
 

 

Sanctiebeleid  

en 

disciplinaire maatregelen 

 

 
 

Inhoud 

 
1. Beleid sancties en disciplinaire maatregelen   3   
2. Bewijsmiddelen      3  
3. Bewijsdrempel       3 
4. Strafbare feiten       3 
5. Soorten disciplinaire maatregelen    3 
6. Rechten van de medewerkers     4 
7. Voorwaardelijke maatregelen     4 
8. Feiten en omstandigheden van invloed op de maatregelen  4 
9. Verslaglegging       5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Waarom een sanctiebeleid en disciplinaire maatregelen? 
 
Een stelsel van waarden en gedragsregels uitgeschreven in de gedragscode is pas compleet als ook duidelijk is 
wat de gevolgen (kunnen) zijn van het niet naleven van de code.  
 
Als een medewerker de regels uit de gedragscode overtreedt of anderszins niet integer werkt, wordt dit 
beschouwd als plichtsverzuim. Ook ernstige misdragingen in de privétijd kunnen soms plichtsverzuim 
opleveren. Het moet dan gaan om gedrag waardoor de belangen van de organisatie ernstig worden geschaad. 
In dat geval kunnen door de formeel leidinggevende of de directie BLNW disciplinaire maatregelen worden 
opgelegd.  
 
Dit document beschrijft welke maatregelen dat zijn en onder welke voorwaarden deze kunnen worden 
opgelegd. 
 
 

Leusden,  15 oktober  2014 

 
 
 
 
 
       … 
 
 
Monique Brewster 
directeur-bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Beleid sancties en disciplinaire maatregelen 

De organisatie zoals hieronder genoemd bestaat uit de Woningstichtingen Barneveld, Leusden en Nijkerk en 
Vallei Wonen Woudenberg. 

De regeling sanctiebeleid en disciplinaire maatregelen is onderdeel van de inspanningen om de organisatie te 
versterken op het gebied van sociale veiligheid, integriteit, cultuur en de processen/procedures van de 
organisatie.  

De organisatie gaat ervan uit dat de kernwaarden door alle medewerkers van BLNW worden gerespecteerd en 
iedereen handelt naar de regels. Aan medewerkers die zich hieraan niet houden kan er sprake zijn van 
plichtsverzuim en kunnen disciplinaire maatregelen worden opgelegd. De op te leggen disciplinaire maatregel is 
– gebaseerd op het oordeel van de leidinggevende – afhankelijk van de misdraging en de omstandigheden. In 
dit reglement staan de disciplinaire maatregelen genoemd.  

Voordat wordt overgegaan tot het opleggen van een disciplinaire maatregel worden de medewerkers altijd 
gehoord. 

2. Bewijsmiddelen 

Het is belangrijk om vast te leggen of integriteitschendingen voldoende grond opleveren om disciplinaire 
maatregelen te nemen.  
Alleen de volgende bewijsmiddelen kunnen hierbij een rol spelen: 
 verklaringen van de betreffende medewerker 
 getuigenverklaringen (melder en mogelijke derden) 
 beeld- en geluidsdragers (in overeenstemming met de onderzoeksprocedure BLNW) 
 ‘stille getuigen’ (stoffelijke zaken of voorwerpen die duidelijkheid verschaffen) 

3. Bewijsdrempel 

Tegen een medewerker wordt opgetreden als er voldoende objectief bewijs is dat de regels zijn overtreden. Als 
naar het oordeel van de betreffende leidinggevende in overleg met de P&O adviseur, voldoende is bewezen dat 
de persoon in kwestie schuldig is aan de onderzochte integriteitschending dient een disciplinaire maatregel te 
worden opgelegd. De leidinggevende bepaalt in overleg met P&O de sanctie die wordt toegepast. Daarbij 
bewaakt de afdeling P&O dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. 

4. Strafbare feiten 

Bij constatering van strafbare feiten wordt door de betrokken directie doorgaans aangifte gedaan. 
In dat geval kan daarnaast nog een disciplinaire maatregel worden opgelegd. 
 

Als de melding betrekking heeft op een lid van de directie gaat het advies om (wel of niet) aangifte te doen 
naar de betrokken voorzitter van de Raad van Commissarissen of Toezicht (zie verder de regeling Melding). 

5. Soorten disciplinaire maatregelen 

De lichtste vorm is de schriftelijke berisping en de zwaarste is die van ontslag op staande voet. 

De organisatie kan – gelet op de aard en de ernst van de overtreding en op basis van het advies van het 
meldpunt – de persoon in kwestie alleen de volgende disciplinaire maatregelen opleggen: 
 een schriftelijke berisping geven (officiële terechtwijzing) 
 overplaatsing 
 demotie (terugplaatsing in rang/functie) 
 het onthouden van een periodieke verhoging 
 het starten van een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
 ontslag op staande voet 

Alle disciplinaire maatregelen worden opgenomen in het personeelsdossier. 

Als er sprake is van ontvangen materieel voordeel kan als bijkomende maatregel teruggave van het voordeel 
aan de persoon of organisatie waarvan het ontvangen is, worden opgelegd. De organisatie kan ook besluiten 
om materiële schade te verhalen op de medewerker. 

 



 

 

6. Rechten van de medewerker 

Medewerkers hebben altijd het recht gehoord te worden, eventueel bijgestaan door een raadsman of- vrouw, 
voordat een disciplinaire maatregel wordt opgelegd. 

Alle stappen in het proces worden schriftelijk vastgelegd. 

Als de medewerker het niet eens is met de opgelegde sanctie, kan hij zich wenden tot de naast hogere 
leidinggevende en de P&O adviseur met het verzoek de zaak nogmaals te beoordelen. Als geen 
overeenstemming wordt bereikt, beslist de directie van de betrokken organisatie. 

7. Voorwaardelijke maatregelen 

Disciplinaire maatregelen kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd. Dit betekent dat de maatregel wél 
wordt opgelegd maar dat de uitvoering daarvan, onder voorwaarden, wordt opgeschort. De voorwaarde is in de 
regel dat de persoon in kwestie zich gedurende een bepaalde termijn niet schuldig maakt aan soortgelijk of 
ander ernstig plichtsverzuim. De lengte van de termijn wordt opgenomen in de maatregel. Als de medewerker 
zich niet houdt aan de voorwaarden, kan de maatregel alsnog ten uitvoer worden gelegd. 

In dat laatste geval wordt de reguliere procedure weer gevolgd. Als dat leidt tot de vaststelling van soortgelijk 
of ander ernstig plichtsverzuim, dan kan de organisatie de eerdere voorwaardelijk opgelegde maatregel alsnog 
uitvoeren. 

Combinaties 
Een combinatie van disciplinaire maatregelen is mogelijk. Een combinatie is bijvoorbeeld: 
voorwaardelijk ontslag plus inhouden periodieke loonsverhoging. 
 
Evenredigheid 
De zwaarte van de disciplinaire maatregel mag niet onevenredig zijn in relatie tot de geconstateerde 
overtreding. De voorwaarde van evenredigheid geldt uiteraard ook bij een combinatie van disciplinaire 
maatregelen. 
 
Zwaarte van de maatregel of sanctie 
De organisatie kiest bij het opleggen van een sanctie voor de lichtste maatregel die past bij de overtreding en 
wel het beoogde effect sorteert. De sanctie moet zo snel mogelijk worden opgelegd om het optimale effect te 
bereiken. 

8. Feiten en omstandigheden van invloed op de maatregelen 

De zwaarte van de maatregel wordt in de eerste plaats bepaald door de aard en de ernst van het 
plichtsverzuim. Er kunnen zich daarbij feiten en omstandigheden voordoen die een maatregelverzwarende of 
juist een ontlastende invloed hebben. 

Zonder een uitputtende lijst te geven, volgt hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke verzwarende 
omstandigheden. 

Recidive/herhaling 
De constatering dat de persoon in kwestie een laakbare handeling meermaals heeft verricht en zijn gedrag dus 
niet van incidentele aard was, kan maatregelverzwarend zijn. 
Als de persoon in kwestie voor soortgelijke gedragingen reeds eerder een maatregel opgelegd heeft gekregen 
(bv. een expliciete waarschuwing), was het de persoon in kwestie duidelijk dat herhaling of voortzetting van 
zijn gedrag niet getolereerd zou worden. Herhaling kan hem daarom zwaarder worden aangerekend. 
 
Soort functie 
Bepaalde functies, zoals management, financiële- of vertrouwensfuncties en OR/PVT-lidmaatschap brengen een 
bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee voor degene die deze vervult. Misdragingen zoals verwijtbare 
verwaarlozing van taken, misbruik van afhankelijkheidsrelaties, fraude etc. kunnen de persoon in kwestie in die 
gevallen verzwaard worden aangerekend. 
 
Reputatie van de organisatie 
Plichtsverzuim kan de persoon in kwestie zwaarder worden aangerekend als hierdoor de reputatie van de 
organisatie schade heeft opgelopen of kon oplopen. 
 



 

 

Zonder een uitputtende lijst te geven, volgt hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke ontlastende 
omstandigheden. 

Schoon verleden 
Een vlekkeloze staat van dienst van de persoon in kwestie kan aanleiding zijn om de maatregelkeuze lichter te 
laten uitvallen. Voorop blijft staan dat de persoon in kwestie zich nooit schuldig behoort te maken aan 
plichtsverzuim en in álle gevallen integer behoort te handelen. 
 
Precedent 
Als het management in eerdere soortgelijke gevallen onvoldoende heeft opgetreden, of kennis had van de 
overtreding en niet heeft opgetreden, kan dit met redenen omkleed ook gelden als een ontlastende 
omstandigheid. 
 
Bekentenis 
De bekentenis van de persoon in kwestie en betoonde spijt – mits dit in een vroeg stadium van het onderzoek 
plaatsvindt – kan als een ontlastende omstandigheid worden beschouwd. 
 
Tijdsverloop 
Tijdsverloop is ontlastend, als de organisatie de verplichte termijnen heeft overschreden. 

Doorgaans is gebrek aan controle géén ontlastende omstandigheid. 
Gebrek aan adequate controle vormt in beginsel geen vrijbrief om de zwakke plekken van een systeem te 
misbruiken. Medewerkers hebben hun eigen verantwoordelijkheid en een gebrek aan controle doet op zichzelf 
niet af aan de ernst van een geconstateerd plichtsverzuim. 

9. Verslaglegging 

De directies van de organisatie houden een geanonimiseerd overzicht bij van toegepaste disciplinaire 
maatregelen en de overwegingen die daartoe hebben geleid. Dit geanonimiseerde overzicht wordt opgenomen 
in de jaarverslagen van de organisatie. 

 

Deze regeling is in werking getreden op:  15 september 2014 
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