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Reglement Commissie Integriteitsvraagstukken 
 
1. Begripsbepalingen 
 In het Reglement van de Commissie Integriteitvraagstukken van het Alfrink College wordt verstaan onder: 

A. Het reglement: het Reglement van de Commissie Integriteitvraagstukken van het Alfrink College. 
B. De commissie: de Commissie Integriteitvraagstukken die een melding van een misstand bij het Alfrink 

College onderzoekt. 
C. De regeling: regeling inzake het omgaan met het vermoeden van een misstand binnen het Alfrink College. 

De regeling is leidraad en uitgangspunt voor dit reglement. 
D. Melding: een melding van een misstand bij het Alfrink College. 
E. Partij: een persoon, die of orgaan, dat bij de melding betrokken is. 
F. Derden: anderen dan een partij die kennis en of ervaring op het gebied van de melding hebben en of over 

een bepaalde deskundigheid beschikken. 
G. Raadsman: jurist, vakbondsvertegenwoordiger, deskundige of vertrouweling. 
H. Vertrouwenspersoon: de vertrouwenspersoon als bedoeld in de regeling. 
I. Raad van Toezicht: het toezichthoudend orgaan van de Kardinaal Alfrink Stiching, waaronder het Alfrink 

College valt. 
2. De regeling en het reglement liggen te allen tijde ter inzage op het Alfrink College en maken deel uit van het 

vademecum. 
3. De voltallige commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee leden. Voor elk van de twee leden is 

een plaatsvervanger benoemd. 
4. Benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de commissie vindt 

plaats door de Raad van Toezicht.  
5. De voorzitter heeft geen enkele binding met het Alfrink College en kan zich volstrekt onafhankelijk opstellen.  
6. De leden van de commissie en hun plaatsvervangers functioneren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak. 
7. De voorzitter waarborgt dat alle commissieleden zonder enige vorm van belangenverstrengeling in de 

commissie deelnemen. 
8. De voorzitter waarborgt de alle commissieleden volledig en op basis van gelijkwaardigheid kunnen deelnemen 

in de commissie. 
9. De voorzitter en de leden van de commissie in functie hebben elk één stem. 
10. De commissie brengt haar advies uit met meerderheid van stemmen. 
11. De commissie stelt een onderzoek in naar iedere melding die bij haar wordt ingediend.   
12. De commissie voert het onderzoek in voltalligheid uit. Bij ontstentenis van de voorzitter kiezen de leden en 

hun plaatsvervangers een voorzitter uit hun midden. 
13. Het onderzoek van de commissie is vertrouwelijk en niet openbaar. 
14. Het bevoegd gezag faciliteert de commissie voor haar onderzoek. 
15. De commissie stelt de partijen die bij de melding betrokken zijn in de gelegenheid te worden gehoord. De 

commissie kan ook derden horen en kan de situatie ter plaatse in ogenschouw nemen. 
16. Van iedere zitting waarbij een derde wordt gehoord, wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt zo spoedig 

mogelijk na de hoorzitting aan de gehoorde derde toegezonden. Het verslag moet door de gehoorde derde en 
de voorzitter van de commissie worden getekend. Indien een gehoorde derde dit weigert, wordt de reden 
daarvan in het verslag aangetekend. 

17. De betrokken derde ontvangt een afschrift van het getekende verslag voor zover deze betrekking heeft op 
hetgeen door hem aan de commissie is medegedeeld. 

18. De partijen hebben in vertrouwen inzage in de stukken die rechtstreeks verband houden met de melding en 
ten grondslag liggen aan de beoordeling van de melding, zulks met in achtneming van de regels die zijn 
gesteld aan de inzage van personeelsdossiers. 

19. De partijen kunnen zich tijdens het onderzoek laten bijstaan door een raadsman.  
20. De partijen worden door de commissie afzonderlijk gehoord, tenzij zij te kennen geven geen bezwaar te 

hebben in elkaars aanwezigheid te worden gehoord. 
21. Indien een partij is weigert te worden gehoord, maakt de commissie per aangetekend schrijven de melding 

bekend en nodigt die partij uit daarop alsnog schriftelijk of mondeling te reageren binnen een termijn van één 
week. Voldoet die partij ook hieraan niet, dan wordt de melding als onbetwist in de procedure opgenomen. 
Hiervan wordt die partij per aangetekend schrijven in kennis gesteld. 
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22. Van iedere zitting waarbij een partij wordt gehoord, wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt zo spoedig 
mogelijk na de hoorzitting aan de gehoorde partij toegezonden. Het verslag moet door de gehoorde partij en 
de voorzitter van de commissie worden getekend. Indien een gehoorde partij dit weigert, wordt de reden 
daarvan in het verslag aangetekend. 

23. De partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een afschrift van alle getekende verslagen voor zover de 
vertrouwelijkheid dit niet in de weg staat.  

24. De commissie brengt binnen acht weken na ontvangst van de melding schriftelijk advies uit aan het bevoegd 
gezag. Zowel de partijen als de vertrouwenspersoon ontvangen een afschrift van het advies.  

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op  
 
Datum instemming MR:  


