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REGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS BLUE SKY GROUP INZAKE VERMOEDEN 
VAN MISSTAND (de “Klokkenluiderregeling”) 
 
Artikel 1 Definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

- Aangewezen Persoon: de door het Bestuur aangewezen persoon als bedoeld in  
artikel 3.4; 

- Centrale Meldingscoördinator: degene die door het Bestuur is aangewezen om als 
zodanig te fungeren; 

- Bestuur: het bestuur van Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group; 
- Code: Code Pensioenfondsen, opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van 

de Arbeid 
- Fonds: Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group, Prof. E.M. Meijerslaan 1, 1183 AV; 
- Vermoeden van Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met 

betrekking tot het Fonds in verband met: 
 a. een (dreigend) strafbaar feit; 
 b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving; 
 c. een dreiging van (bewust) onjuist informeren van publieke organen; 
 d. een schending van binnen het Fonds geldende gedragsregels; of 
 e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie 
 over deze feiten. 

- Belanghebbende: degene die financieel afhankelijk is van het Fonds. 
 
Artikel 2 Status en inhoud 
Deze regels zijn opgesteld naar aanleiding van de Code en zijn een aanvulling op regels en 
voorschriften die op het Fonds van toepassing zijn op grond van Nederlands recht. 
 
Artikel 3 Melding aan de Central Coördinator 
3.1 De Belanghebbende meldt een Vermoeden van Misstand bij de Centrale 
 Meldingscoördinator. 
 
3.2 De Centrale Meldingscoördinator legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, 
 schriftelijk vast. De Belanghebbende ontvangt een afschrift van de melding. 
 
3.3 De Centrale Meldingscoördinator draagt zorg voor het onmiddellijk op de hoogte stellen van 
 het Bestuur aangaande een Vermoeden van Misstand en van de datum waarop deze is 
 gemeld en zij/hij draagt er zorg voor dat het Bestuur een kopie van de melding ontvangt. 
 
3.4 Na ontvangst van de melding wijst het Bestuur een Aangewezen Persoon aan die een 
 onderzoek naar de aanleiding van het Vermoeden van Misstand instelt. 
 
3.5 De Belanghebbende en de perso(o)n(en) waaraan hij/zij het Vermoeden van Misstand heeft 
 gerapporteerd behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het Bestuur
 wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten het Fonds.  
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 Bij het verstrekken van informatie, zal de naam van de Belanghebbende niet worden 
genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de 
Belanghebbende zover mogelijk gewaarborgd is. 

 
Artikel 4 
4.1 Uiterlijk binnen drie weken vanaf de datum van de melding, wordt de Belanghebbende door 
 de Aangewezen Persoon schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn inhoudelijk standpunt 
 aangaande het Vermoeden van Misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de 
 melding heeft geleid. De Centrale Meldingscoördinator ontvangt een afschrift van de 
 mededeling van de Aangewezen Persoon. 
 
4.2 Indien het standpunt niet binnen drie weken kan worden gegeven, wordt de Belanghebbende 

hierover in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet 
kan zien. 

 
Artikel 5 Melding aan het Bestuur 
5.1 De Belanghebbende kan een Vermoeden van Misstand melden bij het Bestuur, als het 
 Vermoeden van Misstand een lid/leden van het Bestuur of de Centrale Meldingscoördinator 
 betreft, dan wel hij of zij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6.1. 
 
5.2 Het Bestuur legt de melding vast, met de datum waarop deze ontvangen is. De 
 Belanghebbende ontvangt hiervan een afschrift. 
 
5.3 Onverwijld wordt onder toezicht van het Bestuur een onderzoek naar aanleiding van de 
 melding van het Vermoeden van Misstand gestart. 
 
5.4 De Belanghebbende en de perso(o)n(en) waaraan hij/zij het Vermoeden van Misstand heeft 

gerapporteerd behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het Bestuur 
wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten het Fonds. Bij het verstrekken 
van informatie, zal de naam van de Belanghebbende niet worden genoemd en ook overigens 
de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de Belanghebbende zover mogelijk 
gewaarborgd is. 

 
Artikel 6 
6.1 Uiterlijk binnen drie weken vanaf de datum van de melding, wordt de Belanghebbende door 
 of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn inhoudelijk standpunt 
 aangaande het Vermoeden van Misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de 
 melding heeft geleid. Behoudens wanneer het Vermoeden van Misstand de Centrale 
 Meldingscoördinator betreft, ontvangt de Centrale Meldingscoördinator een afschrift van de 
 mededeling van of namens het Bestuur. 
 
6.2 Indien het standpunt niet binnen drie weken kan worden gegeven, wordt de Belanghebbende 

door of namens het Bestuur hierover in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn 
hij/zij een standpunt tegemoet kan zien. 
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Artikel 7 Rechtsbescherming 
De Belanghebbende die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een 
Vermoeden van Misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als 
gevolg van het melden daarvan. 
 
Artikel 8 
De Belanghebbende die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een 
misstand zal bij melding van die misstand geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregel 
zoals die in artikel 7 staat vermeld. 
 
Artikel 9 Aanpak Misstand 
Voor zover onderzoek naar een Vermoeden van Misstand leidt tot de constatering van een 
dergelijke misstand zullen maatregelen worden genomen om deze misstand – zo mogelijk 
structureel – te neutraliseren en op te lossen. 
 
Artikel 10 Datum van inwerkingtreding 
Deze regels worden van kracht op 18 mei 2015. 
 
 
Amstelveen,  
Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group 
 
 
 


