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Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of een 

inbreuk op het Unierecht (‘Klokkenluidersregeling’) 

De rector-bestuurder van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op 30-03- 2022 op 
grond van de verplichtingen voortvloeiend uit art. 8 van de Europese Richtlijn van 23 oktober 
2019 (EU 2019/1937), alsmede art 2 lid 1 van de Wet Huis voor klokkenluiders, de navol-
gende ‘Klokkenluidersregeling’ vastgesteld met instemming van de plenaire Medezeggen-
schapsraad (art. 18 aanhef en sub j. Medezeggenschapsreglement) en na goedkeuring door 
de Raad van Toezicht (art. 15 lid 1 sub i. Toezichtreglement). 
 

Preambule 

a) De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk 
op het Unierecht binnen Het Amsterdams Lyceum biedt een beschrijving van de procedures 
die gevolgd kunnen worden bij een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een mis-
stand of een inbreuk op het Unierecht.  

b) De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de melder bescherming 
tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het melden van een mis-
stand of inbreuk gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van 
de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht. 

c) De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van melders en moet derhalve onder-
scheiden worden van de algemene Klachtenregeling als bedoeld in art. 24b van de Wet op 
het voortgezet onderwijs. 

d) Waar in deze regeling met betrekking tot personen een mannelijk voornaamwoord wordt 
gebruikt, worden zowel mannelijke als vrouwelijke, als non-binaire personen bedoeld. 
 

Een samenvatting van de procedure is opgenomen in de vorm van een stroomschema in bijlage 1. 

 
 

Artikel 1 Definities 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

Adviseur Een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhou-
dingsplicht heeft en die door een melder in vertrouwen wordt 
geraadpleegd over een vermoeden van een misstand; 

Bevoegd gezag  
 

De vereniging Het Amsterdams Lyceum vertegenwoordigd door 
de rector-bestuurder; 

Commissie De externe Commissie voor Integriteitsvraagstukken van Het 
Amsterdams Lyceum bedoeld in art. 8. 

Externe derde Iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie 
die naar het redelijk oordeel van de melder in staat mag wor-
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den geacht direct of indirect de vermoede misstand of de in-
breuk op het Unierecht te kunnen oplossen of te kunnen doen 
oplossen; 

Externe instantie De instantie die naar het redelijk oordeel van de melder het 
meest in aanmerking komt om de externe melding van het ver-
moeden van een misstand of de inbreuk op het Unierecht bij te 
doen; 

Huis Het Huis voor Klokkenluiders bedoeld in artikel 3 van de Wet 
bescherming klokkenluiders; 

Melder Degene die bevoegd is tot het doen van een melding:  

• als (ex-)werknemer of als een natuurlijk persoon die in 
een werkgerelateerde context activiteiten verricht of 
heeft verricht met betrekking tot de school, 
OF 

• als ingeschreven leerling of ex-leerling bij Het Amster-
dams Lyceum, dan wel als diens wettelijke vertegen-
woordiger of verzorger; 

Melding Het melden door een melder van een vermoeden van een mis-
stand of informatie over een inbreuk op het Unierecht; 

Rector-bestuurder De rector-bestuurder van Het Amsterdams Lyceum; 

Richtlijn Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen 
die inbreuken op het Unierecht melden; 

School Het Amsterdams Lyceum in stand gehouden door het bevoegd 
gezag; 

Toezichthouder De Raad van Toezicht van Het Amsterdams Lyceum; 

Unierecht Het geheel van Europese verordeningen, richtlijnen en beslui-
ten die gezamenlijk de rechtsorde van de Europese Unie vor-
men; 

Vertrouwenspersoon Integriteit 
(VPI) 

De gecertificeerde externe persoon of organisatie die door het 
bevoegd gezag is benoemd tot extern Vertrouwenspersoon In-
tegriteit;  

Werk-gerelateerde context Alle huidige, vroegere of toekomstige werkzaamheden in de pu-
blieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van de acti-
viteiten, een natuurlijk persoon informatie verkrijgt over mis-
standen op Het Amsterdams Lyceum, dan wel inbreuken op het 
Unierecht en waarbij die persoon kans loopt op enigerlei vorm 
van benadeling indien hij dergelijke informatie meldt; 

Werknemer Degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht, dan wel  anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht 
of heeft verricht bij het bevoegd gezag. 

      

Artikel 2 Vermoeden van een misstand 

Onder het vermoeden van een misstand wordt verstaan: het vermoeden van een melder dat bin-
nen de schoolorganisatie van Het Amsterdams Lyceum in ruime zin, sprake is van een misstand 
voor zover: 
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a) dat vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de mel-
der in de organisatie heeft opgedaan, of voortvloeien uit de kennis die de melder elders 
heeft verkregen in een context die werk-gerelateerd is aan de school, 
 
EN 
 

b) het maatschappelijk belang op tenminste een van de volgende wijzen in het geding is: 
1. schending of dreigende schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een 
strafbaar feit, 
2.  gevaar voor de volksgezondheid, 
3.  gevaar voor de veiligheid van personen, 
4.  gevaar voor de aantasting van het milieu, 
5.  gevaar voor het goed functioneren van de schoolorganisatie als gevolg van onbe-
hoorlijk handelen of nalaten, 
6. schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift, 
7.  verspilling van overheidsgeld, 
8.  het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de on-
der 1 tot en met 7 hierboven genoemde aangelegenheden. 

 
 

Artikel 3 Inbreuk Unierecht 

1. Onder informatie over een inbreuk op het Unierecht wordt verstaan: informatie waarover de 

melder beschikt, waaronder begrepen redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke in-

breuken op het Unierecht, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvin-

den binnen de schoolorganisatie van Het Amsterdams Lyceum in ruime zin, alsmede over po-

gingen tot het verhullen van dergelijke inbreuken. 

 

2. Als inbreuk op het Unierecht bedoeld in het vorige lid wordt verstaan: iedere handeling of 

nalatigheid die: 

(a) onrechtmatig is en betrekking heeft op het materiële toepassingsgebied van de 

Uniehandelingen en beleidsterreinen bedoeld in artikel 2 van de Richtlijn, 

 OF 

(b) het doel of de toepassing ondermijnt van regels voortvloeiend uit de Uniehande-

lingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde 

materiële toepassingsgebied vallen. 

 

Artikel 4 Doel en reikwijdte van de regeling 

1. Deze regeling is van toepassing op alle melders en heeft als doel hen de mogelijkheid te bie-

den zonder gevaar voor hun (rechts)positie een melding te doen over een vermoeden van 

een misstand binnen de schoolorganisatie van Het Amsterdam Lyceum, dan wel informatie 

te verstrekken over inbreuken op het Unierecht.  

2. De in het vorige lid bedoelde bescherming  geldt tevens voor hen die een melder bijstaan als 

adviseur (zoals een vertrouwenspersoon of vakbondsvertegenwoordiger), alsmede andere 

rechtstreeks betrokkenen die met de melder verbonden zijn (zoals een collega of familielid). 

3. Deze regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van een melder, ook niet 

voor kritiek op gemaakte beleidskeuzes of voor gewetensbezwaren. 
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4. De melder die een melding maakt van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op 

het Unierecht dient niet uit persoonlijk gewin te handelen. 

5. De melder die een melding maakt van een misstand of een inbreuk op het Unierecht waar 

hijzelf bewust aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.  

 

Artikel 5 Informatie, advies en ondersteuning 

Bij een vermoeden van een misstand of informatie over inbreuk op het Unierecht, staan de melder 

de volgende mogelijkheden ter beschikking: 

a. De melder kan in vertrouwen een adviseur raadplegen, waaronder begrepen de Vertrou-

wenspersoon Integriteit (VI)1 die op verzoek van de melder informatie, advies en ondersteu-

ning verleent. 

b. Een werknemer of een melder vanuit een werk-gerelateerde context kan een beroep doen 

op het Huis2 voor informatie, advies en ondersteuning. 

 

 

Artikel 6 Interne melding 

1. De melder kan een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk op het Unie-

recht intern melden bij het bevoegd gezag of, indien de melding betrekking heeft op beslui-

ten of handelen van de rector-bestuurder, bij de toezichthouder. In beide gevallen kan de 

melding al dan niet tegelijk daarmee ook gedaan worden bij de Vertrouwenspersoon Integri-

teit. 

 

2. Het melden bedoeld in het vorige lid kan zowel schriftelijk, waaronder begrepen per email, 

als mondeling: in persoon, telefonisch of via een spraakbericht. Op verzoek van de melder 

kan de melding binnen een redelijke termijn ook gedaan worden door middel van een ge-

sprek op een door de melder voorgestelde locatie. 

 

3. Indien de melder het vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht alleen bij 

de Vertrouwenspersoon Integriteit heeft gemeld, brengt deze uitsluitend met uitdrukkelijke 

instemming van de melder het bevoegd gezag hiervan op de hoogte, dan wel de toezichthou-

der, indien de melding betrekking heeft op besluiten of handelen van de rector-bestuurder. 

Een dergelijke doormelding door de Vertrouwenspersoon Integriteit bevat de datum waarop 

de melding werd ontvangen en vindt plaats op een met de melder overeengekomen wijze en 

tijdstip, waarbij de identiteit van de melder onvermeld en geheim blijft, tenzij voor vermel-

ding door de melder uitdrukkelijke toestemming is verleend. 

 

4. Het bevoegd gezag of de toezichthouder legt de schriftelijke dan wel de mondelinge melding 

met de datum waarop deze werd ontvangen, schriftelijk vast in een daarvoor ingericht regis-

ter. Van de registratie wordt een akte opgemaakt die door de melder, dan wel de Vertrou-

wenspersoon Integriteit voor akkoord wordt getekend en waarvan deze een gewaarmerkt 

afschrift ontvangt. 

 
1 De externe Vertrouwenspersoon Integriteit is: mw. B. Hes-Boots (06 2553 8458, bernadettehes@gmail.com ) 
2 Huis voor Klokkenluiders: T: 088 – 1331 030 / E-mail: advies@huisvoorklokkenluiders.nl Op werkdagen tussen 
10.00 uur en 12.00 en tussen 13:00 uur en 16:00 uur. 
 

mailto:bernadettehes@gmail.com
mailto:advies@huisvoorklokkenluiders.nl
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5. De in het vorige lid bedoelde registratie voldoet voorts aan de volgende eisen van zorgvuldig-

heid:  

a. De gegevens over een melding mogen niet langer worden opgeslagen dan wettelijke 

is toegestaan om aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Richtlijn en deze rege-

ling te voldoen.  

b. Als een melding wordt gedaan in persoon, dan wel telefonisch of door middel van 

een ander spraakberichtsysteem, moet deze melding worden geregistreerd door: 

▪ na voorafgaande toestemming van de melder het gesprek op te nemen en 

als zodanig op te slaan in een duurzame en opvraagbare vorm; 

OF: 

▪ een nauwkeurige schriftelijke weergave (transcriptie) van het gesprek op te 

slaan, waarbij de melder op zo kort mogelijke termijn in de gelegenheid 

wordt gesteld om deze schriftelijke weergave te controleren, eventueel te 

corrigeren en goed te keuren. 

 

6. De melder die het vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk op het Unie-

recht intern meldt en degene(n) bij wie de melding wordt gedaan, behandelen de melding 

vertrouwelijk. Zonder toestemming van het bevoegd gezag, dan wel de toezichthouder 

wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie. Wordt daartoe 

wel besloten, dan zal de identiteit van de melder niet worden genoemd en zal de informatie 

zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder gewaarborgd blijft. 

 

7. In uitzondering op het bepaalde in het vorige lid brengt het bevoegd gezag of de toezicht-

houder de melding binnen uiterlijk 48 uur na registratie ter kennis van de externe Commissie 

voor Integriteitsvraagstukken van Het Amsterdams Lyceum bedoeld in art. 8, die de ont-

vangst binnen uiterlijk drie werkdagen bevestigt aan de melder en/of de Vertrouwensper-

soon Integriteit.  

 

Artikel 7 Externe melding 

1. Indien de melder geen interne melding wil doen op de wijze bedoeld in het vorige artikel, 

heeft de melder altijd het recht rechtstreeks een externe melding te doen, waarbij het be-

paalde in art. 6 lid 2, 4 en 5 op grond van de Richtlijn van overeenkomstige toepassing zal 

zijn. 

  

2. De melder kan ook na een interne melding een externe melding doen indien:  

a. de melder het niet eens is met het besluit van de Commissie als bedoeld in artikel 9 

lid 3, dan wel het standpunt van het bevoegd gezag bedoeld in artikel 12 lid 1 en van 

oordeel is dat het vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht ten 

onrechte terzijde is gelegd; 

b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 

12 lid 3. 

 

3.  De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het re-

delijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt 

in ieder geval verstaan:  
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a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten; 

b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 

krachtens enig wettelijk voorschrift; 

c. een andere daartoe bevoegde instantie waar een werknemer het vermoeden van 

een misstand of de informatie over inbreuk op het Unierecht kan melden, waaronder 

de afdeling onderzoek van het Huis; 

d. de externe Commissie voor Integriteitsvraagstukken van Het Amsterdams Lyceum3, 

bedoeld art.8.  

 

4. Indien naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt 

dan het belang van de school bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook 

doen bij een externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct 

of indirect de vermoede misstand of de inbreuk op het Unierecht te kunnen opheffen of 

doen opheffen.  

 

5. Zowel in het geval van melding bij een externe instantie als melding bij een externe derde, 

dient de melder zorgvuldig te handelen en een afweging te maken tussen het maatschappe-

lijk belang en de belangen van de school, waarbij schade voor zover niet noodzakelijkerwijs 

voortvloeiend uit het optreden tegen de misstand of de inbreuk op het Unierecht zoveel als 

mogelijk wordt voorkomen. 

 

Artikel 8  Commissie voor Integriteitsvraagstukken van Het Amsterdams Lyceum  

1. Er is een onafhankelijke Commissie voor Integriteitsvraagstukken van Het Amsterdams Ly-

ceum, die tot taak heeft een interne melding die aan haar wordt voorgelegd overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 6 lid 6, alsmede externe meldingen rechtstreeks gedaan op grond van 

art. 7 lid 3 sub d. te onderzoeken en daarover het bevoegd gezag te adviseren. 

 

2. De Commissie wordt benoemd door de Rector-bestuurder en bestaat uit een voorzitter en 

twee leden, waarvan één lid wordt benoemd op voordracht van het bevoegd gezag, het an-

dere lid op voordracht van de Medezeggenschapsraad van Het Amsterdams Lyceum. Geza-

menlijk dragen deze leden na benoeming een onafhankelijke voorzitter voor. 

 

3. De commissieleden inclusief de voorzitter worden benoemd voor een periode van vier jaar 

en zijn herbenoembaar voor maximaal eenzelfde periode.  

 

4. De Commissie verricht haar werkzaamheden met grote zorgvuldigheid en zonder last of rug-

gespraak en neemt bij de behandeling steeds strikte onpartijdigheid in acht. Al hetgeen de 

Commissie verneemt in verband met de behandeling van een melding wordt als vertrouwe-

lijk beschouwd en hiervoor geldt voor de commissieleden een geheimhoudingsplicht, welke 

voortduurt na beëindiging van het lidmaatschap van de Commissie. 

 

 
3 Ambtelijk secretariaat van de Commissie voor Integriteitsvraagstukken: C.P.F. France, Email:  
cfrance@amsterdams.com of cpffrance@gmail.com  Tel.: 06 2181 0494. Algemeen emailadres van de Cie: 
het@amsterdamslyceum.nl  

mailto:cfrance@amsterdams.com
mailto:cpffrance@gmail.com
mailto:het@amsterdamslyceum.nl
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5. Niet benoembaar als lid of voorzitter van de Commissie zijn werknemers, leerlingen die staan 

ingeschreven bij de school alsmede hun wettelijke vertegenwoordigers of verzorgers, verte-

genwoordigers van het bevoegd gezag of leden van de toezichthouder, en voorts alle andere 

personen die in de breedste zin functioneel bij de school betrokken zijn. 

 

6. De Commissie kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling voor haar werkzaam-

heden nadere procedureregels vaststellen in een ordereglement. 

 

Artikel 9  Ontvankelijkheid 

1. Uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van een melding bedoeld in art. 7 lid 3 sub d. 

zendt de Commissie een ontvangstbevestiging aan degene van wie de melding werd ontvan-

gen, waarin de datum van ontvangst is aangetekend. 

 

2. De Commissie stelt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, een onderzoek in naar het ge-

melde vermoeden van een misstand of de informatie over inbreuk op het Unierecht, tenzij 

de Commissie besluit de melding niet-ontvankelijk te verklaren. Een dergelijk besluit kan uit-

sluitend gebaseerd zijn op een van de volgende gronden: 

a. De melding is gedaan door een ander dan die daartoe als melder bevoegd is op 

grond van deze regeling. 

b. De melding is naar het oordeel van de Commissie kennelijk niet gebaseerd is op re-

delijke gronden. 

c. Op voorhand is duidelijk dat de melding geen betrekking heeft op een vermoeden 

van een misstand of een inbreuk op het Unierecht als bedoeld in deze regeling. 

 

3. Indien de melding niet-ontvankelijk wordt verklaard, deelt de Commissie dit besluit uiterlijk 

binnen twee weken na ontvangst van de melding schriftelijk en met redenen omkleed mee 

aan de melder, dan wel degene die onbevoegd de melding heeft gedaan als bedoeld onder a. 

in het vorige lid. Indien het bevoegd gezag, c.q. de toezichthouder en/of de Vertrouwensper-

soon Integriteit van de melding op de hoogte waren, ontvangen ook zij tegelijkertijd een af-

schrift van de mededeling waarin het besluit is vervat.  

 

Artikel 10  Onderzoek 

1. Indien de Commissie de melding ontvankelijk heeft verklaard, wordt het onderzoek uitge-

voerd met als doel een inhoudelijk standpunt te bepalen met betrekking tot het gemelde 

vermoeden van een missstand of de informatie over een inbreuk op het Unierecht en even-

tueel maatregelen voor te stellen ter redressering daarvan. 

 

2. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding is de Commissie bevoegd alle rele-

vante informatie op te vragen die zij nodig acht. Het bevoegd gezag of indien van toepassing 

de toezichthouder, is in beginsel verplicht de Commissie de gevraagde informatie te ver-

schaffen, dan wel behulpzaam te zijn bij de verwerving ervan.  

 

3. Indien de gevraagde informatie niet of slechts ten dele door het bevoegd gezag, c.q. de toe-

zichthouder wordt verschaft, dan wordt dit met redenen omkleed kenbaar gemaakt aan de 

Commissie. 
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4. Indien de inhoud van de door het bevoegd gezag verstrekte informatie - vanwege het ver-

trouwelijke karakter - uitsluitend ter kennisneming van de Commissie dient te blijven, wordt 

dit aan de Commissie meegedeeld.  

 

5. De Commissie kan bij haar werkzaamheden deskundigen inschakelen. Tot een maximum van 

5000 euro komen de kosten hiervan zonder voorwaarden voor rekening van het bevoegd ge-

zag. Verwachte kosten boven 5000 euro worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan het 

bevoegd gezag, c.q. de toezichthouder, indien deze de melding die het betreft heeft geregi-

streerd. 

 

Artikel 11  Adviesrapport 

1. De Commissie legt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de 

melding haar bevindingen betreffende de melding vast in een adviesrapport gericht aan het 

bevoegd gezag, c.q. de toezichthouder indien de melding besluiten of handelen van de rec-

tor-bestuurder betreft. 

 

2. In het adviesrapport wordt een oordeel gegeven over de gegrondheid van de melding en 

doet de Commissie aanbevelingen aan het bevoegd gezag, c.q. de toezichthouder over te ne-

men besluiten aangaande vervolgstappen in het onderzoek en/of maatregelen. 

 

3. Het advies en de aanbevelingen van de Commissie zijn bindend voor het bevoegd gezag, in 

die zin dat hiervan bij het opstellen van het standpunt bedoeld in art. 12 slechts om zeer 

zwaarwegende redenen en afdoende gemotiveerd kan worden afgeweken. 

 

4. Voor zover nodig voor de bescherming van de melder wordt door de Commissie gerappor-

teerd in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het vertrouwelijke karakter van 

aan de Commissie verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen om-

trent privacy. 

 

5. Een kopie van het adviesrapport met aanbevelingen wordt tegelijk met de uitreiking aan het 

bevoegd gezag, c.q. de toezichthouder, ook verstrekt aan de melder en indien deze van de 

melding op de hoogte is, de Vertrouwenspersoon Integriteit.  

 

Artikel 12 Standpunt 

1. Binnen vier weken na ontvangst van het adviesrapport van de Commissie worden de melder, 

de Commissie en eventueel de Vertrouwenspersoon Integriteit, evenals degene(n) op wie de 

melding van het vermoeden van een misstand of informatie over de inbreuk op het Unie-

recht rechtstreeks betrekking heeft, door of namens het bevoegd gezag of indien van toepas-

sing de toezichthouder, schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt be-

treffende de melding. Daarbij wordt aangegeven tot welke vervolgstappen en/of maatrege-

len de melding heeft geleid, dan wel zal leiden.  
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2. Indien het standpunt niet binnen vier weken kan worden bepaald of op de wijze bedoeld in 

het vorige lid kan worden gecommuniceerd, kan deze termijn met ten hoogste vier weken 

worden verlengd. Het bevoegd gezag, c.q. de toezichthouder zal hiervan schriftelijk en met 

redenen omkleed melding doen aan de melder, de Commissie en eventueel de Vertrouwens-

persoon Integriteit. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het stand-

punt wel tegemoet kan zien.  

 

3. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid moet het bevoegd gezag, c.q. de toezichthouder bin-

nen een termijn van maximaal drie maanden na uitreiking van de registratiebevestiging be-

doeld in art. 6 lid 3 , dan wel de ontvangstbevestiging bedoeld in art. 9 lid 1, aan de melder 

informatie verstrekken over het inhoudelijk standpunt ten aanzien van de beoordeling door 

de Commissie en hoe de melding is of eventueel wordt opgevolgd met vervolgonderzoek, 

dan wel maatregelen. 

 

Artikel 13 Rechtsbescherming 

1. De melder die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw en naar 

behoren een vermoeden van een misstand of informatie over inbreuk op het Unierecht heeft 

gemeld, wordt vanaf het moment van de interne, dan wel externe melding op geen enkele 

wijze in zijn rechtspositie benadeeld als gevolg van het melden, zowel tijdens als na de be-

handeling van de melding of na eventuele openbaarmaking daarvan met inachtneming van 

het bepaalde in art. 7 lid 5. 

 

2. Adviseurs in de zin van deze regeling worden op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van 

hun standpunt of handelen. Dit geldt eveneens voor andere personen die de melder als be-

trokkene bijstaan, bijvoorbeeld collega’s of familieleden die verbonden zijn met de melder. 

 

3. De melder en de personen die hem al dan niet als adviseur bijstaan worden ter zake van de 

inhoud van de melding gevrijwaard van gerechtelijke procedures aanhangig te maken door 

het bevoegd gezag. Bij een juridische procedure betreffende eventuele benadeling aanhan-

gig gemaakt door de melder of de personen die hem bijstaan, geldt op grond van de Richtlijn 

een omgekeerde bewijslast. 

 

Artikel 14  Slotbepalingen   

1. Deze regeling treedt in werking op de dag van vaststelling en geldt voor onbepaalde tijd. De 

regeling wordt door het bevoegd gezag in overleg met de Commissie iedere vier jaar geëvalu-

eerd. 

 

2. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat een gedrukt exemplaar van de regeling op een vertrou-

welijke manier kan worden geraadpleegd en publiceert de regeling op de website van de 

school. Belangstellenden wordt op verzoek kosteloos een exemplaar uitgereikt door de admi-

nistratie van de school. 

 

3. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is 

gegeven aan het bepaalde in lid 2.  
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4. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 

 

5. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling inzake het omgaan met een vermoeden 

van een misstand of een inbreuk op het Unierecht van Het Amsterdams Lyceum’ en vervangt 

de ‘Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand’ van 12 sep-

tember 2016. 
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BIJLAGE 1: STROOMSCHEMA KLOKKENLUIDERSREGELING HET AMSTERDAMS LYCEUM 

 

 

 

  

 

 

Vermoeden misstand of inbreuk EU-recht 

 

 Advies en ondersteuning 

Melder 

Afdeling advies 

Huis voor Klok-

kenluiders 

Eigen adviseur 

Vertrouwens-

persoon 

Acuut gevaar of wet-

telijke plicht of 

zwaarwegend maat-

schappelijk belang? 

Interne melding 

Onderzoek en horen 

van melder 

Schriftelijke kennisge-

ving standpunt /actie 

Externe melding 

Onderzoek en 

eventuele maat-

regelen 

Melder of Ver-

trouwensper-

soon 

Cie Integriteits-

vraagstukken 

Bestuurder of 

Raad van Toe-

zicht 

Justitie 

Of 

Inspectie 

Of  

Huis 

voor 

Klokken-

luiders 

Oneens met stand-

punt of standpunt 

niet ontvangen of 

oneens met afhan-

deling ? 


