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Klokkenluiders- en incidentenregeling 

 

Artikel 1 Definities 

Incident: 

Er is sprake van een incident indien als gevolg van het falen van processen, mensen, systemen of een 

externe gebeurtenis, een overschrijding plaatsvindt (of dreigt plaats te vinden) van de normen die 

het fonds, de wetgever of de externe toezichthouder heeft bepaald ten aanzien van: 

• Beheerste en integere bedrijfsvoering. Hieronder valt onder andere: 

o (Dreigende) overtreding van (toezicht)wet- en regelgeving en intern beleid (zoals o.a. 

de gedragscode); 

o Bewust achterhouden van informatie die relevant is voor de bedrijfsvoering en het 

toezicht of (een dreiging van) onjuist informeren van de toezichthouder; 

o Betrokkenheid bij een (dreigend) strafbaar feit zoals onder andere fraude, corruptie, 

belangenverstrengeling; 

• IT en informatiebeveiliging. Hieronder valt onder andere: 

o Verstoring van de kwaliteit en continuïteit van IT processen en aantasting van de IT 

infrastructuur; 

o Het optreden van een datalek 

o Het overschrijden van bewaartermijnen van privacygevoelige informatie 

o Het niet tijdig melden van een datalek 

• Kwaliteit van dienstverlening. Hieronder valt onder andere: 

o Juiste, tijdige en betrouwbare verwerking van informatie 

o Juiste, tijdige en betrouwbare aanlevering van (management)informatie 

o Juiste, tijdige en betrouwbare communicatie met deelnemers en werkgevers 

• Reputatie. Hieronder valt onder andere: 

o Negatieve berichtgeving over het fonds of relaties van het fonds in de pers 

• Governance. Hieronder valt onder andere: 

o Onverwacht vertrek van een bestuurder of lid van de Raad van Toezicht 

 

Misstand: 

Er is sprake van een misstand indien het maatschappelijk belang in geding is bij een  

• schending van een wettelijk voorschrift; 

• gevaar voor de volksgezondheid; 

• gevaar voor de veiligheid van personen; 

• gevaar voor de aantasting van het milieu; 

• gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg 

van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. 

 

Datalek: 

Een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 sub 12 van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
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Verbonden personen: 

a.  leden van het bestuur;  

b.  leden van het verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht;  

c.  externe adviseurs; 

d.  bestuursondersteuner(s); 

e. andere categorieën personen aangewezen door het bestuur; 

f. sleutelfunctiehouders.  

Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van lid e 

van deze definitie wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen. 

 

Betrokken personen: 

Alle personen die betrokken zijn bij de (beheerste) bedrijfsvoering van het fonds. Hieronder vallen: 

a. verbonden personen; 

b. medewerkers van uitbestedingspartners;  

c. eventuele andere categorieën personen aangewezen door het bestuur; 

 

 

Artikel 2 Procedure meldingen incidenten en misstanden 

 

Melding 

 

2.1 Iedere verbonden of betrokken persoon die een (potentieel) incident of misstand constateert 

is gehouden dit per direct te melden aan het fonds. Een melding van een incident of misstand 

wordt gericht aan het bestuursbureau en kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling 

worden gedaan. De melding dient een beschrijving te bevatten van:  

• Het incident;  

• De achterliggende oorzaak;  

• De mogelijke impact op de bedrijfsvoering en reputatie van het fonds en de 

mogelijke risico’s; 

• Indien relevant, de verwachte hersteltijd; 

• De getroffen beheersmaatregelen (en/of workarounds) en  

• De wijze van implementatie van de getroffen maatregelen.   

 

Het bestuursbureau zorgt dat de melding schriftelijk wordt vastgelegd in het 

incidentenregister. De melder tekent de vastlegging ter goedkeuring en ontvangt een kopie 

van de melding. Het bestuursbureau legt de melding voor aan de voorzitter van de 

eerstelijnscommissie die het incident zal beoordelen.   

Incidenten of misstanden gerelateerd aan het handelen of nalaten in strijd met de normen 

van de gedragscode van het fonds, worden (vanwege de gevoelige aard) rechtstreeks gemeld 

aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur en tevens aan de compliance officer. Indien de 

melding de voorzitter van het Dagelijks Bestuur zelf betreft, wordt de melding rechtstreeks 

gedaan aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de compliance officer. In de 

bijlage is schematisch weergegeven wanneer, wat en aan wie moet worden gemeld en wie 

de melding beoordeelt. 
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Bij het informeren over een incident of misstand worden er direct afspraken gemaakt over de 

voortgangsbewaking om de oplossing en de beheersing van het incident te kunnen 

monitoren en daar waar nodig bij te sturen. 

 

Voor verbonden personen die de functie van sleutelfunctiehouder vervullen geldt deze 

meldingsplicht niet wanneer het incident kwalificeert als een substantieel risico of een 

significante inbreuk als bedoeld in artikel 143a lid 3 van de Pensioenwet en de 

sleutelfunctiehouder op grond van dit artikel gehouden is tot melding aan de toezichthouder. 

Een dergelijke melding wordt niet afgehandeld conform de hieronder beschreven procedure.  

In geval van een wettelijk verplichte melding aan de toezichthouder door een 

sleutelfunctiehouder is artikel 7 van deze regeling van overeenkomstige toepassing.  

 

Beoordeling en vastlegging 

 

2.2 De voorzitter van de desbetreffende eerstelijnscommissie beoordeelt de melding en bepaalt 

of er sprake is van een incident of misstand. Hierbij wordt vastgesteld of 

• het incident of misstand gerelateerd is aan het handelen of nalaten in strijd met de 

normen van de gedragscode van het fonds en derhalve tevens aan de compliance 

officer moet worden gemeld; 

• er sprake is van een incident of misstand met (in potentie) een materiële impact op 

de beheerste bedrijfsvoering van het fonds en moet worden gemeld aan DNB als 

toezichthouder. Het bestuursbureau draagt zorg voor deze melding. 

Dit oordeel wordt vastgelegd en terstond op schriftelijke wijze aan de eerstelijnscommissie 

en, indien nodig, aan het volledige bestuur gemeld. Het bestuursbureau informeert de 

melder over de beoordeling van de melding en de eventueel te ondernemen acties. Het 

bestuur informeert ook degene op wie de melding betrekking heeft over de melding en de 

verdere afhandeling, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan 

worden geschaad.  Indien de eerstelijnscommissie of het volledige bestuur van mening is dat 

er geen sprake is van een incident, wordt het dossier gesloten. Het bestuursbureau brengt de 

melder van de beoordeling op de hoogte. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch als 

mondeling worden gedaan. 

 

2.3 Het fonds meldt misstanden in haar organisatie onverwijld aan de Nederlandsche Bank 

(Meldpunt Misstanden) en de Raad van Toezicht.  

 

2.4 Meldingen van incidenten en misstanden, de beoordeling van de (voorzitter van de) 

eerstelijnscommissie en/of het bestuur, de voortgang van het meldproces en de (opvolging 

van) acties worden geregistreerd in het incidentenregister door het bestuursbureau. 

Gedurende het verdere proces worden in het dossier de relevante documenten opgenomen, 

zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten 

van eventueel onderzoek. Indien deze informatie nog niet volledig beschikbaar is kan worden 

volstaan met de op dat moment beschikbare feitelijke data en een tijdsindicatie wanneer de 

melding in volledigheid en juistheid gerapporteerd kan worden. Het bestuursbureau bewaakt 

de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties en 

rapporteert hierover in het incidentenregister. 
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Behandeling 

 

2.5 Indien het bestuur dit wenst kan er een onderzoek en/of persoonsgericht onderzoek worden 

ingesteld. Hierbij is artikel 6 respectievelijk artikel 7 van deze regeling van toepassing. 

Incidenten waarbij sprake is van een overschrijding van de normen ten aanzien van een 

beheerste en integere bedrijfsvoering worden behandelt door de afdeling waar het incident 

zich heeft voorgedaan. De compliance officer behandelt de overige incidenten, tenzij het 

bestuur na advies van de compliance officer, besluit dat, gelet op de aard of achtergronden 

van het incident, afhandeling door een andere functionaris of een special daarvoor te 

benomen onderzoekscommissie de voorkeur geniet. Een onderzoekscommissie kan bestaan 

uit medewerkers van het fonds en/of externe deskundigen.  Tijdens het onderzoek naar een 

incident worden, als een onderzoek naar een of meerdere verbonden personen deel 

uitmaakt van de werkzaamheden, de regels in acht genomen die gelden voor het doen van 

een persoonsgericht onderzoek als beschreven in artikel 7.  

 

2.6 Na de behandeling van elk incident of misstand worden, ter afronding, door het fonds 

maatregelen genomen. De genomen maatregelen zullen zijn gebaseerd op de aard van het 

incident of misstand en de daaruit voortvloeiende gevolgen. De maatregelen kunnen onder 

meer zijn gericht op het beheersen en beperken van het optredende risico, het bevestigen 

van geldende normen en het voorkomen van negatieve effecten – zowel intern als extern – 

van het incident om herhaling in de toekomst te voorkomen. De eindverantwoordelijkheid 

voor de afronding van het incident en de eventuele getroffen maatregelen ligt bij het 

bestuur. 

 

2.7 Indien de aard van het incident of misstand snel handelen vereist, is de voorzitter van de 

eerstelijnscommissie bevoegd om actie te ondernemen en brengt  de overige leden van de 

eerstelijnscommissie zo snel mogelijk op de hoogte van de door hem verrichte acties. Indien 

de aard van het incident of misstand dit vereist, worden ook zo snel mogelijk de overige 

leden van het bestuur op de hoogte gebracht. 

 

2.9 De toezichthouder en de Raad van Toezicht zullen op de hoogte worden gebracht van alle 

feiten, omstandigheden en achtergronden van het incident of misstand, alsmede de 

maatregelen die naar aanleiding van het incident of misstand zijn genomen.  

 

2.10 Het bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot 

incidenten of misstanden. Het bestuur besluit, eventueel na advies van de compliance 

officer, of en wanneer andere organen van het fonds, stakeholders en overige 

belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van een incident of misstand. Indien de 

melding betrekking heeft op het bestuur, beoordeelt de compliance officer samen met de 

voorzitter van de Raad van Toezicht of melding wordt gedaan aan een externe instantie. 

Incidenten die gemeld worden aan de toezichthouder worden ook opgenomen in het 

jaarverslag van het fonds. 

 

Artikel 3  Vijf niveaus voor incidenten(- en misstanden)melding  

In dit kader hanteert MPF vijf niveaus voor incidenten(- en misstanden)melding en –beoordeling. De 
vier niveaus worden hieronder beschreven: 
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a Voor bijna-incidenten (niveau 1) hanteert het fonds een meldingsverzoek: aan betrokkenen wordt gevraagd 
hierover te rapporteren. Voor issues, incidenten, crises en misstanden (niveau 2 t/m 5) geldt een 

meldingsplicht: aan betrokkenen wordt opgedragen hierover te rapporteren. 

Artikel 4  Datalekken 

 

4.1 De desbetreffende uitbestedingspartij informeert per omgaande het bestuursbureau indien 

zich een datalek heeft voorgedaan. Datalekken kunnen tevens gemeld worden door 

betrokken personen. 

 

4.2 Het bestuursbureau zorgt dat de melding wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur en de 

risicomanager. Het dagelijks bestuur en de risicomanager beoordelen gezamenlijk of er 

sprake is van een datalek.  

 

4.3 Indien het dagelijks bestuur en de risicomanager oordelen dat sprake is van een datalek 

wordt het incident afgehandeld conform de door het fonds vastgestelde Procedure 

Datalekken. 

 

  

1) Bijna-incident (near miss): Als gevolg van het falen 
van processen, mensen, systemen of een (externe) 
gebeurtenis, vindt in de (uitbestede) werkzaamheden 
bijna financieel verlies en/of overschrijding plaats van 
de normen die MPF, de wetgever of de externe 
toezichthouder heeft bepaald.

2) Issues: een gebeurtenis die potentieel als incident 
of crisis kan worden geclassificeerd.

3) Incident: Als gevolg van het falen van processen, 
mensen, systemen of een (externe) gebeurtenis, 
vindt in de (uitbestede) werkzaamheden een relatief 
gering(e) financieel verlies en/of overschrijding 
plaats van de normen die MPF, de wetgever of de 
externe toezichthouder heeft bepaald.

4) Crisis: Als gevolg van het falen van processen, 
mensen, systemen of een (externe) gebeurtenis, 
vindt in de (uitbestede) werkzaamheden een relatief 
fors(e) financieel verlies en/of overschrijding plaats 
van de normen die MPF, de wetgever of de externe 
toezichthouder heeft bepaald

5) Misstand: Als gevolg van een schending van een 
wettelijk voorschrift of een gevaar voor 
volksgezondheid, veiligheid, mileu, goed functioneren 
van openbare dienst of een onderneming wegens een 
onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, is het 
maatschappelijk belang in geding.
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Artikel 5 Rapportage 

 

5.1 De voortgang van de afhandeling van incidenten wordt als vast agendapunt in de vergadering 

van de eerstelijnscommissies, de IRM-commissie en het bestuur geagendeerd. Het bestuur is 

eindverantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties. Namens het 

bestuur kan bestuursondersteuning toezien op de daadwerkelijke opvolging.  

 

5.2 In de rapportage(s), zoals die periodiek aan het bestuur worden aangeboden door 

uitbestedingspartijen, wordt inzicht gegeven in het aantal incidenten dat zich de betreffende 

periode heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens bevat de rapportage informatie over 

de voortgang van de afhandeling van incidenten en naar aanleiding van deze incidenten 

genomen maatregelen. Voor zover het een IT-incident betreft wordt het IT- en 

informatiebeveiligingsbeleid van het fonds bij het opstellen van de rapportage betrokken. 

 

Artikel 6 Onderzoek 

 

6.1 Het doel van het onderzoek is:  

a. waarheidsvinding met betrekking tot de gedraging of gebeurtenis en de daarmee  

samenhangende bewijsvoering voor disciplinaire, civielrechtelijke en strafrechtelijke  

vervolgstappen;  

b. het beperken van de (potentiële) schade naar een beheersbaar niveau; en 

c. het herstel van de bedrijfsvoering, voor zover de gedraging of gebeurtenis daarop   

enige invloed had. 

 

6.2. Het onderzoek naar de gedraging of gebeurtenis wordt uitgevoerd door onderzoekers die 

onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd door personen die 

mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de gedraging of gebeurtenis. . Als de melding 

betrekking heeft op een partij aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed, wordt het onderzoek 

verricht in overleg met deze partij. De onderzoekers kunnen binnen het fonds alle 

documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs 

noodzakelijk vinden. 

 

6.3. Indien aanvullende informatie nodig is in het belang van het onderzoek, kan de melder van 

de gedraging of gebeurtenis worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De 

onderzoekers stellen zowel de melder als degene(n) waartegen de melding gericht is in de 

gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken. Hiervan wordt verslag gemaakt. Indien 

akkoord bevonden, tekent de melder c.q. degene tegen wie de melding gericht is het verslag 

voor goedkeuring en ontvangt een kopie.  

 

6.4 De onderzoekers als bedoeld in artikel 6.2 rapporteren de onderzoeksresultaten aan het 

bestuur en de risicomanager. De rapportage bevat een kort relaas van feiten en 

omstandigheden. 

 

Artikel 7 Persoonsgericht onderzoek 

 

7.1 Als er een redelijk vermoeden bestaat dat een verbonden persoon verantwoordelijk is voor/ 

zich schuldig heeft gemaakt aan een incident of misstand, of als daar naar het oordeel van het 
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bestuur aanleiding toe bestaat, kan een persoonsgericht onderzoek worden ingesteld. De 

persoon naar wie het persoonsgericht onderzoek zich richt wordt onverwijld op de hoogte 

gebracht van het persoonsgericht onderzoek.  

7.2 Een persoonsgericht onderzoek wordt ingesteld binnen een redelijke termijn, nadat er 

voldoende aanwijzingen bekend geworden zijn dat de betreffende verbonden persoon zich 

schuldig heeft gemaakt aan het incident of misstand.  

7.3 De verbonden persoon naar wie het persoonsgericht onderzoek verricht wordt, wordt in de 

gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. Zijn zienswijze wordt schriftelijk 

vastgelegd. De verbonden persoon, tekent het verslag indien akkoord bevonden voor 

goedkeuring en ontvangt hiervan een kopie.  

7.4 Door of namens het bestuur worden een of meerdere onafhankelijke personen of organisaties 

aangewezen die het persoonsgericht onderzoek verrichten.  

7.5 Indien het onderzoek en/of het belang van het fonds dit vereist, kan, in overleg met het 

bestuur, door de onderzoeker(s) opdracht gegeven worden om bepaalde gegevens of zaken 

veilig te stellen. Daartoe wordt een belangenafweging gemaakt. De onderzoekers kunnen 

binnen het fonds alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek 

redelijkerwijs noodzakelijk vinden.   

7.6 Een persoonsgericht onderzoek vindt op een integere en zorgvuldige wijze plaats. Toegezien 

wordt op de in acht te nemen zorgvuldigheid, waarbij de belangen van het fonds, het belang 

van de persoon dan wel de personen naar wie het onderzoek zich richt en de belangen van 

overige betrokkenen redelijkerwijs in acht worden genomen. Het persoonsgericht onderzoek 

wordt binnen een redelijke termijn uitgevoerd.  

7.7 Na de uitvoering van een persoonsgericht onderzoek, wordt een schriftelijk advies uitgebracht 

aan het bestuur. Het op schrift gestelde advies wordt door de compliance officer bewaard.  

7.8 Alle relevante documenten, daaronder begrepen de zienswijze van de verschillende 

betrokkenen, rapportages en het op schrift gestelde advies worden opgenomen in een dossier.  

7.9 Het fonds stelt zowel de melder als de degene tegen wie de melding is gericht in de 

gelegenheid om op het defintitieve onderzoeksrapport en het standpunt van het 

pensioenfonds te reageren.  Als de melder onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een 

misstand niet goed is onderzocht of dat sprake is van wezenlijke onjuistheden in het rapport of 

het standpunt van het fonds, reageert het fonds hier inhoudelijk op. Zo nodig stelt het fonds 

een nieuw of aanvullend onderzoek in.  

Artikel 8 Meldingen en geheimhouding 

 

8.1 Meldingen van een incident of misstand kunnen anoniem gedaan worden aan het 

bestuursbureau. Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, 

kan melder worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De melder is hiertoe niet 

verplicht.  

 

8.2 Meldingen van een incident of misstand worden vertrouwelijk behandeld. De 

identificatiegegevens van de melder worden niet opgenomen in de communicatie naar 

derden. Ook indien de melder geen belang hecht aan anonimiteit zal zijn identiteit alleen dan 
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worden vrijgegeven in communicatie, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Indien de melder een adviseur heeft, maken diegene die bij de melding betrokken zijn de 

identiteit van de adviseur niet bekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

melder en adviseur.  

 

8.3 Incidentendossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard. Indien er sprake is van de 

betrokkenheid van een verbonden persoon worden zijn identificatiegegevens op een 

zodanige wijze bewaard dat alleen de compliance officer, het bestuursbureau en de 

voorzitters toegang hebben tot deze gegevens. 

 

8.4 Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een 

incident of misstand, betracht daarover uiterste geheimhouding, tenzij op basis van deze 

regeling of bij of krachtens de wet de bevoegdheid of de verplichting bestaat om die 

informatie aan een derde te verschaffen.  

 

8.5 Indien voor de afronding van het incident of misstand openheid van zaken is vereist, kan het 

bestuur beslissen dat de verplichting tot geheimhouding geheel of gedeeltelijk vervalt.  

 

8.6 Het fonds draagt er zorg voor dat een melder, ongeacht de wijze waarop hij melding heeft 

gemaakt van een incident of misstand, op geen enkele wijze in zijn positie bij het fonds 

benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.  

8.7 Het fonds draagt er zorg voor dat niemand wordt benadeeld in zijn of haar positie bij het 

fonds vanwege het uitoefenen van de taken en/of verplichtingen uit deze regeling.  

 

8.8 Als het fonds toch overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel tegen de melder 

motiveert het fonds schriftelijk waarom zij deze maatregel noodzakelik vindt en waarom 

deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw melden van een incident of 

misstand.  

 

8.7 De melder die meent dat sprake is van benadeling naar aanleiding van de melding kan het 

bestuur vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie met 

hem wordt omgegaan. De melder kan ook de afdeling van het Huis voor Klokkenluiders 

vragen om een onderzoek in te stellen naar de manier waarop het fonds zich naar hem heeft 

gedragen naar aanleiding van de melding.  

 

8.9 In geval van intrekking van een melding zal het fonds, ongeacht de wijze waarop melding is 

gemaakt van een incident of misstand, zich ervan vergewissen dat de intrekking niet onder 

invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.  

 

8.10 Een melder die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een incident 

of misstand, zal bij melding geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregels zoals die 

gelden voor een te goeder trouw handelende melder.  
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Bijlage – Schema melden incidenten / misstanden 
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1) Bijna-incident (near miss): Als gevolg van het falen 
van processen, mensen, systemen of een (externe) 
gebeurtenis, vindt in de (uitbestede) werkzaamheden 
bijna financieel verlies en/of overschrijding plaats van 
de normen die MPF, de wetgever of de externe 
toezichthouder heeft bepaald.

2) Issues: een gebeurtenis die potentieel als incident 
of crisis kan worden geclassificeerd.

3) Incident: Als gevolg van het falen van processen, 
mensen, systemen of een (externe) gebeurtenis, 
vindt in de (uitbestede) werkzaamheden een relatief 
gering(e) financieel verlies en/of overschrijding 
plaats van de normen die MPF, de wetgever of de 
externe toezichthouder heeft bepaald.

4) Crisis: Als gevolg van het falen van processen, 
mensen, systemen of een (externe) gebeurtenis, 
vindt in de (uitbestede) werkzaamheden een relatief 
fors(e) financieel verlies en/of overschrijding plaats 
van de normen die MPF, de wetgever of de externe 
toezichthouder heeft bepaald

5) Misstand: Als gevolg van een schending van een 
wettelijk voorschrift of een gevaar voor 
volksgezondheid, veiligheid, mileu, goed functioneren 
van openbare dienst of een onderneming wegens een 
onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, is het 
maatschappelijk belang in geding.

Wat melden?Verbonden en/of Betrokken 
personen melden direct:

Wie beoordeelt de melding?

- Bijna-incident;
- Achterliggende oorzaak
- Mogelijke impact op bedrijfsvoering 

en reputatie en mogelijke risico’s
- (Verwachte hersteltijd)
- Getroffen beheersmaatregelen
- Wijze van implementatie van 

getroffen maatregelen

Voorzitter 
eerstelijns-
commissie

Aan wie melden?

- Issue / incident /Crisis;

- Achterliggende oorzaak
- Mogelijke impact op bedrijfsvoering 

en reputatie en mogelijke risico’s
- Verwachte hersteltijd
- Getroffen beheersmaatregelen

- Wijze van implementatie van 
getroffen maatregelen

- Misstand;

- Achterliggende oorzaak
- Mogelijke impact (op bedrijfsvoering 

en reputatie) en mogelijke risico’s

- (Verwachte hersteltijd)
- Getroffen beheersmaatregelen

- Wijze van implementatie van 
getroffen maatregelen

Bestuurs-
bureau*

Eerstelijns-
commissie

IRM-cie / 
Bestuur

a) Voor bijna-incidenten (niveau 1) hanteert het fonds een meldingsverzoek: aan betrokkenen wordt
gevraagd hierover te rapporteren. Voor issues, incidenten, crises en misstanden (niveau 2 t/m 5) 

geldt een meldingsplicht: aan betrokkenen wordt opgedragen hierover te rapporteren. 
*) BB legt de melding, voortgang en (opvolging) acties schriftelijk vast in incidentenregister

Compliance officer

Bestuurs-
bureau*

Bestuurs-
bureau*

Voorzitter 
eerstelijns-
commissie

Voorzitter 
eerstelijns-
commissie

Eerstelijns-
commissie

Eerstelijns-
commissie

Compliance officer

Compliance officer

IRM-cie / 
Bestuur

IRM-cie / 
Bestuur

Bijna-incidenten gerelateerd aan
Gedragscode melden aan voorzitter DB 
(of voorz RvT als het voorz DB betreft)* IRM-cie / 

Bestuur
DB

Issue / Incident / Crisis gerelateerd aan
Gedragscode melden aan voorzitter DB 
(of voorz RvT als het voorz DB betreft)* DB IRM-cie / 

Bestuur

Misstand gerelateerd aan Gedragscode 
melden aan voorzitter DB (of voorz RvT 
als het voorz DB betreft)* DB

IRM-cie / 
Bestuur


