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KLOKKENLUIDERSREGELING VOOR GROTERE ORGANISATIES VERPLICHT – BENT U ER KLAAR VOOR? 

1. WETSVOORSTEL HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS 

Op 1 maart 2016 is het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aangenomen door de Eerste Kamer. 

Dit wetsvoorstel beoogt het melden van ernstige maatschappelijke misstanden te stimuleren, en 

tegelijkertijd klokkenluiders te beschermen. De invoering van deze nieuwe regeling kan ook van 

invloed zijn op uw organisatie. Het vaststellen van een interne regeling voor de melding van 

issta de  ee  klokke luidersregeli g  ordt erpli ht oor orga isaties aar te  i ste ijftig 
personen werkzaam zijn. Wanneer het wetsvoorstel inwerking treedt, is nog niet bekend. Daarop 

vooruitlopend zal in deze notitie kort uiteen worden gezet wat er op dit gebied gaat veranderen en 

hoe u ervoor kunt zorgen dat uw organisatie over een afdoende klokkenluidersregeling beschikt. 

 

2. HET BELANG VAN EEN INTERNE KLOKKENLUIDERSREGELING 

De wetgever acht een goede interne klokkenluidersregeling om meerdere redenen belangrijk. Door 

een afdoende meldingssysteem te hanteren, kunt u eerder op de hoogte zijn van misstanden binnen 

de onderneming. Het biedt u de gelegenheid tijdig maatregelen te nemen en zo (verdere) schade aan 

de o der e i g te oorko e . Bo e die  ku e  de pro le e  i e shuis  orde  aa gepakt e  
wordt eventuele reputatieschade voorkomen. 

 

3. NIEUWE WETGEVING: WAT VERANDERT ER? 

3.1. OPRICHTING VAN HET HUIS 

Wanneer een interne meldingsregeling ontbreekt, of een melding onvoldoende serieus wordt 

genomen, moeten ernstige misstanden binnen organisaties sneller aangepakt kunnen worden. Om dat 

te bewerkstelligen wordt ia de ieu e etge i g het Huis oor Klokke luiders het Huis  opgeri ht. 
Bij dit exter e eldpu t ku e  erk e ers, uitze dkra hte  e  zzp ers eldi g ake  a  
misstanden binnen de organisatie waarvoor zij werken of hebben gewerkt. Het bestuur van het Huis 

wordt benoemd door de Tweede Kamer en zal bestaan uit een voorzitter en maximaal vier leden. 

Het Huis bestaat uit twee afdelingen: advies en onderzoek. Bij de afdeling advies kan door een 

klokkenluider informatie en advies worden ingewonnen. Een klokkenluider kan, met een 

verzoekschrift, de afdeling onderzoek verzoeken een onderzoek te doen naar (de behandeling van een 

gemelde) vermeende misstand. Als het Huis vermoedt dat sprake is van een misstand waarbij het 

maatschappelijk belang ernstig in het geding is, kan het Huis zelfstandig onderzoek doen binnen de 

betreffende organisatie. Daarbij is de werkgever verplicht desgevraagd inzage te verlenen in zakelijke 

gegevens en bescheiden. Ook kunnen deskundigen ten behoeve van het onderzoek worden 

aangesteld. Een daarop volgend onderzoeksrapport geeft een analyse van de misstand, de vaststelling 

van (vermoedelijke) oorzaak en bevat aanbevelingen. De aanbevelingen zijn niet bindend. Eventuele 

vaststellingen in het rapport stellen geen civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid vast, maar kunnen 

wel dienen als aanknopingspunt voor civiel- of strafrechtelijke vervolging. 
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3.2. BENADELINGSVERBOD 

Naast de oprichting van het Huis, wordt met invoering van het wetsvoorstel ook een formele 

rechtsbescherming geboden aan de klokkenluider. Vanaf het moment van de melding (zowel intern als 

bij het Huis) geldt een zogenaamd benadelingsverbod. Dit houdt in dat de klokkenluider niet ontslagen 

of op andere wijze benadeeld mag worden. Voor bescherming tegen benadeling is vereist dat de 

klokkenluider te goeder trouw is en zorgvuldig heeft gehandeld. Het benadelingsverbod geldt voor de 

duur van het onderzoek, maar ook na de uitkomst daarvan 

 

4. EERST INTERN MELDEN 

Een klokkenluider mag zich niet zomaar tot het Huis richten. Een melding moet eerst intern bij de 

organisatie worden gedaan. Dit is alleen anders als een interne melding niet naar behoren is 

behandeld of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de klokkenluider eerst intern melding doet. 

Om te beoordelen of daarvan sprake is, moet aan klokkenluiders de gelegenheid worden geboden zich 

daarover in vertrouwen te laten adviseren (bijvoorbeeld door een interne vertrouwenspersoon of een 

advocaat). Om de onafhankelijkheid te waarborgen, kan de regeling bepalen dat ook voor de interne 

vertrouwenspersoon bij de uitvoering van de hem toebedeelde taak een benadelingsverbod geldt. 

 

5. TIPS & TRICKS 

Een duidelijke, goed werkende interne klokkenluidersregeling is met de nieuwe wetgeving nog 

belangrijker geworden. Daarom hebben wij voor u een aantal tips & tricks op een rij gezet. 

 

- De regeling moet beschrijven wanneer sprake is van een vermeend misstand. U mag hierbij 

aansluiten bij de definitie in het wetsvoorstel;  

- Benoem de situaties waarin de melder zich rechtstreeks tot het Huis mag richten; 

- Beschrijf dat en op welke wijze de klokkenluider de mogelijkheid heeft om een adviseur in 

vertrouwen te raadplagen over een vermoeden van een misstand; 

- Voor een adequate afhandeling, dient de regeling in ieder geval te bepalen bij welke 

functionaris de melding dient te worden gedaan, op welke wijze met de interne melding wordt 

omgegaan en de wijze van terugkoppeling aan de melder. Stel daarbij duidelijke 

reactietermijnen vast; 

- Let op dat een melding vertrouwelijk moet worden behandeld als de klokkenluider dat 

verzoekt; 

- Benoem welke (arbeidsrechtelijke) maatregelen kunnen worden genomen als de melding niet 

te goeder trouw of niet naar behoren is gedaan;   

- Informeer uw werknemers over het bestaan en de werking van de regeling. Neem de regeling 

op in uw personeelsvoorwaarden, bijvoorbeeld in een personeelshandboek. Laat u mensen 

werkzaamheden verrichten op andere wijze dan via een arbeidsovereenkomst? Zorg er dan 

voor dat uw interne regeling ook op hen van toepassing is. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door 

in die overeenkomst een verwijzing naar de regeling (in het personeelshandboek) op te 

nemen; 

- De Ondernemingsraad of Medezeggenschapsraad (indien aanwezig) dient in te stemmen met 

invoering van de regeling.  

 

Een goed werkende klokkenluidersregeling kan problemen in de toekomst voorkomen. 

Graag bekijken wij samen met u of uw klokkenluidersregeling voldoet, of stellen een voor uw 

organisatie passende klokkenluidersregeling voor u op.  

 

 


