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Dit is een speciale nieuwsbrief in het kader van de aanstaande Wet 
bescherming klokkenluiders. In deze nieuwsbrief leggen we uit welke 
gevolgen de wet heeft. 

Heb je vragen over de wet of over de implementatie ervan? Aarzel niet om 
contact met ons op te nemen. Je vindt onze contactgegevens onderaan 
deze nieuwsbrief. 
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Even voorstellen

De aanleiding om de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aan te passen, is de EU richtlijn 2019/1937. 
Deze richtlijn gaat over de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan regels met betrekking tot financiële producten, consumentenbescherming, witwas-
bestrijding, privacy, gezondheid en milieu. De reden voor deze richtlijn is om betere naleving van deze 
richtlijnen te bewerkstelligen. De verwachting is dat meldingen over inbreuken van bepaald EU-unierecht 
hieraan kunnen bijdragen. 

Nederland heeft – net als alle andere lidstaten – tot en met 17 december 2021 de tijd om deze Europese 
richtlijn in nationale wetgeving te implementeren. 

Aanleiding van het wetsvoorstel 

Stand van zaken van het wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 1 juni 2021 bij de Tweede Kamer ingediend en is eind september door de vaste 
commissie van Binnenlandse zaken besproken en voorbereid. Het voorstel wacht nu op de behandeling 
in de Tweede Kamer. Het is op dit moment niet zeker of Nederland de deadline van 17 december haalt. 
Wanneer Nederland de deadline van 17 december haalt, moeten organisaties op 18 december direct aan 
de nieuwe wet voldoen. Alleen bepaalde organisaties met minder dan 250 werknemers krijgen uitstel tot 
en met 17 december 2023. 

Wat wijzigt er?

• reikwijdte organisaties
• reikwijdte personen
• definitie een misstand
• toevoeging van (vermoedens van) inbreuken
• recht direct extern te melden
• recht tot openbaarmaking misstand of inbreuk
• rechtspositie van de melders, personen die de melder bijstaan en betrokken derden
• vrijwaring van melders, personen die melders bijstaan, en betrokken derden
• omgekeerde bewijslast
• opzettelijk en onjuiste of misleidende informatie kan worden bestraft
• eisen voor interne meldkanalen van werkgevers
• regels voor externe meldkanalen

Een aantal van deze wijzigingen zijn onderstaand uitgewerkt.

Wat wijzigt er? Reikwijdte organisaties

Op grond van de huidige wetgeving - Wet huis klokkenluiders - moeten organisaties waar gemiddeld 50 
personen of meer werken, nu al een regeling hebben om misstanden veilig te kunnen melden. Op grond 
van de nieuwe wet wijzigt die verplichting niet. Wat nieuw is, is dat alle werkgevers die werkzaamheden 
verrichten op het gebied van financiële diensten, vervoer of milieu – ongeacht het aantal werknemers – 
verplicht zijn om een meldregeling in te richten. Ook een kleine financiële dienstverlener met maar een 
paar medewerkers of een pensioenfonds zonder medewerkers valt onder de nieuwe wet. In de praktijk 
werd overigens al van financiële ondernemingen en pensioenfondsen verwacht dat zij een meldregeling 
inrichten. Dit op basis van de verplichting voor een integere en beheerste bedrijfsvoering en de nodige 
governance codes die de toezichthouders daaraan koppelen. 

Wat wijzigt er? Reikwijdte personen 

Werkgevers zijn verplicht om een meldregeling voor werknemers op te stellen. Werkgevers mogen ervoor 
kiezen om de meldregeling open te stellen voor de volgende personen: 

• zelfstandigen
• aandeelhouders en personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend

orgaan van een onderneming, met inbegrip van niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden,
• vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs,
• eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers,
• voormalig werknemers.

Een organisatie mag op grond van de nieuwe wet de groep van potentiële melders wel inperken tot 
‘alleen werknemers’. We raden dit echter af om te doen. Als organisatie doe je er goed aan doet om 
zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om vermoedens van misstanden en informatie over 
inbreuken te melden, zodat je het kunt herstellen.

Overigens wordt in de memorie van toelichting over dit wetsvoorstel de suggestie gewekt dat sollicitanten 
en potentiële leveranciers ook gebruik mogen maken van de meldregeling. In de wet komt dit niet meer 
terug. Het is dus ook een eigen keuze van de organisatie om dit wel of niet te doen. 

Wat wijzigt er? EU-inbreuken worden toegevoegd

De nieuwe wet verplicht organisaties om personen de gelegenheid te geven om (niet alleen misstanden, 
maar ook) ‘inbreuken op het Unierecht’ veilig te kunnen melden en openbaar te maken (zie over het recht 
tot openbaarmaking verderop in deze nieuwsbrief). 

Een inbreuk op het Unierecht is een handeling of nalatigheid die: 

• onrechtmatig is en betrekking heeft op bepaalde Uniehandelingen en beleidsterreinen, of,
• het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in die Uniehandelingen en beleidsterreinen.

Voorbeelden van Uniehandelingen en beleidsterreinen zijn financiële diensten, producten en markten, 
voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, veiligheid van vervoer en bescherming 
van het milieu. 

Personen krijgen de mogelijkheid om ook te melden over inbreuken die zeer waarschijnlijk zullen plaats-
vinden binnen de organisatie, alsmede over pogingen tot het verhullen van dergelijke inbreuken. Kort-
om, personen worden eerder dan nu het geval is uitgenodigd om te melden of het openbaar maken van 
een overtreding wat het mogelijk maakt om de inbreuk te voorkomen. 

Wat wijzigt er? Mondeling melden

Melders hebben het recht om mondeling, per mail of schriftelijk te melden. Het is niet meer toegestaan 
om van de melder te verlangen om de melding op papier te zetten. 

Wanneer een persoon ervoor kiest om mondeling te melden, dan moet de werkgever zorgen voor een 
volledige en nauwkeurige weergave van het gesprek. De melder moet de gelegenheid krijgen om de 
schriftelijke weergave van het meldingsgesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen. 

Wat wijzigt er? Recht om direct extern te melden 

Personen krijgen het recht om het vermoeden van een misstand of inbreuk (dat zeer waarschijnlijk zal 
plaatsvinden) direct bij een bevoegde autoriteit extern te melden. Met bevoegde autoriteit wordt bijvoor-
beeld de ACM, DNB, AFM, het Huis voor klokkenluiders, de IGJ en de Nza bedoeld. 

Werkgevers zijn verplicht om personen op dit recht te wijzen in de meldregeling. Werkgevers mogen niet 
verplichten om eerst intern te melden. Werkgevers mogen dit wel aanmoedigen. 

Wat wijzigt er? Recht tot openbaar maken 

Personen krijgen het recht om het vermoeden van een misstand of inbreuk (dat zeer waarschijnlijk zal 
plaatsvinden) openbaar te maken als zij zich houden aan onderstaande voorwaarden. Met openbaar 
maken wordt bijvoorbeeld contact met de pers bedoeld. 

Een persoon is beschermd tijdens en na het openbaar maken wanneer hij/zij:

• redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment vande
melding. Het is niet nodig dat je bewijs aandraagt voor je vermoedens, en

• eerst een interne melding heeft gedaan bij het interne meld- en onderzoekspunt en een bevoegde
autoriteit, of rechtstreeks gemeld heeft bij een bevoegde autoriteit en hij/zij redelijke gronden heeft
om aan te nemen dat de afhandeling van de melding onvoldoende voortgang heeft, of

• redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:
• de misstand of inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
• een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
• het niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk doeltreffend wordt verholpen.

De melder moet bij het openbaar maken een zorgvuldige belangenafweging maken. De melder moet 
daarbij bijvoorbeeld het belang van de bekendmaking afwegen tegen het belang van de betrokkenen. 

Wat wijzigt er? Omgekeerde bewijslast 

De omgekeerde bewijslast doet zijn intrede voor klokkenluiders. Dit betekent dat wanneer melders 
tijdens of na het doen van een melding (of openbaarmaking) worden benadeeld door hun werkgever of 
door een bevoegde instantie, standaard mag worden aangenomen dat deze benadeling verband houdt 
met het doen van de melding. 

Vanwege de omgekeerde bewijslast is het aan de werkgever (of de bevoegde autoriteit) om aan te tonen 
dat benadeling geen verband houdt met de melding. Deze bescherming is ook van toepassing op degene 
die de melder bijstaat (bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon) of een derde.

Wat wijzigt er? Kwade opzet wordt bestraft

Wanneer een melder opzettelijk en onjuiste of misleidende informatie verspreid, kan de melder daar-
voor worden bestraft. 

Wat wijzigt er? Interne meldkanalen

In de nieuwe wet worden eisen gesteld aan het meldpunt van werkgevers. Het meldpunt moet binnen 
zeven dagen de melding bevestigd hebben. 

De organisatie is verplicht om uiterlijk binnen drie maanden passende maatregelen te nemen. Met 
passende maatregel wordt bedoeld dat de melding voldoende wordt behandeld en nader onderzoek 
wordt gedaan indien dat nodig blijkt. Een passende maatregel kan ook zijn dat geen nader onderzoek 
naar aanleiding van de melding wordt gedaan, vanwege de geringe betekenis van de vermoede misstand 
of inbreuk. 

Naar aanleiding van deze wetswijziging is er werk aan de winkel 
voor werkgevers. 

Werkgevers moeten de ‘Regeling melden vermoeden onregelma-
tigheid, integriteitsincident of misstand’ – ook wel klokkenluiders-
regeling genoemd – aanpassen. Daarbij moet het bijbehorende 
meldsysteem aangepast worden. 

Een aantal werkgevers die tot nu toe hier nog niet mee te maken 
heeft gehad, zal een nieuwe regeling en een bijbehorend intern 
meldsysteem moeten inrichten.

Welke  acties moeten werkgevers nemen?

Bij het inrichten van de nieuwe meldregeling moeten werkgevers een aantal keuzes maken:

• Welke personen mogen gebruik maken van de meldregeling? Beperk je dit tot alleen medewerkers?
• Of mogen ook anderen zoals zelfstandigen, aandeelhouders, bestuurders, aannemers, leveranciers

melden?
• Wordt het meld- en onderzoekspunt één en hetzelfde punt? Of worden dit verschillende

functionarissen of afdelingen?
• Organiseren we het meld- en onderzoekspunt intern of extern? Dit betreft overigens alleen een

keuze voor organisaties met minder dan 250 werknemers. Grotere organisaties zijn verplicht om het
intern te organiseren.

• Welke reactietermijn hanteren we? De wettelijke termijnen? Of willen we aan onze melders toezeggen 
dat we eerder passende maatregelen treffen?

• Benoemen we een vertrouwenspersoon?
• Maken we het mogelijk om anoniem te melden?

Keuzes maken bij de implementatie

Het allerbelangrijkste in dit traject is de aandacht voor veiligheid: de veiligheid 
van het melden. Je wilt als organisatie dat personen zoveel mogelijk intern 
melden, zodat je de gelegenheid krijgt om onregelmatigheden op te lossen. 
Een veilige meldcultuur is daarvoor voorwaardelijk. Zonder veiligheid kun 
je niet van mensen verlangen dat er gemeld wordt. Het gaat hierbij om de 
manier waarop veiligheid wordt ervaren door mensen, ongeacht wat je als 
organisatie daar wel of niet voor regelt. Een veilige meldcultuur was altijd 
al belangrijk, maar vanwege deze wet wordt het belang ervan alleen maar 
vergroot.

Veilig melden

Adres
Nederlands Compliance Instituut 
Jan Leentvaarlaan 61-63 
3065 DC Rotterdam

Contact 
T   088 99 88 100 
@  info@compliance-instituut.nl
W  www.compliance-instituut.nl 

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? We beantwoorden die graag. 

Vragen?

@  a.pierik@compliance-instituut.nl
M  06 83 59 98 47
T   088 99 88 100 

Annemarie Pierik Cora Wielenga
@  c.wielenga@compliance-instituut.nl
M  06 20 49 27 49
T   088 99 88 100 


