
 
 
 
 

                                                     

Klokkenluidersregeling FOM 
 
 
 
Preambule 
 
Binnen de FOM-organisatie moet op een wetenschappelijk verantwoorde, zorgvuldige, 
eerlijke en transparante manier worden gewerkt.  
Het kan echter voorkomen dat er belangrijke dingen binnen de organisatie niet gaan 
zoals dat zou moeten. In dat geval is het goed om een klokkenluidersregeling te hebben. 
 
Klokkenluiden is 'het door een werknemer bekend maken, van vermoedens van illegale of immorele 
praktijken die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot 
maatschappelijk belang in het geding is, aan een instantie of personen die mogelijk actie daartegen 
zouden kunnen ondernemen'. 
 
Met onderstaande klokkenluidersregeling geeft FOM er blijk van dat zij het belangrijk 
vindt dat iedere FOM-werknemer1 op een veilige (dat wil zeggen 'zonder rechtspositio-
nele gevolgen') en adequate manier onbelemmerd een 'vermoeden van een misstand van 
groot maatschappelijk belang' kan melden. 
De werknemer, 'klokkenluider', moet er op kunnen vertrouwen dat met zijn melding 
serieus en vertrouwelijk wordt omgesprongen en dat er -waar nodig- daadwerkelijk 
actie wordt ondernomen. 
 
De regeling is bedoeld voor het melden van misstanden van groot maatschappelijk 
belang en niet voor het indienen van persoonlijke klachten en kritiek op het beleid 
binnen FOM. 
 
FOM gaat er van uit dat een werknemer een vermoeden van zo'n misstand eerst met zijn 
leidinggevende dan wel (instituuts)directeur bespreekt of het in het werkoverleg aan de 
orde stelt. Als dat niet mogelijk is treedt de klokkenluidersregeling in werking. 
 
De keuze om een vertrouwenspersoon in de procedure te betrekken ligt bij de werk-
nemer zelf. 
 
Artikel 1 Definities 
 
1.  Klokkenluiden: het door een werknemer (klokkenluider) bekend maken van een ver-

moeden van illegale of immorele praktijken die plaatsvinden onder de verantwoor-
delijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang in het 
geding is. 

 
2. Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een 

misstand2 onder verantwoordelijkheid van FOM waarbij een groot maatschappelijk 
belang in het geding is, zoals daar zijn: 

 
1 N.B.: Hoewel de regeling zich in hoofdzaak richt op werknemers binnen FOM, kunnen in voorkomende 

gevallen ook niet-FOMmers via deze klokkenluidersregeling een misstand melden. 
2 Wanneer de misstand wetenschappelijk wangedrag betreft, dan geldt zonder meer -dus ook als er geen 

groot maatschappelijk belang in het geding is- de specifieke FOM-procedure (FOM - 03.0830 van 10 april 
2003). 
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- een (dreigend) strafbaar feit; 
- een (dreigende) schending van regelgeving of beleidsregels; 
- het misleiden van justitie; 
- een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; 
- het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze 

feiten. 
 
3. Centraal FOM-meldpunt: een daartoe door de RvB aangewezen lid van de RvB; direct 

verantwoordelijk voor (het organiseren van) het onderzoek naar de melding en aan-
spreekbaar voor de rechtsbescherming van melder en vertrouwenspersoon. 

 
4.  Vertrouwenspersoon: de persoon die door de melder zelf is gekozen. 
 
5.  Directeur: directeur FOM. 
 
6.  Instituutsdirecteur: directeur SAFNIKHEF, AMOLF, Rijnhuizen, FOM-Bureau of 

BUW. 
 
7. Werknemer: degene met een dienstverband met FOM. 
 
8.  Externe derde: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie aan wie 

een melder (een vermoeden van) een misstand meldt, omdat dat naar zijn oordeel 
van een zodanig groot (maatschappelijk) belang is dat dit belang in de concrete 
omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de 
Stichting FOM bij geheimhouding, en die naar zijn redelijk oordeel in staat mag 
worden geacht direct of indirect de (vermoede) misstand op te kunnen heffen of 
doen opheffen. 

 
Artikel 2 Rechtsbescherming melder & vertrouwenspersoon 
 
1.  Degene die met inachtneming van deze regeling een vermoeden van een misstand te 

goeder trouw heeft gemeld, wordt door FOM op geen enkele wijze in zijn rechts-
positie benadeeld als gevolg van het melden en geniet derhalve rechtsbescherming. 

 
2.  De melder kan zich in de procedure laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 

Een door de melder gebruikte vertrouwenspersoon die in dienst van de werkgever 
is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het uitoefenen van zijn 
taken als vertrouwenspersoon. 

 
Artikel 3 Interne melding  
 
1. FOM gaat er van uit dat, zoals in de preambule is vermeld, de misstand in eerste 

instantie intern3 aan de orde is gesteld. Doet de werknemer daarna een beroep op 
deze klokkenluidersregeling dan meldt hij een vermoeden van een misstand bij het 
Centraal FOM-meldpunt4. 

 
 

3 Bij de Instituutsdirecteur dan wel directeur FOM. 
4 Het meldpunt wordt gevormd door een lid van de Raad van Bestuur, eventueel ondersteund door 

interne, niet bij de zaak betrokken, of externe deskundigen als bijvoorbeeld een accountant of jurist. 
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2.  De melding bij het Centraal FOM-meldpunt kan zowel mondeling als schriftelijk 
worden gedaan: 

De heer prof.dr.ir. M.G.D. Geers 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
Tel: (040) 247 50 76 
centraalmeldpuntklokkenluider@fom.nl 
 

3. Het Centraal FOM-meldpunt bevestigt per ommegaande de ontvangst.  
 
4. Naar aanleiding van de melding wordt direct een onderzoek ingesteld naar (het ver-

moeden van) de misstand. Dit onderzoek wordt verricht onder directe verantwoor-
delijkheid van het Centraal FOM-meldpunt.  

 De melder wordt (binnen 6 weken na de melding) schriftelijk bericht over de bevin-
dingen.  

 Het Centraal FOM-meldpunt brengt de bevindingen en bijgaand advies uit aan het 
Uitvoerend Bestuur (UB). Het UB neemt binnen uiterlijk 8 weken na de melding een 
besluit en informeert daarover melder en het Centraal FOM-meldpunt. Daarbij 
wordt tevens aangegeven of, en zo ja, tot welke maatregelen de melding heeft geleid. 

 
5. Met goedvinden van de melder kan in bijzondere omstandigheden de 

bovengenoemde termijn van 8 weken eenmaal worden verlengd. 
 
6. Jaarlijks wordt gerapporteerd aan de Centrale Ondernemingsraad over de activitei-

ten van het Centraal FOM-meldpunt en de beslissingen van het UB daaromtrent. 
 
Artikel 4 Melding aan een externe derde 
 
1. De melder kan (het vermoeden van) de misstand melden bij een externe derde, met 

inachtneming van het in artikel 5 bepaalde, indien: 
a - hij van mening is dat met het UB-besluit de misstand niet is opgeheven; 
b - hij geen besluit heeft ontvangen binnen de gestelde termijn; 
c - sprake is van een situatie als bedoeld in het volgende lid. 

 
2. Een situatie als bedoeld in het vorige lid onder c doet zich voor indien sprake is van 

een: 
a - acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang 

onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; 
b - situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als 

gevolg van de interne melding; 
c - duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal; 
d - eerdere interne melding van in wezen dezelfde misstand die niet binnen een rede-

lijke termijn is weggenomen; 
e - wettelijke plicht of wettelijke bevoegdheid tot direct extern melden. 
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Artikel 5 Belangenafweging bij externe melding 
 
1. De melding aan de externe derde vindt plaats bij de meest in aanmerking komende 

instantie5, gelet op de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen of kan bewerk-
stelligen dat er wordt ingegrepen met het oogmerk de schade aan de werkgever zo 
veel mogelijk te beperken. 

 
2. De melder licht zo mogelijk voorafgaand aan de melding maar in ieder geval zo 

spoedig mogelijk na de melding het Centraal FOM-meldpunt in. 
 
Artikel 6 Inwerkingtreding en wijzigingen 
 
1. Deze klokkenluidersregeling treedt in werking op 1 september 2008. 
 
2. Wijziging van de regeling is te allen tijde mogelijk. De regeling wordt in ieder geval 

gewijzigd indien wettelijke bepalingen dit noodzakelijk maken. Wijzigingen van de 
regeling vallen onder het instemmingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad. 

 
5 Primair ligt een melding bij de media hierbij niet voor de hand. 

 


