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Bij misstanden graag de klok luiden (deel 1) 

Vanaf 1 juli 2016 is het wel of niet hebben van een klokkenluiderregeling voor bedrijven 

en instellingen geen vrije keuze meer. Op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders is 

een werkgever  die in de regel ten minste vijftig personen in dienst heeft verplicht een 

procedure vast te stellen voor het omgaan met een melding van een vermoeden van een 

misstand binnen zijn organisatie.   

De procedure moet verschillende elementen bevatten: zoals het aanwijzen van één of 

meerdere functionarissen binnen de organisatie bij wie het vermoeden van een misstand kan 

worden gemeld. De werkgever is voorts verplicht aan de bij hem werkzame personen een 

schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van de procedure. Tot i juli gold de plicht 

om een klokkenluiderregeling te hebben alleen voor de overheidssector
i
 en beursgenoteerde 

bedrijven.
ii
 De nieuwe wet introduceert wettelijke rechtsbescherming voor de klokkenluider 

(werknemer) in de private sector in de vorm van een benadelingsverbod in het Burgerlijk 

Wetboek en het vult de wettelijke rechtsbescherming van de ambtelijke klokkenluider aan 

door het in de Ambtenarenwet, Politiewet en de Militaire Ambtenarenwet opgenomen 

benadelingsverbod uit te breiden. Organisaties die al een interne meldregeling hebben, moeten 

deze aanpassen aan de nieuwe wet. De procedure is een instemmingsplichtige regeling in de 

zin van artikel 27 lid 1 onder m van de Wet op de ondernemingsraden. 

Benadelingsverbod 

Een klokkenluider die volgens de voorgeschreven procedure een misstand meldt wordt in 

beginsel beschouwd als te goeder trouw en dus als een werknemer, die zich als goed 

werknemer gedraagt. In artikel 7:658c van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat werkgever 

een werknemer niet mag benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer te goeder 

trouw en naar behoren een melding van een vermoeden van een misstand. heeft gedaan bij de 

werkgever of bij het Huis voor klokkenluiders. Wil de werknemer zich kunnen beroepen op 

het benadelingsverbod, dan dient de werknemer dus aan bepaalde aan eisen te voldoen. In de 

eerste plaats dient sprake te zijn van een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een 

misstand. En vervolgens dient de werknemer de melding van een vermoeden van een 

misstand «te goeder trouw en naar behoren» te hebben gedaan. Kortom, de werknemer dient 

in procedureel en materieel opzicht zorgvuldig te handelen.  Artikel 7:658c van het Burgerlijk 

Wetboek is zo geredigeerd dat ook werknemers bij kleinere bedrijven en organisaties, die 

geen procedure kennen voor het melden van vermoedens van misstanden, zich kunnen 

beroepen op de bescherming tegen benadeling in hun rechtspositie, mits zij aan de voor 

werknemers gestelde criteria hebben voldaan. De wet biedt niet alleen «reguliere» 

werknemers maar ook ex-werknemers, vrijwilligers en zzp’ers
iii

 de mogelijkheid om 

geadviseerd te worden over een vermoeden van een misstand of een verzoek te doen tot een 

onderzoek naar een misstand.
iv

 

Huis voor Klokkenluiders 

Op basis van de wet is een  «Huis voor klokkenluiders» opgericht, dat onderzoek doet naar 

maatschappelijke misstanden en aanbevelingen doet om problemen op te lossen. Dit Huis zal 



de klokkenluider desgewenst ook adviseren en begeleiden. Het Huis voor klokkenluiders staat 

open voor meldingen uit zowel de publieke als de private sector. Het huis heeft daarnaast een 

kenniscentrum dat zich bezighoudt met voorlichting en preventie en heeft ook een 

voorziening voor psychosociale ondersteuning van klokkenluiders. Indien een werknemer een 

misstand meldt zal hij in eerste instantie worden geholpen door de afdeling advies van het 

Huis. De primaire taak van de afdeling advies is een werknemer te informeren en adviseren 

over de te ondernemen stappen inzake het vermoeden van een misstand. De afdeling advies 

zal de werknemer erop wijzen dat er in principe een plicht bestaat eerst gebruik te maken van 

de interne procedure binnen de eigen organisatie. Indien dat redelijkerwijs niet gevraagd kan 

worden (bijvoorbeeld als een leidinggevende binnen de organisatie betrokken is bij de 

misstand) of niet, of niet adequaat op gereageerd is op een melding, is het Huis bevoegd om 

een onderzoek in te stellen. Het Huis heeft in dat opzicht een aanvullende taak. Als de 

melding ontvankelijk is wordt een onderzoek ingesteld naar het vermoeden van een misstand 

door de afdeling onderzoek. Tevens kan de afdeling een onderzoek doen naar de wijze waarop 

de werkgever zich jegens de werknemer heeft gedragen naar aanleiding van een melding van 

een vermoeden van een misstand. 

Medewerkingsplicht 

Werkgevers zijn verplicht om inlichtingen en zakelijke gegevens en bescheiden te verschaffen 

aan de afdeling onderzoek (en met het oog daarop voor de afdeling onderzoek te verschijnen). 

Dat geldt ook voor de werkgever werkzame personen, eventuele getuigen en de werknemer 

die heeft verzocht om een onderzoek. In tegenstelling tot de publieke sector, hebben 

onderzoekers binnen de private sector niet de bevoegdheid een onderzoek ter plaatse in te 

stellen, waarbij toegang is tot elke plaats. Het Huis kan ten behoeve van het onderzoek 

deskundigen, tolken en getuigen (onder ede) oproepen. 

Onderscheid met strafrechtelijk onderzoek 

Het belangrijkste verschil tussen het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie 

en het onderzoek van het Huis voor klokkenluiders is gelegen in de doelstelling waarmee 

beide instanties onderzoek verrichten. Het strafrechtelijk onderzoek is gericht op vergaren van 

bewijs van een eventueel gepleegd strafbaar feit en – in het verlengde daarvan – op de schuld 

van de verdachte, terwijl het onderzoek van het Huis zich enkel richt op de vraag of sprake is 

van een misstand. Dit onderzoek gaat om waarheidsvinding en niet om de schuldvraag. Het 

Huis beoordeelt evenmin of sprake is van een strafbaar feit. Dit laatste neemt niet weg dat de 

openbare uitkomsten van het onderzoek van het Huis naar een misstand ook moeten kunnen 

leiden tot de instelling van een strafrechtelijk onderzoek. Op deze wijze wordt voorkomen dat 

een ernstige misstand, waarbij bijvoorbeeld een grote inbreuk op de integriteit van de 

overheid heeft plaatsgevonden, (fraude of omkoping) verstoken zou blijven van een passende 

strafrechtelijke reactie. 

Caseload 

Naar verwachting zal het Huis jaarlijks circa 10 onderzoeken doen naar een vermoeden van 

een misstand (artikel 4,eerste lid onder a Wet Huis voor klokkenluiders) en circa 30 

onderzoeken doen naar bejegening naar aanleiding van een melding (artikel 4, eerste lid onder 

b Wet Huis voor Klokkenluiders). Van hun bevindingen maakt de afdeling onderzoek van het 



Huis een rapport op. Het rapport bevat in ieder geval, voor zover het onderzoek zich daartoe 

uitstrekt: a.  een analyse van de misstand; b.  de vaststelling van de oorzaken of de 

vermoedelijke oorzaken van de  misstand en de omvang van zijn gevolgen, en c   

aanbevelingen aan de werkgever indien daartoe aanleiding bestaat. 

Aanbevelingen Huis 

De aanbevelingen van het Huis zijn niet bindend en kunnen dus ook niet juridisch worden 

afgedwongen. Er is wel een verplichting voor de werkgever op grond van artikel 17, zesde lid 

Wet Huis voor klokkenluiders) om binnen een redelijke termijn aan de het Huis mee te delen 

op welke wijze aan de aanbevelingen gevolg zal worden gegeven. Tevens is het Huis bevoegd 

een onderzoek in te stellen naar de stand van zaken  met betrekking tot de uitvoering van 

aanbevelingen die de afdeling onderzoek in het kader van eerder onderzoek heeft gedaan 

(artikel 17d). De afdeling onderzoek van het Huis zal uitgebrachte rapporten uit eigen 

beweging openbaar maken in geanonimiseerde vorm. Er zullen dus geen persoonlijke 

gegevens of bedrijfsnamen naar buiten worden gebracht. Vertrouwelijkheid is in het kader 

van het klokkenluidersproces essentieel. 

Afsluiting 

Via de website van Het Huis is een informatiepakket beschikbaar voor werknemers en 

werkgevers dat bestaat uit losse documenten, waaronder een modelregeling met toelichting. 

Het Huis voor klokkenluiders is uniek in zijn vorm, ook in de rechtsbescherming. De werking 

van die rechtsbescherming zal zich in de praktijk moeten bewijzen. Voor werknemers die 

geen vertrouwen hebben in de wijze waarop hun werkgever omgaat met een ingediende klacht 

is er een relatief onsympathiek vangnet: een ieder kan telefonisch en anoniem  informatie over 

eventuele misstanden verstrekken aan de Stichting “Meld Misdaad Anoniem”. Het is dan aan 

“M” om de klacht een adequate follow up te geven. Tenslotte kan een ieder die kennis draagt 

van een misstand, die tevens een strafbaar feit is, aangifte hiervan kan doen bij de politie. In 

het tweede deel van deze bijdrage over klokkenluiden dat in het volgende nummer verschijnt 

wordt ingegaan over een aantal praktische aspecten van het klokkenluiden. 

                                                           
i
 Op grond van het Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie, waarbij de klokkenluiderregeling 
van de centrale overheid model staat voor de klokkenluiderregelingen van andere sectorale 
overheidswerkgevers van provincies, gemeenten en waterschappen, zoals het IPO, de VNG en het UVW. 
ii
 Op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code (Code Frijns, voorheen Code Tabaksblat) voor in 

Nederland op de beurs genoteerde bedrijven en de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act voor ondernemingen die 
aan de Amerikaanse beurs genoteerd zijn.   
iii
 Alle categorieën werkenden hebben toegang tot de advies- en onderzoeksfunctionaliteiten van het Huis voor 

Klokkenluiders, zoals blijkt uit de definitie van werknemer als opgenomen in artikel 1, onder h van de wet: 
werknemer is degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling 
arbeid verricht of heeft verricht, dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft 
verricht. Dat betekent dat zzp-ers, stagiaires en vrijwilligers ook kunnen verzoeken om een 
bejegenings/benadelingsonderzoek, als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder b. 
iv
 In geval van benadeling van een zzp’er, die op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden 

verricht, wordt gewezen op de rechtsbescherming in het kader van de opdrachtovereenkomst in titel 7:1 van 
Boek 7 van het BW. De opdrachtgever, die beroepsmatig de opdracht heeft verstrekt, is bij opzegging van de 
overeenkomst schadevergoeding verschuldigd. Tevens wordt gewezen op de mogelijkheid van een actie uit 
onrechtmatige daad. Daarnaast is een beroep mogelijk op artikel 6:74 BW vanwege een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van een verbintenis indien de opdrachtgever vanwege een melding van een 
vermoeden van een misstand bijvoorbeeld in gebreke blijft het verschuldigde bedrag aan de opdrachtnemer 



                                                                                                                                                                                     
(melder) te voldoen, waardoor een verplichting ontstaat de schade te vergoeden. Het oordeel van het Huis 
voor klokkenluiders over de bejegening van de zzp’er zal zeker ook betrokken kunnen worden in een eventuele 
civiele procedure. 


