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Samenvatting
Dit advies is een reactie op twee adviesaanvragen van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over klokkenluiders. Het advies is namens de SER uitgebracht door de
commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap.
De minister vroeg de SER op 14 mei 2004 advies over de instelling voor de private sector
van een commissie die vergelijkbaar is met de Commissie Integriteit Rijksoverheid in de
publieke sector. Werknemers van de rijksoverheid kunnen daarnaar toestappen als
andere wegen doodlopen.
De SER-commissie ziet geen aanleiding om voor de private sector een commissie in het
leven te roepen. De voorkeur van de SER-commissie gaat ernaar uit dat partijen op het
decentrale niveau zelf het initiatief nemen voor een procedure die erin voorziet dat werknemers op een veilige en adequate wijze melding kunnen doen van eventuele misstanden in de onderneming. De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2003 een gedragscode
voor klokkenluiden opgesteld. Het is volgens de SER-commissie belangrijk dat partijen op
het decentrale niveau doorgaan met het ontwikkelen van klokkenluiderscodes op basis
van de voorbeeldregeling van de Stichting. De commissie vindt het voorbarig zo kort na
het totstandkomen daarvan nieuwe voorstellen te doen voor melding van vermoedens
van misstanden. Hiervoor moet ten minste de evaluatie van de voorbeeldregeling van de
Stichting worden afgewacht. Die vindt plaats in 2006.
De SER-commissie meent dat het streven erop gericht moet zijn dat op termijn een situatie bestaat waarin iedere werknemer die het vermoeden heeft van een misstand in de
onderneming waar hij werkzaam is, dit op een veilige en adequate wijze kan melden.
Zij noemt daarbij uitdrukkelijk de mogelijkheid voor de werknemer om zich tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon of -instantie te wenden. Deze kan voorzien in de
behoefte van de betrokken werknemers aan vertrouwelijke raadpleging of melding van
een eventuele misstand.
Op 28 juni 2004 legde de minister de SER de vraag voor of het nodig is in de private sector
te komen tot een vergoedingsregeling of een fonds voor klokkenluiders onder verantwoordelijkheid van sociale partners. Volgens de adviesaanvraag bestaat daarvoor geen
noodzaak, gezien de reeds bestaande beschermingsregels in de publieke sector en de
gedragsregels in de marktsector, waarbij een (potentiële) klokkenluider wordt beschermd
tegen benadeling dan wel sociaal onrechtvaardig ontslag.
De SER-commissie ziet die noodzaak evenmin en onderschrijft hiermee het standpunt
van het kabinet. Een werknemer die een misstand meldt volgens de regels die de Stichting van de Arbeid ontworpen heeft, kan rekenen op bescherming. Werkgever en werknemer dienen zich tegenover elkaar te gedragen als goed werknemer en goed werkgever.
Indien de werknemer als gevolg van zijn melding door de werkgever zou worden benadeeld, kan hij zijn schade terugvorderen op grond van bestaande wetgeving. Die biedt
daarvoor verschillende aanknopingspunten, zoals de mogelijkheid van (schade)vergoe7
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ding bij ontslag, bij ontbinding van de arbeidsoveerenkomst en wegens onrechtmatige
daad. Ingeval van knelpunten is het de verantwoordelijkheid van de overheid om deze op
te lossen.
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INHOUD, ACHTERGROND EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAGEN

1

Inhoud, achtergrond en context van de
adviesaanvragen

1.1

Adviesaanvraag commissie klokkenluiders private sector
Op 10 maart 2004 vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de publieke moraal,
waarin ook de bescherming van klokkenluiders aan de orde is geweest1. Tijdens dit debat
heeft het kabinet toegezegd te zullen bezien of “de belemmeringen kunnen worden weggenomen om in de private sector ten minste dezelfde regeling te treffen als thans in de
publieke sector voor de bescherming van klokkenluiders geldt”2. Hierbij verwees het
kabinet naar de regeling voor de publieke sector waar klokkenluiders zich uiteindelijk
– als andere wegen doodlopen – tot een onafhankelijke commissie kunnen wenden, de
Commissie Integriteit Rijksoverheid (CIR). Deze commissie doet een openbare uitspraak.
Het kabinet heeft de Kamer toegezegd de SER advies te vragen over de wenselijkheid om
ook voor de private sector een commissie in te stellen.
In vervolg op deze toezegging heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) de raad op 14 mei 2004 advies gevraagd3. De adviesaanvraag verwijst nadrukkelijk
naar de ‘Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen’ van de Stichting van de Arbeid (hierna ook: Stichting of STAR)4. Deze Verklaring
bevat onder meer bouwstenen voor een zorgvuldige procedure voor het omgaan met vermoedens van misstanden5 en een ‘voorbeeldprocedure’. De Verklaring van de Stichting
van de Arbeid bevat geen voorstel om – naar analogie van de regeling voor de publieke
sector – een onafhankelijke commissie in te stellen, tot wie (potentiële) klokkenluiders
zich kunnen wenden. De adviesaanvraag benadrukt dat de Verklaring wel uitdrukkelijk
wijst op de mogelijkheid om op ondernemings- dan wel bedrijfstakniveau een onafhankelijke ‘vertrouwenspersoon’ aan te stellen.
De adviesaanvraag legt drie concrete vragen voor:
1 Dient er voor de private sector een onafhankelijke commissie voor klokkenluiders te
komen?
2 Hoe dient deze commissie te worden samengesteld?
3 Dient een uitspraak van deze commissie openbaar te zijn?

1

2
3
4
5

Aanleiding voor het debat waren twee brieven die het kabinet eerder aan de Kamer had doen toekomen: Tweede
Kamer, vergaderjaar 2003-2004, kamerstukken 29 454, nr. 1 (Publieke moraal) en nr. 2 (kabinetsreactie op het WRRrapport Waarden, normen en de last van het gedrag).
Handelingen Tweede Kamer, 10 maart 2004, 56-3685 en 56-3686.
De adviesaanvraag is als bijlage 1 bij dit advies opgenomen.
Stichting van de Arbeid, Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen, Den Haag,
20 juni 2003.
Hierna: ‘klokkenluidersprocedure’, ‘-regeling’ of ‘-code’.
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De minister gaat ervan uit dat een eventueel in te stellen commissie zal fungeren onder
de uitsluitende verantwoordelijkheid van sociale partners.

1.2

Adviesaanvraag vergoedingsregeling klokkenluiders
Op 15 juni 20046 heeft het Tweede-Kamerlid de heer De Wit gevraagd in een brief uiteen
te zetten waarom het kabinet een vergoeding aan de bouwfraude-klokkenluider Bos en
meer in het algemeen een vergoeding aan klokkenluiders afwijst7. Het Tweede-Kamerlid
mevrouw Vos heeft in aansluiting hierop gevraagd om een reactie van het kabinet op een
tijdens het debat over de publieke moraal gedaan voorstel voor een klokkenluidersfonds8.
Bij brief van 21 juni 2004 heeft het kabinet hierover de Tweede Kamer bericht.
In de brief maakt het kabinet kenbaar dat er in aanvulling op de bestaande bescherming
voor klokkenluiders in zowel de publieke als de private sector thans geen dwingende
redenen zijn voor algemene vergoedingsregels voor klokkenluiders, noch voor een zogenoemd klokkenluidersfonds.

Brief van de minister-president d.d. 21 juni 2004 aan de voorzitter van de
Tweede Kamer
De brief maakt er onder meer melding van dat de Ambtenarenwet (AW) sinds 1
mei 2003 overheden verplicht een klokkenluidersregeling vast te stellen voor de
eigen organisatie. Deze wet bevat ook een rechtsbeschermingsbepaling voor de
klokkenluider die te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft
gemeld.
Voorts attendeert de brief op de Verklaring van de Stichting van de Arbeid van 20
juni 2003. Een (potentiële) klokkenluider, die volgens een op die Verklaring gebaseerde procedure vermoedens van misstanden aan de orde stelt, gedraagt zich in
beginsel als een ‘goed werknemer’. Uit dien hoofde wordt hij door het reguliere
arbeidsrecht beschermd tegen benadeling dan wel sociaal onrechtvaardig ontslag. Het kabinet wijst erop dat de Verklaring niet uitsluit dat op bedrijfstakniveau een onafhankelijke vertrouwenspersoon wordt aangesteld, die de klokkenluider kan adviseren. In de marktsector dienen volgens het kabinet door middel
van zelfregulering regelingen voor het klokkenluiden tot stand te komen. Uitgangspunt hierbij is dat sociale partners primair zelf verantwoordelijk zijn voor

6
7

8

Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, nr. 83, p. 5360.
Op 23 juni 2004 heeft het Tweede-Kamerlid de heer Aptroot aan de minister van Economische Zaken vragen gesteld
over een passende regeling voor klokkenluiders (2030416390). Deze vragen zijn beantwoord op 8 juli 2004 (Vergaderjaar 2003-2004, Aanhangsel van de Handelingen (1906)).
GroenLinks heeft voorgesteld dat het ministerie van Financiën een klokkenluidersfonds instelt, van waaruit opsporingsinstituten “flinke beloningen kunnen uitkeren aan diegenen die harde bewijzen aanleveren voor grote fraudezaken”. Volgens GroenLinks kan de overheid bij werkelijke fraudebestrijding niet buiten schot blijven.
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de wijze waarop moet worden omgegaan met vermoedens van misstanden in de
onderneming.
Tot slot maakt het kabinet er gewag van dat de Code-Tabaksblat voor beursvennootschappen een bepaling bevat ter bescherming van klokkenluiders.
Gelet op de reeds bestaande beschermingsregels in de publieke sector en de
gedragsregels in de marktsector die een (potentiële) klokkenluider beschermen
tegen benadeling of sociaal onrechtvaardig ontslag, meent het kabinet dat er
thans geen dwingende redenen zijn voor aanvullende algemene vergoedingsregels voor klokkenluiders of voor een fonds.
• Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 244, nr. 74 (zie bijlage 2 bij dit advies)

Op 28 juni 2004 heeft de minister van SZW de raad gevraagd deze kwestie te betrekken
in het advies over een commissie private sector voor klokkenluiders9. De minister volstaat
met een verwijzing naar de bovengenoemde brief d.d. 21 juni aan de Tweede Kamer, die
als bijlage bij de adviesaanvraag is gevoegd.
Op voorhand geeft de minister aan (ook) op dit punt geen taak te zien voor de overheid.
Voor zover de raad van oordeel zou zijn dat er wel redenen zijn voor algemene vergoedingsregels voor klokkenluiders in de private sector of voor een klokkenluidersfonds,
moet dit volgens de minister worden gerealiseerd door en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van sociale partners.

1.3

Voorbereiding en vaststelling advies
Het Dagelijks Bestuur van de raad heeft de behandeling van beide adviesaanvragen opgedragen aan de Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap10, die voor de voorbereiding van het advies een werkgroep uit haar midden heeft ingesteld11.
Het Dagelijks Bestuur heeft de Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap
(hierna: de commissie) gemachtigd om, ingeval van unanimiteit, namens de raad te adviseren. Het advies is vastgesteld op 22 december 2004 en gepubliceerd op de website van
de SER (www.ser.nl).

9
10
11

De adviesaanvraag is als bijlage 2 bij dit advies opgenomen.
De samenstelling van de commissie is te vinden in bijlage 3 bij dit advies.
De samenstelling van de werkgroep is opgenomen in bijlage 4 bij het advies.
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STANDPUNT VAN DE COMMISSIE

2

Standpunt van de commissie

2.1

Reikwijdte van de advisering
De commissie is zich ervan bewust dat een advies over het onderwerp ‘klokkenluiders’
zeer ruim zou kunnen worden opgezet.
Er zijn aan het onderwerp talloze wetenschappelijke en andere publicaties gewijd. Het
onderwerp ‘klokkenluiden’ is uiterst actueel. In de afgelopen tijd hebben zich verschillende gevallen van klokkenluiden voorgedaan die veel publiciteit hebben gekregen en die
aanleiding hebben gegeven tot reacties, discussies en maatregelen. De overheid (in ruime
zin) heeft het onderwerp klokkenluiden op verschillende manieren op de agenda
geplaatst en ook in het parlement is een discussie gaande over klokkenluiden en klokkenluiders. Die discussie heeft onder meer haar weerslag gekregen in het in hoofdstuk 1
genoemde debat in de Tweede Kamer over de publieke moraal (integriteitsdebat) en in
een bij het parlement ingediend initiatiefwetsvoorstel ter bescherming van klokkenluiders1.
Binnen de overheid zelf zijn maatregelen genomen, waaronder de in hoofdstuk 1
genoemde verplichting voor overheden om te voorzien in een meldingsprocedure en een
meldingscommissie voor klokkenluiders.
Ook het bedrijfsleven heeft initiatieven genomen, waaronder de eveneens in hoofdstuk
1 vermelde ‘Verklaring van de Stichting van de Arbeid inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen’2.
Bovenstaande opsomming is slechts een kleine greep uit de vele gegevens die vermeldenswaard zijn in het kader van een advies over klokkenluiden in brede zin. De commissie
heeft er echter voor gekozen haar advies niet een dergelijke brede strekking te geven
maar de advisering te beperken tot de onderwerpen waarover het kabinet advies vraagt3.

1

2

3

Voorstel van wet tot wijziging van het BW in verband met een regeling van de vrijheid van meningsuiting van werknemers ter bescherming van klokkenluiders, Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 990.
Zie ook de op 1 juli 2004 ingediende moties Halsema c.s. 28 244, nr. 78 (verworpen) en Atsma c.s. 28 244, nr. 79 (aanvaard) over klokkenluiders(regelingen).
In dit verband kan ook worden gewezen op de Code-Tabaksblat, die een bepaling bevat over de interne melding door
klokkenluiders van vermeende misstanden binnen de onderneming. De Code richt zich tot beursvennootschappen
en draagt het bestuur op ervoor te zorgen “dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid
hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen
de vennootschap aan de voorzitter van het bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris” (Best practice
bepaling II, 1.6). Ook de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act (2002) bevat diverse bepalingen over klokkenluiders voor
vennootschappen met een beursnotering in de VS, waaronder ook Nederlandse bedrijven.
De vraag of in algemene zin “de belemmeringen kunnen worden weggenomen om in de private sector ten minste
dezelfde regeling te treffen als thans in de publieke sector voor de bescherming van klokkenluiders geldt” valt daarmee buiten het bestek van dit advies.
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Die onderwerpen zijn enerzijds de instelling van een commissie voor klokkenluiders in
de private sector en anderzijds de introductie van een algemene vergoedingsregeling of
een fonds voor klokkenluiders.

2.2

Uitgangspunten van de commissie
Bij haar standpuntbepaling gaat de commissie uit van een aantal gegevens waarvan zij
de belangrijkste hierna op een rij zet.
Verklaring van de Stichting van de Arbeid
Zowel in de adviesaanvraag commissie klokkenluiders als in de adviesaanvraag vergoedingsregelingen legt de minister een nadrukkelijk verband met de door de Stichting van
de Arbeid op 24 juni 2003 vastgestelde ‘Verklaring inzake het omgaan met vermoedens
van misstanden in ondernemingen’4. De commissie neemt bij haar standpuntbepaling
over de vragen die in dit advies aan de orde zijn, deze Verklaring van de Stichting van de
Arbeid tot uitgangspunt.
De Verklaring van partijen in de Stichting bevat overwegingen en suggesties over hoe op
ondernemingsniveau omgegaan dient te worden met vermoedens van misstanden. Ook
bevat de Verklaring bouwstenen voor een zorgvuldige procedure en een ‘voorbeeldprocedure’. De Stichting wil met deze Verklaring een bijdrage leveren aan de totstandkoming
van regelingen op ondernemings- en/of bedrijfstakniveau die het melden van vermoedens van misstanden in goede banen kunnen leiden.
Zolang de melding van een vermoedelijke misstand binnen de onderneming plaatsvindt,
is volgens de Stichting geen sprake van klokkenluiden. Dat is pas het geval zodra de werknemer het vermoeden van een misstand extern bekend maakt.

Begrip klokkenluiden
In de Verklaring van de Stichting van de Arbeid wordt klokkenluiden omschreven als: “het door een werknemer (de klokkenluider) extern bekend maken van
vermoedens van illegale of immorele praktijken, die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang
in het geding is, aan personen die mogelijk actie daartegen zouden kunnen
ondernemen”.
• Bron: STAR-verklaring, p. 1.

Een van de redenen waarom de Stichting de bovengenoemde gedragscode heeft ontwikkeld, is dat daarmee mogelijk wordt voorkomen dat het tot klokkenluiden komt.

4

De verklaring van de STAR is opgenomen als bijlage 5 bij dit advies.
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De commissie sluit zich bij deze benadering aan en gaat, gezien het bestek van dit advies,
niet verder in op het verschijnsel klokkenluiden. In het kader van deze paragraaf besteedt
zij wel aandacht aan enkele aspecten van de positie van werknemer en werkgever bij het
melden van een vermoeden van een misstand in de onderneming.
Vermoeden van een misstand
De commissie gaat er met de Stichting van uit dat het moet gaan om feiten of situaties
waarbij een maatschappelijk belang in het geding is dan wel kan komen en die zich
bevinden binnen de invloedssfeer van de werkgever. Gedacht kan worden aan gevaar voor
de gezondheid, de veiligheid of het milieu5.
Verder kan het gaan om een strafbaar feit, schending van wet- en regelgeving of
onethisch gedrag. Ook kan er sprake zijn van misleiding van justitie, de overheid of het
publiek of van bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie. Verder
kan gedacht worden aan vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of
financiële aard binnen de onderneming.
Uiteraard valt niet elke wetsovertreding binnen de reikwijdte van bescherming van
klokkenluiders. Niet alleen veronderstelt klokkenluiden een feit of een situatie waarin
een maatschappelijk belang in het geding is, het veronderstelt ook een zekere mate van
ernst van het feit of de situatie.
Goede trouw / zorgvuldigheid / goed werknemerschap
In de Verklaring van de Stichting van de Arbeid staat voorop dat met een vermoeden van
een misstand zorgvuldig moet worden omgegaan. In de door de Stichting aanbevolen
procedureregeling komt tot uitdrukking dat de potentiële klokkenluider die te goeder
trouw handelt bescherming verdient. Dat geldt alleen als hij in formeel (procedureel) en
materieel opzicht zorgvuldig handelt.
De formele en materiële eisen van zorgvuldigheid zijn verwerkt in de bouwstenen voor
de procedureregeling. De (potentiële) klokkenluiders die volgens een procedure die op
deze bouwstenen is gebaseerd, vermoedens van misstanden aan de orde stellen, gedragen
zich als een goed werknemer en verdienen derhalve bescherming6. Die bescherming
houdt in dat zij op geen enkele wijze wegens de melding van een vermoeden van een misstand mogen worden benadeeld in hun positie in de onderneming.

5
6

Zie ook SER-advies Werknemers en bedrijfsmilieuzorg II, publicatienummer 96/08, Den Haag 1996, p. 25 e.v.
De commissie wijst in dit verband ook op artikel 7:611 BW, dat de werkgever en de werknemer verplicht zich als een
‘goed werkgever’ en ‘goed werknemer’ te gedragen. Op grond van deze bepaling is zowel de werkgever als de werknemer verplicht al datgene te doen en na te laten wat een goed werkgever, respectievelijk een goed werknemer in
gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.
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Formeel en materieel zorgvuldig handelen van de (potentiële)
klokkenluider
Van formeel (procedureel) zorgvuldig handelen is sprake indien:
• de (potentiële) klokkenluider de desbetreffende feiten eerst intern aan de
orde heeft gesteld, zonodig tot op het hoogste niveau, tenzij dat in redelijkheid niet van hem kon worden gevergd of strijdig is met het maatschappelijk
belang;
• de klokkenluider, indien interne melding niet is geboden of niet tot correctieve actie leidt, de feiten op een passende en evenredige wijze extern bekend
maakt.
Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:
• de (potentiële) klokkenluider een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden
heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
• met de (interne) bekendmaking een maatschappelijk belang in het geding is,
dan wel kan zijn;
• het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert
boven het belang van de werkgever bij geheimhouding.
• Bron: STAR-verklaring p. 3.

Tegen de achtergrond van deze uitgangspunten bepaalt de commissie hierna haar standpunt over de beide adviesaanvragen.

2.3

Standpunt over klokkenluiders private sector
Commissie publieke sector
In de adviesaanvraag van 14 mei 2004 vraagt de minister of het wenselijk is om ook voor de
private sector te komen tot instelling van een commissie die vergelijkbaar is met de commissie die fungeert in de publieke sector7, de Commissie Integriteit Rijksoverheid (CIR)8.

7

8

Op 1 januari 2001 is voor de sector Rijk de Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (ook
wel genoemd de Klokkenluidersregeling) in werking getreden (Stcrt. 2000, 243, gewijzigd in 2002, Stcrt. 2002, 249).
Deze regeling schrijft onder meer een interne procedure voor en voorziet in het aanstellen van vertrouwenspersonen
en een onafhankelijke commissie, de Commissie Integriteit Rijksoverheid.
De CIR is paritair samengesteld en bestaat uit drie leden: een lid geniet het vertrouwen van de werknemerszijde, een
lid heeft het vertrouwen van de werkgeverszijde en voor de voorzitter geldt dat hij het vertrouwen van beide hiervoor
genoemde partijen moet bezitten.
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De CIR heeft tot taak een bij haar gemeld vermoeden van een misstand bij een diensteenheid te onderzoeken en het bevoegde gezag daarover te adviseren9.
De CIR is kort gezegd een onafhankelijke, binnen de rijksoverheid ingestelde instantie bij
wie ambtenaren hun vermoeden van een misstand kunnen melden10.
Commissie private sector?
De commissie is er geen voorstander van een commissie naar het voorbeeld van de
publieke sector in het leven te roepen voor de private sector. De Commissie Integriteit
Rijksoverheid (CIR) is een commissie die binnen de entiteit van de rijksoverheid functioneert als een ‘interne’ commissie. Zowel de rechtspositie van de klokkenluider in de
publieke sector als de positie van de CIR zijn in de wet verankerd. Om haar taak (het
onderzoeken van vermoedens van misstanden en het adviseren van het bevoegd gezag
daarover) te kunnen uitvoeren, kan de CIR bij het dienstonderdeel van het bevoegde
gezag alle inlichtingen vragen die zij voor haar onderzoek nodig heeft. De CIR adviseert
het bevoegde gezag over het vermoeden van een misstand. De CIR kan het advies in
geanonimiseerde vorm openbaar maken. Vervolgens is het aan het bevoegde gezag om te
bepalen of en zo ja hoe het advies wordt geïmplementeerd. Er bestaat geen verplichting
het advies over te nemen11.
Aan het transponeren naar de private sector van de regeling die nu geldt voor de publieke
sector kleven praktische en juridische bezwaren. Er bestaan grote verschillen tussen de
situatie in de publieke sector en de situatie in de private sector. Zo is er in deze laatste
sector sprake van een pluriformiteit van zelfstandige private ondernemingen, die niet
één geheel vormen zoals de rijksoverheid in de publieke sector. De CIR is ook onderdeel
van de interne klokkenluidersprocedure bij de Rijksoverheid. Een klokkenluiderscommissie in de private sector zou dat echter niet zijn en zou mede daardoor niet zonder
meer de uitgebreide bevoegdheden hebben die de CIR wél heeft. Daaraan kleeft bovendien het bezwaar dat verregaande onderzoeksbevoegdheden diep kunnen ingrijpen in
het bestuurlijk functioneren van de ondernemingen12. De commissie verwijst in dit verband ook naar een recent advies van de Raad van State over het eerder genoemde initia-

9

10
11
12

In principe komt het melden van een vermoeden van een misstand bij de CIR pas in beeld nadat eerst de interne procedure is gevolgd. In de regeling voor de publieke sector staat voorop dat een goed ambtenaar zijn vermoeden van
een misstand eerst intern aan de orde moet stellen, opdat een serieus onderzoek en een adequate afhandeling kunnen plaatsvinden. Dat biedt de organisatie de mogelijkheid een vermoeden van een misstand adequaat op te pakken. Pas als dit niet gebeurt, bestaat er voor de betrokken ambtenaar de mogelijkheid zich met zijn vermoeden van
een misstand te wenden tot de CIR. Rechtstreeks bij de CIR een vermoeden van een misstand melden is (uitsluitend)
aan de orde als zwaarwegende belangen het gebruik van de interne procedure in de weg staan.
De verplichting dat overheden een klokkenluidersregeling moeten vaststellen voor de eigen organisatie geldt ook
voor gemeenten en provincies. In essentie komen deze regelingen overeen met de regeling die voor het rijk geldt.
Voor afwijking van het advies geldt wel een zware motiveringsplicht.
Overigens zou hierdoor ook de beleidsvrijheid van de ondernemer in het gedrang kunnen komen.
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tiefwetsvoorstel voor een klokkenluidersregeling voor de private sector13. In dat advies
wijst de Raad van State erop dat, gezien de verschillen tussen enerzijds de overheid als
publieke dienst en anderzijds de onderneming als private organisatie, aan klokkenluidersregelingen voor de publieke, respectievelijk de private sector verschillen ten grondslag (moeten) liggen.
Mede in het licht van het bovenstaande beantwoordt de commissie de vraag van de minister of er voor de private sector een onafhankelijke commissie voor klokkenluiders dient
te komen naar het voorbeeld van de publieke sector, ontkennend. Daarmee komt zij aan
de vraag hoe de commissie zou moeten worden samengesteld en de vraag of haar uitspraken openbaar dienen te zijn, niet meer toe.
De voorkeur van de commissie gaat uit naar een andere oplossing. Zij wijst in dit kader
ook op de visie die het kabinet heeft neergelegd in zijn brief van 21 juni 2004 aan de
Tweede Kamer14. Volgens het kabinet dienen in de marktsector regelingen voor het klokkenluiden door middel van zelfregulering tot stand te komen. Uitgangspunt hierbij is dat
sociale partners primair zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop moet worden
omgegaan met vermoedens van misstanden in de onderneming.
De commissie onderschrijft deze benadering en zal haar visie hierna toelichten.
Een gedragscode voor melding van vermoedens van misstanden
Uit in 2002 gepubliceerd onderzoek van het Instituut voor Arbeidsverhoudingen (IVA)15
is gebleken dat werkgevers en werknemers behoefte hebben aan een gedragscode die
houvast biedt bij de procedure die gevolgd moet worden in geval van een vermoeden van
een misstand.
Dit was voor de minister aanleiding om de Stichting van de Arbeid te vragen gedragsregels te ontwikkelen, die bij CAO kunnen worden geïmplementeerd. De Stichting heeft
aan dit verzoek voldaan, omdat zij er belang aan hecht dat werknemers een mogelijkheid
hebben misstanden veilig binnen ondernemingen aan de orde te stellen en dat ondernemingen in de gelegenheid zijn maatregelen te nemen. Bovendien zou op deze wijze
mogelijk te voorkomen zijn dat het tot klokkenluiden komt.
De Verklaring van de Stichting bevat raadgevingen en suggesties en reikt bouwstenen aan
voor een zorgvuldige procedure. De Verklaring bevat ook een ‘voorbeeldprocedure’ die
partijen op decentraal niveau kunnen toesnijden op de situatie in hun bedrijfstak of
onderneming.

13

14
15

Advies van de Raad van State bij het ‘Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek,
in verband met een regeling van de vrijheid van meningsuiting van werknemers ter bescherming van klokkenluiders’,
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 990, nr. 4.
Zie bijlage 2 bij dit advies.
De weg van de klokkenluider; keuzes en dilemma’s, IVA ,Tilburg, januari 2002, onderzoek verricht in opdracht van het
ministerie van SZW.
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De Stichting wil met deze Verklaring een bijdrage leveren aan de totstandkoming van
regelingen op ondernemings- en/of bedrijfstakniveau die het melden van vermoedens
van misstanden in goede banen kunnen leiden. Zij heeft daarom ondernemingen en
bedrijfstakken aanbevolen op basis van de Verklaring erin te voorzien dat werknemers op
adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de onderneming waarin zij werkzaam zijn.
De commissie onderschrijft het streven van de Stichting om te bevorderen dat partijen
op het decentrale niveau afspraken maken over gedragsregels die het ‘melden’ in goede
banen kunnen leiden16. Ondernemingen en bedrijfstakken kunnen met de door de Stichting aangereikte bouwstenen en voorbeeldprocedure hun voordeel doen. Bij het voorhanden zijn van een goede gedragscode zijn zowel de werknemers als de onderneming
gebaat17. De gedragsregels kunnen eraan bijdragen dat werknemers18 binnen de onderneming veilig melding kunnen maken van vermoedens van misstanden en dat ondernemingen zelf maatregelen kunnen nemen. Het klokkenluiden kan immers grote gevolgen
hebben. De betrokken onderneming kan in diskrediet worden gebracht en schade lijden.
Het klokkenluiden kan ook de relatie tussen werknemer en werkgever ernstig onder
druk zetten. Dit kan leiden tot ontslag of een andere vorm van benadeling van de klokkenluider.
Voor de werknemer biedt een gedragscode die is afgestemd op de voorbeeldprocedure
van de Stichting een veilige handleiding. In de procedure moet tot uitdrukking komen
dat de potentiële klokkenluider die te goeder trouw handelt bescherming verdient. Daarvan is sprake als hij in formeel (procedureel) en materieel opzicht zorgvuldig handelt. De
Stichting heeft daarvoor criteria ontwikkeld. De werknemer die in overeenstemming met
die criteria te werk gaat, kan rekenen op bescherming.
Voor de onderneming is een voorziening voor het intern melden van vermoedens van
misstanden een belangrijk instrument om zo nodig haar verantwoordelijkheid te nemen.
De ondernemingsleiding dient daarom tijdig kennis te dragen van vermoedens van eventuele misstanden, opdat zij maatregelen kan treffen.
Inhoud en werking gedragscode klokkenluidersprocedure
De Verklaring van de Stichting van de Arbeid onderscheidt de volgende mogelijkheden
voor de werknemer om intern te melden:
a ‘In de lijn’ bij een leidinggevende;
b Bij een door de onderneming of de bedrijfstak aan te wijzen vertrouwenspersoon of
-instantie.

16
17
18

Zie ook de brief van het kabinet d.d. 21 juni 2004 aan de Tweede Kamer waarin het kabinet deze zelfregulering onderschrijft.
Zie ook SER-advies De winst van waarden, publicatienr. 00/11, Den Haag 2000, p. 68 e.v.
Onder ‘werknemers’ worden in de STAR-verklaring en in dit advies tevens verstaan personen die anders dan krachtens arbeidsovereenkomst met de betrokken werkgever in de onderneming werkzaam zijn.
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De Verklaring van de Stichting geeft aan dat van een goed werknemer mag worden verwacht dat hij een vermoeden van een misstand binnen de onderneming eerst intern aan
de orde stelt. De commissie onderschrijft deze benadering. De onderneming moet de
mogelijkheid hebben om zelf orde op zaken te stellen. Daarvoor is noodzakelijk dat de leiding op de hoogte wordt gesteld van vermoedens van misstanden. De werknemer kan die
vermoedens melden langs de door de Stichting aangegeven wegen.
Ad a. ’In de lijn’
Werknemers die kennis dragen van mogelijke misstanden informeren zo mogelijk zelf en
rechtstreeks de leiding. Na de melding – bij de directe of een andere leidinggevende – is
de organisatie verantwoordelijk voor het gesignaleerde probleem. De leidinggevende die
een melding van een vermoede misstand ontvangt, dient daarmee adequaat om te gaan.
Dit houdt in dat deze direct via de lijn de hoogste leiding informeert en dat vervolgens
een onderzoek wordt gestart.
Ad b. Melding bij een vertrouwenspersoon of -instantie
De Verklaring van de Stichting vermeldt dat de werknemer ervoor kan kiezen de vermoede misstand (tevens) bij een door de onderneming of de bedrijfstak aan te wijzen
vertrouwenspersoon19 te melden. De Stichting geeft hierbij als toelichting:
Het bieden van de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te raadplegen kan ertoe bijdragen
dat de melding op de juiste wijze en op de juiste plek wordt gedaan. De vertrouwenspersoon moet
onafhankelijk van de leiding van de organisatie zijn. De vertrouwenspersoon kan eventueel optreden als procesbewaker bij de klokkenluidersprocedure. Hij of zij houdt de melding van de
werknemer onder zich tot de werknemer hem of haar verzoekt die te bezorgen bij de (hoogste) leiding. De vertrouwenspersoon moet de werknemer bij voorkeur ook uiteen kunnen zetten wat de
passende weg is om de vermoede misstand in kwestie te melden; de werknemer moet daarop af
kunnen gaan.
De commissie wil de suggestie van de Stichting voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon nadrukkelijk ondersteunen, vanuit het grote belang dat zij hecht aan het tot
stand komen van adequate regelingen voor het veilig melden door werknemers die een
misstand vermoeden.
Interne melding in de lijn
De Stichting hecht er terecht veel belang aan dat een werknemer een vermoeden van een
misstand binnen de onderneming in eerste instantie intern aan de orde stelt. De redenen

19

De commissie leest het begrip vertrouwenspersoon zo dat hieronder ook een door de onderneming of de bedrijfstak
aangewezen vertrouwensinstantie kan worden begrepen. Binnen de onderneming zal het veelal gaan om een vertrouwenspersoon. Indien door de onderneming dan wel door de bedrijfstak een externe voorziening wordt
gecreëerd zal het eveneens kunnen gaan om een persoon. Het kan ook zijn dat die persoon werkzaam is bij een
externe instantie. Ook komt het voor dat partijen op bedrijfstakniveau zelf een externe instantie in het leven roepen.
Aan de commissie zijn van alle hier genoemde varianten voorbeelden bekend.
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daarvoor zijn boven uiteengezet20. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat een werknemer die wil melden, dat uitsluitend op een zodanige wijze wil doen dat zijn of haar
naam niet bekend wordt binnen de onderneming. In de Verklaring van de Stichting ligt
de opvatting besloten dat een anonieme melding zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. De commissie deelt die opvatting. Een reden daarvoor is dat het niet mogelijk is
een werknemer die aldus meldt aan te spreken en om nadere uitleg te vragen over de misstand21.
Consultatie van een vertrouwenspersoon
Mede tegen deze achtergrond acht de commissie de door de Stichting aangegeven mogelijkheid om een onafhankelijke vertrouwenspersoon op bedrijfstak- of ondernemingsniveau in te schakelen, van belang. Een vertrouwenspersoon kan immers een belangrijke
raadgever zijn voor werknemers die kampen met vragen rond het eventueel melden van
mogelijke misstanden en die willen voorkomen dat ze door het volgen van de verkeerde
procedure in de problemen raken. Een vertrouwenspersoon kan hen daarvoor behoeden
en de potentiële melder aanraden wat hij wel en wat hij beter niet kan doen. De vertrouwenspersoon kan de werknemer wegwijs maken en hem zo nodig doorverwijzen naar
een andere ‘hulpverlener’.
De vertrouwenspersoon kan voor deze en andere vragen van een werknemer die het vermoeden heeft van een mogelijke misstand, een belangrijke hulpverlenende functie vervullen; niet alleen als raadgever, maar ook als intermediair. Hij registreert het intakegesprek en kan, met toestemming van de betrokken werknemer, de melding doorgeven
aan de (hoogste) leiding van de onderneming. De vertrouwenspersoon kan dat, op verzoek van of met instemming van de werknemer, doen namens de werknemer en met vermelding van diens naam. De vertrouwenspersoon is ook bij uitstek de geschikte persoon
die met instemming van de melder een klacht door kan geven aan de leiding van de
onderneming, zonder de naam van de werknemer te noemen. Die naam wordt dan niet
bekend bij de ondernemingsleiding, maar is wel bekend bij de vertrouwenspersoon. Op
deze wijze kan alsnog de interne melding, waaraan de commissie groot belang hecht, tot
stand worden gebracht en de door de commissie ongewenst geachte strikt anonieme melding zoveel mogelijk worden voorkomen.
Ook kan de vertrouwenspersoon een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van
een klokkenluidersregeling dat een klimaat wordt geschapen waarin meldingen van misstanden gewaardeerd worden.
Consultatie van een raadsman
De Stichting noemt verder nog de mogelijkheid voor de melder om een “raadsman” in
vertrouwen te nemen. Daarmee bedoelt de Stichting “een persoon die uit hoofde van zijn

20
21

Zie hierboven onder Ad a. ‘In de lijn.’
Overigens kan voor een anonieme melder ook geen bescherming worden geregeld.
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functie geheimhouding is verschuldigd, zoals een advocaat, een rechtshulpverlener van
de vakbond of een bedrijfsarts”. De werknemer kan zelf een raadsman naar eigen keuze
in vertrouwen om advies vragen. De raadsman kan de werknemer adviseren over de passende weg voor het melden van een vermoede misstand. Bovendien kan de raadsman
hem wijzen op de risico’s die een dergelijke melding met zich meebrengt. De hier
bedoelde raadsman heeft uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht.
Overigens wijst de Stichting er terecht op dat de werknemer die de door hem vermoede
misstand in goed vertrouwen voorlegt aan iemand zonder beroeps- of ambtsgeheim die
de misstand vervolgens in de publiciteit brengt, er rekening mee moet houden dat hem
dat kan worden aangerekend.
Totstandkoming en werking van klokkenluiderscodes in de praktijk
Op dit moment is (nog) niet duidelijk in welke mate de bouwstenen voor een zorgvuldige
procedure en de voorbeeldprocedure navolging hebben gevonden op bedrijfstak- en/of
ondernemingsniveau. Het is de commissie bekend dat ondernemingen en sectoren bezig
zijn met het ontwikkelen van gedragscodes voor het melden van vermoedens van misstanden. Ook in de bedrijfstakken en op landelijk niveau zijn ontwikkelingen op dit terrein gaande. De commissie wijst hier ook op de eerder vermelde Code-Tabaksblat die een
opdracht voor een interne meldingsregeling bevat22.
In zijn brief van 24 oktober 2003 aan de Tweede Kamer signaleert de minister van SZW,
op basis van door de Stichting verstrekte gegevens, dat op dat moment de Verklaring
inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen de meest
gedownloade publicatie van de Stichting was23. Naar de mening van de minister mag
hieruit worden afgeleid dat ondernemingen serieuze aandacht aan de problematiek
geven. Het is de commissie – eveneens uit door de Stichting beschikbaar gestelde gegevens – bekend dat de Verklaring nog steeds zeer veelvuldig wordt gedownload van de website van de Stichting van de Arbeid24. Ook de in druk verschenen publicatie van de Verklaring heeft haar weg gevonden naar vele ondernemingen en werknemers.
In de brief van 24 oktober 2003 noemt de minister het “uiteraard te vroeg om een inhoudelijk gefundeerd oordeel te kunnen geven over de effectiviteit van de Verklaring van de
Stichting van de Arbeid voor de praktijk”. De minister wijst erop dat de praktijk zal moeten leren of de door de Stichting van de Arbeid aanbevolen zelfregulering door sociale
partners op ondernemings- dan wel bedrijfstakniveau, ook inderdaad zal leiden tot voldoende en effectieve regelingen in ondernemingen voor het melden van vermoedens van
misstanden. In de brief geeft de minister aan de praktijk van de door de Stichting van de

22
23
24

Zie paragraaf 2.1.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 200 XV, nr. 9.
www.stvda.nl.
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Arbeid aanbevolen zelfregulering na drie jaar te zullen evalueren. De evaluatie vindt dus
naar verwachting plaats in 200625.
Bevindingen van de commissie
De voorkeur van de commissie gaat ernaar uit dat partijen op het decentrale niveau
zelf het initiatief nemen voor een procedure die erin voorziet dat werknemers op een
veilige en adequate wijze melding kunnen doen van eventuele misstanden in de onderneming. Zij wijst daarbij expliciet op de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon of
-instantie aan te wijzen, waar werknemers kunnen melden, naast de melding bij de
leiding(gevende)26. Een vertrouwenspersoon of -instantie kan voorzien in de behoefte van
de betrokken werknemers aan vertrouwelijke raadpleging of melding van een eventuele
misstand.
Bovendien is de commissie van mening dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken
over de mate waarin de aanbevelingen van de Stichting effect sorteren. De Verklaring van
de Stichting dateert van 24 juni 2003. Sindsdien zijn 18 maanden verstreken. De commissie acht het gewenst dat ondernemingen en bedrijfstakken gedurende een langere termijn de gelegenheid krijgen om vertrouwd te raken met de Verklaring van de Stichting
en op basis daarvan gedragscodes voor het melden van misstanden in ondernemingen te
ontwikkelen.
De commissie acht het eveneens prematuur zo kort na het totstandkomen van de STARverklaring nieuwe voorstellen te doen voor (procedures tot) melding van vermoedens van
misstanden. Zij meent dat hiervoor ten minste de evaluatie dient te worden afgewacht27.
Mede gelet op het feit dat ook de Stichting van de Arbeid zelf zich heeft voorgenomen
de werking van haar Verklaring in de praktijk in 2006 te evalueren, gaat de commissie
ervan uit dat de Stichting bij de door de minister aangekondigde evaluatie zal worden
betrokken.
De commissie meent dat het streven erop gericht moet zijn dat op termijn een situatie
bestaat waarin iedere werknemer die het vermoeden heeft van een misstand in de onderneming waar hij werkzaam is, dit op een veilige en adequate wijze kan melden; daarbij
noemt zij in het licht van de adviesaanvraag expliciet de mogelijkheid om zich te wenden
tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon of -instantie.

25

26
27

De commissie heeft eveneens kennis genomen van de brief d.d. 4 mei 2004 van de minister van Justitie aan de
Tweede Kamer over de publieke moraal waarin ook deze nog eens heeft gewezen op de voorgenomen evaluatie
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 454, nr. 5, p. 5).
Ook als de werknemer in de lijn meldt, kan hij verzoeken om een vertrouwelijke behandeling.
De commissie heeft eveneens kennis genomen van de toezegging van het kabinet in het debat van 1 juli 2004 tot
inventarisatie van nationale regelgeving betreffende de rechtspositie van klokkenluiders en de bij de eerder
genoemde motie Atsma c.s. gevraagde inventarisatie van vergelijkbare regelgeving binnen de EU.
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Voor de rol en taken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon, op welk niveau deze
ook fungeert, bepleit de commissie aansluiting bij de rol en taken die de Stichting in haar
Verklaring heeft genoemd. In de kern komt dit neer op het volgende.
• De vertrouwenspersoon is een belangrijke raadgever voor werknemers die kampen
met vragen rond het eventueel melden van mogelijke misstanden en die willen voorkomen dat ze door het volgen van de verkeerde procedure in de problemen raken. De
vertrouwenspersoon kan de werknemer wegwijs maken en hem zo nodig doorverwijzen naar een andere ‘hulpverlener’.
• De vertrouwenspersoon moet de werknemer uiteen kunnen zetten wat de passende
weg is om de vermoede misstand in kwestie te melden; de werknemer moet daarop
kunnen bouwen.
• De vertrouwenspersoon kan behalve als informatiepunt en hulpverlener ook fungeren als intermediair: hij registreert het intake-gesprek en kan met toestemming van
de betrokken werknemer de melding doorgeven aan de (hoogste) leiding van de
onderneming. Hiermee kan de ongewenste situatie van strikt anonieme meldingen
zoveel mogelijk worden voorkomen.
De commissie attendeert er ten slotte op dat de vertrouwensinstantie niet zelf meldingsinstantie is, niet zelf klachten behandelt, geen oordelen velt, geen openbare uitspraken doet en geen sancties kan opleggen.

2.4

Standpunt over algemene vergoedingsregeling en klokkenluidersfonds
In de adviesaanvraag van 28 juni 2004 gaat het kabinet ervan uit dat er, gezien “de reeds
bestaande beschermingsregels in de publieke sector en de gedragsregels in de marktsector, waarbij een (potentiële) klokkenluider wordt beschermd tegen benadeling dan wel
sociaal onrechtvaardig ontslag”, geen “dwingende redenen” zijn voor aanvullende algemene vergoedingsregels voor klokkenluiders. Het kabinet voegt daaraan toe dat dit ook
geldt voor het instellen van een zogenoemd klokkenluidersfonds.
De commissie stelt zich op het standpunt dat een zorgvuldig handelende (potentiële)
klokkenluider bescherming verdient. Daarvan is, zoals hiervoor bij de beschrijving van de
STAR-verklaring werd weergegeven, sprake indien hij in formeel en materieel opzicht
zorgvuldig handelt.
De (potentiële) klokkenluider handelt formeel (procedureel) zorgvuldig wanneer hij:
• de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld, zonodig tot op het
hoogste niveau, tenzij dat in redelijkheid niet van hem kon worden gevergd of strijdig
is met het maatschappelijk belang;
• indien interne melding niet geboden is of niet leidt tot correctieve actie, de feiten op
een passende en evenredige wijze extern bekend maakt.
Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:
• de (potentiële) klokkenluider een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft
dat de betreffende feiten juist zijn;
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• met de (interne) bekendmaking een maatschappelijk belang in het geding is of kan
zijn;
• het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven
het belang van de werkgever bij geheimhouding.
Het arbeidsovereenkomstenrecht en het algemeen verbintenissenrecht bevatten verschillende bepalingen waaraan een zorgvuldig handelende28 (potentiële) klokkenluider
bescherming kan ontlenen in geval van (dreiging van) ontslag en benadeling.
De commissie wijst in dit verband op:
• De bepaling over goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) die de werkgever verplicht al
datgene te doen en na te laten wat een goede werkgever in gelijke omstandigheden
behoort te doen en na te laten. Hierin ligt besloten dat de werkgever zich dient te onthouden van niet-gerechtvaardigde benadeling van de werknemer. Een zorgvuldig
meldende werknemer kan zich hierop beroepen tegenover de werkgever, zonodig bij
de rechter.
In artikel 7:611 BW is ook de verplichting voor de werknemer opgenomen om zich als
een goede werknemer te gedragen en dus al datgene te doen en na te laten wat een
goede werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. Omgekeerd kan ook de werkgever zich op dit artikel beroepen ingeval de werknemer op
onzorgvuldige wijze de klok luidt.
• De mogelijkheid van ontbinding van de arbeidsovereenkomst met schadevergoeding
wegens een tekort in de nakoming (wanprestatie; artikel 7:686 BW). Op grond van artikel 6:265 BW kunnen wederkerige overeenkomsten worden ontbonden wegens een
tekortkoming van een van de partijen in de nakoming (wanprestatie), tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Deze
algemene ontbindingsmogelijkheid geldt op grond van artikel 7:686 BW ook voor de
arbeidsovereenkomst, zij het dat ontbinding alleen mogelijk is door een uitspraak van
de rechter.
• De mogelijkheid van ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige
redenen (artikel 7:685 BW). Het verzoek om ontbinding kan uitgaan van de werkgever,
maar ook van de klokkenluider zelf die niet meer wil werken bij de werkgever. De
rechter kan aan een van de partijen ten laste van de wederpartij een vergoeding
toekennen.
• De voorafgaande toestemming van het CWI die de werkgever nodig heeft voor de
opzegging van de arbeidsovereenkomst met de werknemer (artikel 6, lid 1, BBA). Het
CWI hanteert de redelijkheid als algemene toetsingsmaatstaf voor een voorgenomen
ontslag, waarbij de mogelijkheden en belangen van de betrokken werkgever en werknemer in aanmerking worden genomen (artikel 3:1 Ontslagbesluit). Dat impliceert

28

Als in formeel en materieel opzicht zorgvuldig – dus conform de STAR-gedragsregels – is gehandeld, heeft de werknemer zich (per definitie) gedragen als een goed werknemer, die bescherming verdient. De potentiële klokkenluider
die in afwijking van de STAR-procedure vermoedens van misstanden aan de orde stelt, zal, om als zorgvuldig handelend werknemer te worden aangemerkt, aannemelijk moeten maken dat hij goede gronden had om van de procedure af te wijken.
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dat daarbij ook met het ‘klokkenluiden’ van de werknemer rekening wordt gehouden.
Dat kan ertoe leiden dat geen toestemming wordt verleend, waardoor de arbeidsovereenkomst gewoon blijft doorlopen en de werknemer een loonvordering kan instellen.
• De onregelmatige opzegging (artikel 7:677 BW) die tot schadeplichtigheid leidt. Bij
een opzegging in strijd met de voor opzegging geldende bepalingen heeft de benadeelde partij het recht om schadevergoeding te vorderen, waarbij gekozen kan
worden ofwel voor een gefixeerde schadevergoeding, ofwel voor een volledige
schadevergoeding.
• De mogelijkheid van kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW). Indien de werkgever klokkenluiden door de werknemer aanvoert als reden voor ontslag van die
werknemer, bestaat de mogelijkheid dat de rechter het ontslag als kennelijk onredelijk aanmerkt. De rechter kan de werknemer een schadevergoeding toekennen.
• De actie uit onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Een onrechtmatige daad is een
inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Hij die
jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
De commissie is van oordeel dat de werknemer die een misstand meldt volgens de regels
van een mede29 op de STAR-Verklaring gebaseerde klokkenluidersregeling en die als
gevolg van die melding door zijn werkgever wordt benadeeld, de daaruit voortgevloeide
schade kan terugvorderen op grond van de bestaande bepalingen in het arbeidsovereenkomstenrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Zij acht het de verantwoordelijkheid
van de overheid te zorgen voor een zodanig samenstel van regels, dat eventuele knelpunten worden opgelost. Zij ziet geen aanleiding om in dat kader te pleiten voor een klokkenluidersfonds onder de verantwoordelijkheid van sociale partners, zoals bedoeld in de
adviesaanvraag.
Als mogelijke knelpunten30 waarmee een (potentiële) klokkenluider te maken kan krijgen noemt de commissie:
1 de situatie waarin de klokkenluider als gevolg van het faillissement van de werkgever
de (inkomens)schade die hij lijdt niet kan verhalen;
2 de situatie waarin de klokkenluider zich genoodzaakt ziet zijn juridische procedure(s) wegens gebrek aan financiële middelen te staken31;
3 het door het kabinet aangekondigde voornemen tot wetswijziging waardoor vergoedingen (inkomsten in verband met beëindiging van de dienstbetrekking) geheel of

29
30
31

Een klokkenluidersregeling kan bijvoorbeeld mede op de code van de commissie-Tabaksblat zijn gebaseerd.
De commissie realiseert zich dat ook andere werknemers met deze knelpunten te maken kunnen krijgen.
Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer de klokkenluider niet in aanmerking komt voor een beroep op de Wet
op de rechtsbijstand omdat hij niet voldoet aan het criterium van onvoldoende financiële draagkracht en de werkgever verschillende juridische procedures tegen de klokkenluider heeft gestart.
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gedeeltelijk in mindering zullen worden gebracht op de WW-uitkering32. De commissie kan op dit moment nog niet overzien welke gevolgen een eventuele wetswijziging
zal hebben voor de mogelijkheden van de zorgvuldig meldende werknemer tot
schadeloosstelling.

2.5

Afronding
De commissie ziet geen aanleiding om voor de private sector een commissie in het leven
te roepen die vergelijkbaar is met de in de publieke sector fungerende CIR. De commissie
acht het wenselijk dat partijen op het decentrale niveau voortgaan met het ontwikkelen
van klokkenluidersregelingen op basis van de STAR-verklaring van juni 2003.
De commissie meent dat het streven erop gericht moet zijn dat op termijn een situatie
zal bestaan waarin iedere werknemer die het vermoeden heeft van een misstand in de
onderneming waar hij werkzaam is, dit op een veilige en adequate wijze kan melden.
De commissie noemt daarbij expliciet de mogelijkheid voor de werknemer om zich tot
een onafhankelijke vertrouwenspersoon of -instantie te wenden.
De commissie is van oordeel dat de werknemer die een misstand meldt volgens de regels
van een klokkenluidersregeling die mede is gebaseerd op de verklaring van de STAR, en
die als gevolg van die melding door zijn werkgever wordt benadeeld, de daaruit voortgevloeide schade kan terugvorderen op grond van de bestaande bepalingen in het arbeidsovereenkomstenrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Zij acht het de verantwoordelijkheid van de overheid te zorgen voor een zodanig samenstel van regels, dat eventuele knelpunten worden opgelost. Zij ziet geen aanleiding om in dat kader te pleiten
voor een klokkenluidersfonds onder de verantwoordelijkheid van sociale partners, zoals
bedoeld in de adviesaanvraag.

Den Haag, 22 december 2004

P.F. van der Heijden
voorzitter

A.L.H. de Groot
secretaris

32

Met het Sociaal Akkoord van 5 november 2004 is afgesproken dat de behandeling van het Wetsvoorstel inzake de
anticumulatie WW wordt aangehouden tot 1 april 2005 en dat de SER in zijn (voor 1 april 2005 uit te brengen) advies
over de toekomstbestendigheid van de WW alternatieven kan aandragen voor de kabinetsvoornemens over de anticumulatie WW.
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