
 

Integriteitverklaring 
 

Ondergetekende:    
 

Geboortedatum:  Geboorteplaats: _ 
 

Huisadres: 
Straat: _ 

 

Postcode:  Woonplaats:    
 

In dienst van, gedetacheerd via of uitgezonden door: _ 
 

Contactpersoon binnen PGGM: _ 

 
in aanmerking nemende dat: 

 

- hij/zij in het kader van zijn/haar werkzaamheden gedurende enige tijd ten behoeve van PGGM werkzaamheden zal verrichten; 

- hij/zij zich er van bewust is dat hij/zij gedurende zijn/haar werkzaamheden kennis kan nemen van informatie die door PGGM als 
vertrouwelijk wordt beschouwd. 

 

Verklaart derhalve uitdrukkelijk: 

 

1. dat hij/zij met betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent de bedrijfs- en veiligheids-aangelegenheden van PGGM, alsmede 
haar relaties, welke een vertrouwelijk karakter dragen of waarvan hij/zij in redelijkheid kan aannemen dat deze vertrouwelijk van 
aard zijn, een strikte geheimhouding zal bewaren, zowel tijdens zijn/haar werkzaamheden als daarna, ongeacht of deze 
gegevens en kennis hem/haar bij de reguliere uitoefening van de opdracht of anderszins ter kennis zijn gekomen. 

 

2. dat alle door PGGM aangeleverde informatie eigendom is en blijft van PGGM en dat deze informatie niet gebruikt mag worden 
voor andere doelstellingen dan met PGGM is overeengekomen. 

 
3. alle door hem/haar in het kader van de onderhavige werkzaamheden voor PGGM vervaardigde producten zijn en blijven 

eigendom van PGGM. Deze producten mogen alleen voor de met PGGM overeengekomen doelstellingen gebruikt worden
1
. 

 
4. dat hij/zij handelt in overeenstemming met de PGGM informatiebeveiligingsregels zoals deze als bijlage is toegevoegd en 

tevens gepubliceerd is op het intranet van PGGM.  
 

5. dat hij/zij handelt in overeenstemming met de Gedragscode PGGM zoals deze als bijlage is toegevoegd en tevens is 
gepubliceerd op het intranet van PGGM. 

 
6. dat hij/zij is gescreend of laat screenen overeenkomstig het PGGM screeningsbeleid, zoals deze als bijlage is toegevoegd en 

tevens gepubliceerd is op het intranet van PGGM
2
. 

 

7. in de afgelopen 5 jaar niet ter zake van een misdrijf met politie/justitie in aanraking te zijn geweest. Indien betrokkene wel ter 
zake van een misdrijf met politie/justitie in aanraking is geweest, zal hierover nader worden gesproken. Dit behoeft geen grond 
voor afwijzing te zijn. 

 
 
 

Getekend te: op:   

 
Handtekening:    

 

 
Bijlage:  Gedragscode PGGM 

Klokkenluiderregeling 
Informatiebeveiligingsregels 
Screeningbeleid 

 
 
 
 
 

 

1 
Niet van toepassing op de certificerend accountant 

2 
Tenzij in de (raam)overeenkomst anders is overeengekomen 


