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De gemeentesecretaris van de gemeente Weert, 

 

overwegende dat op grond van artikel 3 lid 2 Arbeidsomstandighedenwet de gemeente beleid 

voert om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, althans te beperken, inhoudende dat 

medewerkers die worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen zich kunnen wenden 

tot een vertrouwenspersoon; en 

overwegende dat op grond van artikel 4 lid 1 Ambtenarenwet 2017 een overheidswerkgever een 

integriteitsbeleid voert dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in 

ieder geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het 

voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie; en 

overwegende dat op grond van artikel 5 lid 1 sub e Ambtenarenwet een overheidswerkgever 

zorgdraagt voor een procedure voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van 

misstanden binnen de organisatie waar hij werkzaam is; en 

 

gelet op bovengenoemde overweging de rol en positie van een vertrouwenspersoon te 

verduidelijken;  

 

B E S L U I T: 

 

Vast te stellen de “Regeling vertrouwenspersonen gemeente Weert 2022”  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen  

In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. beklaagde: een persoon, niet zijnde een politieke ambtsdrager van de gemeente, die werkzaam 

is of werkzaam is geweest in de organisatie van de gemeente en over wiens gedrag gemeld of 

geklaagd wordt; 

b. gemeente: de gemeentelijke organisatie waarbinnen de klager werkzaam is;  

c. inbreuk op het Unierecht: een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is en betrekking heeft 

op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde 

materiële toepassingsgebied vallen of het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de 

Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële 

toepassingsgebied vallen. Voor de toepassing van deze regeling wordt een inbreuk op het recht 

geldend binnen de Europese Unie (“Unierecht”) als bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders 

gelijkgesteld aan het begrip misstand;  

d. integriteitsschending: het handelen in strijd met de Gedragscode ambtenaren gemeente Weert 

2022; 

e. klacht: een door de klager ondertekend en van naam- en adresgegevens voorzien geschrift 

waarin de tegenover hem ongewenste omgangsvormen of de door hem vermoede misstand of de 

inbreuk op het Unierecht waarop de klacht betrekking heeft, zijn omschreven;  

f. klager: een persoon, niet zijnde een politieke ambtsdrager van de gemeente, die werkzaam is of 

werkzaam is geweest in de organisatie van de gemeente en die een klacht aanhangig maakt over 

ongewenste omgangsvormen of een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het 

Unierecht;  

g. LKOG: de Landelijke klachtencommissie Ongewenst Gedrag; 

h. melder: een persoon, niet zijnde een politieke ambtsdrager van de gemeente, die werkzaam is 

of werkzaam is geweest in de organisatie van de gemeente en die een melding maakt van 

ongewenste omgangsvormen of een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het 

Unierecht; 

i. melding: een mondelinge of schriftelijke uiting van de melder over de tegenover hem gebezigde 

ongewenste omgangsvormen of de door hem vermoede misstand of de inbreuk op het Unierecht;  

j. misstand: een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is 

vanwege de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een 

gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar 

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

onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een strafbaar feit, de 

schending van regelgeving of beleid, het misleiden van justitie of het bewust achterhouden van 

informatie hierover. Onder misstand zijn andere integriteitsschendingen niet begrepen; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=NL
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k. ongewenste omgangsvormen: gedrag dat valt binnen de begrippen seksuele intimidatie, 

agressie, geweld en pesten zoals bedoeld in artikel 1, lid 3, sub e Arbeidsomstandighedenwet, 

alsmede (seksuele) intimidatie en het maken van een direct of indirect onderscheid zoals bedoeld 

in artikel 1 sub a en b en artikel 1a Algemene wet gelijke behandeling;  

l. vermoeden van een misstand: het vermoeden van een klager dat binnen de organisatie 

waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn 

werkzaamheden voor de organisatie met die andere organisatie in aanraking is gekomen, 

sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die 

voortvloeien uit de kennis die de klager bij de werkgever heeft opgedaan of die voortvloeien 

uit de kennis die de klager heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een andere 

organisatie; 

m. werkgever: de gemeente Weert, in deze vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris. Indien 

een melding (mede) de gemeentesecretaris betreft, geldt de burgemeester als werkgever in het 

kader van deze regeling.   

 

Artikel 2 Benoemen vertrouwenspersoon  

1. Het college benoemt tenminste één (1) vertrouwenspersoon.  

2. Het college kan een vertrouwenspersoon uit die functie ontheffen indien daarvoor gegronde 

redenen zijn of op verzoek van de vertrouwenspersoon.  

3. De vertrouwenspersoon verricht zijn werkzaamheden in diensttijd. Voor de benodigde tijd om 

deze functie uit te oefenen is hij vrijgesteld van zijn werkzaamheden.  

4. De vertrouwenspersoon ontvangt voor zijn werkzaamheden in het kader van deze regeling geen 

bijzondere beloning.  

 

Artikel 3 Positie vertrouwenspersoon  

De vertrouwenspersoon is laagdrempelig en toegankelijk. Het zijn van vertrouwenspersoon is een 

nevenfunctie. Om voor de functie van vertrouwenspersoon in aanmerking te komen, wordt behalve 

naar individuele geschiktheid ook gekeken naar:  

a) mogelijk conflicterende rollen van de nevenfunctie van vertrouwenspersoon met de 

hoofdfunctie. Een vertrouwenspersonen moet ook in zijn hoofdfunctie geen belangen van de 

organisatie of degene door of over wie wordt geklaagd meewegen. Om dubbele petten te 

vermijden, worden bijvoorbeeld leidinggevenden, bedrijfsmaatschappelijk werkers of HRM-

functionarissen in principe niet als vertrouwenspersoon aangesteld. Indien het college toch tot 

benoeming van één van deze functionarissen overgaat, motiveert het college dit besluit 

uitdrukkelijk. 

b) bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon moet gemakkelijk en 

discreet bereikbaar zijn.  

c) de samenstelling van het team van vertrouwenspersonen. Bij de teamsamenstelling wordt 

rekening gehouden met de toegankelijk- en bereikbaarheid voor met name kwetsbare groepen 

medewerkers en de samenstelling van het personeelsbestand (sekse / etnische afkomst; soort 

functie;  binnen- / buitendienst etc.).  

 

Artikel 4 Algemene rol vertrouwenspersoon  

1. Een melder of klager die met ongewenste omgangsvormen, (het vermoeden van) een misstand 

of een (vermoeden van een) inbreuk op het Unierecht, dan wel een integriteitsschending wordt 

geconfronteerd, kan zich wenden tot een interne of externe vertrouwenspersoon. 

2. Een klager kan zich met zijn klacht over ongewenste omgangsvormen ook wenden tot de LKOG. 

Alsdan is conform artikel 12 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag (klachtenregeling LKOG) die 

klachtenregeling van toepassing op de behandeling van de klacht. De klager dient echter te allen 

tijde eerst de in deze regeling opgenomen stappen te doorlopen. Indien niet aan dit vereiste is 

voldaan, zal de LKOG de klacht conform het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de klachtenregeling niet 

in behandeling nemen. 

3. Een vertrouwenspersoon staat uitsluitend aan de kant van de melder of klager. Een 

vertrouwenspersoon is partijdig. 

4. Een vertrouwenspersoon handelt uitsluitend met toestemming en/of instemming van de melder 

of klager.  

5. De interne vertrouwenspersoon kan met toestemming/instemming van de klager een externe 

vertrouwenspersoon inschakelen.  

https://vng.nl/artikelen/landelijke-klachtencommissie-ongewenst-gedrag-voor-de-decentrale-overheid-lkog
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6. Een vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de vertrouwelijkheid van hetgeen hij in zijn 

functie tot zich neemt. 

 

Artikel 5 Taken vertrouwenspersoon  

Een vertrouwenspersoon heeft als algemene taken:  

a. het opvangen, adviseren en begeleiden van een melder of klager die last ervaart van 

ongewenste omgangsvormen, van een misstand of een inbreuk op een Unierecht, dan wel van een 

integriteitsschending. Hieronder wordt verstaan de emotionele opvang en het informeren en 

adviseren over, als ook het ondersteunen bij mogelijke oplossingstrajecten zoals het voeren van 

een gesprek en of het starten van mediation;  

b. het verwijzen naar interne of externe specialisten wanneer psychologische of andersoortige hulp 

nodig is dan de vertrouwenspersoon kan bieden en bij andersoortige klachten of problemen zoals 

arbeidsconflicten of privéproblemen;  

c. het adviseren van de melder bij zijn overwegingen om een klacht aanhangig te maken. De 

uiteindelijke beslissing om een klacht aanhangig te maken, is aan de melder; 

d. het voorlichten en informeren van medewerkers van de gemeente over zijn werkwijze en de 

werkwijze van de LKOG;  

e. een signalerende en (gevraagd en ongevraagd) adviserende rol ten opzichte van het 

management voor wat betreft het beleid inzake ongewenste omgangsvormen, misstanden en / of 

inbreuken op het Unierecht en integriteitsschendingen;  

f. het verzorgen van een geanonimiseerd jaarverslag van de vertrouwenspersoon;  

g. het verlenen van nazorg aan melders en klagers;  

h. het onderhouden van contacten met andere bij het beleid betrokken functionarissen binnen de 

organisatie, waaronder maar niet uitsluitend andere vertrouwenspersonen.  

 

Artikel 6 Rol vertrouwenspersoon tijdens klachtenprocedure  

In het kader van een interne of en externe klachtenprocedure heeft de vertrouwenspersoon – 

indien gewenst door de klager – de volgende taken: 

a. het geven van begeleiding en ondersteuning van de klager tijdens het horen;  

b. het geven van begeleiding en ondersteuning na afhandeling klacht.  

 

Artikel 7 Waarborgen vertrouwelijkheid  

1. Gedurende en na de behandeling van een melding of klacht geldt voor zowel de melder en de 

klager, als voor de beklaagde, de vertrouwenspersoon en alle overige betrokkenen een 

geheimhoudingsplicht.  

2. De vertrouwenspersoon betracht tegenover alle betrokkenen te allen tijde geheimhouding van 

hetgeen hem bij de uitoefening van zijn functie als vertrouwenspersoon ter kennis komt.  

3. De vertrouwenspersoon doorbreekt de geheimhouding uitsluitend met voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de melder, de klager of andere personen die het betreft. Het doorbreken van 

deze vertrouwelijkheid is tevens geoorloofd in het geval van zeer dringende redenen, zoals in lid 4 

omschreven. Het doorbreken van de vertrouwelijkheid geschiedt uitsluitend tegenover een andere 

vertrouwenspersoon, de gemeentesecretaris en de integriteitscoördinator. 

4. Een zeer dringende reden zoals in het vorige lid bedoeld, is uitsluitend sprake indien ten minste 

voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden:  

a) Er is naar maatstaven van redelijkheid alles in het werk gesteld de (schriftelijke) toestemming 

van de betrokken persoon te verkrijgen; en 

b) De vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding.  

5. Indien een situatie zoals bedoeld in lid 4 zich voordoet, zal de vertrouwenspersoon zijn redenen 

om de vertrouwelijkheid te doorbreken daaraan voorafgaand met een ter zake kundige partij 

bespreken. De integriteitscoördinator van de gemeente wordt als ter zake deskundige aangemerkt. 

6. De vertrouwenspersoon brengt de melder of de klager op de hoogte van het voornemen de 

vertrouwelijkheid te doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen.  

7. Indien het doorbreken van de vertrouwelijkheid dit noodzakelijk maakt, verwijst de 

vertrouwenspersoon de melder of klager onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon en/of 

andere instantie.  
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Artikel 8 Dossier  

1. De vertrouwenspersoon kan ervoor kiezen om een dossier aan te leggen over een melding of 

klacht.  

2. Het dossier is vertrouwelijk en wordt bij uitsluiting beheerd door de vertrouwenspersoon.  

3. Het dossier kan alleen worden ingezien door melder of klager óf – met melders of klagers 

uitdrukkelijke toestemming – door derden.  

4. Het dossier wordt door de vertrouwenspersoon vernietigd nadat de melding of klacht volledig is 

afgehandeld, hetzij intern, hetzij extern.  

5. De vertrouwenspersoon zorgt voor een goede overdracht van zaken en dossiers aan zijn 

opvolger bij beëindiging van de functie als vertrouwenspersoon, ongeacht de reden van die 

beëindiging. 

 

Artikel 9 Inwerkingtreding  

1. Deze regeling komt in plaats van de “Regeling vertrouwenspersonen”. De genoemde 

regeling wordt met ingang van ** ** 2022 ingetrokken. 

2. Deze regeling treedt in werking op ** ** 2022. 

 


