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Ongewenste omgangsvormen, waaronder wordt 

verstaan: 

 seksuele intimidatie 

 pesten 

 discriminatie 

 agressie (inclusief intimiderend gedrag)  

 geweld  

in de werksituatie en de studieomgeving. 

(Vermoeden van) misstand omtrent:  
 (dreigend) strafbaar feit, als diefstal, 

corruptie en valsheid in geschrifte 
 grove (dreigende) schending van wet- en 

regelgeving of beleidsregels van EUR 
Holding BV 

 (dreigend) gevaar voor de volks-
gezondheid, de veiligheid of het milieu 

 (dreiging van) bewust onjuist informeren 
van publieke organen 

 (dreiging van) het bewust achterhouden, 
vernietigen of manipuleren van informatie 
over deze feiten. 

 

(Veronderstelde) inbreuken op integer 

wetenschappelijk handelen waaronder mede 

wordt verstaan: 

 wetenschappelijk wangedrag 

 misleiding  

 onrechtmatige uitoefening van 

intellectuele eigendomsrechten. 

 

Regeling Melding en Klachtbehandeling 
Ongewenste Omgangsvormen EUR Holding BV 

(zie hierna) 

 

 

Regeling Melding Misstanden 
EUR Holding BV 

(zie hierna) 

 

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit 
EUR 

Zie  
http://www.eur.nl/fileadmin/ASSETS/abd/Integri
teitscode/KWI_EUR_121210_NL.pdf  

 

REGELINGEN EUR HOLDING BV 

http://www.eur.nl/fileadmin/ASSETS/abd/Integriteitscode/KWI_EUR_121210_NL.pdf
http://www.eur.nl/fileadmin/ASSETS/abd/Integriteitscode/KWI_EUR_121210_NL.pdf
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Regeling Melding en Klachtbehandeling Ongewenste Omgangsvormen EUR Holding BV, blad 1 

 

 

 
Melding  

 (mondeling of schriftelijk) 

(4 en 5) 
Vertrouwenspersoon (2) 

Melding bij andere persoon 

binnen EUR of EUR Holding BV 

dan Vertrouwenspersoon (5.2) 

Directeur werkmaatschappij 

Onderzoek 

melding (5.3) 

Bericht over 

afhandeling  

melding 

(binnen 6 

weken) (5.3) 

Melder 

Tevreden 
Niet 

tevreden 
(6.1) 

Zaak afgerond 

Start formele klachtenprocedure binnen EUR Holding BV 

 (zie volgend blad) (6) 

Overleg 

Melder ziet af van informele 

procedure 

Aangifte bij politie 

1 

 

1a 

Verzoek 

behandeling melding 

(5.3) 

Nr. bij pijl: volgorde stappen 
Nr. tussen haakjes in de vakjes: verwijzing naar artikel regeling 
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Voorzitter RvC      

EUR Holding BV 

(Als Directeur EUR Holding BV betrokken is, 

dan treedt voorzitter RvC EUR Holding B in 

de plaats van de Directeur) (4.2) 

(6.2) Formele (schriftelijke) Klacht (binnen 3 jaar):  
a. persoonsgegevens, dagtekening, beschrijving 

ongewenste gedrag en omstandigheden. 
Zo mogelijk: 

b. naam beklaagde, wanneer ongewenste gedrag heeft 
plaatsgevonden, beschrijving van door klager 
ondernomen stappen 

Directeur EUR Holding BV 

Ontvangst-

bevestiging 

(6.3) 

Besluit over in 

behandeling nemen 

klacht (7) 

NIET in behandeling 

nemen 

WEL in behandeling 

nemen (8) 

COOM (3) 

Verzoek advies 

over voornemen 

niet behandelen 

(7.3) Eventueel 

verzoek 

aanvullen 

klacht (8.1) 

COOM (3) 

 Directeur EUR Holding BV Politie 

Holding 

BV 

Vermoeden 

strafbaar feit 

(8.4) 

Aangifte 

(8.4) 

                                Behandeling klacht (8) 

1. In kennis stellen beklaagde met mogelijkheid te reageren 

2.  Horen partijen en eventueel deskundigen 

3.  Verslaglegging horen en voorleggen aan partijen voor commentaar 

4.  Advies aan Directeur EUR Holding BV 

Directeur EUR Holding BV 
Advies 

(9) 

Besluit incl. 

conclusies + 

maatregelen 

(10+11)) 

Klager/beklaagde 

COOM, VP 
In kennis 

stellen 

(10)  
Zaak gesloten 

Zaak gesloten 

In beroep 

Geschillencie (10.7) 

Rechterlijke 

procedure (10.10) 

Regeling Melding en Klachtbehandeling Ongewenste Omgangsvormen blad 2 
Nr bij pijl: volgorde stappen 
Nr. tussen haakjes binnen de vakjes: verwijzing naar artikel regeling 
 

Bezwaar 

(7.5) 

Bezwaar gegrond 

(7.5) 
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Regeling Misstanden EUR Holding BV, blad 1 

 

 

  

MELDING 

EXTERNE MELDING 

(5.5) Er is sprake van: 
 acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk 

belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;  
 een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor 

tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding; 
 een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van 

bewijsmateriaal;  
 een eerdere interne melding overeenkomstig de procedure van dezelfde 

misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;  
 een wettelijke plicht tot directe externe melding.  

 

Interne behandeling melding 

(uitwerking volgend blad) 

WEL 

tevreden NIET 

tevreden 
(5)  

Zaak 

gesloten 

 Niet eens met uitspraak en 

vermoeden dat melding ten 

onrechte terzijde is gelegd 

 Geen standpunt binnen gestelde 

termijnen ontvangen 

Melder trekt 

melding in (3.7) 

Nr bij pijl: volgorde stappen 
Nr. tussen haakjes in de vakjes: artikel regeling 
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(Als Directeur EUR Holding BV betrokken is 

bij melding: voorzitter RvC EUR Holding BV) 

(4.1e) 

Directeur Holding 

Directeur Holding 
Directeur werkmij. 

Directeur werkmij. 

Directeur Holding 

Directeur werkmij. 

Interne melding 

Student (4.1b) 

Vertrouwenspersoon 

Directeur EUR Holding BV 

Onderzoek 

melding (2) 

COOM (2) 

Leidinggevende 
Interne melding 

Medewerker (4.1a) 

Interne melding 

Opdrachtgever 

(4.1c) 

Interne melding 

Derde (4.1d) 

Contactpersoon 

Directeur Holding 

Verantwoordelijke 

onderwijs 

Politie 

Holding 

BV 

Bericht 

ontvangst 

(4.5) 

Aangifte 

(4.6.) 

Directeur EUR Holding BV Advies 

Besluit nemen en in 

kennis stellen 

belanghebbenden 

(4.7 en 4.8) 

Melder / COOM 

Verzoek starten 

onderzoek (4.6) 

Zaak gesloten 

Externe melding 

(5) 

‘Beklag’ voorzitter 

RvC Holding (4.10) 

Regeling Melding Misstanden, blad 2 
Nr bij pijl: volgorde stappen 
Nr. tussen haakjes: artikel regeling 

Overleg 

(4.2) 


