persoonlijke informatie is toestemming van de voorzitter
van het pensioenfonds vereist. Als de melding betrekking heeft op de voorzitter van
het fonds is toestemming door de Visitatiecommissie vereist.
4. Persoonsgericht onderzoek wordt ingesteld indien het vermoeden dat bestaat een
bestuurslid of een aan het pensioenfonds verbonden persoon zich schuldig heeft
gemaakt aan een misstand.
a. Diegene naar wie het onderzoek wordt verricht wordt hierover onverwijld
geïnformeerd.
b. Diegene naar wie het onderzoek wordt verricht dient in de gelegenheid te
worden via hoor en wederhoor zijn zienswijze kenbaar te maken. Dit wordt
schriftelijk vastgelegd.
5. Na uitvoering ban het onderzoek brengt de onderzoekscommissie een dwingend
advies uit aan het bestuur. Dit advies wordt met alle bij het onderzoek horende
documenten bewaard door de compliance en whistleblowing officer.

Artikel 5.

Rechtsbescherming en geheimhouding

1. Het pensioenfonds draagt er zog voor dat de melder op geen enkele wijze in zijn
positie bij het pensioenfonds benadeeld wordt voor zover te goed trouw is
gehandeld.
2. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de onderzoekscommissie en de
compliance en whistleblowing officer op geen enkele wijze benadeeld worden
vanwege het uitvoeren van hun taken.
3. De persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een
misstand, zal bij melding van deze misstand geen recht kunnen ontlenen aan dit
beschermingsartikel.
4. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de
identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming
van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.

