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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 25 januari en 1 februari 2021 de 
Regeling Melding Misstanden besproken, betreffende een wijziging van de Regeling 
Klokkenluiders 2017. De Raad wil graag de volgende aandachtspunten meegeven bij zijn 
positieve advies.  
 
De Raad vindt het van groot belang de onafhankelijkheid van de leden van de Commissie 
Misstanden te onderstrepen. De klachtenbehandeling valt of staat hiermee. Hij is blij dat het 
College dit met hem eens is en de volgende toezeggingen heeft gedaan om deze 
onafhankelijkheidspositie te versterken en elke schijn van belangenverstrengeling en 
partijdigheid te voorkomen: 

• Het toevoegen van een toelichting bij de kwalificatie ‘recent verbonden geweest’ (art. 
3.2.1). Voor het benoemen van een extern lid van de commissie wordt een zodanige 
periode in acht genomen dat de kandidaat voldoende afstand heeft kunnen nemen 
van de Universiteit Leiden. Deze periode kan variëren van minimaal één tot twee 
jaar na beëindiging van het arbeidscontract.  

• Op eenzelfde wijze wordt nader gespecificeerd wordt hoe snel oud-bestuurders 
kunnen toetreden tot de Commissie Misstanden (art. 3.2.5).  

• Leden van de commissie dienen een verklaring te ondertekenen dat zij aan de 
vereiste van onafhankelijkheid kunnen en zullen voldoen. Het College bekijkt of een 
dergelijke verklaring ook bij andere commissies wordt ingevoerd. 

 
Daarnaast vindt de Raad dat het overschrijden van de gestelde termijnen door het College 
van Bestuur tot een minimum moet worden beperkt. Het College heeft toegezegd hierop te 
zullen toezien en de snelheid te willen vergroten door logistieke aanpassingen. Daarbij heeft 
het de mogelijkheid genoemd om mensen digitaal te horen.   
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De Raad is gerustgesteld door de reactie van het College dat op zijn vraag over de 
financiering van het raadplegen van externe deskundigen zoals genoemd in artikel 3.7 lid 3:  
meestal vragen zij geen financiële vergoeding, maar indien nodig zal daarin worden 
voorzien.  
 
En wederom ziet de Raad communicatie als hoeksteen voor het succes van het bouwwerk 
veilig werkklimaat, waaronder ook deze regeling valt. Eenvoudig toegankelijke, vindbare en 
in één oogopslag duidelijke informatie is cruciaal. In ieder geval heldere informatie over de 
rol van de Vertrouwenspersonen Misstanden en Commissie Misstanden, wie zich bij deze 
organen al dan niet kan melden en hoe het proces eruitziet, vindt de Raad het minimum. 
Ook de verhouding ten opzichte van andere organen binnen het bouwwerk veilig 
werkklimaat schijnt aan de Raad geen onnodige luxe. Hij is tevreden dat het College de 
vindbaarheid ook van groot belang acht en daar de nodige stappen in zal zetten. 
 
  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


