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§17 Integriteitsbeleid 
 

Aanleiding en doel 
SMP ziet de goede reputatie en integriteit van haar organisatie als een belangrijk vereiste om 
succesvol te opereren als pensioenfonds. Het doel van de Incidenten- en Klokkenluidersregeling is 
om vast te leggen op welke wijze incidenten worden geconstateerd, gemeld, vastgelegd en 
aanleiding zijn voor het nemen van corrigerende maatregelen.  

Deze Incidenten- en klokkenluidersregeling combineert de regelingen voor operationele- en 
integriteitsincidenten, de regeling misstanden en de klokkenluidersregeling. 

$17.1. Definities 
a. Verbonden personen zijn:  

o leden en kandidaat-leden van het bestuur;  
o sleutelfunctiehouders; 
o leden van de administratie en communicatiecommissie (ACC), beleggingsadviescommissie 

(BAC) en integraal risicomanagementcommissie (IRM); 
o leden van de visitatiecommissie (VC); 
o leden en kandidaat-leden van het verantwoordingsorgaan (VO); 
o andere personen die door het bestuur zijn aangewezen.  

 
1.2 Melder: Ieder (rechts)persoon die werkzaamheden verricht voor, dan wel betrokken is bij 

SMP (met inbegrip van de verbonden personen) en een Incidentmelding verricht. 

 
1.3  Meldpunt operationele Incidenten: Een lid van het dagelijks bestuur, zoals vermeld in de 

Personele bezetting in het huishoudelijk reglement (HHR). 

 
1.4 Meldpunt integriteitsincidenten en misstanden: De Compliance Officer, zoals vermeld in de 

Personele bezetting in het HHR. 

 
1.5 Vertrouwenspersoon: degene die door het Bestuur is aangewezen om als zodanig voor SMP 

te fungeren, zoals vermeld in de Personele bezetting in het HHR. 

 
1.6  Incident:  Een Incident is een gebeurtenis (intern of extern) die wordt veroorzaakt door 

ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen, wat 
resulteert of had kunnen resulteren in financieel verlies (of toevallige winst), 
reputatieschade of ander nadelig effect voor SMP. Hieronder vallen operationele Incidenten, 
integriteitsincidenten en misstanden. 

 
1.7 Integriteitsincidenten en misstanden: gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt 

voor de integere bedrijfsuitoefening van SMP met inbegrip van de bij SMP betrokken 
(rechts)personen. Men spreekt van een misstand wanneer het Integriteitsincident:  

1. een strafbaar feit oplevert; 
2. een schending inhoudt van interne of externe regelgeving of beleidsregels, waaronder 

de gedragscode; 
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3. autoriteiten of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht de naleving 
van wettelijke regelingen, of wettelijke opsporingsambtenaren beoogt te misleiden; 

4. beoogt dat informatie over de hiervoor genoemde feiten wordt achtergehouden; 
5. een gedraging of gebeurtenis die kan leiden tot een groot afbreukrisico in de media; 
6. een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsvoering van SMP, hieronder vallen ook 

de zogenoemde datalekken zoals beschreven in artikel 34a Wbp;  
7. een zonder goedkeuring genomen Bestuursbesluit, naar het oordeel van het VO, een 

ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van SMP; 
8. onheuse bejegening van personen dan wel onoorbaar gedrag in het algemeen; 
9. een gevaar voor de volksgezondheid;  
10. een gevaar voor de veiligheid van personen;  
11. een gevaar voor de aantasting van het milieu; 
12. elke andere gebeurtenis die redelijkerwijs kan worden beschouwd als Misstand. 

 
1.8 Een Incident wordt ter beoordeling door het Meldpunt als Zwaar Incident aangemerkt als er 

sprake is van: 
a. een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van SMP; 
b. een groot afbreukrisico in de media; 
c. een belangrijke invloed op de bedrijfsvoering; 
d. de betrokkenheid van het Openbaar Ministerie; 
e. een aanwijzing van de Toezichthouder (zoals DNB, AFM en Autoriteit 

Persoonsgegevens), een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke 
boete op te leggen; 

f. een Incident dat een dusdanige impact heeft op SMP dat afhandeling door de 
Onderzoekscommissie vereist is.  
 

$17.2. Algemeen 
2.1 Het Bestuur van SMP draagt er zorg voor dat de Incidenten- en Klokkenluidersregeling 

bekend is bij alle betrokken (rechts)personen. 
 
2.2  Het VO is belast met het toezicht op de naleving van deze regeling. Een Incident wordt 

vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid behandeld. 
 
2.3 De Vertrouwenspersoon kan benaderd worden met vermoedens en/of twijfels en treedt in 

eerste instantie raadgevend op. De Vertrouwenspersoon houdt gesprekken vertrouwelijk en 
onderneemt geen actie, tenzij hij hier in rechte toe is verplicht of door de Melder wordt 
gevraagd. De Vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks aan het Bestuur omtrent het aantal 
gesprekken en de gemaakte uren. Over de inhoud wordt geen informatie aan derden 
gedeeld, ook niet aan het Bestuur en aan de compliance officer.  

 
2.4 Het Meldpunt ontvangt de meldingen en beoordeelt of het een Incident betreft in de zin van 

deze regeling.  
 
2.5 Indien het Meldpunt zich onbevoegd acht vanwege de aard van de melding dan verwijst hij 

de Melder door naar het bevoegde Meldpunt. 
 
2.6 Indien de Melder vermoedt dat het aangewezen Meldpunt betrokken is bij het Incident dan 

kan hij de melding verrichten bij het andere Meldpunt dan wel bij het DB. 
 
2.7 Indien het Meldpunt melding krijgt van een Integriteitsincident of misstand dan verwijst hij 

de Melder op de beschikbaarheid en rol van de Vertrouwenspersoon. 
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$17.3 Melding en Meldpunt 
3.1  Een vermoeden van een Incident of Misstand dient, bij voorkeur schriftelijk, te worden 

gemeld bij het Meldpunt. De Melder krijgt hiervan een bevestiging.  
 
3.2 De Verbonden persoon kan het vermoeden van een Integriteitsincident of Misstand melden 

via de Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon stuurt de Melding, in overleg met de 
Verbonden persoon, door naar het Meldpunt waarbij de naam van de Verbonden persoon 
alleen bij de Vertrouwenspersoon bekend is.  

 
3.3 Op verzoek van de Melder kan de Vertrouwenspersoon namens hem optreden om de 

anonimiteit van de Melder te waarborgen. Derhalve dient vanaf hier in deze Regeling 
‘Melder’ ook gelezen te worden als ‘de Vertrouwenspersoon namens de Melder’. 

 
3.4  Het Meldpunt zal, eventueel na een verkort onderzoek, een zienswijze formuleren, zodra hij 

een melding van een Melder heeft ontvangen. Deze zienswijze wordt teruggekoppeld aan de 
Melder. 

 
3.5  Het Meldpunt zal een binnengekomen melding onverwijld met het DB bespreken indien het 

een Zwaar Incident betreft in de zin van deze regeling. Indien het geen Zwaar Incident 
betreft zal de melding in de reguliere rapportage aan het Bestuur worden benoemd. 

 
3.6 Indien het Zwaar Incident gelieerd is aan of betrokkenheid heeft met een lid van het DB dan 

zal het Meldpunt het Incident met de overige leden van het bestuur bespreken in plaats van 
met het DB. 

 
3.7 Het Meldpunt zal het DB adviseren over afhandeling van de Melding dan wel het starten van 

verder onderzoek.  
 
3.8  De Melder ontvangt algemene informatie over de voortgang van het onderzoek (en de 

uitkomst).  
  
$17.4 Onderzoek 
4.1 Indien van toepassing kan het DB een onderzoek instellen. Het doel van het onderzoek is: 

a. waarheidsvinding met betrekking tot het Incident 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 het Incident daarop enige invloed had. 

 
4.2 Het onderzoek naar het Incident wordt uitgevoerd in opdracht van het DB, of het Bestuur in 

haar plaats, door interne en/of externe deskundigen. Als de melding betrekking heeft op een 
Incident bij een partij aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed, wordt het onderzoek verricht 
in overleg met of door deze partij. Indien van toepassing wordt een onderzoeksprotocol 
opgesteld. 

 
4.3 Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden: 

a. De beginselen van de AVG worden in acht genomen; 
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b. Gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld, van onrechtmatig verkregen 
gegevens wordt geen gebruik gemaakt; 

c. Degene naar wie onderzoek wordt gedaan, wordt direct geïnformeerd tenzij dit in het 
belang van het onderzoek niet gewenst is; 

d. De gegevens worden zodanig vastgelegd dat hoor en wederhoor kan plaatsvinden, tenzij 
in redelijkheid kan worden aangenomen dat dit schadelijk kan zijn voor het onderzoek; 

e. De Onderzoekers stellen de Melder in de gelegenheid te worden gehoord eventueel 
door tussenkomst van de Vertrouwenspersoon. De Onderzoekers dragen zorg voor een 
schriftelijke vastlegging hiervan; 

f. De Onderzoekers kunnen ook anderen horen. De Onderzoekers dragen zorg voor een 
schriftelijke vastlegging hiervan. 
 

4.4 De onderzoekers rapporteren de onderzoeksresultaten aan het Meldpunt en haar 
opdrachtgever. De rapportage bevat een kort relaas van feiten en omstandigheden en indien 
vastgesteld is dat sprake is van een Incident de bewijsvoering daarvoor in hoofdlijnen en een 
advies met betrekking tot de te nemen maatregel(en). 

 
4.5 Alle betrokkenen waarborgen een vertrouwelijke behandeling van de melding en het 

onderzoek. Informatie mag niet gedeeld worden tenzij dit op grond van de wet of dit beleid 
noodzakelijk is. 

 
4.6 Het traject tussen melding en afronding onderzoek duurt maximaal 6 weken. Indien deze 

termijn wordt overschreden worden betrokken partijen geïnformeerd en wordt de motivatie 
voor overschrijding van deze termijn vastgelegd. 

 
$17.5 Standpunt DB en maatregelen 
5.1 Het DB neemt op basis van het onderzoeksrapport een standpunt in. Indien het standpunt 

afwijkt van de conclusies en aanbevelingen van de Onderzoekers, dan onderbouwt zij haar 
standpunt.  

 
5.2 In het geval van Incidenten die niet als Zwaar Incident kwalificeren kan het Meldpunt zelf een 

standpunt innemen en het Incident sluiten. 
 
5.3 In het geval van onderzoek adviseert het DB het Bestuur op basis van de 

onderzoeksresultaten, over de te nemen maatregel(en), zoals: 

a. disciplinaire maatregelen; 
b. civielrechtelijke maatregelen, zoals regres; 
c. interne en externe openbaarmaking; 
d. aanpassing van procedures; en/of  
e. overige maatregelen voor het herstel van de bedrijfsvoering. 
Indien het Incident betrekking heeft op één van de Bestuursleden, beoordeelt het VO over 
de te nemen maatregel(en) zoals hiervoor aangegeven. 

 
5.4 Indien een Integriteitsincident veroorzaakt is door een Verbonden persoon, wordt bij het 

bepalen van de maatregel(en) en sancties in overweging genomen dat een 
Integriteitsincident als een ernstige schending wordt beschouwd van de vertrouwensrelatie 
tussen SMP enerzijds en de verbonden persoon anderzijds. 
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5.5 Het veroorzaken van een Integriteitsincident of anderszins daarbij betrokken zijn, kan leiden 
tot ontheffing uit de functie die de verbonden persoon bij SMP vervult. Indien sprake is van 
opzettelijk en ernstige strafbare feiten, zoals misdrijven genoemd in het Wetboek van 
Strafrecht en de Wet op de economische delicten, wordt in beginsel aangifte gedaan bij 
justitie of de politie. 
 

$17.6  Escalatie  
6.1 Indien de Melder het niet eens is met het standpunt van het DB, de compliance officer of het 

Bestuur inzake het Incident, en wanneer hij het vermoeden heeft van een Misstand, dan kan 
de Melder, eventueel met tussenkomst van de Vertrouwenspersoon in geval van een 
geanonimiseerde melding, melden bij het VO.  
 

6.2 Na het doen van een interne Melding van een vermoeden van een Misstand, kan de Melder 
ook direct een externe Melding doen indien: 

a. de Melding niet-ontvankelijk is verklaard en de Melder zich niet in de motivatie hiervan 
kan vinden; 

b. de Melder zich benadeelt voelt naar aanleiding van de melding; 
c. de voorgeschreven termijnen worden overschreden zonder bericht waarom deze in 

redelijkheid worden overschreden; 
d. een eerdere melding de Misstand niet heeft weggenomen; 
e. indien het eerst doen van een interne Melding in redelijkheid niet van hem kan worden 

gevraagd.  
 

6.3 De Melder kan de externe Melding doen bij een instantie die daarvoor naar het redelijk 
oordeel van de Melder het meest in aanmerking komt en naar het oordeel van de Melder 
mogelijk actie tegen de Misstand kan ondernemen. Dit betreft bijvoorbeeld politie, justitie, 
toezichthouder of het Huis voor Klokkenluiders. 
 

$17.7  Bescherming van de Melder tegen benadeling 
7.1 SMP zal de Melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren 

melden van een vermoeden van een Misstand.  
 

7.2  Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan het nemen van een 
benadelende maatregel, zoals: 

a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;  
b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband of 

opdracht;  
c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;  
d. het treffen van een disciplinaire maatregel;  
e. het opleggen van een onderzoek-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de 

Melder of collega’s van de Melder, 
f. de opgelegde benoeming in een andere functie;  
g. het uitbreiden of beperken van de taken van de Melder, anders dan op eigen verzoek; 
h. het verplaatsen of overplaatsen van de Melder, anders dan op eigen verzoek; 
i. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de Melder;  
j. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe; 
k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van 

vergoedingen;  
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l. het onthouden van promotiekansen;  
m. het niet accepteren van een ziekmelding, of het als ziek geregistreerd laten; 
n. het afwijzen van een verlofaanvraag; 
o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek. 

 
$17.8  Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling 
8.1 SMP zal de Vertrouwenspersoon niet benadelen vanwege het fungeren als 

Vertrouwenspersoon van de Melder. 
 
8.2 SMP zal de Onderzoekers niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling 

beschreven taken. 
 
8.3 SMP zal een verbonden persoon die wordt gehoord door de Onderzoekers niet benadelen in 

verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring. 
 
8.4 SMP zal een verbonden persoon niet benadelen in verband met het door hem aan de 

Onderzoekers verstrekken van Documenten die naar zijn redelijk oordeel van belang zijn voor 
het onderzoek. 

 
$17.9 Melden aan toezichthouder(s) 
9.1 Zware (meldenswaardige) Incidenten worden onverwijld en tijdig door de voorzitter van het 

Bestuur aan de relevante toezichthouder(s), zoals DNB, AFM en Autoriteit Persoonsgegevens, 
gemeld onder opgaaf van de feiten en omstandigheden van het zware Incident, alsmede de 
informatie over de functie, de hoedanigheid en de positie van de betrokken 
(rechts)perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor het ontstane Incident.  

 
9.2 De voorzitter informeert de relevante toezichthouder(s) tevens over de maatregelen die naar 

aanleiding van het Zware Incident zijn genomen of nog zullen worden genomen.  
 
$17.10 Incidentenregister 
10.1 Het Meldpunt houdt door middel van een Incidentenregister een registratie bij van alle 

binnengekomen meldingen, de wijze van opvolging, ingestelde onderzoeken, 
onderzoeksresultaten, de genomen preventieve en repressieve maatregelen en de 
meldingen aan de toezichthouder(s). 

 
10.2 Het DB informeert het Meldpunt over de maatregelen die naar aanleiding van het Incident 

zijn genomen, alsmede over de meldingen aan de toezichthouder(s). Indien het Incident 
betrekking heeft op één van de Bestuursleden informeert het VO het Meldpunt over de 
maatregelen die naar aanleiding van het Incident zijn genomen, alsmede over de meldingen 
aan de toezichthouder(s). 

 
$17.11 Inwerkingtreding 
11.1 Het bestuur kan de Incidenten- en klokkenluidersregeling te allen tijde wijzigen. 
 
11.2 Naast deze Incidenten- en klokkenluidersregeling beschikt het pensioenfonds over de 

volgende regelingen: 
a. Integriteitsbeleid; 
b. Gedragscode; 
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c. Klachtenregeling. 
 

11.3 De onderhavige Incidenten- en klokkenluidersregeling versie 2020 is vastgesteld op 25 
september 2020 en treedt per diezelfde datum in werking en vervangt de op 22 maart 2019 
vastgestelde Klokkenluidersregeling. 

  
 
 

  


