Marnix College
Reglement Commissie van vertrouwen en integriteit
Artikel 1
Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. betrokkene: degene die als leerling staat ingeschreven bij het Marnix College dan wel
diens wettelijke vertegenwoordiger, als mede degene die in dienst is van de Stichting;
b. bevoegd gezag: het bestuur van de Stichting Marnix College:
c. Commissie: de Commissie van vertrouwen en integriteit, zoals bedoeld in artikel 3 van
dit reglement;
d. raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Marnix College
e. Stichting: de Stichting Marnix College
Artikel 2
Doel
1. Dit reglement is van toepassing op alle betrokkenen van het Marnix College en heeft
als doel hen zonder gevaar voor hun (rechts)positie de mogelijkheid te bieden te
rapporteren over een vermoeden van een misstand van ethisch, operationele of
financiële aard binnen het bestuur.
2. Dit reglement is niet van toepassing voor zover het gaat om klachten van persoonlijke
aard van betrokkenen en klachten, waarin andere regelingen voorzien.
Artikel 3
Instelling Commissie van vertrouwen en integriteit
1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een Commissie van vertrouwen en
integriteit, zoals bedoeld in artikel 11, 13e lid van de statuten van de Stichting Marnix
College.
2. De Commissie bestaat uit drie leden. De raad van toezicht benoemt de voorzitter van
de Commissie.
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel kan de raad van toezicht
besluiten om een lid van de Commissie te benoemen, dat geen deel uitmaakt van de
raad van toezicht. Dat lid heeft geen rechtstreekse binding met de Stichting.
Artikel 4
Vermoeden van een misstand
Er is sprake van een vermoeden van een misstand, indien een betrokkene op redelijke gronden
van oordeel is dat er met betrekking tot de organisatie van het Marnix College een
maatschappelijk belang in het geding is als gevolg van:
 een (dreigend) strafbaar feit;
 een (dreigende) schending van regels;
 een (dreigend gevaar) voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu:
 een (dreigend) bewust onjuist informeren van externe organen:
 een (dreigende) verspilling van geld:
 een (dreiging) van het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van
informatie over deze feiten:
 enig ander feit, gevaar of dreiging dat aanleiding geeft tot een vermoeden van een
misstand.
Artikel 5
Melding misstand
1. Een betrokkene meldt een vermoeden van een misstand bij de Commissie.
2. De Commissie legt de melding, met de datum waarop deze melding is ontvangen,
schriftelijk vast en laat de die vastlegging door de betrokkene voor akkoord tekenen.
3. De voorzitter van de Commissie zendt een ontvangstbevestiging van de melding aan
de betrokkene.
4. De Commissie start onverwijld na de ontvangst van de in het eerste lid bedoelde
melding een onderzoek.

Artikel 6
Commissie
1. De Commissie verklaart de melding van een vermoeden van een misstand niet
ontvankelijk, indien er geen sprake is van een misstand zoals bedoeld in artikel 4 van
dit reglement.
2. Indien de melding niet ontvankelijk is verklaard, brengt de Commissie de betrokkene,
die de melding heeft gedaan en het bevoegd gezag hiervan schriftelijk en met redenen
omkleed op de hoogte.
Artikel 7
Onderzoek
1. Ten behoeve van het onderzoek naar de melding over het vermoeden van een misstand
is de Commissie bevoegd alle inlichtingen in te winnen, die zij nodig acht voor het
vormen van een oordeel.
2. Ten behoeve van het onderzoek naar de melding over het vermoeden van een
misverstand kan de Commissie personen horen.
3. De Commissie kan ter verkrijging van de noodzakelijk informatie deskundigen
inschakelen.
Artikel 8
Oordeel
1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien weken na ontvangst van de melding,
stelt de Commissie haar oordeel vast.
2. In bijzondere gevallen kan de Commissie de in het eerste lid genoemde termijn met
zes weken verlengen.
3. Het oordeel van de Commissie wordt in geanonimiseerde vorm en met in achtneming
van vertrouwelijk ontvangen informatie door de Commissie verstrekt aan de
betrokkene, het bevoegd gezag en de raad van toezicht.
Artikel 9
Maatregelen
Binnen twee weken na ontvangst van het in artikel 8 bedoelde oordeel deelt de raad van
toezicht dan wel het bevoegd gezag de betrokkene mee of dit oordeel aanleiding geeft tot het
treffen van maatregelen en welke maatregelen dit dan zijn.
Artikel 10
Rechtsbescherming
1. Een betrokkene die een vermoeden van misstand heeft gemeld wordt op geen enkel
wijze in zijn positie in de organisatie benadeeld als gevolg van het melden.
2. De opzegging van een arbeidsovereenkomst van betrokkene, die een melding heeft
gemaakt van een vermoeden van een misstand overeenkomstig dit reglement wordt
beschouwd als een kennelijk onredelijke opzegging in de zin van artikel 7:681 van het
Burgerlijk wetboek. Voor zover betrokkene niet op basis van een arbeidsovereenkomst
werkzaam is, levert dit een toerekenbare tekortkoming op als bedoeld in artikel 6:74
van het Burgerlijk wetboek en/of een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162
van het Burgerlijk wetboek.
Artikel 11
Openbaarheid van de regeling
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat dit reglement door betrokkenen kan worden
geraadpleegd.
Artikel 12
Slotbepaling
1. Dit reglement treedt in werking op ..
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht.

