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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

 

Dit hoofdstuk behandelt achtereenvolgens de probleembeschrijving, welke de aanleiding is geweest 

tot het verrichten van onderzoek, de vraagstelling en de relevantie van dit onderzoek. De 

vraagstelling bestaat uit hoofd- en deelvragen. Tot slot wordt de indeling van het rapport 

weergegeven door middel van een leeswijzer. 

 

1.1 Probleembeschrijving 

Beetje bij beetje begint de klokkenluider in Nederland steeds meer bescherming te genieten. Sinds 

enkele jaren bestaan er verschillende regelingen voor het melden van vermoedens van misstanden. 

Deze regelingen zijn voornamelijk van toepassing binnen het Rijk, Provincie, Gemeenten, 

Waterschappen, politie en defensie.
1
 En zijn opgesteld om klokkenluiders betere bescherming te 

bieden. Niet alle werknemers worden door dergelijke regelingen beschermd. Werknemers binnen de 

private sector hebben geen profijt van deze regelgeving. Omdat de private sector minder 

bescherming geniet, zijn er op het gebied van de bescherming van de klokkenluider enkele nieuwe 

initiatieven genomen. Vanaf 1 oktober 2012 is het Adviespunt Klokkenluiders in werking getreden
2
 en 

het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders moet de klokkenluider in de publieke én particuliere sector 

meer bescherming bieden.
3
 Het is echter de vraag of deze regelingen de beoogde bescherming 

daadwerkelij bieden.  

 

Klokkenluiden is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van meningsuiting. Aangezien het melden 

van een vermoeden van misstand vaak lijdt tot ontslag, rijst de vraag in hoeverre een werknemer 

vrijheid van meningsuiting heeft in het kader van de arbeidsovereenkomst. Hierbij is het grondrecht 

vrijheid van meningsuiting van belang. Dit is neergelegd in art. 7 van de Grondwet, maar ook in art. 

10 EVRM en 19 IVBPR. Hoe deze artikelen binnen de arbeidsrechtelijke relatie doorwerken is 

vooralsnog niet duidelijk geregeld. Het recht op vrijheid van meningsuiting is niet absoluut en kan op 

verschillende manieren beperkt worden, zoals door de beperkingsclausule uit art. 7 Gw, maar ook de 

arbeidsovereenkomst kan grenzen stellen aan de uitingsvrijheid van werknemers. Dit kan het geval 

zijn indien er tussen werkgever en werknemer een geheimhoudingsplicht is opgenomen.
4
 Indien er 

geen sprake is van een contractuele geheimhoudingsplicht, dan dient een werknemer zijn uitingen te 

                                                           
1
 www.adviespuntklokkenluiders.nl, homepage, klokkenluider, klokkenluidersregelingen 

2
 Besluit van 27 september 2011 tot instelling van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden (Tijdelijk 

besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden) (Stb 2011, 427) 
3
 Besluit van 27 september 2011 tot instelling van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden (Tijdelijk 

besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden) (Stb 2011, 427) 
4
 E. Verhulp, een arbeidsrechtelijke regeling van de vrijheid van meningsuiting van de werknemer, Amsterdam 

2000, p 122. De laatste eis, proportionaliteit en evenredigheid, is een harde eis. Als een werknemer zich 
publiekelijk uitlaat, biedt de overeenkomst weinig mogelijkheden om dit te beperken, omdat dit vaak gezien 
wordt als een onevenredige beperking. 

http://www.adviespuntklokkenluiders.nl/
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beperken op grond van de bepaling dat een werknemer zich heeft te gedragen zoals het een goed 

werknemer betaamd.
5
  

 

Het is vooralsnog onduidelijk in welke gevallen het recht op vrijheid van meningsuiting van een 

werknemer beperkt kan worden en of de klokkenluidersregelingen voldoende bescherming bieden. 

De bescherming die ik beoog is een adequate ontslagbescherming. Van belang is om te onderzoeken 

wanneer een werknemer in strijd handelt met zijn recht op vrijheid van meningsuiting en hoe deze 

uitingsvrijheid beperkt kan worden aan de hand van de huidige wet- en regelgeving en de 

jurisprudentie. Tevens is het van belang om te onderzoeken of de huidige klokkenluidersregelingen 

voldoende ontslagbescherming bieden en zo niet, welke alternatieven er dan bestaan.  

 

1.2 Vraagstelling 

Om een oplossing te zoeken voor bovengenoemde probleembeschrijving wordt dit probleem 

onderzocht aan de hand van de volgende hoofdvraag en deelvragen. 

 

Centrale vraag 

“Worden de klokkenluiders in Nederland aan de hand van huidige wet- en regelgeving, mede gezien 

in het licht van de jurisprudentie, voldoende beschermd in de uitoefening van de vrijheid van 

meningsuiting, zo nee, welke alternatieven bestaan er voor hen?”  

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden dienen de volgende subvragen beantwoord te 

worden. 

1. Hoe kan het recht op vrijheid van meningsuiting van de werknemer beperkt worden? 

2. Wat is de tendens binnen de huidige klokkenluidersrechtspraak? 

3. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van rechtsbescherming van de klokkenluider? 

4. Wordt de klokkenluider door de huidige regelingen voldoende beschermd? Zo nee, welke 

alternatieven zijn hiervoor te bedenken? 

 

1.3 Maatschappelijke relevantie 

Art. 7 Gw geeft iedere burger het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht is echter niet absoluut 

en kan door middel van contractuele of wettelijke bepalingen beperkt worden. De maatschappelijke 

relevantie van de onderzoeksvraag is dat werknemers weten dat er uitzonderingen mogelijk zijn op 

hun recht op vrijheid van meningsuiting. Voor een werknemer is het van belang op welke manier en in 

welke mate er beperkingen opgelegd kunnen worden. Tevens is het relevant om te weten in welke 

gevallen er sprake is van ontoelaatbare uitingen en welke belangen een rechter afweegt om te 

bepalen of een uiting toelaatbaar is of niet. Dit alles is onlosmakelijk verbonden met de 

rechtsbescherming van de klokkenluider. Wie de klok luidt, kan in strijd handelen met de vrijheid van 

meningsuiting en wordt niet in alle gevallen beschermd. Het is voor werknemers/klokkenluiders van 

belang dat zij weten in welke mate er bescherming mogelijk is en wanneer zij hier recht op hebben.  

                                                           
 
5
 Zie hiervoor het goed werknemerschap art. 7:611 BW  



8 
 

1.4 Wetenschappelijke relevantie 

In het kader van de rechtsbescherming van de klokkenluider bestaat er onduidelijkheid in welke 

gevallen de vrijheid van meningsuiting beperkt kan worden. Het is namelijk onduidelijk welke 

belangen een rechter afweegt om te concluderen of een werknemer zich ontoelaatbaar heeft geuit. 

Tevens is het onbekend of de rechters de huidige klokkenluidersregelingen toepassen om de 

klokkenluider bescherming te bieden of dat er slechts geoordeeld wordt op basis van schending van 

de geheimhoudingsplicht of goed werknemerschap. Tevens is het van belang te weten welke 

alternatieven er zijn, mochten de klokkenluiders onvoldoende bescherming genieten. De 

wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is dan ook om het bovenstaande aan de hand van 

literatuur en jurisprudentie te beschrijven. Dit is nog niet nader onderzocht en is dus wetenschappelijk 

relevant. 

 

1.5 Leeswijzer 

Het onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd. Alvorens de deelvragen worden behandeld treft u een 

voorwoord en een afkortingslijst aan. Na de inleiding zullen de inhoudelijke hoofdstukken behandeld 

worden. Hoofdstuk twee zal de vrijheid van meningsuiting bespreken. Hierbij zal onderzocht worden 

hoe dit grondrecht beperkt kan worden in de arbeidsrechtelijke relatie. Hoofdstuk drie bevat de 

huidige tendens binnen de rechtspraak. Hierbij wordt zowel gekeken naar de Europese als 

Nederlandse jurisprudentie, gevolgd door de ontwikkeling op het gebied van de rechtsbescherming 

van de klokkenluider in hoofdstuk vier. Vervolgens zal in hoofdstuk vijf onderzocht worden of de 

huidige bescherming van de klokkenluider voldoende is en zo niet, welke alternatieven er voor de 

klokkenluider bestaan voor meer rechtsbescherming. Hierbij zal gekeken worden naar Nederlandse 

mogelijkheden, maar ook naar mogelijkheden in het buitenland. Binnen het rechtsvergelijkend 

onderzoek zal gezocht worden naar een best practice ter inspiratie voor de Nederlandse 

klokkenluidersregeling. Tot slot zal in hoofdstuk zes de conclusies behandeld worden, welke naar 

aanleiding van het onderzoek getrokken kunnen worden en zullen op basis hiervan aanbevelingen 

worden gedaan. Na behandeling van de conclusies en aanbevelingen worden de literatuurlijst en de 

jurisprudentielijst behandeld.  
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Hoofdstuk 2 

Het grondrecht vrijheid van meningsuiting 

 

In het kader van de bescherming van de klokkenluider is het grondrecht vrijheid van meningsuiting 

van belang. Wanneer een klokkenluider een vermoeden van misstand meldt, maakt hij gebruik van dit 

recht. De vrijheid van meningsuiting is neergelegd in art. 7 van de Grondwet. Hoe dit artikel binnen de 

arbeidsrechtelijke relatie doorwerkt, is vooralsnog niet duidelijk in de wet opgenomen. Om hier een 

duidelijker beeld van te krijgen, zal in dit hoofdstuk dieper ingegaan worden op dit grondrecht. Er zal 

allereerst uitgelegd worden wat grondrechten zijn en binnen welke verhoudingen grondrechten 

ingeroepen kunnen worden. Er zal aandacht besteed worden aan de verticale verhouding, oftewel 

een ambtenaar en zijn werkgever en er zal gekeken worden naar de horizontale werking van de 

vrijheid van meningsuiting. Er is sprake van horizontale werking tussen een werkgever en werknemer 

in de private sector. Vervolgens zal er gekeken worden naar het begrip vrijheid van meningsuiting in 

het algemeen, zoals dit is vastgelegd in art. 7 Gw, artikel 10 EVRM en art. 19 IVBPR. Tevens wordt 

onderzocht hoe deze vrijheid beperkt kan worden en hoe dit grondrecht doorwerkt in de 

arbeidsrechtelijke relatie. Tot slot zal er een conclusie geformuleerd worden. 

 

2.1 Klassieke en sociale grondrechten 

De grondwet kan gezien worden als de belangrijkste wet van de staat. Deze wet bepaalt wie de 

macht in de praktijk uitoefent, wat de rol van de koningin en de ministers is, hoe wetten moeten 

worden gemaakt, wat rechters doen en wat het werk is van Gemeenten en Provincies. Tevens 

bepaalt de Grondwet welke invloed en macht het Nederlandse volk heeft.  De eerste artikelen uit de 

Grondwet bevatten bepalingen over de rechten van burgers die zij in kunnen roepen tegenover de 

staat.
6
 Deze artikelen dienen te voorkomen dat de staat zich inmengt in de vrijheid van de mens. De 

bescherming van de grondrechten vraagt niet alleen om 'vrijheid van', maar ook om 'vrijheid tot’.
7
 Er 

kan binnen de grondrechten een onderscheid worden gemaakt tussen onthoudingsplichten 

(negatieve verplichtingen) en prestatie- of inspanningsplichten (positieve verplichtingen). Binnen de 

positieve verplichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen de verzekerings- en de beleidsplicht. Bij 

de verzekeringsplicht dient de overheid op korte termijn een prestatie te leveren waarbij haar een 

beperkte beleidsvrijheid wordt gelaten. Bij de beleidsplicht gaat het om een proces van geleidelijke 

verwezenlijking.
8
 

 

De negatieve en de positieve verplichtingen kunnen vertaald worden naar de klassieke en de sociale 

grondrechten. De klassieke grondrechten kunnen gedefinieerd worden als “concrete voor 

rechtstreekse toepassing vatbare rechten waarvan de eerbiediging door de overheid in vele gevallen 

                                                           
6
 www.entoen.nu  zoeken  grondwet 

7
 A. Hendriks, grondrechten en hun betekenis voor de horizontale relaties, academisch proefschrift 2000,  p. 51  

8
 F. Vlemminx, Een nieuw profiel van de grondrechten, Den Haag: Boom juridische uitgevers: p.61, 109, 153 

http://www.entoen.nu/
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in rechte kan worden afgedwongen”
9
. De klassieke grondrechten zijn er op gericht om de overheid 

van actief optreden te onthouden. Zo wordt voorkomen dat de staat te veel macht krijgt en zich te veel 

met burgers gaat bemoeien. Deze klassieke grondrechten kunnen ingedeeld worden in 

vrijheidsrechten, politieke rechten en gelijkheidsrechten. Hieronder kan verstaan worden: recht op 

privacy, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, recht op briefgeheim, actief en passief 

kiesrecht en het verbod van discriminatie.
10

 Naast het onthouden van ingrijpen door de overheid zijn 

er ook grondrechten waarbij de overheid de verplichting heeft tot ingrijpen. Dit worden de sociale 

grondrechten genoemd. Bij sociale grondrechten wordt overheidsoptreden juist verwacht.
11

 De 

sociale grondrechten hebben met name betrekking op de sociaal-economische en maatschappelijke 

ontplooiing van de mens en roepen de overheid op tot actie: ze zijn meestal geredigeerd als 

instructienormen voor de wetgever of voor de overheid in het algemeen.
12

 De overheid is ervoor 

verantwoordelijk dat de sociale grondrechten uitgevoerd en nageleefd worden, onder meer door het 

verschaffen van recht op pensioen, recht op onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, medische zorg, 

sociale zekerheid en een behoorlijke levensstandaard.
13

 

 

Het grondrecht vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in art. 7 GW, is een klassiek grondrecht 

en dient de burger aldus te beschermen tegen inmenging van de overheid. Dit grondrecht is echter 

niet absoluut en kan op verschillende manieren beperkt worden. Deze beperking wordt besproken in 

paragraaf 2.4. 

 

2.2 Verticale en horizontale werking grondrechten 

Grondrechten kunnen in verschillende relaties worden toegepast. Zowel tussen burgers onderling als 

tussen overheid en burger. In de klassieke visie op de rechtsstaat en de grondrechten zijn 

grondrechten slechts van toepassing tussen overheid en burger. Bij de horizontale werking gelden de 

grondrechten ook tussen burgers onderling. Deze tweedeling wordt ook wel de horizontale en 

verticale werking van de grondrechten genoemd. Deze werking zal hieronder worden toegelicht. 

 

2.2.1 Verticale werking 

Grondrechten hebben naar hun oorspronkelijke bedoeling uitsluitend verticale werking.
14

 Onder 

verticale werking van de grondrechten wordt verstaan de traditionele gelding van grondrechten tussen 

overheid en burger.
15

 Hieronder valt de werking tussen de burger en de overheid in al haar 

hoedanigheden, ofwel publiek- en privaatrecht.
16

 De verticale grondrechten zijn er voor bedoeld om 

de burgers te beschermen tegen inbreuken van de overheid.
 17

 Deze verticale werking kan eng en 

                                                           
9
 E. Verhulp, de vrijheid van werknemers en ambtenaren, academisch proefschrift 1997,  Den Haag: SDU p. 22 

10
 www.zakelijk.info.nu  zoeken  klassieke grondrechten 

11
 http://www.rijksoverheid.nl  zoeken  grondrechten 

12
 Memorie van toelichting grondwet  van 1983, Nr3. Stb. 1983, 22 

13
 www.zakelijk.info.nu  zoeken  sociale grondrechten 

14
 M.c. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat, Deventer: Kluwer 2006, p. 140 

15
 P. Bovend’Eerd e.a., Grondwet tekst en commentaar, Deventer: Kluwer 2004, p. 3 

16
 HR 26 april 1996, AB 1989, 372 Rasta Rostelli. 

17
 C.A.J.M. Kortmann, constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2008, p. 387 

http://www.zakelijk.info.nu/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.zakelijk.info.nu/
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ruim worden opgevat. Binnen de enge visie werken de grondrechten slechts in de relatie tussen 

burger en overheid als zodanig. Hierbij treedt de overheid op, op grond van het publiekrecht en 

vervult de overheid een typische overheidstaak. Uit de grondwetsgeschiedenis blijkt dat de Grondwet 

echter ook toeziet op een ruimere vorm van verticale werking. In dat geval treedt de overheid op 

krachtens het privaatrecht en gelden de grondrechten onverkort.
18

 Kortom: de verticale werking is van 

toepassing als de overheid optreedt krachtens het publiek- alsmede het privaatrecht.  

 

2.2.2 Horizontale werking 

De term horizontale werking heeft betrekking op het doorwerken van de grondrechten in de relatie 

tussen burgers onderling. De overheid is bij de horizontale werking niet betrokken, omdat zij geen 

deel uitmaakt van het geschil, het geschil bestaat bij de horizontale werking namelijk uitsluitend 

tussen burgers onderling. Algemeen werd aangenomen dat de grondrechten in eerste instantie 

bedoeld waren om de mens tegen 'van nature' toekomende vrijheden te beschermen tegen inbreuken 

van overheidswege, maar niet tegen inbreuken van medeburgers. De relatie tussen medeburgers 

was immers gegrond op vrijheid en gelijkheid waarbij geen ongewilde vrijheidsbeperkingen te vrezen 

zouden zijn.
19

 Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de algemene opvatting dat de 

grondrechten ook betekenis hebben in privaatrechtelijke verhoudingen. Bij de parlementaire 

behandeling van de Grondwetsherziening in 1983 is aan horizontale werking van grondrechten dan 

ook veel aandacht besteed. Hierbij heeft de regering aangenomen dat grondrechten ook in 

horizontale verhoudingen rechtskracht kunnen hebben. Bij deze horizontale werking is als 

uitgangspunt gekozen de aard van de betrokken rechtssubjecten, zodat slechts van horizontale wer-

king sprake is in een verhouding waarin geen overheidsorgaan is betrokken.
20

  

Hiermee is de bescherming die de grondrechten bieden niet slechts van belang binnen de sfeer van 

de overheid, ofwel de verticale verhouding, maar ook tussen burgers onderling, ofwel de horizontale 

verhoudingen. De belangrijkste overweging om de grondrechten in beide verhoudingen toe te passen 

is dat niet alleen de overheid macht uitoefent, maar dat ook burgers dit kunnen.
21

 Door het 

uitgebreide karakter van de grondrechten is de betekenis hiervan erg groot geworden. Zo kunnen de 

grondrechten in horizontale verhoudingen op uiteenlopende terreinen worden ingeroepen, zoals op 

het gebied van familieverhoudingen
22

, arbeidsrechtelijk verhoudingen
23

 en op het gebied van 

huurrecht.
24

 

 

Het probleem dat zich voordoet bij de horizontale werking van de grondrechten is, dat de 

grondrechten zijn toegespitst op de relatie overheid-burger en niet geschreven zijn om toe te passen 

                                                           
18

 C.A.J.M. Kortmann, constitutioneel recht Deventer: Kluwer 2008, p. 387. Bij het optreden krachtens het 
privaatrecht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sluiten van een huurovereenkomst door de overheid. 
19

 E. Verhulp, academisch proefschrift 1997, de vrijheid van werknemers en ambtenaren, SDU p. 24 
20

 E. Verhulp, academisch proefschrift 1997, de vrijheid van werknemers en ambtenaren, SDU p. 24 
21

 P. Akkermans e.a., Grondrechten en grondrechtsbescherming in Nederland, Deventer: Kluwer 1998. P. 44 
22

 Bijvoorbeeld het recht op een ongestoord gezinsleven  
23

 Bijvoorbeeld grondrechten van individuele werknemers in de arbeidsrechtelijke relatie zoals de vrijheid van 
meningsuiting 
24

 P. Akkermans e.a., Grondrechten en grondrechtsbescherming in Nederland, Deventer: Kluwer 1998 p.44 
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in horizontale verhoudingen. Toch kunnen de grondrechten in horizontale relaties toegepast worden 

om een geschil tussen twee burgers op te lossen, wanneer de ene burger door de uitoefening van zijn 

vrijheid de belangen van een andere burger schaadt. De civiele rechter blijkt twee methoden te 

hanteren om dit op te lossen. Hij maakt gebruik van de directe of indirecte werking. De directe en 

indirecte werking wordt besproken in paragraaf 2.4.  

 

In sommige geschillen kan het zich voordoen dat beide partijen zich beroepen op een grondrecht. In 

dit geval kunnen deze grondrechten met elkaar botsen, indien de in het geding zijnde grondrechten 

elkaar uitsluiten. Vaak wordt een botsing als groot probleem gezien, omdat het dan niet mogelijk is 

beide grondrechten geheel te respecteren en deze rechten tegen elkaar afgewogen moeten worden. 

Bij een botsing van twee grondrechten is het vaak aan de rechter gelaten welk grondrecht prevaleert. 

De rechter moet in dit soort gevallen de belangen tegen elkaar afwegen.
25

 Hierbij zullen de 

omstandigheden van het geval de doorslag geven. Zo bezien is het probleem van botsende 

grondrechten gelijk aan de botsende belangen in een ‘normale’ procedure tussen burgers onderling.
26

  

 

Wanneer partijen zich beroepen op een grondrecht en er in onderling verband niet uitkomen, is het 

aan de rechter overgelaten om hier een oordeel over te geven. Opvallend is dat bij de directe werking 

de rechter slechts toetst of de beperking toelaatbaar is op grond van de beperkingsclausule, terwijl bij 

de indirecte werking er een belangenafweging plaatsvindt, waardoor er meer inhoudelijk geoordeeld 

wordt. Meer hierover komt terug in paragraaf 2.4 met betrekking tot de beperking van grondrechten.  

 

2.3 Het begrip vrijheid van meningsuiting 

Het begrip vrijheid van meningsuiting is niet alleen neergelegd in de Grondwet maar komt ook tot 

uitdrukking in het EVRM en het IVPR. In deze paragraaf zal allereerst ingegaan worden op de vrijheid 

van meningsuiting, zoals dit voortvloeit uit de Grondwet. Vervolgens wordt er gekeken naar de vrijheid 

van meningsuiting uit het EVRM en IVBPR. 

 

De vrijheid van meningsuiting kan beschouwd worden als het fundament van een democratische 

rechtsstaat. Dit houdt in dat er sprake dient te zijn van een open samenleving waarin burgers zich vrij 

kunnen bewegen en zich vrij moeten kunnen uiten.
27

 Het grondrecht vrijheid van meningsuiting is in 

de grondwet gedefinieerd in artikel 7. Op grond van dit artikel heeft niemand verlof nodig voor het 

openbaar maken van gedachten of gevoelens, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de 

wet. 

Lid 1 waarborgt de vrijheid van de drukpers. Het recht te openbaren is het kernrecht van de 

drukpersvrijheid.
28

 Het houdt volgens de formulering van de Hoge Raad in het, de geesteswereld 

                                                           
25

 HR 21 januari 1994 NJ 1994, 473 (Panorama-arrest, HR 4 maart 1988, NJ 1989, 361 (Borbon-Parma-arrest) 
26

 E. Verhulp, de vrijheid van werknemers en ambtenaren, academisch proefschrift 1997, Den Haag: SDU p. 43 
27

 www.elsevier.nl  zoeken  vrijheid van meningsuiting 
28

 C.A.J.M.. Kortmann constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2008. P. 435. 

http://www.elsevier.nl/
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betreffende, recht om gedachten en gevoelens door middel van drukpers te uiten en wel op zo’n 

manier dat deze voor anderen kenbaar zijn.
29

  

Lid 2 is gericht op de vrijheid van meningsuiting door middel van radio en televisie. 

Toezicht vooraf op de inhoud is ongeoorloofd. Het toezicht op de naleving mag slechts achteraf 

plaatsvinden.
30

  

Lid 3 ziet toe op andere vormen van meningsuiting.
31

 De bepaling verbiedt censuur. Er 

kunnen voorafgaand geen eisen gesteld worden aan de inhoud, dit is ongeoorloofd. Bepalingen om 

de vrijheid te beperken kunnen slechts bij de wet gesteld worden.  

Lid 4 stelt slechts dat handelsreclame niet onder de bescherming van vrijheid van 

meningsuiting valt zoals vastgelegd in lid een tot en met drie. De gedachte hierachter is dat het 

agressieve en dwingende karakter van handelsreclame zou nopen tot de mogelijkheid beperkende 

regels te stellen.
32

 

 

Het begrip vrijheid van meningsuiting komt naast de grondwet ook voor in internationale verdragen 

zoals het EVRM en het IVBPR. Op grond van artikelen 93 en 94 Gw zijn bepalingen uit verdragen die 

'ieder verbindend zijn' rechtstreeks geldend binnen de Nederlandse rechtsorde en bepalingen uit de 

wet die in strijd zijn met die 'ieder verbindende' verdragsbepalingen moeten buiten toepassing gelaten 

worden. Ondanks het toetsingsverbod uit artikel 120 Gw kan de rechter wel toetsen aan grondrechten 

opgenomen in internationale verdragen.
33

 De bepalingen omtrent het recht op vrijheid van 

meningsuiting uit het EVRM en IVBPR zijn bepalingen die directe werking hebben. Dit betekent dat 

een burger rechtstreeks een beroep op deze artikelen kan doen.  

 

De bepalingen uit de verdragen zijn ruimer dan art. 7 Gw. Ten eerste bevat art.10 EVRM geen 

onderscheid tussen het openbaren en het verspreiden van gedachten of gevoelens; de grondwet 

wel.
34

 Artikel 10 EVRM biedt daarom meer bescherming dan de Grondwet, dat enkel over ‘openbaren’ 

spreekt. Je kunt dus een beroep doen op artikel 10 EVRM als je belemmerd wordt in zowel de uiting 

van je mening als in de ontvangst van informatie. Ook vrijheid van nieuwsgaring wordt beschermd 

onder artikel 10 EVRM. Het beschermt de vrijheid om actief op informatie uit te gaan. Deze vrijheden 

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder informatie te vergaren kan deze niet openbaar 

worden gemaakt en kan het publiek die informatie niet ontvangen. Zonder ontvangst van informatie, 

kan geen mening worden gevormd en kan er dus ook geen sprake zijn van meningsuiting.
35

 

 

                                                           
29

 HR 28 november 1950, NJ 1951, 137 (APV Tilburg) 
30

 C.A.J.M. Kortmann constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2008. P. 439 
31

 P. Bovend’Eerd e.a., Grondwet tekst en commentaar, Deventer: Kluwer 2004, p. 3 
32

 C.A.J.M. Kortmann constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2008. P. 441 
33

 Het toetsingsverbod uit art. 120 Gw houdt in dat de Nederlandse rechter de Grondwet niet mag toetsen aan 
wetten in formele zin. N. van den Hoff, geen betere censuur dan zelfcensuur, vrijheid van meningsuiting in 
sociale media voor privemeningen van ambtenaren, Academisch proefschrift, Leiden 2011 p. 12 
34

 E. Verhulp, de vrijheid van werknemers en ambtenaren, academisch proefschrift 1997,  Den Haag: SDU p. 75 
35

 https://clinic.nl  zoeken  vrijheid van meningsuiting 
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Ook art. 19 IVBPR bevat een bepaling omtrent de vrijheid van meningsuiting. Artikel 19, tweede lid, 

IVBPR bevat het recht op vrijheid inlichtingen te vergaren, te ontvangen en door te geven. Binnen de 

reikwijdte vallen niet alleen persoonlijke opvattingen, maar ook kunst en reclame.
36

 Ook dit artikel is 

beduidend ruimer dan art. 7 GW.  

 

Doordat de artikelen uit de verdragen ruimer opgesteld zijn en directe werking hebben, komt de 

burger die een beroep doet op de vrijheid van meningsuiting uit het EVRM of het IVBPR meer 

bescherming toe dan de burger die een beroep doet op de vrijheid van meningsuiting uit art. 7 Gw. 

Art. 7 Gw, 10 EVRM en 19 IVBPR zijn echter niet onvoorwaardelijk. Er kunnen grenzen gesteld 

worden aan de vrijheid van meningsuiting.
37

 Zie voor het beperken van dit grondrecht de volgende 

paragraaf. 

 

2.4 Beperken van het grondrecht vrijheid van meningsuiting 

Binnen deze paragraaf zal de beperkingssystematiek van de Grondwet, het EVRM en IVPR 

besproken worden. Allereerst zal er ingegaan worden op het beperken van het recht op vrijheid van 

meningsuiting binnen de verticale relatie. Vervolgens zal er gekeken worden hoe dit recht in de 

horizontale relatie beperkt kan worden. 

 

Zoals in de vorige paragraaf is besproken is het recht op vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd. 

Onder beperkingen van een grondrecht zijn te verstaan: de mogelijkheden om onder zekere 

voorwaarden rechtens toegelaten rechtshandelingen of feitelijke handelingen te verrichten die in het 

algemeen door het grondrecht zijn verboden.
38

 Beperken van grondrechten kan ingedeeld worden 

tussen algemene en bijzondere beperkingen. Onder algemeen beperken worden de 

overheidshandelingen verstaan die beogen de uitoefening van een bepaald grondrecht te beperken. 

Wanneer handelingen van de overheid een onbedoeld effect hebben op de uitoefening van een 

grondrecht als gevolg van de behartiging van andere belangen wordt er gesproken van een 

bijzondere beperking.
39

  

 

Binnen de rechtspraktijk en literatuur hebben zich enkele methoden ontwikkeld hoe de grondrechten 

beperkt kunnen worden. Het Nederlands systeem kent drie typen van beperkingsclausuleringen: 

competentieclausuleringen, doelclausuleringen en procedurele voorschriften.
40

 Bij 

competentieclausuleringen kan de wet of de wetgever beperken. Slechts indien gebruik is gemaakt 

van de woorden 'regels', 'regeling', een vorm van het werkwoord 'regelen' of van de uitdrukking 'bij of 

krachtens de wet' is het lagere wetgevers mogelijk grondrechten te beperken. In alle andere gevallen, 

                                                           
36

 I. Opstelten, Ministerie van veiligheid en justitie, Brief inzake beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, 
8 maart 2012 
37

 www.rijksoverheid.nl  zoeken  artikel 7 grondwet 
38

J. van Midden, De grenzen van de vrijheid van meningsuiting (van de werknemer) in het kader van de 
uitoefening van de arbeidsovereenkomst, Universiteit van Tilburg, juli 2012 p. 20 
39

 J. van Midden, De grenzen van de vrijheid van meningsuiting (van de werknemer) in het kader van de 
uitoefening van de arbeidsovereenkomst, Universiteit van Tilburg, juli 2012 p. 20 
40

 MvT, Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr 3, p. 16 
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zoals bij de clausule 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet' komt slechts de formele 

wetgever die bevoegdheid toe.
41

 Bij doelclausuleringen wijst het artikel doeleinden aan waarvan 

beperking is toegestaan en bij procedurele voorschriften dient er een verplichte procedure te worden 

gevolgd waardoor een beperking toelaatbaar kan zijn.
42

 

 

De beperkingsclausule uit art. 7 Gw is neergelegd in het begrip ‘behoudens ieders 

verantwoordelijkheid volgens de wet’. Dit competentievoorschrift houdt in dat slechts de wet in 

formele zin het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in lid een en twee, kan 

beperken; er bestaat geen mogelijkheid tot delegatie.
43

 De leden een en drie zijn strikter geformuleerd 

dan lid twee. Lid twee is ruimer geformuleerd door de bewoordingen ‘de wet regelt’, dit staat delegatie 

toe.
44

 De bovengenoemde beperkings-systematiek is van belang binnen de verticale relatie.  

 

Bij de horizontale relatie moet er echter aan andere voorwaarden voldaan worden wil er 

geconcludeerd worden of het grondrecht uit art. 7 beperkt kan worden. Hierbij moet onderscheid 

gemaakt worden tussen de directe en indirecte werking van de grondrechten. Bij de directe 

horizontale werking van de grondrechten geldt als uitgangspunt dat, wanneer burgers alleen bevoegd 

zijn de hun wederpartij toekomende grondwettelijke vrijheden te beperken, indien hen daarvoor een 

formeel wettelijke grondslag is gegeven, dit onverenigbaar zou zijn met de privaatrechtelijke 

partijautonomie. Het is onmogelijk in alle gevallen waarin een beperking van een grondrecht in een 

horizontale verhouding noodzakelijk blijkt te voorzien en een op die situatie gerichte wettelijke 

beperkingsgrondslag te bieden.
45

 Omdat er niet voor elke beperking een specifieke wettelijke 

grondslag is, kan binnen de horizontale werking ook art. 6:162 BW, de onrechtmatige daad, gezien 

worden als een beperkingsgrond van de uitoefening van een grondrecht. De onrechtmatige daad 

moet worden begrepen onder de clausule 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’.
46

  

 

Bij de indirecte horizontale werking wordt er echter niet aan het grondrecht zelf getoetst, maar worden 

de wettelijke voorschriften van het privaatrecht toegepast. Het grondrecht werkt alleen in die zin dat 

het invloed heeft op de uitleg van de privaatrechtelijke norm.
47

 In dit kader wordt bij de interpretatie 

van open privaatrechtelijke begrippen gekeken naar begrippen zoals ‘onrechtmatig’, ‘openbare orde 

en goede zeden’ en goed werkgeverschap. Wanneer dit in het geding is, dient er een 

belangenafweging te worden gepleegd, waarbij de uitoefening van het grondrecht een zwaarwegend 

                                                           
41

 E. Verhulp, de vrijheid van werknemers en ambtenaren, academisch proefschrift 1997, Den Haag SDU p. 32 
42

 www.wetenschapinfo.nl  zoeken  grondrechten 
43

 MvT, Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr 3, p.33 
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 A. Janssen & A. Nieuwenhuizen, uitingsdelicten, Deventer: Kluwer 2008 P. 26 
45

 E. Verhulp, de vrijheid van werknemers en ambtenaren, academisch proefschrift 1997, Den Haag SDU p. 36 
46

 Hr 5 juni 1987. NJ 1988, 702 (Goeree arrest). Dit in tegenstelling tot de verticale werking, daarbij is een 
beroep op art. 6:162 BW niet mogelijk, aangezien dit artikel onvoldoende duidelijk en specifiek is. 
47

 E. Verhulp, de vrijheid van werknemers en ambtenaren, academisch proefschrift 1997, Den Haag SDU p.22 
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belang vormt dat die open begrippen als het ware ‘inkleurt’.
48

 Het grondrecht zelf wordt dan niet in de 

belangenafweging betrokken.
49

 

Om die belangenafweging in horizontale verhoudingen te realiseren, is de heersende leer dat de 

achter de grondrechten liggende beginselen kunnen worden gebruikt om privaatrechtelijke normen 

nader in te vullen. Er moet dan gekeken worden naar de omstandigheden van het geval.  

 

Of er in horizontale verhouding terecht een grondrecht beperkt kan worden, is afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval. Uit die omstandigheden kan een aantal criteria worden gedistilleerd 

dat van belang is in het afwegingsproces. Bij de relatie tussen een werkgever en werknemer, welke 

van belang is bij de klokkenluidersproblematiek, is er sprake van een horizontale relatie. Enkele 

belangrijke criteria bij de belangenafweging zijn de aard van de rechtsbetrekking tussen de partijen, 

de aard van het grondrecht waar een beroep op wordt gedaan en de evenredigheid van het belang. 

Bij deze laatste wordt gebruik gemaakt van een evenredigheidstoets. Hierbij wordt gekeken naar de 

ernst van de inbreuk van het grondrecht, een weging van het belang van de inbreuk en de toetsing 

van de verhouding tussen het doel en de ernst van de inbreuk.
50

 Wanneer deze verhouding oneven-

redig is, zal de inbreuk onrechtmatig worden beschouwd.  

 

De beperkingssystematiek uit het EVRM is op andere wijze geregeld. Artikel 10 van het EVRM bevat 

enerzijds ruimere beperkingsmogelijkheden van de uitingsvrijheid, maar anderzijds door zijn strenge 

beperkingsclausules worden die mogelijkheden ingeperkt.
51

 Art. 10 lid 2 EVRM bevat een 

beperkingclausule in de vorm van doelcriteria. Beperking van art. 10 EVRM is derhalve mogelijk op 

grond van een van de opgesomde criteria: het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit 

of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van 

de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, 

om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de 

onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen. Tevens dient het te voldoen aan vier 

algemene voorwaarden: het dient bij wet te zijn voorzien, het moet nodig zijn in het belang van de 

bescherming van met name genoemde rechtsgoederen, nodig zijn in een democratische samenleving 

en zonder discriminatie toegepast.
52

 Het beperken van het recht uit art. 10 EVRM is ook binnen de 

rechtspraak aan de orde geweest. Het EHRM heeft bepaald dat van art. 10 EVRM afgeweken mag 

worden door de wet in formele en materiële zin, indien deze kenbaar en voldoende voorspelbaar zijn 

en dit noodzakelijk is in een democratische samenleving.
53

 Een beroep op art. 6:162 BW, de 

onrechtmatige daad, zou bij art. 10 EVRM, in tegenstelling tot art. 7 Gw mogelijk zijn, omdat dit 

voldoende gespecificeerd is binnen de jurisprudentie en daardoor voldoende kenbaar en 
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voorspelbaar is.
54

 Het vereiste, dat een beperking nodig moet zijn in een democratische samenleving, 

betekent dat dit slechts toegestaan is als het te beschermen belang gevaar zal lopen door de 

uitoefening van het grondrecht.
55

  

 

Art. 19 IVBPR lid 3 beperkt de vrijheid van meningsuiting voor zover dat nodig is wegens het belang 

van de rechten of de goede naam van anderen en het belang van de nationale veiligheid of ter 

bescherming van de openbare orde, volksgezondheid of goede zeden.
56

 De beperkingssystematiek, 

zoals deze geldt bij art. 10 EVRM, is van overeenkomstige toepassing bij art. 19 IVBPR.
57

 De 

bepalingen uit het IVBPR hebben rechtstreekse werking en burgers kunnen zich hier direct op 

beroepen voor de rechter. Het IVBPR heeft een eigen klachtencommissie, het VN-comité. De 

uitspraken hiervan zijn echter niet bindend. Door het gebrek aan harde, bindende jurisprudentie ten 

aanzien van het IVPBR wordt aan dit verdrag doorgaans minder waarde gehecht dan aan het EVRM. 

 

Voor het beperken van het recht op vrijheid van meningsuiting binnen de horizontale relatie zijn 

andere vereisten van belang. Uit de verdragsteksten blijkt dat beperking van de vrijheid van 

meningsuiting in horizontale relaties alleen mogelijk is ter bescherming van gerechtvaardigde 

belangen en als de beperking in redelijke verhouding staat tot het belang dat ermee gediend wordt.
58

 

Kortom: om te mogen beperken op grond van het EVRM en IVBPR dient er altijd een 

belangenafweging plaats te vinden, zowel binnen de horizontale als verticale relatie. 

 

Opvallend is dat er binnen de verticale relatie op grond van art. 7 Gw geen rechterlijke 

belangenafweging wordt gemaakt. Er kan slechts beperkt worden op grond van de wet in formele zin. 

Er wordt vanuit gegaan dat primair de formele wetgever de belangen afweegt en het resultaat hiervan 

in een zo specifiek mogelijke wettelijke norm vastlegt.
59

 Binnen de beperkingssystematiek van de 

verdragen is dit echter anders; daar vindt wel een belangenafweging plaats. De eis dat een beperking 

nodig moet zijn in een democratische samenleving is een belangrijk criterium voor de beoordeling van 

beperkingen van de vrijheid van meningsuiting. Deze eis wordt door het EHRM gebruikt als evenre-

digheidscriterium: de beperking dient evenredig te zijn aan het nagestreefde doel. Door die invulling 

van dit criteria wordt een model geschapen waarin een concrete belangenafweging plaats kan vinden. 

Deze kan weer worden gebruikt in horizontale verhoudingen.
60

 

 

Kern van het verschil tussen horizontale en verticale werking binnen de grondwet is, dat in verticale 

verhoudingen geen belangenafweging door de rechter meer plaats zal kunnen vinden, omdat die 

afweging aan de wetgever is voorbehouden. Bij de horizontale werking wordt er een onderscheid 
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gemaakt tussen direct en indirect en bij deze indirecte werking dient juist wel een belangenafweging 

plaats te vinden. In de literatuur worden bezwaren gemaakt tegen de indirecte horizontale werking. 

Het voornaamste bezwaar tegen de belangenafweging als wijze van beperking van direct werkende 

grondrechten in horizontale verhoudingen wordt aangevoerd dat deze leidt tot uitholling van de 

beperkingssystematiek in verticale verhoudingen. De primaire taak van de grondrechten kan daardoor 

gevaar lopen.
61

  

 

2.5 De werking van art. 7 Gw in de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst 

In deze paragraaf zal aandacht besteed worden aan de werking van art. 7 Gw in de privaatrechtelijke 

arbeidsovereenkomst. Allereerst zal er gekeken worden wat het doel is van een arbeidsovereenkomst 

en dat werknemers niet geheel vrij zijn in hun doen en laten. Vervolgens zal gekeken worden naar het 

beperken van het grondrecht door de contractuele en niet-contractuele geheimhoudingsplicht. Tot slot 

zal er aandacht besteed worden aan het begrip gekleurde werkgevers. Werknemers dienen in de 

uitoefening van hun functie, indien aan de orde, rekening te houden met de ‘kleur’ van de werkgever. 

Het gaat hier om werkgevers die bepaalde doelen nastreven zoals bijvoorbeeld politieke, 

godsdienstige of wetenschappelijke doelen. Het gaat om werkgevers die meer van hun personeel 

verwachten dan enkel hun taken goed uit te voeren. Ook hun levenswandel moet passen bij de 

identiteit van het bedrijf. Kortom: de werknemer moet zich dan onthouden van uitingen die met de 

boodschap van de werkgever in strijd zijn.
62

 

 

2.5.1 Doel van de arbeidsovereenkomst 

Een algemeen erkend beginsel in Nederland is dat partijen contractsvrijheid genieten bij het aangaan 

van een overeenkomst. Het staat een werkgever en werknemer vrij een arbeidsovereenkomst naar 

eigen inzien in te vullen. Door het aangaan van een arbeids-overeenkomst neemt een werknemer de 

verplichting op zich voor het verwezenlijken van het doel van de arbeidsovereenkomst. Het doel van 

de arbeidsovereenkomst is het verrichten van arbeid voor de werkgever. Hierbij gaat het om het 

bijdragen aan de realisatie van het doel wat een werkgever zich gesteld heeft.  

 

De relatie tussen werkgever en werknemer heeft veel weg van de relatie tussen burger en overheid. 

Er is sprake van ondergeschiktheid en besluitvorming waaraan een burger/ werknemer gebonden is. 

Het enige onderscheid dat gemaakt kan worden is, dat een werknemer vrijwillig een overeenkomst 

sluit, dit in tegenstelling tot de burger die van rechtswege gebonden wordt aan zijn overheid.
63

 

 

De ondergeschiktheid van een werknemer is voornamelijk van belang bij de vraag welke 

verplichtingen een werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst heeft jegens de werkgever 

en of er tussen partijen een overeengekomen beperking van de grondrechten toegestaan is. Een 

werknemer is in doen en laten jegens de werkgever niet volledig vrij. In het algemeen brengt 
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uitvoering van de arbeidsovereenkomst met de eisen van redelijkheid en billijkheid mee dat van de 

werknemer een zekere loyaliteit mag worden verwacht. Een werknemer dient zich te onthouden van 

gedragingen en uitingen die zijn werkgever kunnen schaden. In dit opzicht is er een spanningsveld 

tussen het grondrecht vrijheid van meningsuiting en de verplichtingen die voortvloeien uit de 

arbeidsovereenkomst. In sommige gevallen treedt een werknemer met vertrouwelijke informatie naar 

buiten. De vraag rijst dan of deze handeling van de werknemer in strijd is met de 

arbeidsovereenkomst die hij gesloten heeft met zijn werkgever. De vrijheid van meningsuiting kan in 

de arbeidsovereenkomst beperkt worden door een geheimhoudingsplicht. De vraag is in hoeverre 

een werknemer met informatie van de werkgever naar buiten mag treden in het kader van de vrijheid 

van meningsuiting, of kan dit beperkt worden door de contractuele geheimhoudingsplicht? 

 

2.5.2 De geheimhoudingsplicht in de arbeidsovereenkomst 

Bij de vrijheid van meningsuiting in de horizontale verhouding wordt er gekeken naar de verhouding 

tussen werkgever en werknemer. Deze verhouding speelt een belangrijke rol met betrekking tot de 

klokkenluider. In paragraaf 2.4 werd duidelijk hoe het grondrecht vrijheid van meningsuiting beperkt 

kan worden volgens de beperkingssystematiek van de grondwet. Dit recht kan echter ook op andere 

manieren beperkt worden. Een van deze manieren is het opnemen van de geheimhoudingsplicht in 

de arbeidsovereenkomst.  

 

Allereerst wat algemene informatie over de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht is de 

plicht tot geheimhouding van in vertrouwen verstrekte gegevens. Werknemers kunnen een 

geheimhoudingsplicht hebben op grond van hun beroep, anderen op grond van een ambt dat zij 

bekleden, of vanwege een wettelijk voorschrift dat de geheimhouding regelt. Geheimhouding kan ook 

afgesproken worden in een overeenkomst.
64

 Indien er een geheimhoudingsplicht opgenomen wordt in 

de arbeidsovereenkomst geeft dit vaak drie zaken aan: welke gegevens er onder de 

geheimhoudingsplicht vallen, hoelang de plicht duurt en tegenover wie deze al dan niet geldt.
65

 

Schending van de geheimhoudingsplicht kan een boete opleveren, een dringende reden voor ontslag 

op staande voet op grond van art. 7:678 lid 2 onder i BW, een onrechtmatige daad op grond van art. 

6:162 BW en tot slot kan er op grond van art. 272 en 273 WvSr schending van de 

geheimhoudingsplicht strafrechtelijk gesanctioneerd worden.
66

  

 

De geheimhoudingsplicht van een werknemer kan op twee manieren in een arbeids-overeenkomst 

doorwerken. Allereerst kan deze plicht doorwerken in het kader van het goed werknemerschap. Dit 

zal besproken worden in paragraaf 2.5.3.  In het tweede geval kan de geheimhoudingsplicht specifiek 

overeengekomen zijn in de arbeidsovereenkomst. Er moet dan aan drie voorwaarden worden 

voldaan. Het moet uitdrukkelijk overeengekomen zijn, tussen partijen is een vergelijkbare 
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machtspositie en het beding moet proportioneel en evenredig zijn.
67

 Met de proportionaliteit en 

evenredigheid van het beding, kan worden bepaald hoe ver de geheimhoudingsplicht uit de 

arbeidsovereenkomst reikt. Is het bijvoorbeeld gericht op het op geen enkele wijze “buiten” de 

onderneming brengen van informatie, of is het bijvoorbeeld dat informatie slechts niet aan derden 

mag worden doorgegeven?
68

 Om te oordelen of een beding proportioneel en evenredig is, moet er 

gekeken worden naar de omstandigheden van het geval. Enkele belangrijke criteria daarbij zijn de 

aard van de rechtsbetrekking tussen de partijen, de aard van het grondrecht waar een beroep op 

wordt gedaan en de evenredigheid van het belang. Bij deze laatste wordt gebruik gemaakt van een 

evenredigheidstoets, dit is besproken in paragraaf 2.4.  

 

Indien er een contractuele bepaling is opgenomen in het kader van de geheimhoudings-plicht, kan 

een werkgever zich hier niet altijd terecht op beroepen. Bij de vraag of een werknemer in strijd heeft 

gehandeld met de geheimhoudingsplicht, dient de rechter aan de hand van een belangenafweging te 

bepalen of de uitingen van de werknemer toelaatbaar zijn. Het feit dat er een bepaling in de 

arbeidsovereenkomst bedongen is, zal in het kader van de belangenafweging geen doorslaggevende 

betekenis hebben. In sommige gevallen dient voorrang gegeven te worden aan bepaalde plichten en 

belangen, waardoor schending van de geheimhoudingsplicht geaccepteerd is.
69

 Er zal beoordeeld 

moeten worden of de werkgever een dusdanig groot belang heeft bij het voorkomen van uitlatingen 

door de werknemer, dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting is gerechtvaardigd.
70

 Bij de 

belangenafweging kan rekening gehouden worden met de kleur van de werkgever.
71

 Dit wordt 

besproken in paragraaf 2.6.3.  

 

Het schriftelijk overeenkomen van een geheimhoudingsplicht heeft meer consequenties dan op het 

eerste gezicht lijkt. Het heeft namelijk niet alleen betrekking op geheimen, maar ook op algemene 

gegevens.
72

 In het jurisprudentieonderzoek zal duidelijk naar voren komen welke belangen een 

rechter afweegt om te concluderen of een werknemer een ontoelaatbare uiting heeft gedaan en in 

strijd heeft gehandeld met zijn geheimhoudingsplicht.  
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2.5.3 Geen geheimhoudingsplicht in de arbeidsovereenkomst 

In de vorige paragraaf is besproken hoe de geheimhoudingsplicht doorwerkt in de 

arbeidsovereenkomst. In sommige gevallen is er echter geen sprake van een geheimhoudingsplicht. 

Indien er geen geheimhoudingsplicht opgenomen is in de arbeidsovereenkomst, wil dit nog niet 

zeggen dat een werknemer alles mag zeggen wat hij wil. Een werknemer dient zijn uitingen in dat 

geval te beperken op grond van de bepaling dat een werknemer zich heeft te gedragen zoals het een 

goed werknemer betaamt.
73

 De in art. 7:611 BW neergelegde verplichting van een werknemer om 

zich als goed werknemer te gedragen brengt mee dat hij in beginsel tegenover zijn werkgever is 

gehouden tot discretie en loyaliteit. Dit geldt ook indien de werknemer van mening is dat binnen de 

organisatie sprake is van een misstand die in het algemeen belang dient te worden bestreden.
74

 

Uitingen van de werknemer die de goede uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk in de 

weg staan zou een werkgever niet zonder meer hoeven te tolereren.
75

 Het begrip ‘goed 

werknemerschap’ is een open norm, hierdoor kan het onduidelijk zijn welke grenzen er voor 

werknemers zijn met betrekking tot geheimhoudingsplicht. In welke mate een werknemer zich 

terughoudend op dient te stellen is vooralsnog onduidelijk, maar moet echter niet te ruim worden op-

gevat. Slechts een uiting die in onevenredige mate is gericht op de behartiging van eigen belangen 

ten koste van die van de werkgever zal in een belangenafweging het onderspit moeten delven. Of 

een werknemer zich als goed werknemer heeft gedragen, is afhankelijk van de omstandigheden van 

het geval. Dit zal tot uitdrukking komen in een belangenafweging.  

 

Tot slot kan een werknemer uitingen doen in de werksfeer, maar ook in de privésfeer. Dit kan van 

belang zijn voor het beperken van de grondrechten van de werknemer. Een werkgever komt niet het 

recht toe om van zijn werknemers te verlangen dat zij voorafgaand aan een uiting, die geen relatie 

heeft met de te verrichten arbeid, toestemming nodig hebben. Dit is in strijd met art. 7 Gw, het verbod 

op censuur. Als een uiting van een werknemer gedaan wordt in het kader van de opgedragen arbeid, 

dan ligt dit anders. In dat geval kan een werkgever eisen stellen. Wanneer dit gebeurt, kan de 

invulling van het begrip ‘goed werknemerschap’ de werking van het grondrecht doorkruisen.
76

 

 

Kortom, ook als een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst ontbreekt, dient een 

werknemer zich op grond van art. 7:611 BW te beperken in zijn uitingen. 

 

2.5.4 Gekleurde werkgever 

Een werkgever kan een bepaalde ‘kleur’ hebben. Hierbij kan gedacht worden aan nastreven van 

politieke, confessionele, charitatieve, opvoedkundige, wetenschappelijke of kunstzinnige doelen. 

Wanneer een werkgever een bepaalde kleur heeft, kan dit gevolgen hebben voor zijn werknemers en 

de functies die zij uitdragen. Een werknemer dient zich in dat geval op het maatschappelijk gebied 

waarop de werkgever actief is, zoveel mogelijk te onthouden van het doen van uitingen die met de 
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kleur van de werkgever in strijd kunnen zijn.
77

 Het is niet eenvoudig een gekleurde werkgever te 

definiëren. Iedere werkgever kan wel gekleurd worden als daarmee wordt bedoeld dat hij een 

maatschappelijke visie heeft.
78

 Soms kan het voorkomen dat een werkgever en een werknemer 

tijdens een conflict beiden een beroep doen op een grondrecht. In dat geval dient er naar 

omstandigheden van het geval beoordeeld te worden.
79

  

 

Bij het afwegen van de belangen tijdens een conflict is het de vraag in welke mate een werknemer 

gebonden is aan de kleur van de werkgever. Hierover zijn verschillende opvattingen. De regering stelt 

dat van een werknemer verwacht mag worden dat hij de kleur van de werkgever onderschrijft, ofwel 

de werknemer moet positief staan en een duidelijke aanhanger zijn van de instelling, zoals dit in de 

statuten/reglement is omschreven.
80

 In sommige wetgeving is bepaald dat een werknemer zich moet 

onderschrijven aan de kleur van de werkgever, die eis kan slechts gesteld worden aan werknemers 

die in medezeggenschapsorganen gekozen worden
81

, welke gedachte ook voor werknemers die 

vertegenwoordigende of gezichtsbepalende functies vervullen is geopperd. De vraag die gesteld kan 

worden is of een werkgever onderschrijving van de werknemer mag verlangen, of is alleen respect 

voldoende? Aangezien er geen algemene specifieke wetgeving is die stelt dat een werknemer zich 

moet onderschrijven aan de kleur van de werkgever, is respect voor de doelstellingen van de 

werkgever voldoende. Of een werknemer in volle overtuiging achter de opvattingen van de werkgever 

staat, doet niet ter zake.
82

 Schuijt is van mening dat een werkgever niet van zijn werknemers mag 

verlangen dat die de doelstellingen van de instelling of onderneming onderschrijft. Volstaan kan 

worden van de werknemer te vragen dat hij deze doelstelling respecteert, oftewel, dat hij bereid is 

zich te richten naar het belang van de onderneming of instelling en in redelijkheid wil meewerken aan 

de realisering van de doelstelling en de identiteit geen afbreuk wil doen.
83

 Met deze mening van 

Schuijt kan ik mij verenigen.  

 

Met betrekking tot het privégedrag van een werknemer gaat dit een werkgever in beginsel niet aan
84

, 

tenzij deze gedragingen het goed verrichten van de arbeidsovereen-komst in de weg staan of de 

belangen van de werkgever op dusdanige wijze schaadt dat voortzetting van de overeenkomst niet 

mogelijk is.
85

 De kleur van de werkgever kan binnen de klokkenluidersjurisprudentie van belang zijn 

om te constateren of een werknemer zich ontoelaatbaar heeft geuit of juist niet. 
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2.6 Vrijheid van meningsuiting in verticale verhouding 

In deze volgende paragraaf zal aandacht besteed worden aan de vrijheid van meningsuiting in de 

verticale verhouding. Hierbij wordt gekeken naar de relatie ambtenaar en werkgever. De overheid is 

een bijzondere werkgever. Door deze bijzondere positie heeft de ambtenaar ook een andere positie 

dan werknemers. De ambtenaar verricht namelijk de taken die de overheid vaststelt.
86

 Er zijn 

verschillende soorten ambtenaren: rijks-, provincie- en gemeenteambtenaren, politieambtenaren, 

militaire ambtenaren, ambtenaren in dienst van publiekrechtelijke bestuursorganen en werknemers in 

dienst bij private ondernemingen.  

 

2.6.1 Ambtenaren en werkgever 

In art 109 Gw heeft de wetgever regelingen vastgesteld waarin de rechtspositie van ambtenaren is 

geregeld.
87

 De vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in art. 7 van de Grondwet, geldt ook voor 

ambtenaren. In artikel 125a lid 1 van de Ambtenarenwet is voor ambtenaren echter een beperking 

geregeld op het in art. 7 van de Grondwet verankerde recht van vrijheid van meningsuiting. 

Uitoefening van dit recht is slechts toegestaan voor zover de goede vervulling van de functie en de 

goede functionering van de openbare dienst zijn verzekerd.
88

  

 

Lid 1 van art. 125a Aw bevat een functioneringsnorm. De functioneringsnorm geeft aan de ene kant 

de grens die de ambtenaar niet mag overschrijden
89

 en aan de andere kant de waarborg dat het 

bevoegd gezag deze norm niet mag overschrijden.
90

 Uit dit artikel blijkt dat het beperken van art. 7 

Gw niet mogelijk is, zolang de ambtenaar bij het functioneren de dienst waarbij hij werkzaam is, niet 

schaadt. Of een ambtenaar de dienst schaadt, kan pas achteraf worden getoetst.
91

 Enkele 

handvatten die kunnen helpen bij dit toetsen of art 125a Aw is overschreden, zijn opgenomen in 

aanwijzing 15 Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren: 

 

a. de afstand tussen de functie van de betrokken ambtenaar en het beleidsterrein waarover de 

uitlatingen zijn gedaan; 

b. de politieke gevoeligheid van de materie; 

c. het tijdstip waarop de uitspraken worden gedaan; 

d. de wijze waarop de uitspraken zijn gedaan; 
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e. de voorzienbaarheid van de schadelijkheid ten tijde van de uitspraken; 

f. de ernst en de duur van de door de uitspraken ontstane problemen voor de dienstvervulling 

van de betrokken ambtenaar of het functioneren van de openbare dienst, voor zover in 

verband staat met diens dienstvervulling.  

 

De norm uit art. 125a Aw geldt voor de openbaring van persoonlijke opvattingen van de ambtenaar. 

Uitlatingen die de ambtenaar overeenkomstig de opdracht van diens bevoegd gezag doet, vallen niet 

onder deze norm.
92

 Een ambtenaar die de norm van 125a Aw overtreedt, maakt zich schuldig aan 

plichtsverzuim en kan om die reden disciplinair worden gestraft. Een disciplinaire straf kan variëren 

van schriftelijke berisping tot ontslag.
93

 Daarbij wordt gelet op de ernst van de normovertreding en de 

persoon van de dader. Alvorens daartoe over te gaan, wint het bevoegd gezag het advies in van de 

Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren.
94

 

 

De vrijheid van meningsuiting van ambtenaren in de privésfeer komt de laatste tijd steeds vaker aan 

de orde. Zo laten ambtenaren zich steeds vaker horen via Twitter, Facebook, discussiegroepen en 

blogs.
95

 Om hieromtrent regels te kunnen stellen is er een richtlijn ontwikkeld. De 

Rijksvoorlichtingsdienst heeft deze taak op zich genomen en ‘Uitgangspunten online communicatie 

rijksambtenaren’ opgesteld. 

Enkele criteria uit de richtlijn waaraan getoetst kan worden of een ambtenaar zich ontoelaatbaar uit 

zijn: 

- de afstand tussen de functie en het beleidsterrein waarover je de uitlatingen hebt gedaan; 

- de politieke gevoeligheid van het onderwerp; 

- het tijdstip van de uitspraken; 

- de manier waarop je de uitspraken hebt gedaan; 

- eventuele schadelijkheid ten tijde van de uitspraken was te voorzien geweest; 

- ernst en duur van de problemen voor de dienstvervulling van de ambtenaar of de openbare 

dienst. 

 

Mijns inziens kunnen deze criteria ook gehanteerd worden voor uitingen anders dan door middel van 

internet. In hoofdstuk drie zal een uitgebreid jurisprudentie-onderzoek plaatsvinden. Aan de hand van 

dit onderzoek zullen conclusies getrokken worden, in welke gevallen een ambtenaar zijn 

geheimhoudingsplicht in het kader van art. 125a Aw overschrijdt, of in welke andere gevallen 

geconcludeerd kan worden dat een werknemer zich ontoelaatbaar heeft geuit 
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2.7 Conclusie 

Het grondrecht vrijheid van meningsuiting is niet alleen te vinden in de Nederlandse grondwet, ook 

internationale verdragen zoals het EVRM en het IVPR bevatten hierover een bepaling. Grondrechten 

kunnen ingedeeld worden in klassieke en sociale grondrechten. Bij de klassieke grondrechten dient 

de overheid zich zo min mogelijk in te mengen in de vrijheden van burgers. Bij de sociale 

grondrechten is optreden van de overheid juist vereist. Het grondrecht vrijheid van meningsuiting kan 

geplaatst worden in de categorie klassieke grondrechten.  

 

Grondrechten kunnen horizontaal en verticaal werken. Bij de horizontale werking gaat het over het 

toepassen van de grondrechten tussen burgers onderling. Over verticale werking wordt gesproken als 

er een grondrecht in het geding is tussen overheid en burger. De grondrechten zijn echter niet 

onvoorwaardelijk en kunnen beperkt worden. Binnen de verticale relatie kent het Nederlands systeem 

drie typen van beperkings-clausuleringen: competentieclausuleringen, doelclausuleringen en 

procedure-voorschriften.
96

 Art. 7 Gw kan beperkt worden door de woorden ‘behoudens ieders 

verantwoordelijkheid volgens de wet’. Alleen de wet in formele zin kan de vrijheid uit art. 7 Gw aan 

banden leggen. Binnen een horizontale relatie wordt hier geen gebruik van gemaakt. In dat geval 

dient er gekeken te worden naar de omstandigheden van het geval. Enkele belangrijke criteria daarbij 

zijn de aard van de rechtsbetrekking tussen de partijen, de aard van het grondrecht waar een beroep 

op wordt gedaan en de evenredigheid van het belang. 

 

Binnen de horizontale relatie, kan de vrijheid van meningsuiting op twee manieren worden beperkt. 

Dit kan gebeuren door een contractuele beperking zoals de geheimhoudingsplicht in de 

arbeidsovereenkomst of door een beroep te doen op het goed werknemerschap. Bij de 

overeengekomen geheimhoudingsplicht moet er voldaan worden aan drie vereisten: het moet 

uitdrukkelijk overeengekomen zijn, tussen partijen is een vergelijkbare machtpositie en het beding 

moet proportioneel en evenredig zijn. Of een werknemer zich ontoelaatbaar heeft geuit, zal 

afgewogen worden aan de hand van omstandigheden van het geval, de aard van de 

dienstbetrekking, de aard van het grondrecht waar een beroep op wordt gedaan en de ernst van de 

inbreuk op het grondrecht. Mocht er geen geheimhoudingsplicht in de arbeidsovereenkomst 

opgenomen zijn, wordt er gekeken naar het goed werknemer en werkgeverschap uit art. 7:611 BW.  

Binnen de verticale relatie is er voor ambtenaren een beperking neergelegd op art. 7 Gw. Art. 125a 

Aw beperkt de vrijheid van meningsuiting. Een ambtenaar dient zich te onthouden van openbaring 

indien hierdoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst 

niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. In ‘aanwijzing Externe Contacten Rijksambtenaren’ zijn criteria 

opgenomen die handvatten kunnen bieden om te toetsen of een ambtenaar zich ontoelaatbaar heeft 

geuit. Mocht dit het geval zijn, maakt een ambtenaar zich schuldig aan plichtsverzuim en kan hij 

disciplinair gestraft worden. Tevens zie je steeds vaker dat ambtenaren zich uiten via internet. In 

uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren’, zijn criteria opgesteld wanneer een ambtenaar 

zich ontoelaatbaar uit.   

                                                           
96

 MvT, Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr 3, p 16  



26 
 

Hoofdstuk 3 

De huidige tendens binnen de rechtspraak 

 

In dit hoofdstuk zal gekeken worden wat de huidige tendens is binnen de rechtspraak met betrekking 

tot de klokkenluider. Aan de hand van de beschikbare jurisprudentie zal gekeken worden of en hoe de 

rechter een afweging maakt tussen enerzijds het grondwettelijk recht van vrijheid van meningsuiting 

en de verplichtingen van de werknemer en anderzijds de betrokken belangen van de werkgever.
97

 

Hierbij staat centraal aan welke criteria de rechter toetst, oftewel, op welke wijze weegt de rechter de 

betrokken belangen af. Hierbij kan gedacht worden aan het belang van de werknemer, werkgever, 

ondernemingsbelang, financieel belang, maatschappelijk belang en het algemeen belang. Deze 

gegevens zullen verzameld worden aan de hand van nationale en Europese jurisprudentie. Er zal 

allereerst aandacht besteed worden aan de Europese jurisprudentie. Het EVRM heeft directe 

werking, waardoor dit verdrag en de uitspraken van het EHRM ook binnen de Nederlandse 

jurisprudentie als leidraad dienen te gelden. Vervolgens zal de nationale jurisprudentie behandeld 

worden. 

 

3.1 Europese jurisprudentie 

In deze paragraaf zal aandacht besteed worden aan de Europese klokkenluidersjurisprudentie. Hierbij 

zullen uitspraken van het EHRM en het Hof van Justitie behandeld worden. Binnen de uitspraken kan 

er onderscheid gemaakt worden tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke uitspraken. Allereerst 

zal de publiekrechtelijke jurisprudentie behandeld worden, gevolgd door de privaatrechtelijke 

uitspraken. Zoals in hoofdstuk twee paragraaf 2.4 besproken is, kent art. 10 EVRM een 

beperkingsclausule. Beperking van art. 10 EVRM is slechts mogelijk indien het voldoet aan vier 

algemene voorwaarden: de beperking dient bij wet te zijn voorzien
98

, er moet een legitiem doel mee 

worden nagestreefd en het moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving.
99

 In deze 

paragraaf zal gekeken worden of het Hof deze criteria toepast en welke belangenafweging in dat 

kader gemaakt wordt. 

 

3.1.1 Publiekrechtelijke jurisprudentie EHRM 

In de zaak Vogt/Duitsland uit 1995 wordt een werkneemster ontslagen omdat zij politiek gezien niet 

loyaal zou zijn aan de grondwet.
100

 De werkneemster is politiek betrokken bij de Deutsche 

Kommunistische Partei, dit levert op grond van de ambtenarenwet van Nedersaksen strijdigheid met 

de loyaliteit aan de grondwet op. Het Hof overweegt dat ambtenaren niet buiten de bescherming van 

het EVRM vallen. De inmenging is bij de wet voorzien, namelijk de ambtenarenwet van Nedersaksen. 

Het Hof moet ten aanzien van het criterium 'noodzakelijk in een democratische samenleving' 

vaststellen of het ontslag van de eiseres beantwoordt aan klemmende sociale eisen ('a pressing 
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social need') en of het ontslag proportioneel is in relatie tot het nagestreefde legitieme doel. Het Hof 

overweegt dat de door de Duitse regering naar voren gebrachte redenen voor de inmenging in de 

vrijheid van meningsuiting zeker relevant zijn, maar dat die redenen niet voldoende zijn om 

overtuigend vast te stellen dat het ontslag noodzakelijk was in een democratische samenleving. Het 

EHRM acht niet bewezen dat Vogt haar leerlingen negatief beïnvloed of 

geïndoctrineerd heeft. De noodzaak om de leerlingen onder haar invloed vandaan te halen was niet 

dringend, aangezien werkneemster pas jaren later werd ontslagen nadat de disciplinaire stappen in 

gang gezet waren. Daarbij is het niet bewezen geacht dat de onderwijzeres in school of daarbuiten 

anticonstitutionele standpunten heeft ingenomen of zich eigen heeft gemaakt. Het feit dat de DKP niet 

verboden verklaard is, maakte het gedrag van Vogt niet onwettig.
101

 Volgens het Hof moet de 

conclusie luiden dat het ontslag van de eiseres disproportioneel was ten aanzien van het 

nagestreefde legitieme doel. In deze zaak is duidelijk te zien dat het Hof de beperkingsclausule toetst 

en aan de hand daarvan een belangenafweging maakt.  

In het geding zijnde belangen: 

 geen negatieve beïnvloeding leerlingen; 

 geen dringende noodzaak leerlingen onder invloed onderwijzeres weg te halen; 

 niet bewezen dat onderwijzeres anticonstitutionele standpunten heeft ingenomen. 

 

In de zaak Diego Nafria/Spanje stelt het EHRM: hoe hoger de positie van de ambtenaar, des te 

minder hij zich kan permitteren.
102

 De werknemer is in dienst als  ambtenaar van de Nationale Bank in 

Spanje en wordt ontslagen wegens klokkenluiderspraktijken.
103

 De vergunning van deze instelling 

wordt daarop ingetrokken. De bank heeft vervolgens een disciplinaire procedure tegen de werknemer 

aangespannen en de werknemer krijgt voor twee jaar een verbod opgelegd om bestuursfuncties 

binnen een bank te vervullen. Uit woede over de gang van zaken schrijft hij een brief aan de 

inspecteur waarin hij enerzijds klaagt over de gang van zaken tijdens de procedure en anderzijds een 

aantal namen noemt van hoge functionarissen binnen de bank van Spanje die zich volgens hem 

schuldig hebben gemaakt aan ernstige onregelmatigheden. Hij zendt de brief aan een aantal 

collega’s en legt hem binnen de bank ter inzage neer. Dit leidt tot ontslag. De werknemer dient een 

klacht in bij het EVRM omdat in voorgaande ontslagprocedure de werkgever in het gelijk werd 

gesteld. Het EHRM stelt vast dat het ontslag een inbreuk is op de vrijheid van meningsuiting van de 

werknemer. De inbreuk is voorzien bij de wet, er wordt een legitiem doel mee nagestreefd, namelijk 

het beschermen van de reputatie en de rechten van anderen. Tevens voldoet het aan de eis 

‘noodzakelijk in een democratische samenleving’. Daarbij is vooral van belang dat de uitlatingen van 

de werknemer niet zijn gedaan in het kader van een publiek debat over een kwestie van algemeen 

belang, maar als een persoonlijke aanval op functionarissen bij zijn werkgever. Verder heeft de 

werknemer geen bewijs geleverd van zijn beschuldigingen en heeft hij deze niet impulsief mondeling 

                                                           
101

 N. van den Hoff, Academisch proefschrift, geen betere censuur dan zelfcensuur, vrijheid van meningsuiting 
in sociale media voor privemeningen van ambtenaren, Academisch proefschrift, Leiden 2011 p. 33 
102

 N. van den Hoff, Academisch proefschrift, geen betere censuur dan zelfcensuur, vrijheid van meningsuiting 
in sociale media voor privemeningen van ambtenaren, Academisch proefschrift, Leiden 2011 p. 38 
103

 EHRM 14 maart 2002, JAR 2002, 137 (Diego Nafria/Spanje) 



28 
 

geuit, maar weloverwogen op schrift gesteld. Hij is daarmee de grenzen van het legitiem uitoefenen 

van kritiek te buiten gegaan, waardoor de inbreuk van de bank geoorloofd was en er geen sprake is 

van schending van art. 10 EVRM. In deze zaak trekt de klokkenluider wel aan het kortste eind. Dit is 

echter pas vastgesteld na het nauwkeurig afwegen van de in het geding zijnde belangen.  

In het geding zijnde belangen: 

 uitingen waren een persoonlijke aanval op de functionarissen; 

 geen bewijs van beschuldigingen; 

 uiting weloverwogen op schrift gesteld. 

 

Het toepassen van de beperkingsclausule is ook duidelijk zichtbaar in de zaak van Gulja/Moldavië.
104

  

Hier is een ambtenaar in dienst van het openbaar ministerie in Moldavië en heeft interne informatie 

over intimidatie van officieren van justitie aan de pers gegeven, na een oproep van de President om 

zo de corruptie te bestrijden. Tevens overhandigt hij enkele brieven aan een landelijk dagblad. De 

informatie die werknemer prijsgeeft gaat over onbehoorlijk gedrag van hoge overheidsfunctionarissen  

en de houding van de regering ten aanzien van mishandelingen door de politie. De werknemer wordt 

uiteindelijk ontslagen. De inbreuk van de vrijheid van meningsuiting, het ontslag, is bij de wet 

voorzien, namelijk een bepaling in de Moldavische arbeidswet en het diende een legitiem doel, 

namelijk het voorkomen dat informatie zou worden onthuld die in vertrouwen was ontvangen. 

Vervolgens wordt bekeken of het noodzakelijk was in een democratische samenleving. Hierbij stelt 

het Hof dat een werknemer de verplichting heeft tot loyaliteit en discretie in relatie tot de werkgever. 

Een ambtenaar kan in aanraking komen met interne, vertrouwelijke informatie waarvan de 

openbaarmaking een zwaarwegend publiek belang kan dienen en volgens het hof dient het 

signaleren van illegaal gedrag binnen de organisatie door een ambtenaar of werknemer in de 

publieke sector bescherming. Er moet echter wel eerst intern gemeld worden alvorens informatie te 

onthullen aan publiek. Andere factoren die meegewogen worden zijn: het belang bij de onthulde 

informatie, authenticiteit van de informatie, schade die de autoriteiten leiden, de goede trouw en het 

opleggen van een sanctie. Gelet op het bovenstaande oordeelt het Hof dat de inbreuk op de vrijheid 

van meningsuiting niet ’noodzakelijk is in de democratische samenleving’ en dat art. 10 EVRM 

geschonden is. Van doorslaggevend belang hierbij was dat de informatie die bekend is gemaakt, zeer 

belangrijke zaken weergeeft, welke in een democratische samenleving binnen de reikwijdte van het 

publieke debat vallen. Het Hof oordeelt dat het publieke belang bij het kennis nemen van de 

informatie zo zwaar weegt dat dit opweegt tegen het belang van het behoud van vertrouwen van het 

publiek in het openbaar ministerie. 

In het geding zijnde belangen: 

 het melden van illegaal gedrag verdiend bescherming; 

 eerst intern melden alvorens informatie te onthullen; 

 belang bij de onthulde informatie; 

 authenticiteit van de informatie; 
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 schade; 

 goede trouw; 

 de opgelegde sanctie. 

 

In deze drie zaken wordt duidelijk getoetst aan de beperkingsclausule van art. 10 EVRM; de 

inmenging moet bij wet zijn voorzien, deze moet een legitiem doel hebben in de zin van art 10 lid 2 

EVRM en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Om te bepalen of een inbreuk 

gerechtvaardigd is, wordt er door het Hof gebruik gemaakt van  een uitvoerige belangenafweging. 

Wie in het kader van deze belangenafweging in het gelijk wordt gesteld, is afhankelijk van de feiten 

en omstandigheden van het geval. De zaak Gulja/Moldavië laat duidelijk zien welke factoren er bij 

deze belangenafweging een rol kunnen spelen. Deze uitspraak zou een goed voorbeeld kunnen zijn 

hoe de belangenafweging in andere zaken vormgegeven zou kunnen worden. In twee zaken is art. 10 

EVRM door de werkgever geschonden en geniet de werknemer een zekere bescherming. In de zaak 

Diego Nafria/Spanje wordt de werknemer echter wel in het ongelijk gesteld. De klokkenluider trekt 

derhalve niet altijd aan het kortste eind. In de volgende paragraaf zal gekeken worden of het EHRM 

bij de privaatrechtelijke jurisprudentie aan dezelfde beperkingsclausule toetst. 

 

3.1.2 Privaatrechtelijke jurisprudentie EHRM 

Fuentes Bobo is vanaf 1971 in dienst van de Spaanse omroep (R)TVE. De Spaanse overheid heeft er 

voor gekozen, onder erkenning van de publieke taak daarbij, de radio- en televisie-uitzendingen te 

laten verzorgen door een privaatrechtelijke organisatie, de RTVE.
105

 Werknemer is regisseur van een 

dagelijks televisiemagazine, waarvan de uitzending in december 1992 wordt gestopt. Werknemer 

krijgt geen andere werkzaamheden toebedeeld met het gevolg dat de werknemers van de TVE 

massaal de straat op gaan om te protesteren tegen voorgenomen reductie van arbeidsplaatsen. Als 

klap op de vuurpijl schrijft Fuentes met een collega  een kritisch artikel over het management van 

deze omroep. Fuentes wordt op een andere locatie tewerkgesteld en schrijft vervolgens een hatelijk  

bericht naar de onderdirecteur, welke hij vervolgens ook binnen de vestiging waar hij werkzaam is 

verspreid. Hij werd daarom disciplinair gestraft. Hierop gaf hij commentaar in een televisieprogramma, 

hetgeen tot zijn ontslag leidde.
106

 Fuentes Bobo gaat in beroep tegen het ontslag, in eerste instantie 

wint hij dit, maar in hoger beroep wordt dit vonnis vernietigd. Ook het Spaanse constitutionele Hof 

concludeert dat de uitlatingen van werknemer niet gerechtvaardigd kunnen worden. Deze beslissing 

legt Fuentes Bobo vervolgens voor aan het EHRM. Het EHRM oordeelde in deze zaak wel dat het 

recht op meningsuiting was geschonden. Ook hierbij toetst het Hof aan de beperkingsclausule. Het 

ontslag van werknemer is een beperking van art. 10 EVRM en is bij de wet voorzien en dient een 

legitiem doel, namelijk de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen. Wat betreft 

de noodzakelijkheid in de democratische samenleving onderzoekt het Hof of de beperking een 

dringende maatschappelijke behoefte heeft, proportioneel is ten opzichte van het beschermde 
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legitieme doel en of de door de nationale rechters aangedragen redenen voor de beperking relevant 

en voldoende zijn. Van belang daarbij vond het Hof dat de kritische uitlatingen waren gedaan in het 

kader van een arbeidsconflict en dat ze spontaan waren geuit in een talkshow, waardoor werknemer 

niet lang heeft kunnen nadenken over de inhoud van deze woorden. Verder had de omroep geen 

rectificatie of iets dergelijks gevorderd, waardoor het Hof stelt dat het met de belediging wel mee viel. 

Het Hof beslist dat de redenen voor de beperking relevant zijn, maar niet voldoende om de beperking 

te doen beantwoorden aan een dringende maatschappelijke behoefte. De gebruikte woorden van 

werknemer zijn volgens het Hof niet schadelijk voor de reputatie van anderen. Tevens stelt het Hof 

dat de uitingen van werknemer zijn gedaan in het kader van het algemeen belang. Tot slot is er geen 

proportionaliteit tussen de opgelegde sanctie en het beschermde legitieme doel. Het Hof overweegt 

dat Fuentes Bobo de zwaarst mogelijke sanctie is opgelegd, te weten ontslag. Gezien de leeftijd en 

de diensttijd van Fuentes Bobo acht het Hof deze straf niet proportioneel.
107

 Een minder ernstige straf 

had wel op zijn plaats kunnen zijn Art. 10 EVRM is geschonden.  

In het geding zijnde belangen: 

 kritische uitlatingen waren spontaan geuit (niet lang over nagedacht); 

 geen rectificatie gevorderd, waaruit blijkt dat beledigingen meevielen; 

 gebruikte woorden in uiting niet schadelijk voor reputatie van anderen; 

 uitingen zijn gedaan in het kader van het algemeen belang; 

 Straf disproportioneel. 

 

De zaak Fuentes Bobo vs. Spanje wijkt niet heel erg af van die van Diego Nafria. Ook in deze zaak 

was geen sprake van een belangwekkend publiek debat. Het belangrijkste verschil is dat Diego Nafria 

zijn uitlatingen welbewust op schrift had gesteld, terwijl die van Fuentes Bobo spontaan in een 

gesprek waren gedaan.
108

 De vraag die gesteld kan worden is of er dermate verschil zit tussen 

werknemers die een uiting doen met voorbedachten rade of dat er sprake is van ‘slip of the tongue’. 

Mijns inziens zit hier een belangrijk verschil in en daarom wordt in beide uitspraken anders beslist. 

Het met voorbedachten rade opstellen van  kritische uitlatingen wordt daarom derhalve zwaarder 

bestraft. Wel moet in elke zaak de belangenafweging zorgvuldig worden uitgevoerd. In welk voordeel 

deze afweging uitvalt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 

 

In het arrest Aguilera Jiménez e.a. t. Spanje ziet het EHRM wederom geen probleem in het ontslag 

van enkele werknemers die zich hebben verenigd in een ‘alternatieve’ vakbond.
109

  Zij hebben 

meegewerkt aan een vakbondsmagazine met beledigende kritiek op de bedrijfsleiding. Tussen een 

aantal werknemers en de industriële bakkerij Panrico bestaat al jaren een juridische discussie over de 

aard van de arbeidsverhouding. In een door de vakbond uitgegeven nieuwsbrief, waarvoor de 

‘alternatieve’ vakbond redactioneel verantwoordelijk is, wordt een cartoon geplaatst waarop 
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gesuggereerd wordt dat de HR-directeur onder één hoedje speelt met twee collega’s. Op de 

afbeelding worden de twee collega’s voorgesteld als lieden die om beurte wachten om de HR-

directeur seksueel te bevredigen. De zes werknemers worden op staande voet ontslagen. Zij klagen 

bij het EHRM dat er sprake is van schending van art. 10 EVRM. De expressievrijheid en het recht op 

kritiek waar vakbondsleden in principe wel verregaande aanspraak op maken, kan in dit geval geen 

bescherming bieden.
110

 Het ontslag kende een wettelijke basis en beoogde de bescherming van de 

rechten van anderen. De inmenging moet echter wel ‘nodig’ zijn in een democratische samenleving. 

De vrijheid van expressie werd volgens het Hof wel degelijk aangewend om een kwestie van 

algemeen belang aan te snijden. De expressievrijheid kaderde in een (collectief) arbeidsgeschil dat 

onlosmakelijk was verbonden met de verdediging en de bevordering van werknemersbelangen in de 

onderneming. Het Hof vindt dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen kritiek en 

belediging, waarbij de laatste vorm van expressie een begrenzing van de vrijheid van meningsuiting 

kan rechtvaardigen.
111

 Het Hof maakt duidelijk dat over het kwetsend en beledigend karakter van de 

gewraakte publicatie geen twijfel bestaat en dat de cover en de gewraakte artikelen van dien aard 

waren om de reputatie en waardigheid aan te tasten van de directeur én van het bedrijf. Het gaat hier 

om een bewuste handeling met voorbedachten rade. Het Europees Hof onderschrijft dat de 

expressievrijheid in toepassing van art. 10 EVRM niet onbegrensd is en zegt geen enkele reden te 

hebben om te twijfelen aan dat de uitingen kwetsend waren en van dien aard dat ze schade 

toebrengen aan de reputatie van anderen.
112

 Art. 10 EVRM is niet geschonden. 

In het geding zijnde belangen: 

 onderscheid maken tussen kritiek en belediging, waarbij belediging in het kader van de vrijheid 

van meningsuiting begrenst kan worden; 

 hier is sprake van belediging, uitingen tasten bewust de reputatie en waardigheid van directeur en 

bedrijf aan; 

 bewuste handeling met voorbedachten rade. 

 

In een volgende zaak gaat het om een werkneemster die als arts in dienst is in een ziekenhuis en 

kritisch tegenover de beslissingen van haar superieur staat. Hierover schrijft zij een brief naar de 

regionale toezichthouder. Als gevolg hiervan werd zij ontslagen wegens het niet voldoen aan de 

verplichtingen op grond van de Poolse Arbeidswet.
 113

 Sosinowska stapt naar het EHRM en klaagt dat 

oplegging van de disciplinaire straf in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting uit art. 10 

EVRM. Het Hof stelt vast dat deze inbreuk is gebaseerd op de Poolse Code van Medische Ethiek en 

er is derhalve voldaan aan de eis van voorzienbaarheid. Het legitieme doel is het beschermen van de 

rechten en reputaties van anderen. Of het ook daadwerkelijk noodzakelijk is in een democratische 

samenleving overweegt het Hof het volgende. Beoefenaars van medische beroepen hebben een 

bijzondere relatie met patiënten te onderhouden die is gebaseerd op vertrouwen en vertrouwelijkheid. 
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Dit kan een noodzaak met zich meebrengen om solidariteit te betrachten jegens beroepsgenoten. De 

medische gerechten hebben niet onderzocht of de zorg van verzoekster gerechtvaardigd was en 

hebben uitsluitend gefocust op de Poolse Code van Medische ethiek die kritiek op collega-artsen 

verbood. Het EHRM overweegt dat deze benadering het risico met zich meebrengt dat artsen worden 

ontmoedigd om hun patiënten objectieve informatie te geven over hun gezondheid en de door hen 

ontvangen medische zorg. Het EHRM oordeelt dat de gronden waarop de medische gerechten hun 

oordeel hebben gebaseerd relevant noch voldoende waren. Het Hof concludeert dat de inbreuk op de 

vrijheid van meningsuiting van verzoekster niet proportioneel was in relatie tot het beoogde doel 

waardoor er sprake is van schending van art. 10 EVRM. Ook hier weer een duidelijk voorbeeld waarin 

het Hof duidelijk toetst aan de beperkingsclausule uit art. 10 EVRM.  

In het geding zijnde belangen: 

 relatie met de patiënt is gebaseerd op vertrouwen; 

 medische gerechten hebben niet onderzocht of de zorg van werknemer gerechtvaardigd was; 

 door dit handelen worden artsen ontmoedigd om patiënten objectieve informatie te geven over 

hun gezondheid. 

 

Tot slot wederom een zaak over beroepsbeoefenaars in de medische zorg.
114

 Heinisch en enkele van 

haar collega’s klagen dat ze overwerkt zijn. Door de onderbezetting van de staf kunnen zij de ouderen 

niet de vereiste zorg toedienen. De advocaat van werkneemster schrijft aan haar werkgever dat de 

wantoestand volgens hem de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de instelling en van het personeel 

in het gedrang brengt. Hij eist dat actie wordt ondernomen en waarschuwt de werkgever dat een 

strafklacht en een publiek debat onafwendbaar worden. Er gebeurt niks met de klachten van 

werknemer, waardoor zij zich vervolgens ziek meldt. Hieruit vloeit voort dat werknemer ontslagen 

wordt wegens veelvuldig ziekteverzuim. Hierna escaleert de zaak echter verder. Heinisch organiseert 

een vakbondsactie en verspreidt pamfletten dat zij het niet eens is met het ontslag. De werkgever 

wacht de opzegtermijn niet meer af en ontslaat Heinisch op staande voet. Ze stapt naar het EHRM en 

voert een schending van art. 10 EVRM aan. Het Hof oordeelt dat de grenzen die aan whistle-blowing 

worden gesteld voortvloeien uit de rechterlijke interpretatie van de vage norm over het ontslag op 

staande voet. Daarnaast speelt de klokkenluidersresolutie van de Assemblee van de Raad van 

Europa een grote rol.
115

 Deze resolutie waarschuwt in par. 6.1.3.1. voor ontslag uit de 

dienstbetrekking van werknemers die kritiek hebben geuit op interne toestanden op hun werk of tegen 

bepaalde handelingen van hun werkgever.
116

 Ook hier toetst het Hof aan de beperkingsclaule van art. 

10 EVRM. Er is hier sprake van een legitiem doel om de vrijheid te beperken, namelijk de zorg van de 

werkgever om zijn goede naam te vrijwaren, zijn commerciële reputatie en zelfs zijn materiële 

belangen. Of de beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving hangt af van de vraag 

of eerst intern gemeld is, mocht dit niet mogelijk zijn mag slechts openbaarheid gezocht worden. Ook 

moet gekeken worden of de informatie accuraat en betrouwbaar is, of de werkgever schade heeft en 
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of deze schade opweegt tegen het belang dat het ‘publiek’ zou hebben bij de bekendmaking van de 

klacht. Deze toetsing valt gunstig uit voor mevrouw Heinisch. In zijn motivering van de gegrondheid 

van de klacht in Straatsburg leunt het Hof zwaar op de Moldavische klokkenluiderszaak
117

 Hierbij 

werd namelijk ook overwogen dat er eerst intern gemeld moet worden alvorens informatie te onthullen 

aan publiek. Andere factoren die meegewogen worden zijn het belang bij de onthulde informatie, 

authenticiteit van de informatie, schade die de autoriteiten leiden, de goede trouw en het opleggen 

van een sanctie. De belangrijkste overweging was dat mevrouw Heinisch met haar uiting een publiek 

belang, namelijk de ouderen- en gezondheidszorg, nastreefde. Gelet op het bovenstaande oordeelt 

het Hof dat de inbreuk op de vrijheid van meningsuiting ongeoorloofd is. Art. 10 EVRM is door de 

werkgever geschonden. 

In het geding zijnde belangen: 

 eerst intern melden alvorens informatie te onthullen; 

 informatie moet accuraat en betrouwbaar zijn; 

 schade van de werkgever afwegen tegen het belang van het ‘publiek’ bij bekendmaking; 

 belang van de onthulde informatie; 

 authenticiteit van de informatie; 

 goede trouw; 

 opleggen van een sanctie. 

 

3.1.3 Jurisprudentie Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen 

Met betrekking tot de klokkenluidersjurisprudentie is er één uitspraak gevonden bij het Hof van 

Justitie.
118

 In dit geval is het een publiekrechtelijke uitspraak. Connolly was hoofd van communautair 

en nationaal monetair beleid. Hij verzocht de werkgever om verlof en publiceerde tijdens dat verlof 

een boek met de titel: “The rotten heart of Europe, The dirty war for Europe’s money”, zonder 

daarvoor de voorafgaande machtiging te vragen. Werknemer had deze machtiging niet gevraagd, 

aangezien deze eerder al meermalen geweigerd was. Tegen werknemer werd een tuchtprocedure 

gestart wegens schending van art. 11, 12 en 17 van het Statuut. Werknemer kreeg tuchtrechtelijk 

ontslag en stapt naar het HvJ. Het Hof bespreekt wederom de beperkingsclausule. Of een beperking 

noodzakelijk is in een democratische samenleving is afhankelijk van het belang van de nationale 

veiligheid, de territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en 

strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de 

goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te 

voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen. Het Hof 

heeft dienaangaande geoordeeld, dat rekening moet worden gehouden met het feit, dat wanneer de 

vrijheid van meningsuiting van ambtenaren op het spel staat, de in artikel 10, lid 2, bedoelde 'plichten 

en verantwoordelijkheden' bijzonder belangrijk zijn, zodat aan de nationale autoriteiten een zekere 

beoordelingsvrijheid moet worden gelaten om uit te maken, of de aan de kaak gestelde inmenging 
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evenredig is aan bovengenoemd doel. Volgens die bepaling is een machtiging vereist voor de 

publicatie van elk geschrift waarvan het onderwerp betrekking heeft op de activiteit van de 

Gemeenschappen. Deze machtiging kan alleen worden geweigerd indien de beoogde publicatie 'de 

belangen van de Gemeenschappen zou kunnen schaden'. Het voor Europese ambtenaren geldende 

verbod om zonder machtiging van het tot aanstelling bevoegde gezag over de activiteit van de 

Gemeenschap te publiceren  is niet in strijd met het recht van vrije meningsuiting, zoals dat in het 

bijzonder in artikel 10 EVRM is vervat. Werknemer diende te weten dat hij met zijn gedrag de 

belangen van de Gemeenschappen en de goede naam en het imago van de instelling ernstig had 

geschaad. In zijn boek heeft Connolly verschillende agressieve, denigrerende en vaak beledigende 

opmerkingen opgenomen, die afbreuk doen aan de waardigheid van de personen en de instellingen 

waarop zij betrekking hebben en die op grote schaal zijn verspreid, met name via de pers. 

In het geding zijnde belangen: 

 autoriteiten hebben een zekere beoordelingsvrijheid; 

 machtiging kan alleen worden geweigerd indien de belangen van de Gemeenschappen geschaad 

kunnen worden; 

 werknemer diende te weten dat hij met zijn gedrag de goede naam en imago van de instelling 

ernstig had geschaad. 

 

Na een bespreking van de jurisprudentie bij het EHRM en het HvJ van de EG kan er onderscheid 

gemaakt worden tussen de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke jurisprudentie bij het EVRM. 

Opvallend is dat er in de beoordeling van de publieke en private geschillen met betrekking tot de 

toetsing aan de beperkingsclausule geen verschil zit.   

 

Om te bepalen of een inmenging in de vrijheid van meningsuiting toelaatbaar is, toetst het Hof binnen 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke uitspraken duidelijk aan de beperkingsclausule van art. 10 

EVRM, te weten: de inmenging moet bij wet zijn voorzien, deze moet een legitiem doel hebben in de 

zin van art 10 lid 2 EVRM en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. De twee punten 

waarvan het meest gebruik gemaakt wordt in het kader van een belangenafweging zijn de punten 

waar een afweging gemaakt moet worden of er een legitiem doel is en of de inmenging noodzakelijk 

is in een democratische samenleving. Deze afweging wordt aan de hand van feiten en 

omstandigheden in elke zaak zeer nauwkeurig afgewogen. Hoewel ik de uitspraken van meet af aan 

goed gemotiveerd vind, zijn er in enkele zaken nog extra criteria toegevoegd, waarbij met de 

belangenafweging rekening kan worden gehouden: 

 het belang bij de onthulde informatie; 

 authenticiteit van de informatie;  

 schaden die de autoriteiten leiden; 

 de goede trouw; 

 het opleggen van een sanctie. 
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Deze criteria zijn allereerst opgesteld in het publiekrechtelijke arrest Gulja/Moldavië uit 2008 en later 

overgenomen binnen de privaatrechtelijke jurisprudentie Heinisch/Duitsland uit 2011. Hieruit kan 

duidelijk opgemaakt worden dat de toetsingscriteria binnen publiek en privaat gelijk zijn. 

 

Wat opvalt, is dat er in de jurisprudentie niet besproken wordt of de werknemers een 

geheimhoudingsbeding hebben; dit blijkt voor het Hof niet van doorslaggevend belang te zijn om te 

concluderen of een werknemer zich ontoelaatbaar heeft geuit.  

 

Opvallend is ook dat er niet in elke zaak gekeken wordt of de werknemers eerst de misstanden intern 

aangekaard hebben. Over intern melden wordt slechts gesproken in de zaken Gulja/Moldavië en 

Heinisch/ Duitsland. Mijns inziens is het intern melden van een misstand een belangrijk punt. Mocht 

een werknemer eerst de misstand intern gemeld hebben, is de kans kleiner dat een werknemer zich 

ontoelaatbaar uit, aangezien een werknemer dan zorgvuldiger handelt. Tevens moet de werkgever 

door de interne melding de mogelijkheid krijgen om het misstand op te lossen. Al met al blijken de 

arresten Gulja/Moldavie en Heinisch/Duitsland toch voor te lopen op de andere uitspraken, aangezien 

daar gesproken wordt over intern melden én extra criteria aan de belangenafweging toegevoegd 

worden. Een klokkenluider met een beroep op art. 10 EVRM en een verwijzing naar deze arresten zal 

duidelijk weten welke belangen er afgewogen worden, waardoor er meer rechtszekerheid ontstaat.  

 

Tot slot loopt ook het HvJ de beperkingsclausle van art. 10 EVRM na, om te concluderen of er in strijd 

is gehandeld met de vrijheid van meningsuiting. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van het 

‘stappenplan’ van het EHRM.   

 

3.2 De Nederlandse jurisprudentie 

In deze paragraaf zal nationale klokkenluidersjurisprudentie behandeld worden. Hierbij wordt 

allereerst gekeken naar privaatrechtelijke uitspraken van de Hoge Raad, de gerechtshoven en de 

rechtbanken. Uitspraken van de Hoge Raad en het Gerechtshof worden uitgebreider behandeld, 

aangezien deze meer gezag hebben en in veel gevallen uitgebreider gemotiveerd zijn. Tot slot zullen 

er publiekrechtelijke uitspraken behandeld worden van de Centrale Raad van Beroep en in sommige 

gevallen van de rechtbank. De vorige paragraaf liet zien dat het EHRM en het HvJ een duidelijk 

‘stappenplan’ hebben om te oordelen of een uiting van een werknemer in strijd is met de vrijheid van 

meningsuiting. In deze paragraaf zal gekeken worden of deze lijn ook te vinden is binnen de nationale 

jurisprudentie.  

 

3.2.1 Hoge Raad 

De meest bekende klokkenluiderszaak in Nederland is de zaak van Meijer/De schelde.
119

 Meijer, al 37 

jaar in dienst, was lid van de ondernemingsraad van ΚMS De Schelde. Hij stuurt aan de minister van 

Economische Zaken een brief waarin hij aangaf de overtuiging te hebben dat het met de continuïteit 
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en de rentabiliteit van zijn werkgever niet goed is gesteld.
120

 . In de brief gaf hij aan dat hij zijn 

stellingen niet met bewijzen kan staven vanwege zijn  geheimhoudingsverplichting, maar 

bewijsstukken hiervoor zijn volgens hem in veelvoud aanwezig. Een afschrift zijn deze brief stuurt hij 

naar de landelijke en plaatselijke pers. Vervolgens werd Meijer ontslagen. Meijer doet een beroep op 

de vrijheid van meningsuiting uit art. 7 Gw. De kantonrechter en de rechtbank komen tot het oordeel 

dat de werknemer zijn geheimhoudingsverplichting ten onrechte heeft geschonden. Vervolgens legt 

de werknemer de kwestie ter beoordeling voor aan de Hoge Raad. Aangezien Meijer in de omstreden 

brief had geschreven dat hij de feiten waarop zijn conclusies waren gebaseerd niet kon openbaren 

omdat dit bedrijfsgeheimen waren, meende hij zijn geheimhoudingsplicht niet te hebben 

geschonden.
121

 Deze stelling werd door de Hoge Raad verworpen en overweegt daarbij: 

 

'De opvatting dat "de vrijheid van meningsuiting van Meijer, die hij ook als werknemer en 

ondernemingsraadslid heeft, neergelegd in onder meer art. 7 Gw.'', slechts zou worden 

begrensd "door zijn verplichtingen jegens KMS tot geheimhouding van vertrouwelijke 

informatie'', kan in haar algemeenheid niet als juist worden aanvaard, met het prijsgeven van 

geheimen mag worden gelijkgesteld het openbaar maken van een conclusie die wordt 

getrokken uit geheime gegevens en het daarbij vermelden dat die conclusie op een veelvoud 

van bewijzen is gebaseerd die niet aan het papier worden toevertrouwd omwille van het 

bedrijfsbelang.'  

 

De Hoge Raad behandelde in deze zaak de meningsuiting van Meijer alsof het uitsluitend ging om het 

openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Toetsing aan het grondrecht uit art. 7 Gw of een duidelijke 

afweging van belangen bij de openbaarmaking van de feiten die aan de orde waren, ontbrak.
122

 De 

enige overweging van de Hoge Raad was dat Meijer zijn geheimhoudingsplicht geschonden had.
123

 

De Conclusie A-G Mr. Mok en de noot van P.A. Stein geven ook geen nadere inhoudelijke kijk op 

deze zaak. In deze stukken wordt slechts gesproken over horizontale werking en het feit dat 

werknemer lid was van de OR, terwijl mijns inziens juist gesproken zou moeten worden over een 

belangenafweging om de uitingen van werknemer te moeten toelaten of beperken. Dit wordt echter 

achterwege gelaten. In deze zaak heeft Meijer een geheimhoudingsbeding, dat zeer zwaar weegt. 

Over het eerst intern melden van deze misstand is in deze zaak niet gesproken, maar zou Meijer  zijn 

brief alleen naar de minister van Economische Zaken hebben verzonden, dan zou men zich nog af 

kunnen vragen of hij zijn geheimhoudingsplicht geschonden heeft.
124

 Meijer had mijns inziens de 

mogelijke schade voor het bedrijf kunnen beperken door zijn brief alleen aan de Minister en niet ook 
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aan de pers te richten, waardoor de werkgever de mogelijkheid had de misstanden eerst zelf intern 

op te lossen. 

In het geding zijnde belangen: 

 schending van de geheimhoudingsplicht. 

 

Vervolgens liet de Hoge Raad zich in oktober 2012 weer uit over een klokkenluiderszaak.
125

 Een 

tussen werknemer en bank gesloten geheimhoudingsbeding is blijkens deze recente uitspraak niet 

heilig. Als de bank er een potje van maakt dan mag de werknemer daarmee naar buiten komen, ook 

als het in strijd is met het geheimhoudingsbeding en het de belangen van de bank schaadt.
126

 Een 

werknemer van een bank constateert dat zijn werkgever in een bepaald dossier van een belangrijke 

cliënt tal van voorschriften en regels overtreedt. Hij stuurt de functionarissen van de bank een e-mail 

waarin hij de belangrijkste verwijten aan de bank opneemt en ontslag op staande voet neemt. Deze 

mail stuurt hij in bcc aan de betreffende cliënt. De bank start een procedure tegen de werknemer, 

waarin zij stelt dat werknemer met dit handelen zijn contractuele geheimhoudingsbeding heeft 

geschonden en bovendien in strijd met de norm van goed werknemerschap heeft gehandeld. De bank 

vordert diverse verboden, bevelen en verklaringen voor recht en voorts betaling van 

schadevergoeding op te maken bij staat, terugbetaling van een ten onrechte ontvangen retentiebonus 

en voorwaardelijke veroordeling van werknemer tot betaling van het bedrag waartoe de bank mocht 

worden veroordeeld in de procedure. Deze zaak draait om de vraag of voor het ter beschikking stellen 

van de informatie door de werknemer aan de cliënt, een rechtvaardiging bestond. Volgens werknemer 

was dit het geval.Hij stelt dat hij als klokkenluider heeft gehandeld door misstanden naar buiten te 

brengen en dat hem daarom bescherming toekomt. Werknemer stelt bovendien dat hij op grond van 

wet- en regelgeving en uit binnen de werkgever geldende regels en gedragscodes gerechtigd was de 

cliënt te informeren over die misstand.
127

 Werknemer verwijst hiervoor naar art. 4:88 Wet Financieel 

Toezicht dat voorschrijft dat beleggingsinstellingen en hun werknemers cliënten op de hoogte moeten 

stellen van belangenconflicten en op de uitwerking daarvan in  art. 167 e.v. Besluit gedragstoezicht 

financiële ondernemingen. De werknemer wordt in eerste aanleg en in hoger beroep in het ongelijk 

gesteld. Zowel de kantonrechter als Hof oordelen dat met de handelwijze van de werknemer geen 

“zwaarwegend publiek belang” gediend was, maar enkel het belang van de cliënt. De Kantonrechter 

heeft voor recht verklaard dat werknemer de geheimhoudingsverplichtingen uit de 

arbeidsovereenkomst heeft geschonden, niet als goed werknemer gehandeld heeft en dat hij jegens 

de bank onrechtmatig gehandeld heeft. Ook het Hof heeft geoordeeld dat werknemer het contractuele 

geheimhoudingsbeding heeft geschonden door vertrouwelijke gegevens van de bank ter beschikking 

te stellen en dat voor die schending geen rechtvaardiging kan worden gevonden. 
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De Hoge Raad constateert dat een werknemer op grond van het beginsel van goed werknemerschap 

tegenover zijn werkgever in principe is gehouden tot discretie en loyaliteit; deze verplichting geldt ook 

indien de werknemer van mening is dat er sprake is van een misstand die in het algemeen belang 

dient te worden bestreden. Volgens de Hoge Raad stonden er voor de gestelde misstand ook andere, 

voor zijn werkgever minder schadelijke, wegen open. Het Hof stelt dat de werknemer eerst bij de 

functionarissen had moeten melden, de Hoge Raad stelt echter dat dit geen nut zou hebben gehad, 

aangezien zij de directieleden van de bank waren.
128

 Het hof is volgens de Hoge Raad ten onrechte 

niet ingegaan op het betoog van de werknemer dat in dit geval een rechtvaardiging voor het ter 

beschikking stellen van vertrouwelijke informatie aan een cliënt van de werkgever is gelegen in de 

interne “compliance”-regels van de werkgever.
129

 Dit was voor de Hoge Raad van doorslaggevend 

belang en daarom vernietigt de Hoge Raad het arrest van het gerechtshof en verwijst de zaak naar 

het gerechtshof te 's-Gravenhage voor verdere behandeling en beslissing.  

In dit arrest wordt duidelijk een belangenafweging gemaakt tussen de werknemer en werkgever. De 

Hoge Raad betrekt hierbij de subsidiariteit en de proportionaliteit en de Hoge Raad kijkt hierbij of de 

werkgever minder schade zou hebben gehad indien de werknemer op andere wijze had gehandeld. 

Een belangrijk aspect in deze zaak is of er eerst intern gemeld had moeten worden. Omdat het Hof 

voor een groot deel aan de interne regels voorbij ging, casseerde de Hoge Raad.  

 

De conclusie van  Advocaat-Generaal mr. J. Spier is zeer uitgebreid en stipt een paar belangrijke 

punten aan. Zo bekijkt Spier het financieel belang van de werknemer.
130

 De werknemer vorderde een 

integriteitsverklaring en een schadevergoeding voor de aantasting van de goede naam. Ook 

concludeert Spiers dat het algemeen belang wel degelijk in het geding is
131

, cliënten van een 

financiële instelling moeten kunnen vertrouwen op passende maatregelen van de instelling, indien er 

vrees is voor misstanden.
132

 Met betrekking tot het bedrijfsbelang concludeert Spier dat er telkens een 

afweging zal moeten worden gemaakt op basis van de omstandigheden van het concrete geval. Bij 

die afweging moet het belang,  dat toekomt aan bescherming van bedrijfsgegevens, worden 

meegewogen.
133

 Kortom: in deze conclusie worden er duidelijk belangen afgewogen zoals het 

financieel belang van de werknemer, het algemeen belang en het bedrijfsbelang. Niet al deze 

belangen zijn expliciet in de uitspraak van de Hoge Raad terug te lezen, maar deze zullen wellicht 

aan de beslissing vooraf zijn gegaan. Deze uitspraak is een recent voorbeeld van hoe de Hoge Raad 

enkele belangen in de zaak afweegt om te kunnen concluderen of een werknemer zijn 

geheimhoudingsbeding heeft geschonden.  
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In het geding zijnde belangen: 

 geheimhoudingsbeding; 

 discretie en loyaliteit; 

 proportionaliteit en subsidiariteit. 

 

In de vorige uitspraak is duidelijk dat werknemer een geheimhoudingsbeding heeft en wordt er 

gekeken naar de manier van intern/extern melden. In de zaak Meijer/De Schelden, werd er niet 

gesproken over intern/extern melden, dit kan liggen in het feit dat er destijds, in 1990, minder 

aandacht was voor de klokkenluiders en hier omtrent weinig interne regels binnen organisaties waren. 

 

3.2.2 Gerechtshoven 

Een ander bekende Nederlandse klokkenluiderszaak is de zaak Organon/Stiekema.
134

 Hierbij werkt 

werknemer, als internist, bij werkgever als Medical Research Project Manager. Werknemer hield zich 

bezig met een studie waarbij een nieuw geneesmiddel voor hartpatiënten getest werd. Werknemer 

heeft laten weten wijziging van het protocol wenselijk te achten, omdat de verlaging van de dosering 

van de medicijnen gezondheidsrisico's voor patiënten zou inhouden. In 1999 heeft werknemer een 

brief verzonden aan de Medisch Ethische Commissies in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland die 

betrokken waren bij de studie. Deze brief heeft geleid tot opschorting van de uitvoering in Frankrijk en 

Duitsland en daarmee, zo stelt werkgeefster, tot groot financieel nadeel aan haar kant. Zij stelt dat 

werknemer door deze handelwijze ernstig is tekortgeschoten in de nakoming van de 

arbeidsovereenkomst. Zij vordert vergoeding van de schade die zij daardoor stelt te hebben 

geleden.
135

 

  

De kantonrechter is van oordeel dat werknemer door het verzenden van de brief onmiskenbaar de in 

zijn arbeidscontract opgenomen geheimhoudingsverplichting heeft genegeerd en derhalve deze plicht 

geschonden heeft. Stiekema gaat in beroep en het Gerechtshof Amsterdam komt tot een andere 

conclusie.
136

 De werknemer verkeerde in een conflict van plichten. Zijn verplichting tot geheimhouding 

jegens de werkgever en zijn verplichting om zich als een goed werknemer te gedragen botsten met 

zijn plicht om als arts patiënten te beschermen tegen onnodige risico’s. Het Hof stelt vast dat de 

werknemer het nodige heeft ondernomen om zijn standpunt intern ter discussie te stellen. Onder deze 

omstandigheden acht het Hof de handelwijze van Stiekema gerechtvaardigd. Het Hof concludeert dan 

ook dat de schending van de geheimhoudingsplicht van Stiekema jegens Organon gerechtvaardigd 

wordt door een hoger belang (in casu het patiëntenbelang). In het conflict waarin de 

werknemerverkeerde mocht hij voorrang verlenen aan zijn plicht om het patiëntenbelang te dienen 

boven dat van Organon. Daarbij hecht het Hof belang aan de wijze waarop de internist naar buiten is 

getreden. Hij heeft namelijk zijn position paper vertrouwelijk ter kennisneming gebracht aan de 

medisch-ethische commissies van de betrokken opdrachtgevers. Die aanpak was proportioneel. Dit 
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alles brengt met zich mee dat de schending door de internist van zijn geheimhoudingsverplichting 

vanwege een hoger belang gerechtvaardigd is. Het handelen van de internist is dan ook niet 

onrechtmatig. In deze zaak wordt aandacht besteed aan de in het geding zijnde belangen. Groot 

gewicht kent het Hof toe aan het feit dat de internist zijn standpunten eerst bij Organon intern ter 

discussie heeft gesteld. Hij heeft zijn bezwaren namelijk via 2 memo's en een position paper bij de 

directie van Organon kenbaar gemaakt. Als de werkgever vervolgens de discussie hierover met de 

werknemer uit de weg gaat of onvoldoende serieus neemt, mag de werknemer de misstand die hij 

heeft waargenomen naar buiten brengen.
137

 

In het geding zijnde belangen: 

 geheimhoudingsbeding; 

 goed werknemerschap; 

 patiëntenbelang; 

 proportionaliteit. 

 

Tot slot een zaak van het gerechtshof in Den Haag uit november 2011 met betrekking tot een 

publicatieverbod tussen Holland Casino en werknemer.
138

 De werknemer heeft op zijn Facebook-

pagina aangekondigd dat hij een boek aan het schrijven is over de werkgever. Volgens de werkgever 

bestaat, gezien de berichten van de werknemer op Facebook, de gegronde vrees dat de werknemer 

zijn geheimhoudingsverplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst zal 

schenden. In eerste aanleg vorderde de werkgever in een kort geding een tijdelijk publicatieverbod en 

een terbeschikkingstelling van het boek. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen. 

Het hof weegt in dit kader de vrijheid van meningsuiting van de werknemer af tegen het belang van 

de werkgever, namelijk het waarborgen van zwaarwegende veiligheids- en privacybelangen, tegen de 

publicatie op grond van art. 10 EVRM.
139

 Het hof kijkt of de beperkingen van de uitingsvrijheid 

noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Dit vereist enerzijds een “pressing social need” 

en anderzijds dat de beperking proportioneel is. Om te bepalen of de werkgever een zwaarwegend 

belang heeft, weegt de rechter de belangen af. Hierbij kijkt hij naar het belang van de privacy van 

gasten en de beveiliging van de “kas”. De rechter acht deze belangen zeker zwaarwegend, maar 

tegenover het eveneens grote belang van de vrijheid van meningsuiting niet zo zwaarwegend dat de 

lat voor de aannemelijkheid van een dreigende overtreding lager moet worden gelegd. Tevens is het 

onzeker welke gegevens werknemer uiteindelijk zal gaan publiceren. Het verzoek van werkgever 

wordt derhalve afgewezen. Deze uitspraak is een van de weinige waarin de rechter ingaat op het 

recht van vrijheid van meningsuiting.
140

 Opvallend is dat in de uitspraak alleen in wordt gegaan op art. 

10 EVRM, enigszins onderbelicht omdat de inhoud van het boek onduidelijk is. Opvallend is dat het 
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Hof art. 7 GW links laat liggen.
141

 Wederom wordt in deze uitspraak een nauwkeurige 

belangenafweging gemaakt waarbij geconcludeerd kan worden dat de vrijheid van meningsuiting niet 

beperkt mag worden door een publicatieverbod.  

In het geding zijnde belangen: 

 vrijheid van meningsuiting; 

 werkgeversbelang; 

 proportionaliteit; 

 belang van de privacy van gasten. 

 

3.2.3 Rechtbanken 

Bij de rechtbanken zijn meer uitspraken te vinden over de klokkenluidersproblematiek dan bij de 

Gerechtshoven en de Hoge Raad. Omdat er dermate veel zaken zijn, kies ik ervoor verschillende 

zaken niet te behandelen. In enkele zaken wordt door de rechtbank geen belangenafweging gemaakt, 

waardoor deze uitspraken voor dit onderzoek niet relevant zijn.
142

 In sommige uitspraken wordt 

slechts een summiere motivering gegeven, waardoor deze tevens niet behandeld worden.
143

 Er is 

gekozen om slechts de zaken te behandelen, waarbij een duidelijke belangenafweging plaatsvindt.  

 

In een uitspraak van de kantonrechter Alkmaar in de “Pettense Kernreactor” werd de 

arbeidsovereenkomst ontbonden wegens een verstoorde arbeidsrelatie.
144

 Werknemer heeft intern 

aangegeven dat een aantal zaken uit de hand dreigt te lopen en is vervolgens naar de media gestapt. 

Hiermee heeft hij in strijd gehandeld met zijn contractuele geheimhoudingsplicht (artikel 13 van de op 

de rechtsverhouding toepasselijke arbeidsvoorwaarden). De werkgever verzoekt ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst. Opvallend aan deze uitspraak is dat hierin de vraag centraal staat of de 

werknemer klokkenluidersbescherming geniet. Deze bescherming zou volgens de rechter moeten 

gelden, wanneer er sprake is van een grove schending van wet- of regelgeving met een systematisch 

of terugkerend karakter of met ernstige gevolgen. De werknemer moet  het misstand te goeder trouw 

aan de orde stellen en op een juiste wijze aanhangig maken, waarbij eerst intern wordt geklaagd, 

vervolgens pas bij een bevoegde externe autoriteit en als ultimum remedium via de media, een 

actiegroep e.d. Deze bescherming zal een werknemer kunnen inroepen tegen de werkgever die hem 

beticht van schending van de contractuele geheimhoudingsplicht danwel van handelen in strijd met 

goed werknemerschap door de eer en goede naam van de werkgever aan te tasten. Deze criteria zijn 

afgeleid van de publieke klokkenluidersregelingen voor het Rijk, Provincie, Gemeenten, 

                                                           
141

Noot F.C. van Uden bij Gerechtshof ‘s-Gravenhage 15 november 2011, NJ: BU4306, JAR 2012/10 
142

 Kantonrechter Leiden 10 april 1991, Prg. 1991, 4372, Kantonrechter Apeldoorn 28 april 1993, JAR 1993, 
184, Kantonrechter Zwolle 8 november 1991 en 4 februari 1992, Prg. 1992, 3634, Kantonrechter Bergen op 
Zoom 14 april 2009, NJ BI1633, Prg, 2009, 84, Kantonrechter Tiel 10 februari 1999, JAR 1999, 223 (Security 
Monitoring Centre/Rijnders), Kantonrechter Arnhem 31 januari 2012, NJ: BV8167 
143

 Kantonrechter Roermond, 8 maart 1994, JAR 1994, 138 
144

 Kantonrechter Alkmaar 1 juli 2002, JAR 2002/157 



42 
 

Waterschappen en Defensie.
145

 De rechter concludeert dat de werknemer niet gezien kan worden als 

klokkenluider. In onderhavig geval is niet aannemelijk geworden dat sprake was van een grove 

schending van wet- of regelgeving en evenmin van ernstige gevolgen. Er is namelijk geen verhoogd 

risico voor de veiligheid van medewerkers en omwonenden opgetreden door het handelen van 

werkgever. Verder blijkt niet, afgezien van een brief die de werknemer weer heeft ingetrokken, dat hij 

intern melding heeft gemaakt van de door hem extern gemelde misstanden. Hiervoor bestond wel 

een procedure, maar deze is niet doorlopen. Tevens is gebleken dat zich  binnen het bedrijf 

veranderingen hebben voorgedaan, waarbij van een wetenschappelijk gebruik van de reactor steeds 

meer commercieel gebruik werd gemaakt. Door die verandering diende efficiënter te worden gewerkt, 

hetgeen zijn weerslag vond op de interpretatie en feitelijke toepassing van de veiligheidsvoorschriften, 

voorschriften die niet als natuurwetmatigheden zijn te beschouwen. Door deze cultuuromslag en een 

gebrek aan een open communicatiecultuur brengt dit het risico mee dat werknemers, zoals eiser, zich 

geroepen voelen om anders dan langs de formeel juiste weg aandacht te vragen voor de huns inziens 

bestaande misstanden. Het goed werkgeverschap brengt met zich mee dat de werkgever een beleid 

ontwikkelt en uitvoert waarbij de risico’s voor het kiezen van andere dan de formeel juiste uitlaatklep 

voor ongenoegen over de bedrijfsvoering worden beperkt. Gesteld noch gebleken is dat werkgever 

een dergelijk beleid heeft ontwikkeld, laat staan uitgevoerd, waardoor voornoemde risico’s zich 

hebben kunnen realiseren. In dat licht bezien en gelet op het lange, onberispelijke dienstverband van 

werknemer moet worden geoordeeld dat er geen dringende reden was voor ontslag op staande voet. 

Wel heeft het optreden van werknemer tot een duurzame vertrouwensbreuk in de arbeidsrelatie 

veroorzaakt. In deze zaak wordt een duidelijke afweging van de belangen gemaakt. Hierbij is 

voornamelijk gekeken of de werknemer wel heeft voldaan aan de procedurele regels voor het melden 

van een misstand. De werknemer heeft deze procedure niet doorlopen, maar dit is niet alleen aan 

werknemer te wijten. De kantonrechter legt bij de werkgever een mate van eigen schuld neer, 

waardoor het ontslag op staande voet geen stand houdt, maar de arbeidsovereenkomst ontbonden 

wordt door een duurzame vertrouwensbreuk in de arbeidsrelatie. Hierbij is duidelijk een afweging 

gemaakt tussen het belang van de werkgever en de werknemer. 

In het geding zijnde belangen: 

 geheimhoudingsbeding; 

 recht op klokkenluidersbescherming; 

 goed werkgeverschap; 

 goed werknemerschap. 

 

In de kwestie Diemeer/NDDO draaide het om een soortgelijke zaak als bij Organon.
146

 In deze zaak 

werkte werkneemster Diemeer als onderzoeksassistent bij een project waarbij een experimenteel 

geneesmiddel werd getest. Tijdens het onderzoek blijken zich problemen voor te doen met de 

gehanteerde infuuspompen. De werkneemster zoekt daarvoor intern aandacht in tientallen e-mails en 
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faxen. De werkgever reageert daar echter niet op. Tenslotte zoekt zij contact met de Medisch 

Ethische Commissie en met de hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg. In juli 2004 

ontslaat de werkgever de werkneemster op staande voet wegens het in strijd handelen met haar 

contractuele geheimhoudingsbeding. Vervolgens trekt hij het ontslag weer in en verzoekt ontbinding. 

De kantonrechter concludeert in deze uitspraak dat de belangen van de patiënten niet in het geding 

zijn geweest, maar dat de werkgever te weinig rekenschap heeft gegeven van het feit dat hij mensen 

aan een behandeling onderwierp met een ander doel dan hun directe, eigen welzijn. Tevens wordt er 

gekeken naar het belang van de werknemer. Zij is in een conflict van plichten terechtgekomen tussen 

haar plicht tot geheimhouding op grond van haar arbeidscontract en haar plicht tot melding op grond 

van de WMO. Dat conflict van plichten en de ernst van de problemen rechtvaardigt, mede in het licht 

van bestaande maatschappelijke ontwikkelingen dienaangaande, dat zij die problemen meldde bij de 

medisch-ethische commissie.
147

 Het in strijd handelen met het geheimhoudingsbeding valt werknemer 

niet te verwijten omdat zij gezien haar functie en haar kennis over de problemen met het onderzoek 

mocht menen dat zij op grond van de WMO gehouden was tot openbaarmaking van de problemen. 

De werkgever heeft te weinig oog gehad voor de moeilijke positie waarin de werkneemster verkeerde. 

Het is daarom aan de werkgever om de ontstane problemen op te lossen. In deze zaak wordt er een 

duidelijke afweging gemaakt tussen werknemersbelang, werkgeversbelang en het patiëntenbelang. 

Mijns inziens worden er in de zaken waarbij een medisch aspect betrokken is, wat gezien kan worden 

als algemeen belang, de belangen extra zorgvuldig afgewogen. Dit is tevens terug te zien in de zaak 

Stiekema/Organon en in de het arrest Heinisch/Duitsland van het EHRM. 

In het geding zijnde belangen: 

 werknemersbelang; 

 werkgeversbelang; 

 geheimhoudingsbeding; 

 patiëntenbelang.  

 

In de zaak Lenssen/Vijverdal verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de 

werknemer in dienst als bedrijfsjournalist, omdat werknemer in het openbaar kritiek heeft geuit op de 

Raad van Bestuur.
148

 Daarna is in de regionale krant een artikel verschenen gebaseerd op door de 

werknemer aan het dagblad verstrekte informatie. De werknemer stelt dat hij een misstand aan het 

licht heeft willen brengen, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. De werknemer heeft 

echter niet de interne route bewandeld om het misstand te melden. Ook kan er uit de uitspraak niet 

opgemaakt worden of er een geheimhoudingsplicht op de werknemer van toepassing is. Ik ga er 

derhalve van uit dat dit niet het geval is. De kantonrechter weegt het belang af tussen enerzijds het 

bedrijfsbelang en anderzijds de onafhankelijkheid van de redactie. Het feit dat werknemer een eigen 

redactionele en journalistieke verantwoordelijkheid heeft en onafhankelijk is, brengt echter niet met 

zich mee dat hij zonder meer kan publiceren wat hij/zij wil. Het wel of niet publiceren van welk artikel 

                                                           
147

 Mr. R. van Steenbergen, Klokkenluiden in het bedrijfsleven- een evaluatie en verder, Rechtsgeleerd 
Magazijn THEMIS 2006-6, p.249 
148

 Kantonrechter Maastricht 8 juli 2004, JAR 2004/214. 



44 
 

dan ook vereist reeds om die reden een zeer zorgvuldige afweging. Van formeel zorgvuldig handelen 

is eerst sprake indien de betreffende werknemer feiten intern aan de orde stelt en pas tot externe 

melding overgaat indien de interne melding niet tot correctieve actie leidt of wanneer interne melding 

in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden dan wel strijdig is met het maatschappelijk belang. 

Mocht het zo zijn dat werknemer kennis droeg van een misstand waarbij het maatschappelijk belang 

in het geding zou zijn, dan nog had het op zijn weg gelegen zich eerst tot de directie te wenden in 

plaats van te handelen zoals hij thans heeft gedaan. Daar komt nog bij dat werknemer door 

gebruikmaking van de zogeheten Open Brief bewust het risico heeft genomen dat anderen, al dan 

niet bewust, kennis konden nemen van iets dat nog niet voor publicatie bestemd zou zijn. Werknemer 

bekleedt niet de functie van “onafhankelijk journalist”; integendeel, zijn functie dient eerder gezien te 

worden als een spreekbuis naar al degenen die op enigerlei wijze met of aan werkgever zijn of waren 

verbonden. Wat hij publiceert en wat daarvan de gevolgen (zouden) kunnen zijn, hetzij voor het 

personeel, hetzij voor het bedrijf is tevens van belang. Werknemer heeft bewust het risico genomen, 

dat anderen, al dan niet bewust, kennis konden nemen van iets dat nog niet voor publicatie bestemd 

zou zijn. Hierbij heeft de kantonrechter het belang van de werkgever boven alles gesteld. De 

werkgever is door het handelen van werknemer dusdanig in zijn belangen geschaad, waardoor de 

arbeidsovereenkomst ontbonden wordt.  

In het geding zijnde belangen: 

 bedrijfsbelang; 

 belang van de onafhankelijkheid van de redactie; 

 proportionaliteit en subsidiariteit. 

 

In een uitspraak van de kantonrechter Eindhoven in de zaak Aldi/Van den Broek komt de vraag aan 

de orde of een werknemer vrijheid van meningsuiting geniet.
149

 Werknemer Van den Broek nam deel 

aan een Aldi onwelgevallig radio-interview waarin hij kritiek op de arbeidsverhoudingen binnen Aldi 

uitte. Werkgever ontslaat hem op staande voet en verzoekt de kantonrechter vervolgens ontbinding 

van de overeenkomst voor zover vereist. Uit de zaak komt niet duidelijk naar voren of werknemer 

eerst intern gemeld heeft alvorens het radio-interview te geven; ik ga er derhalve van uit dat dit niet 

gedaan is. De kantonrechter merkt op dat het recht op vrijheid van meningsuiting ver behoort te gaan 

en wordt bij uitstek belangrijk als degene die voor zijn mening uitkomt tegen de stroom inroeit, zoals 

in dit geval de werknemer. Wie anderen naar de mond praat heeft immers geen bescherming tegen 

die anderen nodig. Het beroep van Aldi op de contractuele geheimhoudingsplicht baat Aldi in dit geval 

niet. Het gaat hier niet om het prijsgeven van omzetcijfers, klantgegevens, productiemethoden en 

dergelijke. Het ligt niet voor de hand om door middel van wettelijke en contractuele opzegverboden 

beschermde belangenbehartigers het werken onmogelijk te maken via de geheimhoudingsplicht. Een 

belangrijk punt vindt de kantonrechter dat de publieke mededelingen van de werknemer de reputatie 

van Aldi onmiskenbaar geen goed hebben gedaan, maar Aldi heeft met de overgelegde producties 

echter mede aangetoond dat de reputatie van Aldi ten aanzien van haar relaties met het personeel 

zeker al sinds 2000 slecht is. Het is de vraag of de recente, voor deze ontbindingszaak relevante, 
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uitlatingen van  werknemer daar nog veel schade aan hebben toegevoegd. In dit geval concludeert de 

kantonrechter van niet en Aldi wordt in het ongelijk gesteld. Deze uitspraak is een van de weinige 

waarin het recht op vrijheid van meningsuiting besproken wordt. In dit geval wordt het belang van de 

werkgever afgewogen tegen het belang van vrijheid van meningsuiting van de werknemer. De vrijheid 

van meningsuiting weegt in casu zwaarder dan het belang van de werkgever, omdat er geen 

“commercieel relevante bijzonderheden” openbaar zijn gemaakt, maar slechts kritiek op de 

arbeidsverhouding. Tevens is een geheimhoudingsplicht niet bedoeld om de vrijheid van 

meningsuiting van werknemers onmogelijk te maken. De werkgever heeft door de uiting van 

werknemer geen ‘extra’ schade geleden, waardoor werknemer in het gelijk gesteld wordt.  

In het geding zijnde belangen: 

 recht op vrijheid van meningsuiting; 

 geheimhoudingsplicht. 

 schade van de werkgever. 

 

In de vorige uitspraken werd er telkens verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In de 

volgende zaken zal er gekeken worden naar uitspraken van kantonrechters betreffende een 

schadevergoeding, loonvordering of wedertewerkstelling na ontslag op staande voet. 

 

In 2000 stelt de kantonrechter in Terneuzen een schending van het goed werkgeverschap vast.
150

 

Een werknemer staakt zijn werkzaamheden, omdat hij van mening is dat het werk onveilig is. De 

werknemer licht hierover zijn werkgever in, maar die weigert in te grijpen. Om deze reden haalt hij de 

arbeidsinspectie erbij. Werknemer wordt ontslagen op staande voet wegens een verstoorde 

arbeidsrelatie. Werknemer vordert een gefixeerde schadevergoeding. De kantonrechter overweegt 

dat de veiligheid van het werk een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer is en het is in 

het algemeen niet onredelijk dat een werknemer in verband met zijn eigen verantwoordelijkheid voor 

de veiligheid van het werk zich wendt tot de Arbeidsinspectie.  Indien een werknemer een redelijk 

vermoeden heeft dat een bepaalde werksituatie onveilig is en na vergeefse waarschuwing aan de 

werkgever zich op die grond tot de Arbeidsinspectie wendt, zal er geen dringende reden zijn voor een 

ontslag op staande voet, ook niet indien de Arbeidsinspectie bevindt dat die werksituatie niet onveilig 

is. Het zou onredelijk zijn dat een werknemer hierdoor ontslag op staande voet door riskeert. In dat 

geval zou de werknemer weerhouden kunnen worden de Arbeidsinspectie te raadplegen. 

 

In de zaak wordt niet gesproken over een geheimhoudingsbeding; ik ga er derhalve vanuit dat dit niet 

aan de orde was. Mocht deze wel aanwezig zijn, zou dit de uitkomst van het geschil niet veranderen, 

aangezien je de gang naar de Arbeidsinspectie door middel van een geheimhoudingsbeding niet kunt 

beperken. Werknemer had in casu wel eerst de werkgever op de hoogte gesteld, maar werkgever 

heeft volhard in zijn standpunt, waardoor werknemer gerechtigd was de arbeidsinspectie in te 

schakelen. De kantonrechter weegt het belang van de werkgever af tegen het belang van de 

veiligheid van werknemer om een melding te maken bij de Arbeidsinspectie. Op basis hiervan komt 
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de kantonrechter tot de conclusie dat het ontslag onterecht gegeven is. Hierbij weegt het belang van 

de veiligheid van de werknemer die een melding bij de inspectie doet zwaarder dan het belang van de 

werkgever, anders zouden werknemers nooit meer een melding maken. 

In het geding zijnde belangen: 

 werkgeversbelang; 

 belang van de veiligheid van werknemers. 

 

In de volgende zaak wordt de vraag voorgelegd of een werknemer in strijd heeft gehandeld met zijn 

geheimhoudingsplicht, wanneer hij als vice-voorzitter van de ondernemingsraad in een interview 

negatieve uitlatingen doet over de werkgever.
151

 Deze negatieve uitlatingen heeft werknemer nimmer 

intern aan de orde gesteld. Werknemer wordt wegens schending van de geheimhoudingsverplichting 

als OR-lid ontslagen op staande voet. Werknemer vordert tewerkstelling. De kantonrechter oordeelt 

dat een kritische houding en opstelling van een OR-lid tegenover een werkgever en het leveren van 

kritiek, ook als deze niet altijd op waarheid berust, als zodanig niet ongeoorloofd is. Deze vrijheid is 

echter niet onbegrensd en kan zijn begrenzing vinden in bijvoorbeeld normen van goed 

werknemerschap, overige jegens de werkgever in acht te nemen betamelijkheids- en 

zorgvuldigheidsnormen en een geheimhoudingsplicht. In casu is gebleken dat de door werknemers 

gepubliceerde uitlatingen gegevens bevatten die afkomstig zijn uit een in beginsel niet voor een ieder 

beschikbaar jaarrapport, dat onder vertrouwelijkheid en geheimhouding aan werknemer als OR-lid is 

verstrekt en door werknemer op die wijze ook is aanvaard. Onder die omstandigheden mocht 

Fujicolor erop vertrouwen dat werknemer met die informatie vertrouwelijk zou omgaan. Maar 

hiertegenover staat dat er voorshands niet gebleken is dat werknemer met de bedoelde uitlatingen de 

intentie had om Fujicolor of de OR als zodanig op enigerlei wijze in diskrediet te brengen of te 

benadelen. Tevens is de escalatie van dit geval mede te wijten aan de reactie en interpretatie door 

Fuicolor op de geleverde kritiek, waardoor een vertrouwensbreuk in de arbeidsrelatie deels te wijten 

is aan Fujicolor. Relevante kritiek op het functioneren van werknemer gedurende zijn bijna tienjarig 

dienstverband is niet gesteld of gebleken, daardoor kon Fujicolor in casu ook volstaan met een 

minder vergaande sanctie. De werknemer wordt in het gelijk gesteld en van beide partijen mag 

verwacht worden dat zij zich inzetten voor een succesvolle terugkeer van werknemer binnen de 

onderneming. In deze zaak wordt wederom duidelijk het belang van de werkgever tegen dat van de 

werknemer afgewogen. Hierbij spelen derhalve bijvoorbeeld normen van goed werknemerschap, 

overige jegens de werkgever in acht te nemen betamelijkheids- en zorgvuldigheidsnormen en een 

geheimhoudingsplicht een rol. Het feit dat de werknemer de werkgever of de OR niet in diskrediet 

heeft willen brengen en de werkgever vervolgens de zaak heeft laten escaleren is hierbij van 

doorslaggevend belang.  

In het geding zijnde belangen: 

 geheimhoudingsbeding; 

 goed werknemerschap; 

 betamelijkheids- en zorgvuldigheidsnormen; 
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 werkgeversbelang. 

 

In een meer recente uitspraak van de voorzieningenrechter Amsterdam wordt een werknemer van 

een bank op staande voet ontslagen, omdat hij informatie over een klant van de bank aan derden had 

doorgegeven.
152

 Het ging om informatie betreffende  de juistheid van de door ABN AMRO afgegeven 

verklaringen derdenbeslag. Daarbij heeft werknemer tegoeden op de rekening van de derde aan het 

licht gebracht.
153

 De werknemer verzet zich tegen het ontslag en vordert doorbetaling van loon. In 

casu had de werknemer een geheimhoudingsplicht, welke hij door zijn handelingen volgens de bank 

geschonden zou hebben. Tevens heeft de werknemer de misstand niet eerst intern gemeld. Bij ABN 

AMRO is een klokkenluidersregeling van toepassing, maar werknemer heeft zich niet aan de daarin 

voorgeschreven procedure gehouden. De handelingen van werknemer zijn naar het oordeel van de 

voorzieningenrechter dermate in strijd met de eisen van goed werknemerschap dat zij een ontslag op 

staande voet in beginsel zonder meer rechtvaardigen. De belangen van de werknemer en werkgever 

tegen elkaar afwegend, kan in alle redelijkheid van de werkgever niet gevergd worden dat zij 

werknemers, die op eigen initiatief bankinformatie over haar cliënten aan derden hebben verstrekt om 

de eigen berichten van werkgever te weerspreken en daarbij interne gedragsregels hebben 

genegeerd, in dienst houdt. De rechter houdt het ontslag op staande voet in stand. In deze uitspraak 

wordt voornamelijk het belang afgewogen tussen het goed werknemerschap, het volgen van de 

voorgeschreven meldingsprocedure en het werkgeversbelang, waarbij de werknemer aan het kortste 

eind trekt. 

In het geding zijnde belangen: 

 geheimhoudingsbeding; 

 proportionaliteit; 

 goed werknemerschap; 

 werkgeversbelang. 

 

In 2006 concludeerde de kantonrechter te Amersfoort dat ontslag op staande voet van een 

klokkenluider niet geldig was. De werknemer werkt als redacteur/journalist voor werkgever, de 

werkgever is een werkmaatschappij van de vereniging Omroep Amersfoort.
154

 Werknemer heeft een 

brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Amersfoort gezonden en daarin zijn 

verontrusting uitgesproken over de gang van zaken binnen de Omroep Amersfoort. Naar aanleiding 

daarvan is de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer vordert doorbetaling van loon. 

De kantonrechter concludeert dat er geen sprake van het moedwillig toebrengen van schade. Niet 

gebleken is dat de werknemer de intentie had om schade te berokkenen en niet is gebleken dat 
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überhaupt schade is geleden, laat staan ernstige en onherstelbare schade. Daarenboven heeft een 

werknemer in algemene zin de vrijheid zijn mening te uiten, ook tegenover zijn werkgever en 

eventuele misstanden aan het licht te brengen, zeker waar daarbij een maatschappelijk belang in het 

geding is. Wel ligt het daarbij op de weg van de werknemer om eventuele misstanden eerst intern bij 

de werkgever te melden. De werknemer stelt dat hij dat heeft gedaan, hetgeen door de werkgever 

wordt betwist. Zelfs al zou de werknemer zijn kritiek op de organisatie niet eerst intern hebben geuit, 

dan nog is ontslag op staande voet in het onderhavige geval echter een te zware sanctie. De 

kantonrechter is van oordeel dat de opgelegde sanctie, ontslag op staande voet, niet in verhouding 

staat tot de ernst van de handelwijze van werknemer, alsook dat het ontslag op staande voet 

onevenredig zwaar in zijn belangen wordt getroffen. Zeker nu niet gebleken is van schade aan de 

zijde van werkgever, had werkgever met een minder vergaande maatregel kunnen (en moeten) 

volstaan. De vordering van de werknemer wordt toegewezen en de klokkenluider wordt in deze zaak 

beschermd. 

In het geding zijnde belangen: 

 vrijheid van meningsuiting; 

 maatschappelijk belang; 

 proportionaliteit; 

 schade van de werkgever. 

 

Opvallend aan voorgaande uitspraak is, dat deze mijns inziens op enkele punten afwijkt van eerdere 

uitspraken. Het feit dat een werknemer in het algemeen recht heeft op vrijheid van meningsuiting 

richting de werkgever is juist, maar hierbij moeten wel zorgvuldigheidsnormen in acht genomen 

worden, zoals het eerst intern melden van de misstand. Of in deze zaak eerst intern gemeld is, wordt 

betwist en uiteindelijk niet vastgesteld. Er wordt slechts gekeken naar de schade aan de zijde van 

werkgever; omdat deze meevalt, is het ontslag op staande voet een te ver gaande maatregel. Een 

verdere belangenafweging door de kantonrechter is in deze zaak blijft achterwegen, waardoor mijns 

inziens niet goed vastgesteld kan worden of het ontslag in deze zaak terecht of onterecht gegeven is. 

De kantonrechter had op zijn minst naar andere belangen kunnen kijken zoals naar het in diskrediet 

brengen van de werkgever, het belang van de onthulde informatie, het te goede trouw zijn van de 

werknemer en het volgen van de interne procedure. Voor de klokkenluider pakt deze uitspraak goed 

uit, de vraag is echter of dit wel zo terecht is geweest. 

 

Tot slot een zaak waarbij een werknemer bij de voorzieningenrechter een verbod op publicatie 

vordert. Een werknemer, in dienst van een fabrikant van roerpropellersystemen als Manager Project 

Management en Engineering Mechanical, dreigt vertrouwelijke gegevens bekend te maken welke hij 

alvorens naar zijn privé e-mailadres heeft gestuurd. Wanneer werknemer dit zou doen, zou hij in strijd 

handelen met zijn contractuele geheimhoudingsplicht. De werkgever vordert een verbod op negatieve 

uitlatingen over de onderneming door werknemer.
155

 De voorzieningenrechter acht gegronde vrees 

voor openbaarmaking aanwezig. Werknemer stelt zich op het standpunt dat hij zich een 
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“klokkenluider” voelt en de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om vertrouwelijke gegevens 

te publiceren, omdat dit een bijdrage levert aan detectie van fouten in bepaalde systemen welke 

aanzienlijke (milieu) schade tot gevolg kan hebben. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat 

een zodanige situatie zich hier niet voordoet. Uit het feit dat werknemer heeft verklaard tegen 

vergoeding van publicatie van de betreffende gegevens af te zien, kan worden afgeleid dat de 

gestelde maatschappelijke verantwoordelijkheid voor werknemer geen principieel punt is. De 

vordering wordt toegewezen. In deze zaak is er echter nog geen sprake van klokkenluiden, maar 

wordt hier slechts mee gedreigd. Interessant om te zien is dat werkgevers, wanneer zij er op tijd bij 

zijn, via de voorzieningenrechter kunnen proberen het extern melden van een misstand te 

voorkomen. Aangezien hier niet meer jurisprudentie over gevonden is, is het vooralsnog onduidelijk in 

welke gevallen dit mogelijk is.  

In het geding zijnde belangen: 

 gevreesde grond voor openbaarmaking; 

 maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Naar aanleiding van de bovengenoemde jurisprudentie kunnen de volgende conclusies getrokken 

worden. De belangenafweging binnen de privaatrechtelijke nationale jurisprudentie is niet eenduidig, 

zoals bij het EHRM, welke toetst aan een duidelijke beperkingsclausule. Binnen de Nederlandse 

rechtspraak is geen duidelijk stappenplan te hanteren om te bepalen of een klokkenluider zich 

ontoelaatbaar heeft geuit. De belangen zullen aan de hand van de omstandigheden van het geval 

afgewogen dienen te worden. Hierbij kunnen de volgende belangen een rol spelen: het 

werknemersbelang, werkgeversbelang, algemeen belang, patiëntenbelang, het belang van de vrijheid 

van meningsuiting, het belang van de geheimhoudingsplicht. Het licht aan de feiten en 

omstandigheden van het geval, welke belangen er in het geding afgewogen kunnen worden. In de 

volgende paragraaf zal gekeken worden hoe er omgegaan wordt met de belangenafweging binnen de 

publiekrechtelijke jurisprudentie.  

 

3.2.4 Centrale Raad van Beroep 

In deze paragraaf zal nader ingegaan worden op de publiekrechtelijke jurisprudentie. Dit is 

jurisprudentie tussen de overheid en haar werknemers. Hierbij wordt wederom gekeken naar welke 

belangen een rechter afweegt en er wordt onderzocht of deze belangen overeenkomen met de 

belangen in de private sector. 

 

Net als bij de rechtbanken ontbreekt soms ook bij de CRvB een belangenafweging. Deze uitspraken 

worden niet besproken, aangezien deze geen bijdrage leveren aan dit onderzoek.
156

  

 

Een oude spraakmakende zaak waarin destijds veel aandacht is besteed, is een zaak over deelname 

door een hoofdinspecteur van de politie aan een betoging voor het West-Duitse consulaat op de dag 

van de begrafenis van 3 RAF-leden.
157

 Op basis hiervan kreeg werknemer een schriftelijke berisping. 
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Werknemer is het hier niet mee eens en eist nietigverklaring van deze berisping en vordert een 

schadevergoeding. De CRvB komt tot de conclusie dat werknemer het recht op vrijheid van 

meningsuiting onvoldoende zorgvuldig heeft getoetst aan de plichten, die hij als politieman vrijwillig 

heeft aanvaard en dit levert plichtsverzuim op in de zin van art. 104 Ambtenarenreglement 

gemeentepolitie. Het feit dat hij als privépersoon heeft deelgenomen aan de demonstratie ontslaat 

hem niet van de verplichting deze vrijheid te toetsen aan de consequenties van de vrijwillig 

aangegane maatschappelijke verantwoordelijkheden als leidinggevende politiefunctionaris. 

Werknemer had moeten beseffen dat het gebruiken van een uitingsmiddel als deze in strijd is met 

een doen of nalaten wat van een goed politieambtenaar in dergelijke omstandigheden mag worden 

verwacht. De vordering wordt afgewezen. Deze uitspraak van de CRvB is 34 jaar oud maar in 

vergelijking tot de oudere civiele jurisprudentie goed gemotiveerd. De rechter neemt verschillende 

belangen in ogenschouw, zoals het belang van goed ambtenaarschap, al zegt de rechter dit niet met 

zo veel woorden, alsmede het belang van vrijheid van meningsuiting. In deze zaak weegt het belang 

van goed ambtenaarschap zwaarder dan het recht op vrijheid van meningsuiting. Van 

doorslaggevend belang hierbij was dat de ambtenaar had moeten beseffen dat van een 

politieambtenaar meer zorgvuldigheid verwacht wordt betreffende dergelijke handelingen. 

In het geding zijnde belangen: 

 vrijheid van meningsuiting; 

 goed ambtenaarschap; 

 

In 1995 oordeelde de CRvB in een zaak waarbij een ambtenaar werd aangesproken voor het in strijd 

handelen met art. 125a AW.
158

 Werknemer, directeur van de hoofdgroep Burgerzaken van een 

gemeente, heeft zich herhaaldelijk niet als een loyaal ambtenaar gedragen. Werknemer is met het 

oog op zijn positie binnen de werkgroep Buurtspeelpark vanwege de Helderse pers telefonisch 

verzocht commentaar te leveren op de verkoop van een gymnastieklokaal, voor welk lokaal de 

werkgroep reeds lange tijd belangstelling had. Werknemer heeft zijn mening gegeven in 

bewoordingen, waarin boosheid en frustratie doorklonken. Het artikel bevat kwalificaties als “stiekem”, 

“autoritair” en “botte macht”. Centraal in dit geding staat het  aan de ambtenaar toekomende 

grondrecht om in vrijheid zijn mening te uiten. De wetgever heeft in artikel 125a van de 

Ambtenarenwet een regeling neergelegd welke ertoe strekt dit grondrecht te beperken in verband met 

het vereiste dat de openbare dienst naar behoren moet kunnen functioneren. De ambtenaar dient 

zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens, indien door de uitoefening van 

deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, 

voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. 

Door betrokkenes opvatting dat hij het recht heeft om als burger overal vrij zijn mening en kritiek op 

het gemeentebeleid te uiten, heeft dat bij buitenstaanders geleid tot verwarring en negatieve reacties, 

omdat niet duidelijk was of de ambtenaar namens zichzelf of namens werkgever sprak. Naar 

aanleiding hiervan heeft B&W voor betrokkene 19 richtlijnen/instructies opgesteld, waaraan hij zich 

strikt dient te houden. In 15 van de 19 richtlijnen worden vooral duidelijke feitelijke instructies en 
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voorschriften gegeven (zoals het gebruik maken van de tijdregistratieklok, het op tijd melden van 

afwezigheid en het tijdig kennis geven hiervan aan zijn plaatsvervanger e.d.). De overige richtlijnen 

(10, 14, 15 en 16) betreffen de vrije meningsuiting en de vrijheid van vergadering. Werknemer houdt 

zich hier niet aan en wordt ontslagen. Het door de werkgever in de richtlijnen 10, 15 en 16 

neergelegde algemene verbod tot vrije meningsuiting en het in richtlijn 14 neergelegde vergaande 

verbod tot deelneming (zonder voorafgaande toestemming) als burger aan (openbare) vergaderingen 

van instanties, wier activiteiten liggen op het vakgebied van de hoofdgroep Burgerzaken, gaan de in 

artikel 125a AW neergelegde beperkingsbevoegdheden echter ver te buiten. De CRvB geeft hier 

duidelijk de grenzen van art. 125a AW aan en hoe dit artikel toegepast moet worden. Hierbij betrekt 

de Raad het belang van vrijheid van meningsuiting en hoe een werknemer zich als goed werknemer 

dient te gedragen in het kader van art. 125a AW. 

In het geding zijnde belangen: 

 vrijheid van meningsuiting; 

 goed ambtenaarschap; 

 

De volgende zaak betreft een zaak over de vrijheid van meningsuiting van een luchtmachtkapitein.
159

 

Werknemer heeft een zeer uitgesproken mening over het bezitten en de inzet van kernwapens door 

de krijgsmacht, die niet overeenstemt met het regeringsstandpunt en publiceert zijn opvattingen 

regelmatig in dagbladen en periodieken. De CRvB diende zich i.c. te buigen over de vraag of de aan 

de kapitein gegeven kennisgeving als bedoeld in art. 13 Besluit Beoordeling Officieren Luchtmacht 

niet strijdig was met het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting. Hierbij wordt aandacht besteed 

aan art. 7 GW maar ook aan art 10 EVRM. De Raad stelt zich de vraag of werknemer een juiste 

afbakening in acht genomen heeft tussen enerzijds het aanmerken van bepaalde omstandigheden als 

niet overeen te komen met hetgeen van de officier in het belang van de dienst en/of zijn persoonlijk 

belang moet worden verwacht en anderzijds het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting. Het 

antwoord op de vraag of het handelen van de beoordelaar in strijd was met art. 7 Grondwet hing naar 

het oordeel van de Raad af ”van deze andere vraag of eiser door de gewraakte uitingen de goede 

functionering van de overheidsdienst waar hij werkzaam was dan wel de goede vervulling van zijn 

betrekking in ontoelaatbare mate heeft aangetast”. De Raad betrekt bij zijn antwoord op deze vraag 

het feit dat werknemer zelf heeft erkend dat het geen op zichzelf staande incidenten waren en hij mijn 

of meer de bewuste bedoeling had zijn uitingen op deze manier naar buiten te brengen. Evenzeer 

moet een officier  geacht worden te begrijpen dat zijn publieke uitingen het voorzienbare gevolg 

hebben, personen en instellingen, waaronder de rechterlijke macht, in diskrediet worden gebracht. 

Met betrekking tot art. 10 EVRM moet onder deze omstandigheden naar ‘s Raads oordeel worden 

geconcludeerd, dat er sprake is van een bij de wet voorziene in een democratische samenleving 

nodige beperking ter bescherming van de goede naam van anderen en ter waarborging van het 

gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht. De CRvB komt tot de conclusie dat de 

werknemer in deze zaak in strijd gehandeld heeft met met art. 7 Gw en art. 10
 
EVRM. In deze zaak 
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wordt aandacht besteed aan verschillende belangen zoals de vrijheid van meningsuiting, beginselen 

van behoorlijk bestuur en wordt er gekeken naar het goed ambtenaarschap in combinatie met een 

evenredigheidstoets. Uiteindelijk moet er gekeken worden welk belang zwaarder weegt, hetgeen van 

de officier in het belang van de dienst moet worden verwacht of het recht op vrijheid van 

meningsuiting. In dit geval  weegt het belang wat van een officier verwacht mag worden op grond van 

het bovenstaande zwaarder. 

In het geding zijnde belangen: 

 vrijheid van meninguiting; 

 beginselen van behoorlijk bestuur; 

 goed ambtenaarschap. 

 

In 1994 mag een werkgever een werknemer na het luiden van de klok niet ontslaan.
160

 Werknemer is 

werkzaam als portier/beveilingsbeamte bij het Gemeentelijk Centrum voor Elektronische 

Informatieverwerking. Werknemer vermoedt dat collega’s onder werktijd handelen in gestolen 

goederen en deelt dit mede aan de maatschappelijk werkster, vervolgens doet hij aangifte bij de 

politie. In casu wordt één collega veroordeeld tot een vrijheidsstraf van drie jaar; de overige collega's 

krijgen een schikkingsaanbod van justitie. De werkgever volstaat ten aanzien van deze laatste groep 

collega's met een waarschuwing.  Besloten wordt een nieuwe start te maken. Rondom het 

functioneren van betrokkene ontstaan echter problemen. Hij wijst samenwerking met sommige 

collega's af, wil uitsluitend nachtdiensten draaien. Dit heeft tot gevolg dat aan werknemer ontslag 

verleend wordt. De CRvB oordeelt echter dat dit ontslag onterecht is en in strijd is met het beginsel 

van de zorgvuldigheid en dat aan het ontslagbesluit onvoldoende belangenafweging ten grondslag is 

gelegd. Mede door nalatigheid van de werkgever is er een onwerkbare situatie ontstaan. Werkgever 

had niet mogen volstaan met een voorstel tot ontslag via een minnelijke regeling, toen werknemer de 

wens kenbaar maakte om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen en om overplaatsing verzocht, 

had het op werkgevers weg gelegen om te trachten dit te realiseren. Het bevoegd gezag heeft geen 

tijdige en adequate aandacht besteed aan de signalen van betrokkene. Voorts heeft het bevoegd 

gezag na de aangifte bij de politie en de gebeurtenissen daarna onvoldoende aandacht geschonken 

aan de moeilijke positie waarin betrokkene kwam te verkeren. De vordering tot nietigverklaring van 

het ontslagbesluit wordt toegewezen. In deze zaak wordt voornamelijk het belang tussen de 

werkgever en de werknemer afgewogen. Hierbij is van belang dat de werkgever heeft nagelaten 

adequate maatregelen te treffen voor werknemer om hem onder goede omstandigheden werkzaam te 

laten blijven. Hierbij is werkgever dermate tekortgeschoten zodat het belang van de werknemer in 

deze zaak zwaarder weegt.  

In het geding zijnde belangen: 

 beginselen van zorgvuldigheid; 

 werknemersbelang; 

 werkgeversbelang. 
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Tot slot een opvallende zaak waarin voor het eerst tijdens het onderzoek gelezen wordt dat een 

rechter zich uitlaat over het feit dat het melden van een vermoeden van misstand geen nadelige 

gevolgen voor een ambtenaar teweeg mag brengen. De voorzieningenrechter bepaalt dat het 

voorgenomen ontslag van een 'klokkenluider' in strijd is met de Ambtenarenwet.
161

 Werknemer is in 

dienst bij het Bureau Schadefonds Geweldsmisdrijven en heeft aan de directeur een melding 

gemaakt van mogelijke misstanden binnen de organisatie. Vervolgens wordt werknemer geschorst 

wegens ernstige beschuldigingen jegens collega’s. Dit besluit wordt opgeheven maar werknemer 

wordt niet in aanmerking gebracht voor een andere functie. De rechtbank heeft het door werknemer 

ingestelde beroep gegrond verklaard en de werkgever is in beroep gegaan. Dit beroep van de CRvB 

kan echter niet afgewacht worden, vandaar deze voorlopige voorziening. De rechter concludeert dat 

een klokkenluider op grond van 125quinquies Aw geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie mag 

ondervinden. Werkgever heeft geen moeite gedaan om werknemer te herplaatsen. De rechter stelt 

dat het, gelet op de gerechtvaardigde belangen van werknemer, onaanvaardbaar is dat deze situatie 

nog langer voortduurt. De rechtbank wijst het verzoek toe en werkgever moet werknemer plaatsen in 

een nieuwe functie. Het belang van deze zaak in het kader van de klokkenluidersjurisprudentie is dat 

mijns inziens veel meer rechters dit wetsartikel bij hun beslissing zouden moeten betrekken, om de 

rechtspositie van de klokkenluider beter te kunnen waarborgen.  

In het geding zijnde belangen: 

 gevolgen voor werknemer. 

 

3.3 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat er redelijk wat jurisprudentie is met betrekking tot de 

klokkenluidersproblematiek. Deze jurisprudentie spreekt niet altijd over het luiden van de klok, maar 

vaak over schending van de geheimhoudingsplicht of over ontbinding van de arbeidsovereenkomst 

wegens verstoorde arbeidsrelatie. De jurisprudentie is te verdelen in Europese en de nationale 

jurisprudentie. Deze twee zijn weer te verdelen in de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke 

jurisprudentie. 

 

Europees publiek- en privaatrechtelijke jurisprudentie 

Binnen de Europese jurisprudentie is, in tegenstelling tot de nationale jurisprudentie, een duidelijk 

toetsingskader te zien. Dit toetsingskader maakt tussen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

werknemer geen onderscheid. De Europese jurisprudentie wordt letterlijk getoetst aan de 

beperkingsclausule uit art. 10 EVRM. Om te bepalen of een inmenging in de vrijheid van 

meningsuiting toelaatbaar is, toetst het EHRM en het HvJ aan de volgende punten: de inmenging 

moet bij wet zijn voorzien, deze moet een legitiem doel hebben in de zin van art 10 lid 2 EVRM en 

noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. De twee punten waar de belangenafweging het 

meest tot zijn recht komt, zijn de punten waar een afweging gemaakt moet worden of er een legitiem 

doel is en of de inmenging noodzakelijk is in een democratische samenleving. Hierbij kijkt het Hof 

meerdere malen naar het belang van eerst intern melden alvorens informatie te onthullen aan publiek. 
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Het lijkt echter wel of dit bij het EHRM geen strikte voorwaarden is. Bij de nationale jurisprudentie 

wordt hier zwaarder aan getild, zie voorgaande paragraaf. Andere factoren die meegewogen worden 

zijn: het belang bij de onthulde informatie, authenticiteit van de informatie, schade die de autoriteiten 

leiden, de goede trouw en het opleggen van een sanctie. Het is duidelijk dat er binnen de Europese 

jurisprudentie een consistente lijn is en duidelijk is aan welke criteria de rechter zal toetsen in het 

kader van de belangenafweging. Hoe deze belangenafweging uitpakt, kan natuurlijk aan de hand van 

feiten en omstandigheden verschillen, maar duidelijk is dat een beroep op art. 10 EVRM een betere 

bescherming biedt dan een beroep op de Nederlandse wetgeving.  

 

Nederlandse privaatrechtelijke jurisprudentie 

Binnen de Nederlandse jurisprudentie is geen consistente lijn te ontdekken over welke belangen de 

Nederlandse rechter belangrijk acht. De oudere jurisprudentie wordt summier, of zelf helemaal niet 

gemotiveerd, waardoor deze uitspraken geen waarde hebben voor dit onderzoek. De uitspraken van 

het Hof en de Hoge Raad zijn over het algemeen beter gemotiveerd dan die van de rechtbank. De 

enige uitspraak die mijns inziens recent is én een goede weergave geeft van welke belangen er 

afgewogen worden om te concluderen of een werknemer te ver is gegaan in zijn recht op vrijheid van 

meningsuiting is de uitspraak van de Hoge Raad uit 2012.
162

 Hierbij werden verschillende 

uiteenlopende belangen afgewogen zoals het goed werknemerschap, het algemeen belang, het 

werkgeversbelang en bedrijfsbelang en tot slot werd er gekeken naar de proportionaliteit en 

subsidiariteit van de sanctie. Aan deze uitspraak zouden rechters een voorbeeld kunnen nemen in het 

kader van de belangenafweging.  

 

Bij de rechtbanken is helaas ook geen duidelijke lijn te vinden naar welke belangen de rechters kijken. 

Er wordt in de uitspraken niet aangesloten bij uitspraken van de Hoge Raad en een duidelijk 

stappenplan, zoals bij het EHRM aanwezig is, ontbreekt. Na het analyseren van de uitspraken, 

waarbij rekening gehouden moet worden met de niet gepubliceerde uitspraken, kan geconcludeerd 

worden dat bij de rechtbanken gekeken wordt naar de feiten en omstandigheden om te bepalen welke 

belangen in het geding zijn. In het onderzoek zijn het goed werknemerschap, het werkgeversbelang, 

bedrijfsbelang, klantenbelang en patiëntenbelang, het belang van het geheimhoudingsbeding en het 

algemeen belang voorbij gekomen. Het is echter niet duidelijk waarom de ene rechter sommige 

belangen wel afweegt en de ander niet. Oftewel, het afwegen van de belangen loopt in elke zaak 

totaal uiteen, waardoor er geen duidelijk houvast is. Opvallend is dat er in slechts weinig zaken, in dit 

geval slechts twee maal gevonden tijdens het onderzoek, wordt gekeken naar de vrijheid van 

meningsuiting. Mijns inziens is dit opmerkelijk; waarom wordt op dit grondrecht door werknemers 

geen beroep gedaan? Het enige antwoord wat ik hierop zou kunnen bedenken is, dat zij vergeten dat 

dit belangrijke artikel van toepassing is. Tevens vind ik het opmerkelijk dat er slechts zelden een 

beroep gedaan wordt op art. 10 EVRM. Dit was slechts het geval in de zaak van het publicatieverbod 

van Holland Casino uit 2011.
163

 Het lijkt mijns inziens voor een werknemer belangrijk om, wanneer 
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mogelijk, een beroep te doen op art. 10 EVRM. De bescherming die art. 10 EVRM biedt is vele malen 

groter dan art, 7 GW. Art. 10 EVRM heeft namelijk een duidelijke beperkingsclausule waaraan 

getoetst kan worden in tegenstelling tot art. 7 Gw. Tevens heeft het EHRM heel wat jurisprudentie 

gewezen in het kader van de klokkenluider, zodat werknemers precies weten hoe het Hof een 

dergelijke beperkingsclausule toepast.  

 

Wat tevens onderzocht is, is of werknemers eerst intern gemeld hebben, alvorens met hun 

vermoeden van misstand naar buiten te treden en of werknemers gebonden zijn aan een 

geheimhoudingsbeding. Opvallend is dat in de meeste zaken wel sprake was van een 

geheimhoudingsbeding, maar geen interne melding gedaan werd. Veel werknemers traden met hun 

vermoeden van misstand direct naar buiten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de Stichting 

van de Arbeid pas in juni 2003 kwam met de Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van 

misstanden in ondernemingen.
164

 In deze verklaring werd neergelegd dat werknemers misstanden 

eerst intern aan de orde moeten stellen alvorens extern te melden. Voor 2003 waren hieromtrent 

geen nadere regels, waardoor werknemers waarschijnlijk eerder naar buiten traden met hun 

vermoeden van misstand. Aangezien er veel jurisprudentie gevonden is van voor 2003, zou dit de 

meest voor de hand liggende reden kunnen zijn.  

 

Nederlandse publiekrechtelijke jurisprudentie 

Ook de CRvB is niet consistent in het kader van de belangenafweging. In sommige uitspraken wordt 

er totaal voorbij gegaan aan een belangenafweging en andere zaken worden slechts summier 

gemotiveerd. Opvallend is dat zelfs de ‘oudste’ uitspraak van de CRvB uit 1979 redelijk goed 

gemotiveerd is. Deze uitspraak van de CRvB is 34 jaar oud maar in vergelijking tot de oudere civiele 

jurisprudentie goed gemotiveerd. De rechter neemt verschillende belangen in ogenschouw, zoals het 

belang van goed werknemerschap, al zegt de rechter dit niet met zo veel woorden, alsmede het 

belang van vrijheid van meningsuiting. Ook bij de CRvB wordt er relatief weinig een beroep gedaan 

op de vrijheid van meningsuiting. In 1983 wordt er al wel een beroep gedaan op art. 10 EVRM.
165

 In 

deze zaak toetst de Raad dan ook uitvoerig aan het stappenplan zoals het EHRM dit doet. 

Opmerkelijk is echter dat er na deze uitspraak geen beroep meer op art 10 EVRM gedaan wordt. 

Waarom dit niet gedaan wordt, blijft voor mij een raadsel. Ook bij de CRvB kan er, net als bij de 

privaatrechtelijke jurisprudentie, geen duidelijke lijn gevonden worden hoe de Raad omgaat met een 

belangenafweging. Dit vind ik opmerkelijk, aangezien dit bij het EHRM wel gebeurt.  

 

De uitspraak in de Pettense Kernreactor laat een mooi voorbeeld zien hoe de rechter toetst, aan de 

hand van de publiekrechtelijke klokkenluidersregelingen, of een werknemer voor 

klokkenluidersbescherming in aanmerking kom. In de andere jurisprudentie komt dit niet voor. Het is 

echter een mooi voorbeeld voor toekomstige jurisprudentie om aan de hand van de 
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klokkenluidersregelingen te bepalen of een klokkenluider. überhaupt voor bescherming in aanmerking 

komt.  

 

Tot slot vind ik de uitspraak van de voorzieningenrechter Amsterdam 21 januari 2008 een erg mooie 

uitspraak. Hier laat de rechter duidelijk zien dat het luiden van de klok geen nadelige gevolgen voor 

de ambtenaar teweeg mag brengen. Deze uitspraak zou potentiële klokkenluiders kunnen motiveren 

om te gaan melden. Of andere rechters dit wetsartikel net zo strikt naleven als de 

voorzieningenrechter Amsterdam is echter maar de vraag.  

 

Ik ben dan ook van mening dat een duidelijk ‘stappenplan’ binnen de nationale jurisprudentie, zowel 

publiek- als privaatrechtelijk, een duidelijkere lijn aan kan brengen in het kader van de 

belangenafweging. Wanneer een werknemer een geheimhoudingsbeding heeft, zal hij zorgvuldiger 

moeten afwegen of hij met zijn vermoeden van misstand naar buiten treedt, dan wanneer hij geen 

beding is overeengekomen. Met een geheimhoudingsbeding kan bij een externe uiting eerder sprake 

zijn van ontoelaatbaarheid. Ook is het intern melden van een misstand erg belangrijk. Intern melden 

geeft blijk van zorgvuldigheid en de onderneming moet de mogelijkheid hebben om zelf orde op 

zaken te stellen.  Enkele handvatten, zoals ook door het EHRM gebruikt worden, zouden kunnen  

zijn:  

- is er een geheimhoudingsbeding; 

- is er eerst intern gemeld alvorens extern te melden; 

- belang van de onthulde informatie; 

- authenticiteit van de informatie; 

- schade van de werkgever; 

- goede trouw van werknemer; 

- de oplegging van de sanctie. 

Binnen de publiekrechtelijke jurisprudentie zou de rechter naast bovengenoemde criteria in elke 

klokkenluiderszaak er goed aan doen om te  toetsen of een klokkenluider überhaupt wel bescherming 

toekomt en de melding wel voldoet aan de omschrijving van ‘misstand’  in de publiekrechtelijke 

regelingen. 

 

Kortom: een klokkenluider zal er goed aan doen om een beroep op art. 10 EVRM te doen, aangezien 

de rechter daar consistenter is in het kader van de belangenafweging en omdat dit artikel de 

klokkenluider/werknemer meer bescherming biedt dan de nationale wetgeving. Ook een duidelijk 

stappenplan binnen de nationale jurisprudentie zal zorgen voor een duidelijkere lijn in het kader van 

de belangenafweging. 

  



57 
 

Hoofdstuk 4 

De ontwikkelingen op het gebied van rechtsbescherming van de 

klokkenluider 

 

Hoe moet er omgaan worden met vermoedens van misstanden in overheidsorganisaties en 

ondernemingen? Overheidsorganisaties en sommige ondernemingen in het bedrijfsleven kennen 

daar regelingen voor, zoals klokkenluidersregelingen, gedragscodes of 'speak-up' procedures.
166

 

 

Een klokkenluidersregeling is een gedragscode voor werknemers voor het melden van vermoedelijke 

misstanden. In deze regeling zijn procedures, zorgvuldigheidsvereisten en rechtsbescherming voor 

klokkenluiders vastgesteld indien zij een misstand willen melden. Dergelijke regelingen moeten het 

mogelijk maken dat dit veilig gebeurt. Een klokken-luidersregeling moet werken als een hulpmiddel 

dat de potentiële melder kan ondersteunen.
167

 

 

Niet alle organisaties beschikken over een dergelijke regeling om klokkenluiders te beschermen. In 

grote delen van de publieke sector zijn regelingen getroffen, maar voor de private sector is er geen 

wettelijke regeling neergelegd. In dit hoofdstuk zal in het kader van de bescherming van de 

klokkenluider de huidige klokkenluidersregelingen besproken worden. Er zal gekeken worden naar 

wat er verstaan wordt onder het begrip misstand. Vervolgens zal gekeken worden naar de 

klokkenluidersregelingen binnen de publieke sector, gevolgd door de regelingen in de private sector. 

Tevens zal de internationale klokkenluidersregeling worden besproken. Vervolgens zal er aandacht 

besteed worden aan de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsbescherming. Hieronder 

valt het nieuwe Adviespunt voor Klokkenluiders en het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. 

 

4.1 Het begrip misstand 

Het begrip misstand staat gelijk staat aan “wantoestand” of “maatschappelijk onrecht”.
168

 

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van
169

:  

- een schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels; 

- een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu; 

- een onbehoorlijke wijze van functioneren die een gevaar vormt voor het goed functioneren van de 

openbare dienst of anders gezegd, een dusdanig tekortschieten in de wijze van functioneren dat 

de integriteit van de organisatie in gevaar kan komen. 

Verdere definiëring is achterwege gelaten om geen onnodige drempels op te werpen voor potentiële 

melders. Of er sprake is van een misstand wordt van geval tot geval beoordeeld.  
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4.2 Regelingen in de publieke sector 

Binnen de publieke sector zijn er verschillende klokkenluidersregelingen. Aan de basis van vrijwel al 

deze regelingen staat de ‘Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een 

misstand’. Deze regeling is in 2000 opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties.
170

 Vervolgens is op 1 mei 2003 de Ambtenaren-wet gewijzigd en zijn de sectoren 

Rijk, Defensie, Politie, Provincies, Gemeenten en Waterschappen verplicht te beschikken over een 

klokkenluidersregeling.
171

 In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan deze regelingen binnen het 

Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Politie en Defensie. In 2008 is de 

klokkenluidersregeling geëvalueerd en naar aanleiding hiervan zijn de klokkenluidersregelingen 

verbeterd.
172

 Ook wordt er gekeken naar de onderzoeksraad integriteit overheid. De raad heeft een 

belangrijke taak bij het onderzoeken van integriteitsschendingen bij de overheid.  

 

4.2.1 Onderzoeksraad Integriteit Overheid
173

 

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) is een onafhankelijk onderzoeksorgaan dat meldingen 

van integriteitsschendingen bij de overheid, nader onderzoekt. De Onderzoeksraad heeft tot doel bij 

te dragen aan een integere overheid en de bescherming van melders van integriteitsschendingen.
174

 

De onderzoeksraad verricht of op verzoek van het Adviespunt
175

 of op verzoek van de klokkenluider 

zelfstandig onderzoek naar een vermoeden van een misstand bij de Overheid, Politie, Rijk, Defensie 

en zelfstandige bestuursorganen.
176

 

 

De Onderzoeksraad is laagdrempelig, onafhankelijk, onpartijdig en beschikt over expertise op het 

gebied van integriteit. Indien de Onderzoeksraad dit nodig acht, kan hij ook ongevraagd advies en 

aanbevelingen uitbrengen aan de betreffende overheid voor het opheffen of voorkomen van een 

bepaalde misstand.
177

 

 

De Onderzoeksraad richt zich primair op het onderzoeken van vermoede misstanden. Daarnaast 

behoort ook het continu agenderen van het thema en het signaleren van aandachtsvelden in het 

publieke domein waar integriteitsrisico's kunnen spelen, tot het werkterrein. De Onderzoeksraad werkt 

samen met organisaties als Het Adviespunt Klokkenluiders, het Bureau Integriteitsbevordering 

Openbare Sector (BIOS), de Nationale Ombudsman en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
178
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4.2.2 Het Rijk en Politie 

Voor het Rijk en de politie geldt sinds 1 januari 2010 een hernieuwde klokkenluidersregeling.
179

 De 

regeling voorziet in een procedure voor het melden van vermoedens van misstanden, het bieden van 

bescherming van de melder daarvan en in een rol voor een vertrouwenspersoon integriteit. Deze 

nieuwe regeling vervangt de oude regeling ‘Regeling procedure inzake het omgaan met een 

vermoeden van een misstand’, waarvan onderzoekers op grond van een evaluatie tot de conclusie 

waren gekomen dat deze slechts in beperkte mate het intern melden en opsporen van misstanden 

bevorderden en niet bijdroegen aan het beschermen van ambtelijke klokkenluiders.
180

 Er zijn 

veranderingen opgenomen op het gebied van het bevorderen van het melden van misstanden en op 

het gebied van het beschermen van de klokkenluider.  

 

Binnen de huidige regeling is voorzien in een vertrouwenspersoon binnen de organisaties.
181

 De taak 

van de VPI is het adviseren van (potentiële) melders van vermoedens van misstanden. Daarnaast 

kan de VPI het bevoegd gezag en de hoogste ambtelijke leidinggevende informeren over een 

vermoeden van een misstand.
182

 Een VPI mag de identiteit van de melder niet bekend maken, tenzij 

de melder geen bezwaar heeft.
183

 Tevens is voorzien in een interne en externe meldingsprocedure.
184

 

De ambtenaar doet eerst melding bij zijn directe leidinggevende binnen de eigen organisatie. 

Wanneer de ambtenaar anders wenst, kan er ook gemeld worden aan een hogere leidinggevende of 

een VPI. Wanneer er een vermoeden van een misstand bestaat over een andere organisatie, moet 

de ambtenaar melden binnen die organisatie.  

 

Als een melder zich niet kan vinden in de uiteindelijke conclusie van de organisatie of niet tijdig een 

reactie te horen krijgt, dan staat er een externe procedure open bij de OIO.
185

 Ook is in sommige 

gevallen een rechtstreekse gang naar de onderzoeksraad mogelijk.
186

 De OIO is gehouden aan 

dezelfde procedurele stappen als bij het intern melden. Zij legt binnen twaalf weken haar bevindingen 

en advies neer bij het bevoegde gezag.
187

 Het advies van de commissie is niet bindend.
188
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Wetboek van Strafrecht en de verplichting om de officier van justitie informatie te verschaffen. Besluit melden 
vermoeden van misstand bij Rijk en Politie (Stb. 2009, 572) Art. 10 en 11 
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 Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie (Stb. 2009, 572) Art. 9 
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 Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie (Stb. 2009, 572) Art. 17 
186

 Dit doet niet af aan het uitgangspunt dat misstanden of vermoedens daarvan eerst intern aan de orde 
moeten worden gesteld. De voorwaarde om rechtstreeks naar de onderzoeksraad te stappen is als daartoe 
aanleiding bestaat. De melder moet kunnen concretiseren waarom hij niet intern wil melden. De 
onderzoeksraad oordeelt of de ambtenaar zich terecht rechtstreeks heeft gemeld. Zie ook Besluit melden 
vermoeden van misstand bij Rijk en Politie (Stb. 2009, 572) art. 9 en p. 19 
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 Als het bevoegd gezag een ander standpunt inneemt dan de commissie, moeten zij dit motiveren. Besluit 
melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie (Stb. 2009, 572) Art. 22 
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De melder wordt door de regeling beschermd tegen benadeling in financiële zin. Met het melden van 

een vermoedelijke misstand is het algemeen belang en de integriteit van de overheid gediend. Het is 

daarom wenselijk dat eventuele financiële drempels worden weggenomen. Daarom wordt een melder 

bij het voeren van een bezwaarschriftprocedure, een procedure in hoger beroep of het naar voren 

brengen van een zienswijze op grond van 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht 

tegemoetgekomen.
189

 Enkele nieuwe wijzigingen in de regeling maken het mogelijk om gemakkelijker 

(vermoedelijke) misstanden te melden. Er is een bepaling in de regeling opgenomen die de melder en 

de vertrouwenspersoon beschermt.
190

 Het begrip misstand in de nieuwe regeling is verruimd. De 

vorige regeling voorzag slechts in de kwalificaties als “grove schending van wettelijke voorschriften”. 

Het begrip “grove” in de huidige regeling is vervallen, waardoor er eerder gesproken kan worden van 

een misstand.
191

 Door de verzwarende kwalificaties in de vorige regeling wordt het probleem van de 

interpretatie van de ernst van de misstand bij de melder gelegd. In de huidige regeling wordt dit op 

deze manier voorkomen, van geval tot geval moet worden bekeken of voor een melding de procedure 

uit de regeling openstaat. Tevens is de kring van personen die een melding kunnen doen, verruimd. 

Naast ambtenaren kunnen ook voormalige ambtenaren en uitzendkrachten een misstand melden.
192

 

Ook de kring van organisaties waarover kan worden gemeld is in de huidige regeling verruimd. In de 

vorige regeling kon er alleen gemeld worden over de eigen organisatie, nu is het mogelijk over alle 

organisaties binnen de sectoren Rijk, Politie en Defensie een misstand te melden.
193

 

 

4.2.3 Defensie 

Per 1 januari 2011 is voor het Defensiepersoneel een nieuwe klokkenluidersregeling in werking 

getreden. De regeling is qua inhoud gelijk aan de klokkenluidersregeling voor het Rijk en de Politie.
194

 

Het ambtenarenreglement voor militairen (AMAR) en het ambtenarenreglement voor 

burgerambtenaren bij defensie (BARD) zijn hierop aangepast.
195

  

 

Vanuit het oogpunt van deregulering van regelgeving, is één besluit vastgesteld met een uniforme 

regeling voor de sectoren Rijk en Politie. In dat besluit is de procedure voor het melden van een 

misstand en de bescherming tegen een eventuele rechtspositionele benadeling, alsmede de 

tegemoetkoming in de kosten in verband met eventuele procedurekosten nader uitgewerkt. Het 

melden overeenkomstig deze procedure is voor een (gewezen) ambtenaar de geëigende weg om met 

het vermoeden van een misstand om te gaan. De Centrales van overheidspersoneel in de sector 

Defensie konden inhoudelijk geheel instemmen met de voor de sectoren Rijk en Politie opgestelde 
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regeling, maar wilden in de toekomst niet afhankelijk zijn van een te bereiken overeenstemming in die 

sectoren. Op uitdrukkelijke wens van de centrales van overheidspersoneel in de sector Defensie 

worden dan ook in het onderhavige besluit voor de sector Defensie het Algemeen militair 

ambtenarenreglement en het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie op vergelijkbare wijze 

aangepast: de inhoud van de aanpassingen is gelijk aan de bepalingen voor het melden van een 

misstand die voor de sectoren Rijk en Politie gelden.
196

  

 

4.2.4 Provincies en Gemeenten  

Sinds 2003 geldt de verplichting voor de gemeenten om procedurevoorschriften vast te stellen voor 

het melden van vermoedens van misstanden.
197

 In december 2010 zijn ook de regelingen binnen de 

gemeenten vernieuwd. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft samen met 

vakorganisaties de regeling Melding Vermoeden Misstanden op essentiële punten meer 

ondersteuning gegeven voor melders.
198

  

 

In 2008 zijn de klokkenluidersregelingen geëvalueerd. Een belangrijke conclusie was dat lang niet alle 

vermoedens van misstanden worden gemeld. Om die reden is de regeling aangepast.
199

 In de huidige 

regeling is de kring van melders uitgebreid. Behalve ambtenaren mogen ook personen die anders 

dan op basis van een aanstelling of arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn een 

vermoeden van misstand melden.
200

 Dit betekent dat payroll- en uitzendkrachten, zzp’ers en andere 

externe adviseurs, vrijwilligers en stagiaires nu ook onder de kring van melders vallen. Ook 

voormalige ambtenaren kunnen een melding doen, dit kan tot zelfs een periode van een jaar na 

ontslagdatum.
201

 

  

De vernieuwde regeling maakt het mogelijk dat de melder een beroep kan doen op de (verplichte) 

rechtsbijstandsverzekering voor het gemeentelijk personeel. De rechtsbijstandsverzekering voor 

gemeenten wordt uitgebreid met dekking voor rechtskundige bijstand in bezwaar- en 

beroepsprocedures die het gevolg zijn van het melden van een vermoeden van een misstand.
202

 Voor 

het overige komt de klokkenluidersregeling binnen de gemeenten grotendeels overeen met die van 

het Rijk en de Politie, zie paragraaf 4.2.2 

 

Als de afdoening van een melding niet naar tevredenheid verloopt, kan de melding worden gedaan bij 

het externe meldpunt.
203

 Het college wijst een of meerdere personen aan die het meldpunt vormt of 
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vormen. Het meldpunt heeft tot taak een door de ambtenaar gemeld vermoeden van een misstand te 

onderzoeken en het college daarover te adviseren.
204

 Als de misstand naar oordeel van het meldpunt 

van onvoldoende gewicht is, is de melding niet ontvankelijk.
205

 Indien de melding wel ontvankelijk is, 

legt het meldpunt binnen twaalf weken zijn bevindingen neer in een advies aan het college.
206

 Ook bij 

het meldpunt dient er een jaarverslag opgesteld te worden.
207

 Tot slot mag de ambtenaar van de 

melding van een vermoeden van een misstand geen nadelige gevolgen ondervinden voor zijn 

rechtspositie.
208

 

 

4.2.5 Waterschappen 

De sector Waterschappen wordt gevormd door 27 waterschappen. De sector kent de Sectorale 

Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW). De regeling bestaat uit twee delen. 

Deel een bevat de regelingen die voor de waterschappen bindend zijn. Dit houdt in dat deze 

regelingen bij alle waterschappen onverkort van kracht zijn. Waterschappen kunnen geen betere of 

slechtere regelingen vaststellen of hanteren. Deel twee bevat de niet-bindende modelregelingen. 

Deze regelingen zijn door CAO-partijen overeengekomen en kunnen door waterschappen zonder 

nader lokaal overleg toegepast worden.
209

 Dit betekent dat elk waterschap een eigen invulling van de 

regeling kan kiezen. In deel twee bevindt zich een Model Klokkenluidersregeling. Deze regeling komt 

grotendeels overeen met die van de sector Rijk.
210

 Slechts de definitie van misstanden is in deze 

regeling anders geformuleerd. Art. 1 sub b bepaalt dat onder een misstand wordt verstaan: 

 

“een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking 

tot de waterschapsdienst betreffende:  

1. een strafbaar feit;  

2. een schending van regelgeving of beleidsregels;  

3. het misleiden van justitie;  

4. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of  

5. het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.“  

 

De procedure zoals omschreven in het Model, is gelijk aan de procedure van het Rijk. Voor deze 

procedure wordt verwezen naar paragraaf 4.2.2. 
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Na het beschrijven van de klokkenluidersregelingen in de publieke sector, rijst de vraag of deze 

regelingen in de praktijk voldoende bescherming bieden. Een concreet antwoord op deze vraag is 

echter lastig. Het eindrapport van de Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector laat zien dat 

bestaande regelingen melders onvoldoende bescherming bieden. De regelingen zijn primair gericht 

op het bevorderen van het intern melden van misstanden en niet op het beschermen van 

klokkenluiders. De bovengenoemde regelingen kennen zeer uitgebreide voorschriften en procedures 

voor het doen van meldingen, maar kennen niet of nauwelijks voorzieningen voor het bieden van 

(rechts)bescherming aan klokkenluiders.
211

 Wat ook opvallend is, is dat er in het 

jurisprudentieonderzoek uit hoofdstuk drie vrijwel geen beroep gedaan wordt op de 

klokkenluidersregelingen. Deze regelingen worden in de rechtspraak niet besproken en niet getoetst. 

De rechter kijkt slechts of een klokkenluider het vermoeden van misstand eerst intern gemeld heeft, 

waarna hij door middel van een belangenafweging tot een uitspraak komt. Het lijkt er mijns inziens op 

dat de klokkenluidersregelingen in de publieke sector het intern melden van een misstand wel 

bevorderen, aangezien uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat veel werknemers de misstand 

inderdaad eerst intern melden, maar de regeling biedt de externe melder niet veel bescherming. 

Wellicht zouden de nieuwe regelingen zoals het Adviespunt Klokkenluiders en het Wetsvoorstel Huis 

voor Klokkenluiders ook de publiekrechtelijke werknemer meer bescherming kunnen bieden. Deze 

regelingen zijn in het leven geroepen om klokkenluiders in de particuliere sector beter te beschermen, 

aangezien er voor hen geen regelingen bestonden, maar deze regelingen zullen niettemin ook voor 

werknemers in de publiekrechtelijke sector van toepassing zijn. Deze regelingen zullen in de 

volgende paragrafen besproken worden. 

 

4.3 Regelingen in de private sector 

Binnen de private sector is geen wettelijke basis met betrekking tot de klokkenluidersregeling. Een 

bedrijf wordt zelf de keuze gelaten een dergelijke regeling in te stellen. Toch zijn er enkele nationale 

regelingen die een (potentiële) klokkenluider zouden kunnen helpen en ondersteunen bij het melden. 

Deze regelingen worden hieronder besproken. 

 

4.3.1 Corporate Governance Code (code Tabaksblat) 

Op basis van de Corporate Governance Code (2008) moeten Nederlandse beursgenoteerde 

vennootschappen beschikken over een klokkenluidersregeling. De Corporate Governance Code is 

een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven met als doel verbeterde transparantie in de 

jaarrekening, betere verantwoording aan de Raad van Commissarissen en een versterking van de 

zeggenschap en bescherming van aandeelhouders. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van de 

prestaties van beursvennootschappen. Zij beleggen in aandelen of hun hypotheek is gekoppeld aan 

beurskoersen. Goed bestuur van en toezicht op beursgenoteerde bedrijven is daarom belangrijk. Er 

zijn wetten opgesteld om ervoor te zorgen dat bedrijven eerlijk en goed worden bestuurd. Ook is er 

een gedragscode ontwikkeld: de Corporate Governance Code.
212

 Deze richtlijn is door de 
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vennootschappen zelf geschreven. Mede op initiatief van de minister van Financiën werd een 

commissie ingesteld voor de ontwikkeling van deze gedragsregels. In december 2008 is de Code 

geactualiseerd door de Commissie Frijns. De geactualiseerde Code is op 1 januari 2009 in werking 

getreden.
213

 

 

De principes uit de Code kunnen worden opgevat als breed gedragen algemene opvattingen over 

goede corporate governance. De principes zijn uitgewerkt in concrete best practice bepalingen. Deze 

bepalingen creëren een zekere normstelling voor het gedrag van bestuurders, commissarissen en 

aandeelhouders. Zij geven de nationale en internationale ‘best practice’ weer en kunnen worden 

opgevat als een nadere invulling van de algemene beginselen van goede corporate governance.
214

 

 

In art 1.7 van de Code is een artikel opgenomen met betrekking tot de klokkenluider: 

“het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie 

de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van het bestuur of aan een door hem aangewezen 

functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de vennootschap van 

algemene, operationele en financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het 

functioneren van bestuurders betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad 

van commissarissen. Deze klokkenluidersregeling wordt op de website van de vennootschap 

geplaatst.” 

 

Op de Code Tabaksblat kan kritiek geuit worden.  De invulling van de regeling  is hoogdrempelig voor 

een werknemer. Een werknemer zal niet gemakkelijk naar de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen of Raad van Bestuur toe stappen, deze persoon staan zeer hoog in de hiërarchie 

van de organisatie. Dit verkleint de kans, dat hier ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt zal worden. 

Ook is deze vorm erg gericht op de interne medewerker, dit zou uitgebreid moeten worden met 

gedetacheerden, uitzendkrachten en de bestuurders.
215

  

 

4.3.2 Adviespunt klokkenluiders 

Tijdens de wijzigingen van de klokkenluidersregeling binnen de gemeenten, kwam de vraag aan de 

orde of er behoefte zou zijn aan een landelijk meldpunt. De Stichting van de Arbeid (STAR) en de 

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is om advies gevraagd. 

Zij pleiten beide voor één landelijk advies- en verwijspunt klokkenluiden voor zowel de publieke als de 

private sector.
216

 Zodoende is vanaf 1 oktober 2012 het Adviespunt klokkenluiders in werking 
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getreden.
217

 Dit besluit strekt ertoe het klokkenluidersbeleid, zoals dat is vormgegeven in de publieke 

en de private sector aan te vullen met een onafhankelijk advies- en verwijspunt klokkenluiden.
218

 

De commissie
219

 van dit meldpunt bestaat uit drie personen
220

 en heeft als taak het adviseren en 

ondersteunen van klokkenluiders bij mogelijke vervolgstappen.
221

 Dit kunnen de volgende taken 

betreffen: 

- het adviseren over en ondersteunen van de klokkenluider bij de te bewandelen weg; 

- het bieden van een luisterend oor en op verzoek zicht houden op het proces; 

- het adviseren op het gebied van mediation; 

- het adviseren over hoe de kwestie aan te melden bij bevoegde instantie; 

- het adviseren over nazorg; 

 

Ook het signaleren van ontwikkelingen en patronen op basis van opgedane ervaringen naar 

organisaties voor wie dat relevant is (bijvoorbeeld de overheid (inclusief toezichthouders) en sociale 

partners) ten behoeve van hun klokkenluidersbeleid behoort tot de taken van de commissie.
222

 

Tevens geeft de Commissie algemene voorlichting over het omgaan met een vermoeden van een 

mogelijke misstand. Het is van belang dat de commissie bekend, goed vindbaar en laagdrempelig is 

voor (potentiële) klokkenluiders, werknemers en werkgevers en hen informeert over relevante 

regelingen, instanties, publicaties en good practices. Daartoe heeft de commissie de volgende taken: 

- het geven van bekendheid aan (het werk van) de Commissie en het goed maatschappelijk 

verankeren van de Commissie; 

- het onderhouden van een informatieve website met relevante regelingen, instanties, cases, good 

practices, instrumenten en publicaties. 

 

Het besluit bevat geen definitie van het begrip misstand, omdat er al verschillende definities bestaan 

is hiervan afgezien. Het opnemen van een definitie zou kunnen leiden tot een onnodige beperking 

van de taak van de Commissie.
223

 Het moet echter wel gaan om een misstand die het algemeen 

belang raakt bij het bedrijf of de organisatie waar de klokkenluider werkt of heeft gewerkt of een ander 

bedrijf of een andere organisatie, indien hij door zijn werkzaamheden kennis heeft gekregen van de 

mogelijke misstand.
224

 

In de voorbeeldprocedure van de Stichting van de Arbeid wordt een vermoeden van een misstand als 

volgt gedefinieerd:
225
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“een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar betrokkene 

werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:  

a. een (dreigend) strafbaar feit;  

b. een (dreigende) schending van regels;  

c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;  

d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;  

e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld; of  

f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie 

    over deze feiten. 

 

De Commissie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van melders.
226

 De 

Commissie is een bestuursorgaan.
227

 Hiervoor is art. 2:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 

toepassing. Dit artikel bepaalt dat een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een 

bestuursorgaan verplicht is tot geheimhouding van gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter 

kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
228

 

 

De werkwijze die de Commissie hanteert, verloopt als volgt.
229

 Het eerste contact gaat via de front-

Office. Daar wordt met instructies van de Commissie de eerste inschatting gemaakt. Daarna komt de 

secretariaatsmedewerker (adviseur) in beeld. Hij zal bij de advisering, ondersteuning en verwijzing 

een centrale rol vervullen en is verantwoordelijk om contact met de klokkenluider te onderhouden. 

Vervolgens kan afhankelijk van de vraag en de casus een commissielid worden betrokken. De 

Commissie kan benodigde expertise betrekken van deskundige instanties op basis van inhuur.  

 

Het instellen van dit meldpunt kent een lange voorgeschiedenis. Bij brief van 15 april 2008 heeft de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer de Evaluatie 

klokkenluidersregelingen publieke sector aangeboden. In het evaluatierapport wordt het aanbevolen 

om een steunpunt klokkenluiden in te stellen. Een dergelijk steunpunt heeft geen meldfunctie; het 

gaat hier uitsluitend om de advies- en verwijsfunctie.
230

 Over een onafhankelijk meldpunt voor zowel 

de publieke als de private sector werd het advies ingewonnen van de Stichting van de Arbeid en de 

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). De Stichting van de Arbeid is geen voorstander 

van dit meldpunt als onderzoeksinstantie. Een meldpunt dat zelfstandig misstanden onderzoekt en de 

bevoegdheid krijgt om informatie bij bedrijven op te vragen kan volgens de Stichting leiden tot 

onduidelijkheid met betrekking tot de bevoegdheden. Tevens kan het een obstakel vormen tussen 

werknemers en de reguliere onderzoeksinstanties. Ook wijst de Stichting erop dat een dergelijk 

meldpunt niet past bij het karakter van de private sector die bestaat uit een pluriformiteit van 

zelfstandige private ondernemingen. Bij het toekennen van verregaande onderzoeksbevoegdheden, 
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zoals het kunnen opvragen van alle informatie die nodig is en het horen van getuigen, zou dit diep 

kunnen ingrijpen in het (bestuurlijk) functioneren van de ondernemingen en daarmee ook de 

beleidsvrijheid van de ondernemer in het gedrang brengen.
231

 De Stichting en de ROP hebben elkaar 

uiteindelijk kunnen vinden in een landelijk advies- en verwijspunt klokkenluiden voor zowel de 

publieke als de private sector, waarbij de Britse charity, Public Concern at Work, ter inspiratie heeft 

gediend.
232

 

 

Toch wordt er naar aanleiding van het instellen van het Adviespunt felle kritiek geuit. De kritische 

Expertgroep Klokkenluiders ziet niets in het Adviespunt Klokkenluiders.
233

 Voorzitter Gerrit de Wit 

noemt het Adviespunt Klokkenluiders "een onbegrijpelijke instelling”. Via Adviespunt worden 

klokkenluiders weer naar de instituten geleid, waar ze eerder bot vingen. Volgens de Wit kunt je 

mensen daar niet opnieuw naar verwijzen. Volgens de Expertgroep is het probleem dat een melder 

nergens gehoor vindt. Niet intern en ook niet bij overheids-instanties. Een centraal, 

hooggekwalificeerd en onafhankelijk onderzoeksinstituut moet daarom op eigen gezag kunnen 

ingrijpen.
234

 Ook Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven is 

kritisch over het Adviespunt Klokkenluider. De klokkenluider moet volgens hem rechtstreeks terecht 

kunnen bij een instantie die de melding onderzoekt. 
235

 In een kritische blik van C. Maas
236

 op de 

klokkenluidersregeling wordt tevens als kritiek geuit dat, men zou zich kunnen afvragen in hoeverre 

deze Commissie onafhankelijk is, aangezien de leden ervan door de minister worden aangewezen. 

Een ander bezwaar is dat deze Commissie geen bevoegdheid heeft om een onderzoek in te stellen 

naar de misstand die de klokkenluider meldt. De bescherming die de Commissie biedt aan de 

klokkenluiders houdt dan ook niet meer in dan een advies en een mogelijkheid tot doorverwijzing. 

Inhoudelijk wordt niet op de melding ingegaan. Evenmin wordt de klokkenluider daadwerkelijk meer 

juridische of financiële bescherming geboden. 

 

Op basis van het bovenstaande ben ik het eens met de geuite kritiek. Mijns inziens heeft het 

Adviespunt weinig taken om een klokkenluider daadwerkelijk te beschermen. Het geven van advies 

en een luisterend oor zal hen niet voldoende rechtsbescherming bieden.  

 

4.3.3 Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders  

Op 14 mei 2012 publiceerden zes leden van de Tweede Kamer een wetsvoorstel om de rechtspositie 

van de klokkenluider te beschermen. Het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders moet de 
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klokkenluider in de publieke én particulieren sector meer bescherming bieden.
237

 Bij de Nationale 

ombudsman wordt het Huis voor klokkenluiders ondergebracht, dat klokkenluiders kan helpen en 

meldingen van vermoedens van misstanden kan onderzoeken.
238

 

 

Het Huis heeft tot taak:
239

 

a. het adviseren van een werknemer over de te ondernemen stappen inzake het vermoeden van 

een misstand; 

b. het beoordelen of sprake is van een melding; 

c. het op basis van een verzoekschrift van de melder instellen van een onderzoek naar: 

1°. het vermoeden van een misstand; 

2°. de wijze waarop de werkgever zich jegens de verzoeker heeft gedragen naar aanleiding 

van de melding; 

d. het desgewenst ondersteunen van een verzoeker bij een aanvraag voor een uitkering uit het 

Fonds en het formuleren van algemene aanbevelingen over het omgaan met een melding van 

een vermoeden van een misstand. 

 

In het wetsvoorstel is duidelijk uitgewerkt wat er verstaan wordt onder een misstand.
240

  

Een werknemer kan bij het Huis een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een 

misstand binnen de organisatie waarbij hij werkzaam is of is geweest melden, indien het 

maatschappelijk belang in het geding is bij: 

a. de schending van een wettelijk voorschrift; 

b. een gevaar voor de volksgezondheid; 

c. een gevaar voor de veiligheid van personen; 

d. een gevaar voor de aantasting van het milieu; 

e. een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg 

van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. 

 

Om te zorgen dat het Huis voor Klokkenluiders een onderzoek instelt, dient de melder een 

verzoekschrift in te dienen.
241

 Het Huis is niet verplicht om een onderzoek in te stellen, als er niet 

voldaan wordt aan de eisen uit art. 8 wetsvoorstel Huis voor  Klokkenluiders.
242

 Mocht er wel een 

onderzoek gestart worden, zullen de werknemer en werkgever in een vooronderzoek gehoord 
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worden, om te beoordelen of het verzoek voldoende onderbouwd is.
243

 Indien het Huis van oordeel is 

dat het verzoek voldoende onderbouwd is, beoordeelt het Huis of het aannemelijk is dat sprake is van 

een misstand of de werkgever zich jegens de verzoeker behoorlijk heeft gedragen. Indien dit het 

geval is, start het Huis het onderzoek en streeft er naar dit binnen een jaar na afronding van het 

vooronderzoek af te sluiten.
244

 Wanneer een onderzoek is afgesloten, zendt het Huis een concept van 

het rapport, waarin hij zijn bevindingen en zijn oordeel geeft, aan de betrokken werkgever, de 

verzoeker en het Fonds.
245

 Er is een Fonds voor klokkenluiders dat tot taak heeft om uitkeringen te 

verstrekken aan werknemers die in verband met het melden van een vermoeden van een misstand 

onkosten hebben gemaakt of anderszins schade hebben geleden.
246

 

Het Wetsvoorstel zou de klokkenluider meer bescherming moeten bieden. Het wetsvoorstel pleit voor 

een aanpassing van enkele wetsartikelen en introduceert onder meer een benadelingsverbod in art. 

7:658c BW:  

“De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer te 

goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij de werkgever of het Huis voor 

klokkenluiders, van een vermoeden van een misstand.”  

 

Tevens voorziet het voorstel in een nieuw opzegverbod in art. 7:670 lid 10 BW:  

“De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen: 

a. wegens de omstandigheid dat de werknemer te goeder trouw en naar behoren een melding 

heeft gedaan bij de werkgever of het Huis voor klokkenluiders, van een vermoeden van een 

misstand; 

b. gedurende het onderzoek door het Huis voor klokkenluiders;  

c. tot een jaar na het oordeel van het Huis voor klokkenluiders dat het aannemelijk is dat sprake 

is van een misstand.”  

 

En tot slot wordt art. 7:628 BW gewijzigd. Dit artikel krijgt een achtste lid waarin staat dat: “indien de 

werknemer de arbeid niet verricht door een verstoorde verhouding ten gevolge van het te goeder 

trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand bij de werkgever of het Huis, dit 

voor risico van de werkgever komt en de werknemer dus recht op loon behoudt, zonder dat afwijking 
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mogelijk is. De werknemer moet wel bereid zijn met de werkgever tot een oplossing te komen, 

bijvoorbeeld door in een ander filiaal te gaan werken.”
247

 

 

Toch zijn er enkele kritiekpunten waarop in het Wetsvoorstel misschien onvoldoende is nagedacht. 

De kring van melders in het Wetsvoorstel is beperkt. Zo kunnen alleen (ex)werknemers een melding 

doen. Vaak zijn er ook werknemers van ingehuurde bedrijven, zoals beveiligingsbedrijven, 

bouwondernemingen en uitzendorganisaties bij een bedrijf betrokken. Ook zij moeten aanspraak 

kunnen maken op en deugdelijke (rechts)bescherming en een schadevergoeding uit het 

Klokkenluidersfonds.
248

 Wat tevens opvallend is aan het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders is, dat 

een werknemer volgens deze instelling niet geacht wordt eerst het vermoeden van misstand intern bij 

de werkgever te melden. De klokkenluider kan rechtstreeks, extern bij het Huis melden. In een advies 

van Afdeling advisering de Raad van State wordt aanbevolen om het Wetsvoorstel aan te passen.
249

 

De particuliere werkgever of overheidswerkgever is als eerste verantwoordelijk voor het goed 

functioneren van zijn eigen organisatie. Om te verzekeren dat de werkgever die verantwoordelijkheid 

waarmaakt, zou het wetsvoorstel hem moeten verplichten een procedure vast te stellen voor de 

adequate behandeling van interne meldingen. Het Huis voor klokkenluiders zal, naar het oordeel van 

de Afdeling, een melding die bij hem binnenkomt moeten toetsen op de vraag of de misstand eerst - 

zonder resultaat - intern is gemeld; vervolgens of de misstand extern is gemeld bij de bevoegde 

toezichthoudende instantie of inspectie en of aangifte van een strafbaar feit is gedaan. Het Huis voor 

klokkenluiders zal voorts in zijn bevoegdheid moeten worden beperkt tot de meest ernstige gevallen 

van misstanden.
250

 De Afdeling constateert ook dat de voorgestelde bescherming van de 

klokkenluider ruim is te noemen. Deze vergaande ontslagbescherming voor klokkenluiders, met de 

mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming, kan voor werknemers een aanmoediging zijn 

vermoedens van misstanden bij het Huis te melden, ook als de vermoedens onvoldoende duidelijk en 

concreet zijn, als het in feite gaat om een arbeidsconflict, of als de misstand weinig maatschappelijke 

betekenis heeft. Ook kan het voor hen aanleiding zijn de misstand ontijdig te melden bij het Huis, 

zonder dat zij de misstand intern hebben gemeld.
251

 Tot slot is het onduidelijk waarom het Huis 

ondergebracht wordt bij de Nationale Ombudsman. De Afdeling merkt op dat de Nationale 

ombudsman alleen bevoegd is onderzoek te doen naar klachten over de overheid.  

De Afdeling adviseert in de toelichting in te gaan op de vraag of het wenselijk is de taken van het Huis 

ook wat betreft de private sector op te dragen aan de Nationale ombudsman.  

 

Uit onderzoek blijkt dat het Huis voor Klokkenluiders gebaseerd is op het Vlaamse stelsel. Sinds 1 

januari 2005 kunnen Vlaamse ambtenaren zich in verband met onregelmatigheden wenden tot de 

                                                           
247

 Kamerstukken II 2012/13, 33 258, nr. 7 
248

 E. Lissenberg, Commentaar op het Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders, Faculteit der rechtsgeleerdheid 
Amsterdam, Zaandam, Augustus 2012, p.3 
249

 Advies Afdeling Raad van Staten betreffende het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. Kamerstukken II 
2012/2013, 33 258 nr. 5 
250

 Kamerstukken II 2012/2013, 33 258 nr. 5 
251

 Kamerstukken II 2012/2013, 33 258 nr. 5 



71 
 

Vlaamse ombudsman.
252

 De Nederlandse regeling lijkt in een aantal opzichten op de Vlaamse 

regeling, maar wijkt op enkele punten toch af. Zo moet er bij het Vlaamse stelsel wel eerst intern 

gemeld worden, terwijl dit bij het Huis geen vereiste is, hierbij is rechtstreeks melden mogelijk zonder 

dat hiervoor dringende redenen aanwezig zijn. Tevens is de definitie van het begrip misstand in het 

Vlaams stelsel anders omschreven. Het Ombudsdecreet spreekt alleen van ‘nalatigheden, misbruiken 

of misdrijven’. Ook heeft de Vlaamse Ombudsdienst expliciet tot taak om op basis van individuele 

klachten ook meer structureel, preventief beleid te ontwikkelen en beschikt het Vlaamse stelsel over 

een uitgebreidere staf dan de OIO en heeft die staf meer specifieke expertise en ervaring. Tot slot 

heeft  de ombudsman in het Vlaamse gewest andere bevoegdheden dan de Nederlandse Nationale 

Ombudsman. Dit heeft tot gevolg dat het maar de vraag is of de Nederlandse Nationale Ombudsman 

bevoegd is klokkenluiderstaken op zich te nemen. Kortom, het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders  

is een goed initiatief om klokkenluiders meer rechtsbescherming te bieden, maar kan in sommige 

opzichten verbeterd worden. 

 

4.4 Europese resolutie ter bescherming van klokkenluiders 

In deze paragraaf zal de Europese resolutie ter bescherming van klokkenluiders besproken worden.  

Op 29 april 2010 heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa unaniem een resolutie 

ter bescherming van klokkenluiders aangenomen.
253

 De Europese resolutie is een belangrijk 

document voor de verbetering van de rechtspositie van klokkenluiders. Met deze  resolutie erkent de 

Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa het belang van de bestrijding van corruptie en 

mismanagement in de publieke en private sector en de rol die klokkenluiders daarbij kunnen 

spelen.
254

 De resolutie nodigt de lidstaten uit hun wetgeving met betrekking tot klokkenluiden op basis 

van in de resolutie weergegeven leidende principes aan te passen.
255

 Tot op heden worden 

klokkenluiders afgeschrikt door angst voor represailles, dreigementen en het gebrek aan 

bescherming.
256

  

 

In resoluties van het Europees Parlement staat geen concrete regelgeving en er wordt geen actie 

mee uitgezet. Het doel van Resoluties is de Europese Unie ertoe te bewegen op een bepaald 

onderwerp in actie te komen. Een dergelijke resolutie zoals de Europese resolutie ter bescherming 

van de klokkenluiders draagt mijns inziens in Nederland niet bij aan de daadwerkelijk bescherming 

van de klokkenluiders. In Nederland was namelijk al voordat deze resolutie aangenomen werd, 

sprake van klokkenluidersregelingen binnen de overheidssector. Wellicht dat deze resolutie voor 

andere Europese landen wel bijdraagt aan de rechtsbescherming van de klokkenluider.  
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4.5 Conclusie 

Een klokkenluidersregeling is een gedragscode voor werknemers voor het melden van vermoedelijke 

misstanden. Niet alle organisaties beschikken over een dergelijke regeling om klokkenluiders te 

beschermen. In grote delen van de publieke sector zijn regelingen getroffen, maar voor de private 

sector is hier geen wettelijke regelingen neergelegd. Op 1 mei 2003 is de Ambtenarenwet gewijzigd 

waardoor de sectoren Rijk, Defensie, Politie, Provincies, Gemeenten en Waterschappen verplicht zijn 

te beschikken over een klokkenluidersregeling. In 2012 is er echter ook meer bescherming ontstaan 

voor klokkenluiders in de particuliere sector door het instellen van het adviespunt Klokkenluiders en 

het indienen van het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. 

 

Binnen de overheidssector geldt dat de OIO, een onafhankelijk onderzoeksorgaan, verantwoordelijk 

is voor het onderzoeken van meldingen van integriteitsschendingen bij de overheid, waaronder 

defensie en politie. De Onderzoeksraad heeft tot doel bij te dragen aan een integere overheid en de 

bescherming van melders van integriteitsschendingen. In 2008 is de klokkenluidersregeling 

geëvalueerd en naar aanleiding hiervan zijn de klokkenluidersregelingen binnen de overheidssector 

verbeterd. Binnen het Rijk en politie is voorzien in een interne en externe meldingsprocedure. Tevens 

is er voorzien in een vertrouwenspersoon en is de kring van melders uitgebreid. De melder wordt door 

de regeling beschermd tegen benadeling in financiële zin op grond van art. 4:8 Awb en het begrip 

misstand is uitgebreid, waardoor in de huidige regeling eerder gesproken kan worden van een 

misstand.  

 

Defensie kent een eigen klokkenluidersregeling, maar deze komt geheel overeen met die van het Rijk 

en politie. Ook de waterschappen zijn verplicht om over een klokkenluidersregeling te beschikken. De 

klokkenluidersregeling is opgenomen in deel twee van de SAW. Dit betekent dat elk waterschap een 

eigen invulling van de regeling kan kiezen. Deze regeling komt grotendeels overeen met die van de 

sector Rijk. Slechts de definitie van misstanden is in deze regeling anders geformuleerd. 

 

Ook de klokkenluidersregeling van gemeenten en provincies is geëvalueerd en aangepast. In de 

huidige regeling is de kring van melders uitgebreid. Behalve ambtenaren mogen ook personen die 

anders dan op basis van een aanstelling of arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn een 

vermoeden van misstand melden. Ook deze regeling kent een interne en externe meldingsprocedure. 

Het uitgangspunt is dat er eerst intern gemeld wordt, alvorens extern te melden. Als de afdoening van 

een melding niet naar tevredenheid verloopt, kan de melding worden gedaan bij het externe 

meldpunt. Ook kan er rechtstreeks worden gemeld bij het meldpunt (externe procedure) als wegens 

zwaarwegende redenen niet eerst de interne procedure kan worden doorlopen. 

 

Binnen de private sector zijn sinds kort enkele regelingen om de klokkenluider bescherming te 

bieden. Op basis van de Corporate Governance Code moeten Nederlandse beursgenoteerde 

vennootschappen beschikken over een klokkenluidersregeling. De corporate Governance Code is 

een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven met als doel verbeterde transparantie in de 
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jaarrekening, betere verantwoording aan de Raad van Commissarissen en een versterking van de 

zeggenschap en bescherming van aandeelhouders.  

 

Vanaf 1 oktober 2012 is het Adviespunt klokkenluiders in werking getreden. De commissie van dit 

meldpunt heeft als taak het adviseren en ondersteunen van klokkenluiders bij mogelijke 

vervolgstappen. Tevens geeft de Commissie algemene voorlichting over het omgaan met een 

vermoeden van een mogelijke misstand. Op het adviespunt zijn verschillende vormen van kritiek 

geuit. Zo heeft het adviespunt geen zelfstandige onderzoeksbevoegdheid, waardoor klokkenluiders in 

feite niet verder geholpen worden met hun probleem en worden klokkenluiders.  

 

Het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders heeft als doel de klokkenluider in de publieke én 

particuliere sector meer te bescherming. Bij de Nationale ombudsman wordt het Huis voor 

klokkenluiders ondergebracht, dat klokkenluiders kan helpen en meldingen van vermoedens van 

misstanden kan onderzoeken. Het Huis zal de klokkenluider meer bescherming geven dan het 

adviespunt, maar ook op deze instelling is de nodige kritiek geuit. De instelling schrijft niet voor dat 

een klokkenluider eerst de interne melding moet bewandelen. Ook is de ontslagbescherming van de 

klokkenluider in dit wetsvoorstel te ruim. Tot slot is het onduidelijk waarom dit Huis ondergebracht is 

bij de nationale ombudsman. Kortom: het Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders is een goed initiatief 

om de rechtsbescherming van de klokkenluider te verbeteren, maar dient op enkele punten nog 

aangepast te worden. 
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Hoofdstuk 5 

Wordt de klokkenluider door de huidige regelingen voldoende 

beschermd? Zo nee, welke alternatieven zijn hiervoor te bedenken? 

 

In hoofdstuk twee en hoofdstuk drie is onderzocht hoe de klokkenluider bescherming geniet op basis 

de huidige wet- en regelgeving en door middel van Europese en Nederlandse jurisprudentie. In dit 

hoofdstuk zal onderzocht worden of deze bescherming voldoende is en zo niet, welke alternatieven er 

dan zijn om de klokkenluider alsnog de toekomende rechtsbescherming te bieden. Indien blijkt dat 

deze bescherming onvoldoende is, zal er gezocht worden naar alternatieven voor een betere 

ontslagbescherming. Deze alternatieven worden gezocht binnen de Nederlandse wetgeving als ook 

door middel en van een rechtsvergelijkend onderzoek. Hierbij zal gekeken worden hoe andere landen 

de klokkenluider beschermen en of deze bescherming in Nederland geschikt zou zijn. Er is gekozen 

om niet de volledige klokkenluidersregelingen uit andere landen te beschrijven, er wordt slechts 

gezocht naar buitenlandse best practices ter inspiratie voor de Nederlandse klokkenluidersregeling.  

 

5.1 Wie moet er beschermd worden en wanneer? 

Alvorens ik toekom aan de bespreking van de bescherming van de klokkenluider, is het van belang 

wie er beschermd moet worden en wanneer. De kern van de vraag is namelijk welke bescherming er 

moet komen en wie er beschermd dient te worden. De bescherming die ik voor de klokkenluider 

beoog, is een beter ontslagbescherming. De vraag is dan hoever deze bescherming moet gaan. Niet 

elke melder is namelijk altijd een klokkenluider. Waar moet dan de grens getrokken worden? Het 

moet niet zo zijn dat klokkenluiders, indien er terecht, ter goede trouw, een melding is gemaakt, altijd 

nadelige gevolgen van deze melding moeten ondervinden. Naar mijn mening geniet een klokkenluider 

slechts ontslagbescherming indien het luiden van de klok op rechtmatige wijze is gedaan over 

“ernstige” misstanden. De klokkenluider die een melding maakt dient te vallen onder het begrip 

misstand, zoals de regelingen dit bepaalt hebben. Het gaat dan vaak om “ernstige” misstanden 

waarbij het maatschappelijk belang of het algemeen belang betrokken is. Bij ernstige misstanden gaat 

het vaak over: schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een 

gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar 

voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een 

onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Wanneer een  melding hieronder valt dient de melder 

ontslagbescherming te krijgen. Wanneer een misstand hier niet onder valt, kan er niet gesproken 

worden van klokkenluiden. Deze melders, van minder “ernstige” misstanden, dienen mijns inziens 

uitgesloten te worden van klokkenluidersbescherming.  

 

5.2 Wordt de klokkenluider door de huidige regelingen voldoende beschermd? 

In deze paragraaf zal onderzocht worden of de huidige regelingen voldoende ontslagbescherming 

bieden. Hierbij zal gekeken worden of de regeling de klokkenluider voldoende bescherming bieden 

wanneer hij een melding maakt waarbij gekeken wordt naar de interne en externe regels. Tevens zal 
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gekeken worden of de klokkenluider naar aanleiding van de melding negatieve gevolgen heeft 

ondervonden. De regelingen die de klokkenluider dienen te beschermen zijn in hoofdstuk vier aan 

bod gekomen. Ook de jurisprudentie kan de klokkenluider bescherming bieden zoals blijkt uit 

hoofdstuk drie. In deze paragraaf zal allereerst gekeken worden of de huidige regelingen voldoende 

beschermen tegen ontslag, vervolgd door de bescherming op basis van de jurisprudentie. 

 

5.2.1 Bescherming publieke sector 

In 2008 kwam uit de evaluatie van de klokkenluidersregelingen publieke sector naar voren dat de 

destijds geldende klokkenluidersregelingen op enkele punten flink tekort schoten, namelijk dat slechts 

in beperkte mate het intern melden en het opsporen van misstanden werd bevorderd en de huidige 

regelingen niet bijdroegen aan het beschermen van ambtelijke klokkenluiders.
257

 Naar aanleiding 

hiervan zijn deze regelingen aangepast, maar er kan getwijfeld worden of deze 

klokkenluidersregelingen, na aanpassing, wel de beoogde bescherming bieden en dan met name op 

het gebied van ontslag. De regelingen zijn primair gericht op het bevorderen van het intern melden 

van misstanden en niet op het beschermen van klokkenluiders. Zij  mogen dan wel beschikken over 

zeer uitgebreide voorschriften en procedures voor het doen van interne meldingen, zij kennen echter 

niet of nauwelijks voorzieningen voor het bieden van ontslagbescherming aan klokkenluiders. Ik zal 

hieronder door middel van de jaarverslagen kort laten zien hoe vaak er gemeld wordt en wat er met 

deze meldingen gedaan wordt, waarna ik vervolgens toekom aan de vraag of er voldoende 

ontslagbescherming is. 

 

Wanneer een interne melding niet tot het gewenste resultaat leidt, kan een klokkenluider een externe 

melding maken. Dit dient binnen de sector Rijk, Politie en Defensie te gebeuren bij de 

Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO). De OIO is zoals eerder naar voren is gekomen een 

onafhankelijk, onpartijdige onderzoeksraad met zelfstandige onderzoeksbevoegdheden, waardoor 

een klokkenluider verzekerd is van een gedegen onderzoek. De OIO is pas in oktober 2012 in 

werking getreden, derhalve zijn er nog geen jaarverslagen bekend van meldingen bij de OIO. Wel zijn 

er jaarverslagen bekend van de Commissie Integriteit Overheid (CIO). De CIO is overgenomen door 

de OIO. Dit betekent dat een melding in plaats van bij de CIO nu bij de OIO gedaan wordt en de 

jaarverslagen van de CIO gebruikt kunnen worden om te laten zien hoeveel meldingen er door 

klokkenluiders zijn gedaan. Uit de jaarverslagen blijkt dat er de personalia van de melder en de 

organisatie waar de misstand zich heeft voortgedaan niet vermeld wordt, waardoor de anonimiteit 

derhalve gewaarborgd is. 

 

Uit het jaarverslag uit 2009 blijkt dat er negenentwintig meldingen zijn ontvangen en in 2010 waren dit 

drieënveertig meldingen.  In 2011 hebben tweeënveertig personen een beroep gedaan op de CIO. In 

het 2012 hebben negentien personen een beroep gedaan op de CIO. Van deze negentien personen 

in 2012 zijn zeventien personen mondeling en/of schriftelijk geadviseerd over hoe zij verder kunnen 

handelen en/of tot welke andere instanties zij zich zouden kunnen wenden. Daarbij is met een aantal 
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van hen gesprekken gevoerd en gecorrespondeerd.
258

 Van de zeven tot nu toe door de CIO op basis 

van onderzoek uitgebrachte adviezen, over de jaren 2006 t/m 2011, zijn vijf volledig, één gedeeltelijk 

en één niet door het bevoegd gezag overgenomen.
259

 Op basis van bovenstaande blijkt dat er redelijk 

wat meldingen bij de CIO zijn gedaan, waarbij slechts in zes jaar tijd slechts zeven maal een advies is 

uitgebracht. Ik vind dit, op basis van het aantal meldingen, redelijk weinig.  

 

Bij de Gemeenten en Provincies bestaat er geen OIO. Een klokkenluider dient in deze sector een 

externe melding te doen bij een extern meldpunt, welke door het college aangewezen wordt.
260

 De 

vraag is dan of dit college wel onafhankelijk is en of deze externe melding onpartijdig met voldoende 

expertise onderzocht wordt. Ook het meldpunt maakt een jaarlijks verslag van het aantal en de aard 

van de meldingen, onderzoeken en adviezen.  

 

Het is opvallend dat uit de jaarverslagen blijkt dat er weinig externe meldingen bij het meldpunt 

gedaan worden. In 2005 was dit er slechts één betreffende de machtsmisbruik en intimidatie van een 

chef, welke onderzocht is en waarbij de commissie de gemeente een advies heeft gegeven.
261

  In 

2006 en 2007 zijn er geen meldingen gedaan.
262

 in 2008 zijn er drie meldingen gedaan, waarbij een 

melding incompleet was, een niet in behandeling is genomen en de laatste melding is na contact met 

de melder niet doorgezet. In 2009 is er één melding ontvangen, waarna onderzoek is ingesteld en de 

commissie de gemeente een advies in overweging heeft gegeven. In 2010 waren er vijf meldingen, 

waarvan er twee niet zijn behandeld,  bij een is besloten na overleg met de melder verder niet 

inhoudelijk met de kwestie te bemoeien, bij een is er onderzoek gedaan waaruit naar voren kwam dat 

de gemeente zelf initiatief nam om het misstand op te lossen en de melding derhalve ongegrond werd 

verklaard. De laatste melding is echter opvallend. Deze was afkomstig van een anonieme persoon, 

waarbij wel was vermeld in welke gemeente het vermoeden van een misstand bestond. De 

Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid kwam tot de conclusie dat deze niet ontvankelijk 

moest worden verklaard, omdat niet kon worden vastgesteld of de melder behoort tot de categorie 

‘ambtenaar’ zoals die is gedefinieerd in de voorbeeldregeling Klokkenluiders 2003. Mijns inziens is dit 

erg opmerkelijk.
263

 Een melding moet anoniem kunnen geschieden, om vervolgens te concluderen dat 

niet vastgesteld kan worden of de melder wel onder de categorie ambtenaar valt? Men kan zich 

afvragen wat dan het nut is van anoniem melden en of het artikel omtrent het anoniem melden van 

misstanden wel gehandhaafd kan worden. 
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Het feit dat een melding anoniem moet kunnen geschieden is derhalve een interessant discussiepunt. 

Want, waarom zou anoniem melden nodig dienen te zijn, wanneer de regelingen voldoende 

bescherming bieden. Als de regelingen klokkenluiders voldoende bescherming bieden tegen ontslag 

en andere nadelige gevolgen, zou er helemaal geen sprake hoeven te zijn van anoniem melden. 

Anoniem doorgeven van informatie doet geen recht aan de werknemer die de verantwoordelijkheid op 

zich neemt voor het wegnemen van een misstand. Hij profileert zich op zo'n moment niet als een 

verantwoordelijk burger en verricht niet de maatschappelijke voorbeeldfunctie waarop hij aanspraak 

zou kunnen maken.
264

 Anderzijds zullen klokkenluiders altijd voorzichtig blijven met het melden, 

indien de anonimiteit niet gewaarborgd is. Zij zullen minder snel een vermoeden melden. Naar mijn 

mening geldt anonimiteit als absolute voorwaarde om signalen vroegtijdig te kunnen opvangen.
265

 

Zonder anonimiteit zullen werknemers er zelden voor kiezen om te melden. Ook al bieden de 

regelingen voldoende bescherming, de werknemer weet nooit of hij uiteindelijk, misschien jaren later, 

alsnog ontslagen wordt naar aanleiding van een melding.  

 

Bij het gebruik maken van anonieme meldingen moet echter zeer nauwkeurig met de anonimiteit 

omgesprongen worden. Gevreesd wordt dat gelegenheid voor het doen van valse meldingen wordt 

geschept en dat klikcultuur wordt gecreëerd.
266

 Om dit te voorkomen moet het voor bedrijven mogelijk 

zijn om communicatie met de anonieme melder te onderhouden. Op deze manier blijft het mogelijk 

om meer informatie omtrent de  melding te vragen en te kunnen verifiëren. Zo kunnen valse en 

onzinnige meldingen eruit worden gefilterd.  

 

Vervolgens is in de jaarverslagen niet terug te vinden of de klokkenluider door de melding  

bescherming heeft gekregen (indien dit nodig was). Er wordt in de verslagen slechts gesteld dat er 

onderzoek is gedaan en wat de acties van de commissie waren, maar wat er met de klokkenluider 

gebeurt, is onbekend. Over de bescherming wordt in de verslagen niet gesproken waardoor 

onduidelijk is of een klokkenluider door zijn melding benadeeld wordt of niet.  

 

Maar maakt het in de praktijk nog iets uit of de klokkenluidersregelingen in de publieke voldoende 

bescherming bieden. Het ambtenarenrecht kent immers art. 125quinquies lid 3. Dit artikel bepaalt in 

dit kader dat de ambtenaar die te goeder trouw is en de bij hem levende vermoedens van misstanden 

meldt volgens de procedure als gevolg van het melden van die vermoedens geen nadelige gevolgen 

voor zijn rechtspositie zal ondervinden tijdens en na het volgen van die procedure. Op dit artikel 

wordt, zo blijkt uit het onderzoek uit hoofdstuk drie nauwelijks een beroep op gedaan, waardoor het 

artikel nauwelijks toegepast wordt. Dit wil echter niet zeggen dat dit artikel de klokkenluider geen 

bescherming biedt. In de jurisprudentie heb ik een voorbeeld weten te vinden waarin de rechter 

concludeert dat een klokkenluider geen nadelige gevolgen mocht ondervinden na het melden van een 
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vermoeden van misstand.
267

 Deze uitspraak is in hoofdstuk 3 paragraaf 3.2.3 al besproken, derhalve 

zal ik deze uitspraak slechts kort samenvatten.  

 

In deze zaak heeft een werknemer een vermoede van misstand gemeld.. In maart 2003 heeft de 

werknemer aan de directeur een melding gemaakt van een mogelijke misstand binnen de organisatie. 

Naar aanleiding hiervan is werknemer geschorst, onder meer vanwege het uiten van ernstige 

beschuldigingen jegens enkele collega's. In januari 2004 werd werknemer aangewezen als 

herplaatsingskandidaat. Tegen dit besluit is werknemer in beroep gegaan, welke door de rechtbank 

gegrond is verklaard voor zover gericht tegen het niet in aanmerking brengen voor een andere functie 

en het aanwijzen als herplaatsingskandidaat. De rechter heeft bepaald dat de functie van werknemer 

opgeheven mocht worden wegens reorganisatie, maar dat er wel een nieuwe functie voor werknemer 

gezocht moest worden. De werkgever stelt zich echter op het punt dat het niet mogelijk is gebleken 

werknemer te herplaatsen in een passende functie en dat werkgever daar ook niet langer toe 

gehouden is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter geeft het bestuursorgaan al bijna een jaar 

tegen beter weten in geen gevolg aan deze uitspraak. Dit acht hij in strijd met artikel 49g ARAR en de 

in de Ambtenarenwet opgenomen rechtsbescherming voor klokkenluiders, art 125quinquies. Op 

straffe van een dwangsom moet betrokkene worden herplaatst, dan wel een passende functie voor 

hem worden gecreëerd. Het voornemen om betrokkene nu te ontslaan wordt strijdig geacht met de 

beschermingsbepaling voor klokkenluiders. Het is aan de werkgever om zijn verplichting na te komen 

en de werkgever ten minste één passende functie aan te bieden. Dit houdt in dat werkgever zich ook 

daadwerkelijk, dus met enthousiasme en een positieve aanbeveling, inspant om voor werknemer een 

functie te vinden die passend is. Dit houdt voorts in dat werkgever nalaat de beoogde nieuwe 

leidinggevende van werknemer voor, tijdens of na de sollicitatie telefonisch te berichten dat verzoeker 

minder geschikt is voor de beoogde functie. Het betekent voorts dat werkgever, als hij een 

aanbevelingsbrief schrijft, niet tussen de regels door laat blijken dat de beoogde kandidaat juist niet 

wordt aanbevolen. Nu werknemer als herplaatsingskandidaat voorrang heeft bij de sollicitatie kan 

werkgever zich er niet op beroepen dat hij er niets aan kan doen dat verzoeker niet wordt 

aangenomen. Als werkgever er niet in slaagt een passende functie te vinden zal werkgever die 

dienen te creëren. Voortzetting van de huidige situatie acht de rechter onaanvaardbaar, nu 

verweerder reeds bijna een jaar in strijd handelt met zowel de uitspraak van de rechtbank van 7 juli 

2007 als de hiervoor genoemde wettelijke bepalingen. 

 

Kortom: de klokkenluidersregelingen in de publieke sector beschrijven uitgebreid de interne en 

externe meldingsprocedure. De regelingen zien primair toe op het bevorderen van het intern melden, 

maar ook het extern melden is mijns inziens adequaat geregeld. Opvallend is echter wel dat er weinig 

meldingen gedaan worden, waardoor er ook weinig adviezen richting de overheidswerkgever 

uitgebracht worden. Ik ben echter wel van mening dat de meldingen die ontvankelijk verklaard worden 

adequaat, onpartijdig en onafhankelijk afgehandeld worden. Dit blijkt uit de jaarverslagen. Het feit dat 

veel meldingen afgedaan kunnen worden met slechts een advies vanuit het CIO of de commissie, 
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geeft aan dat niet alle meldingen gaan over ernstige misstanden, waardoor  er minder meldingen over 

ernstige misstanden zijn dan op het eerste gezicht lijkt.  Wat mijns inziens minder goed is, is dat er 

nergens naar voren komt in welke gevallen de klokkenluider benadeeld wordt door het melden van 

een vermoeden van misstand. Dit wordt door geen enkele instantie bijgehouden, waardoor het 

onduidelijk is in hoeverre de klokkenluider na het melden van een vermoeden van misstand 

ontslagbescherming geniet. Of zou het zo zijn dat de werkgevers zich in dit soort gevallen netjes aan 

de wet houden, waardoor er in veel gevallen geen sprake is van nadelige gevolgen naar aanleiding 

van het melden van een vermoeden van misstand? Tot slot vind ik art. 125quinquies lid 3  Aw toch 

wel een heel  interessant artikel. Als een ambtenaar geen nadelige gevolgen mag ondervinden naar 

aanleiding van een melding, waarvoor dan al deze discussie of de klokkenluidersregelingen in de 

publieke sector de klokkenluider wel voldoende bescherming bieden? Art. 125quinquies voorziet 

namelijk in een oplossing voor alle klokkenluiders: namelijk, geen benadeling. 

 

5.2.2 Bescherming private sector 

Vervolgens zal de bescherming van de klokkenluider in de private sector besproken worden, welke 

regelingen in sommige gevallen ook bescherming bieden voor de publieke sector.  

 

5.2.2.1 Adviespunt klokkenluiders 

In oktober 2012 is het Adviespunt klokkenluiders in werking getreden. Dit punt zou de klokkenluider 

de nodige bescherming bieden en is ingesteld voor zowel de publieke als de private sector. Men kan 

zich afvragen of dit Adviespunt meehelpt aan een betere ontslagbescherming van de klokkenluider. 

De taken van dit adviespunt zijn adviseren, ondersteunen en het bieden van een luisterend oor. Een 

klokkenluider heeft echter geen baat bij  uitsluitend advies of een luisterend oor. Er moeten concrete 

regelingen zijn, waar zij op terug kunnen vallen zodat zij meer bescherming genieten en niet altijd 

geconfronteerd worden met ontslag. Toch is niet alles aan het Adviespunt negatief. Zo blijkt uit het 

jaarverslag dat het Adviespunt teneinde de hulp aan klokkenluiders te verbeteren, overleg heeft 

gevoerd met veel meld- of onderzoeksinstanties en partnerorganisaties. Met een aantal van de meld 

en onderzoeksinstanties, zijn ook (werk)afspraken gemaakt over de doorverwijzing van klokkenluiders 

naar deze organisaties. Met de OIO,  Meldpunt M, OM, FIOD, Rijksrecherche, Nationale ombudsman, 

inspectie SZW, NMa, en de Commissie klokkenluiders van de VNG is onder andere kennis gemaakt 

en overleg gevoerd. Of de samenwerking met deze instanties de klokkenluider een betere 

ontslagbescherming biedt zal de praktijk uit moeten wijzen. Het kan namelijk voorkomen dat melders 

alvorens naar het Adviespunt te gaan, bot vingen bij de instanties waar het Adviespunt afspraken 

mee heeft gemaakt en wat dan? Deze concrete situaties hebben zich, zoals uit het jaarverslag blijkt, 

tot op heden niet voorgedaan, maar dit geeft wellicht aan dat het Adviespunt niet op alle situaties is 

voorbereid. 
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Uit het jaarverslag van het Adviespunt Klokkenluiders blijkt dat in de korte periode van 1 oktober tot 

en met 31 december 2012 toch al veertien zaken als klokkenluiderszaak zijn aangemerkt.
268

 De 

klokkenluiders komen zowel uit de private (vijf personen), publieke (vijf personen) als semipublieke 

sector (vier personen). Van de veertien klokkenluiders hebben er tien het vermoeden van misstand in 

de eigen organisatie aangekaart of officieel gemeld. Zij hebben dit overwegend bij hun direct 

leidinggevende, de directie of het bestuur gedaan. De organisatie heeft vervolgens in de helft van de 

gevallen geen reactie gegeven of de kwestie direct ontkend of afgewezen; in de andere helft van de 

gevallen is de zaak nog in onderzoek, zijn er toezeggingen gedaan of is de kwestie (gedeeltelijk) 

opgelost. Van de veertien klokkenluiders hebben er zeven de misstand buiten de organisatie gemeld, 

voornamelijk bij een extern meldpunt of onderzoeksinstantie of in de strafrechtketen van politie of OM. 

Van de zeven meldingen zijn er vier nog in onderzoek bij deze instanties. Van de andere drie 

meldingen heeft er onder andere één tot een afwijzing en één juist tot een toezegging geleid. Ter 

verduidelijking: vijf personen hebben zowel een interne als een externe melding gedaan. Van de 

twaalf klokkenluiders die per 31 december 2012 de kwestie intern en/of extern hadden gemeld, gaven 

er tien aan daar in hun optiek negatieve gevolgen van te hebben ondervonden. Over het algemeen 

kan er weinig informatie gegeven worden over de vraag of het adviespunt de klokkenluider meer 

bescherming biedt tegen ontslag, omdat hun zaken nog niet zijn afgerond. De tijd en praktijk zullen dit 

moeten uitwijzen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het Adviespunt Klokkenluiders de klokkenluider waarschijnlijk niet de 

nodige ontslagbescherming kan bieden. Misschien dat het Huis voor klokkenluiders hier uiteindelijk 

een bijdrage aan kan leveren?  

 

5.2.2.2 Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders 

Het Huis voor klokkenluiders is bedoeld voor melders in de particulieren en de private sector en heeft 

tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden te verbeteren, door 

onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen.
269

 

Het grote pluspunt van dit voorstel is dat de ombudsman tevens onderzoek doet naar de manier 

waarop de werkgever zich geeft gedragen richting de werknemer. Tevens voorziet het Huis voor 

Klokkenluiders in een wetswijziging in de vorm een loondoorbetalingsverplichting, een 

benadelingsverbod en een extra opzegverbod voor extra ontslagbescherming. Het Huis lijkt tegemoet 

te komen aan een aanvullende ontslagbescherming van de klokkenluider. Toch zijn er enkele punten 

uit het wetsvoorstel waarover discussie plaats kan vinden en wellicht voor verbetering in aanmerking 

komen. De regeling stelt dat er bij het Huis voor Klokkenluiders direct extern gemeld kan worden. De 

vraag kan gesteld worden of het rechtstreeks extern melden wel een goede manier is. Dit kan vanuit 

twee kanten belicht worden. Enerzijds is het rechtstreeks extern melden voor een werkgever nadelig, 

de werkgever wordt direct door de Nationale Ombudsman op de vingers getikt, terwijl naar mijn 

mening de werkgever allereerst de mogelijkheid geboden moet worden om het misstand eerst zelf 
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intern op te lossen. Anderzijds kan gesteld worden dat het direct extern melden de anonimiteit beter 

waarborgt. Wanneer een klokkenluider de misstand eerst intern aankaart en daar bot vangt, 

vervolgens extern meldt bij het Huis voor Klokkenluiders, is het voor de werkgever in veel gevallen 

meteen duidelijk welke werknemer de externe melding gemaakt heeft. En waarom zou direct extern 

melden de anonimiteit beter waarborgen als de het Huis voor Klokkenluiders voorziet in een gedegen 

bescherming? Dan is anoniem extern melden namelijk helemaal niet nodig. Ik ben dan ook van 

mening dat een klokkenluider eerst het misstand intern moet melden, zodat de werkgever de 

gelegenheid krijgt om het misstand op te lossen. Door de goede bescherming uit het wetsvoorstel 

moet dit in de praktijk ook haalbaar zijn.  

 

Een belangrijk punt is derhalve de anonimiteit van de melder waarborgen, ook wanneer de 

klokkenluider door de regeling een goede ontslagbescherming geniet. Zoals eerder besproken zullen 

klokkenluiders altijd voorzichtig blijven met het melden, indien de anonimiteit niet gewaarborgd blijft. 

Het is immers nooit duidelijk wat de toekomst een klokkenluider kan brengen. Wanneer dit aspect 

verbeterd wordt, lijkt het Huis voor Klokkenluiders mij een zeer goede instantie om klokkenluiders te 

beschermen en tegemoet te komen in onkosten en schade. De tijd en praktijk zal dit echter moeten 

uitwijzen.  

 

Vervolgens kunnen volgens het wetsvoorstel slechts misstanden gemeld worden waarbij ‘het 

maatschappelijk belang ernstig in het geding is’, zo blijkt uit art. 4 Wetsvoorstel. Nu kan men zich 

afvragen wat er verstaan wordt onder een ‘ernstige’ misstand.
270

 Dit is niet geheel duidelijk. Het is ook 

maar de vraag of de klokkenluider, vaak een leek, en de specialisten het begrip ‘ernstige misstand’ 

hetzelfde interpreteren. Gelukkig is het Huis voor Klokkenluiders slechts een wetsvoorstel, waarbij 

nog punten verbeterd kunnen worden.  

 

5.2.3 Bescherming op basis van de jurisprudentie 

Uit de jurisprudentie blijkt dat een klokkenluider niet altijd aan het kortste eind trekt en in sommige 

gevallen beschermd wordt tegen ontslag na het melden van een vermoeden van misstand. De rechter 

zal in elke zaak de feiten en omstandigheden nauwkeurig af dienen te wegen, om te concluderen of 

een klokkenluider zich door het melden van een vermoeden van  misstand ontoelaatbaar heeft geuit. 

Uit het onderzoek in hoofdstuk drie, blijkt dat deze afweging van belangen door het EHRM bijzonder 

nauwkeurig gedaan wordt. Werknemers die een beroep doen op art. 10 EVRM worden in veel 

gevallen beter beschermd dan de werknemers die geen beroep doen op dit artikel. Voor art. 10 

EVRM geldt immers een duidelijk toetsingskader aan de beperkingsclausule. Om te bepalen of een 

inmenging in de vrijheid van meningsuiting toelaatbaar is, toetst het EHRM en het HvJ aan de 

volgende punten: de inmenging moet bij wet zijn voorzien, deze moet een legitiem doel hebben in de 

zin van art 10 lid 2 EVRM en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving.  

 

                                                           
270

 F.C. van Uden, Klokkenluiden: verder van huis met het Huis, ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, 
arbeidsrecht 2013, 24 



82 
 

De uitspraken van het EHRM met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting die voor de 

klokkenluider het belangrijkst zijn, zijn de uitspraken Gulja/Moldavië en Heinisch/Duitsland. In deze 

uitspraken wordt door het Hof benadrukt dat het van belang is om een ernstig misstand allereerst 

intern te melden, terwijl dit bij andere uitspraken niet aan bod kwam. Tevens worden er in deze twee 

uitspraken extra criteria geformuleerd waaraan de rechter kan toetsen om te bepalen of de 

klokkenluider bij de onthulde informatie bescherming verdient. De factoren die bij deze 

belangenafweging meewegen zijn: het belang van de onthulde informatie, authenticiteit, schade die 

geleden is, goede trouw en het opleggen van een sanctie. Ook blijkt vaak dat er bij zaken in de 

medische zorg de belangen extra kritisch afgewogen worden. Dit was het geval bij 

Heinisch/Duitsland, waarbij aan dezelfde criteria getoetst werd als bij Gulja/ Moldavie en ook in de 

zaak Sosinowksa gaat het om een werknemer in de medische zorg. Hierbij kreeg de klokkenluider 

gelijk, omdat beoefenaars van medische beroepen een bijzondere relatie met patiënten onderhouden 

welke gebaseerd is op vertrouwen en vertrouwelijkheid. Hoe deze belangenafweging in andere zaken 

uitpakt, kan natuurlijk aan de hand van feiten en omstandigheden verschillen.  

 

Binnen de Nederlandse jurisprudentie kan onderscheid gemaakt worden tussen de privaatrechtelijke 

en publiekrechtelijke jurisprudentie. Een duidelijke lijn zoals bij het EHRM ontbreekt. Ook blijkt dat de 

Nederlandse rechters zich in hun uitspraken niet aansluiten bij uitspraken van het EHRM en de Hoge 

Raad. Uit het jurisprudentieonderzoek uit hoofdstuk drie blijkt dat verschillende belangen een rol 

kunnen spelen zoals: goed werknemerschap, het werkgeversbelang, algemeen belang, 

bedrijfsbelang, klantenbelang, patiëntenbelang, belang van het geheimhoudingsbeding en het 

maatschappelijk belang. Een advies voor de klokkenluider is dan ook om altijd een beroep te doen op 

art. 10 EVRM. Dit artikel werkt door in de Nederlandse rechtsorde, waardoor ook de Nederlandse 

rechter gehouden is aan deze beperkingsclausule te toetsen. Art. 10 EVRM biedt veel meer 

bescherming dan art. 7 Gw. Opmerkelijk is dat op beide artikelen in veel uitspraken geen beroep is 

gedaan. Het lijkt wel of vergeten wordt dat de vrijheid van meningsuiting uit  art. 10 EVRM en art. 7 

Gw onlosmakelijk verbonden is met het melden van vermoedens van misstanden. 

 

In de praktijk is elke situatie verschillend en dat betekent dat een eenduidige en simpele 

ontslagbescherming voor klokkenluiders niet alle problemen eenvoudig oplost. Ik vind dat er in de 

klokkenluidersregelingen mogelijkheden moeten staan waarop een klokkenluider een beroep kan 

doen tegen een eventueel ontslag en waarin duidelijke criteria staan wanneer een werkgever over 

kan gaan tot ontslag en wanneer niet. Wellicht zouden de handvatten zoals geformuleerd in de 

rechtspraak van het EHRM: is er een geheimhoudingsbeding, is er eerst intern gemeld, belang van 

de onthulde informatie, authenticiteit van de informatie, schade van de werkgever, goede trouw 

werknemer en de oplegging van de sanctie binnen de ontslagbepalingen van de klokkenluider een rol 

kunnen spelen. Wellicht bestaat er ook de mogelijkheid om de ontslagbepalingen in 

overeenstemming te brengen met bepalingen uit het BW. Misschien is het ook mogelijk om de 

klokkenluidersregelingen te voorzien van een wetswijziging in de vorm van een benadelingsverbod en 

een extra opzegverbod voor extra ontslagbescherming, zoals in het Wetsvoorstel Huis voor 
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Klokkenluiders is geregeld. Hoe een dergelijke bepaling in de toekomst gerealiseerd zal worden zal 

door extra onderzoek bepaald moeten worden. 

 

Maar wat nou als de klokkenluider en de werkgever geen voortzetting van de arbeidsovereenkomst 

wensen? Ik ben in dit hoofdstuk op zoek naar ontslagbescherming, maar in de gevallen waarin 

voortzetting niet mogelijk is, heeft een dergelijke ontslagbescherming geen nut. In sommige gevallen 

moet er voor deze klokkenluiders mijns inziens toch iets voor geregeld worden. Naar mijn mening 

moet er in die situaties, waar gebleken is dat er terecht een melding van een “ernstige” misstand is 

gedaan en er geen mogelijkheid meer bestaat om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, een 

financiële vergoeding voor de klokkenluider geregeld worden voor de gemaakte onkosten en de 

geleden schade. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door middel van een fonds of financiële 

regeling, zoals ook in het Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders beschreven staat. Deze financiële 

regeling is niet ideaal, maar wellicht noodzakelijk om de klokkenluider tegemoet te komen. 

 

Geconcludeerd kan worden, dat de Nederlandse klokkenluidersregelingen in de publieke sector zelfs 

na de evaluatie uit 2008 en de verbeteringen van de regelingen in 2010 geen extra 

ontslagbescherming bieden. De regelingen beschrijven een duidelijke interne en externe 

meldingsprocedure, maar het is onduidelijk hoeveel klokkenluiders alsnog nadelige gevolgen 

ondervinden na het melden van een misstand, waardoor onduidelijk is of de klokkenluider nou 

daadwerkelijk bescherming geniet. Ook binnen de private sector ontbreekt op dit moment een 

deugdelijke ontslagbescherming. Als een klokkenluider nadelige gevolgen ondervindt naar aanleiding 

van het melden van een misstand, zal hij indien hij ontslagbescherming wil genieten, de gang naar de 

rechter moeten wagen. De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bescherming van de klokkenluider 

zal door de komst van het Wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders wellicht verbeterd worden. Ook de 

jurisprudentie biedt de klokkenluider niet altijd voldoende bescherming. Een beroep op art. 10 EVRM 

zal voor de klokkenluider de verstandigste keuze zijn. Omdat de huidige regelingen onvoldoende 

bescherming bieden, wordt er in de volgende paragraaf gekeken op welke Nederlandse wetgeving 

een klokkenluider zich kan beroepen om alsnog enige bescherming te genieten. 

 

5.3 Alternatieven voor de klokkenluider 

In deze paragraaf zal bekeken worden hoe de klokkenluider een betere bescherming kan genieten. Er 

zal gekeken  worden welke mogelijkheden de Nederlandse wetgeving kan bieden en hoe andere 

landen omgaan met de ontslagbescherming van de klokkenluider. Tevens zal bekeken worden of 

deze bescherming in Nederland gebruikt zal kunnen worden om een de Nederlandse klokkenluider 

een betere bescherming te kunnen bieden. Er is gekozen om niet alle klokkenluidersregelingen van 

andere landen te beschrijven, maar slechts om de regelingen eruit te halen welke de klokkenluider 

extra bescherming kan bieden.  
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5.3.1 Nederlandse mogelijkheden 

Buiten de huidige klokkenluidersregelingen, jurisprudentie, art. 7 GW en art. 10 EVRM moet het voor 

een klokkenluider mogelijk zijn om zich op andere gronden uit de Nederlandse wetgeving te kunnen 

beroepen voor ontslagbescherming of een eventuele vergoeding. Er dient hierbij echter wel 

onderscheid te worden gemaakt tussen: 

- het herstel van de arbeidsovereenkomst na een gegeven ontslag; 

- een financiële vergoeding na een gegeven ontslag; 

Tevens zal er een verschil zitten tussen de mogelijkheden voor de private en publieke sector. 

Allereerst zal besproken worden welke mogelijkheden een werknemer in de private sector heeft, 

gevolgd voor de mogelijkheden voor werknemers in de publieke sector. 

 

5.3.1.1 Herstel van de arbeidsovereenkomst private sector 

Nadat een klokkenluider ontslag heeft gehad wegens het melden van een vermoeden van misstand, 

moet het voor hem mogelijk zijn om herstel van de dienstbetrekking te kunnen vorderen. Bij veel 

klokkenluiders vindt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaats wegens een dringende reden 

op grond van art. 7:677 juncto art. 7:678 BW.  Wanneer dit het geval is, zou een klokkenluider het 

herstel van de dienstbetrekking kunnen vorderen. Dit zou kunnen op basis van art. 7:682 BW. De 

voorwaarde om herstel van de dienstbetrekking te vorderen is dat de werkgever die de 

arbeidsovereenkomst opgezegd heeft schadeplichtig is op grond van art 7:677 BW. Indien de rechter 

de vordering van de werknemer toewijst, zal hij  moeten bepalen op welk tijdstip de dienstbetrekking 

moet worden hersteld. Tevens kan de rechter beslissen dat de werkgever een bedrag moet betalen 

wegens het in de onderbrekingsperiode gederfde loon. Wanneer een werkgever dit wil, wordt de 

vordering tot herstel van de arbeidsovereenkomst bijna altijd vervangen door een afkoopsom, zoals 

bepaald in lid 3 van art. 7:682 BW.
271

 Voor werkgevers is herstel van de arbeidsovereenkomst na 

ontslag erg onwenselijk. Vaak zal het aankomen op de afkoopregeling uit lid 3, aangezien het 

vertrouwen tussen partijen meestal weg is.
272

  

 

Tevens kan een werknemer herstel vorderen op grond van art 7:681, het kennelijk onredelijk ontslag. 

De werknemer zal op grond van lid 2 sub b aan moeten tonen dat voor de werknemer de gevolgen 

van de opzegging voor hem te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de 

opzegging. Hierbij zijn dezelfde voorwaarden van toepassing zoals in de vorige alinea zijn 

beschreven. 

 

Het is ook de vraag of een werknemer herstel van de arbeidsovereenkomst kan vorderen op grond 

van art. 6:162 BW, de onrechtmatige daad. Art. 7:682 stelt namelijk dat de arbeidsovereenkomst 
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alleen hersteld kan worden indien de werkgever schadeplichtig is op grond van 7:677 BW. De 

mogelijkheid om op grond van 6:162 BW te herstellen wordt niet genoemd en is verder niet geregeld. 

Dit kan betekenen dat een herstel tevens op grond van 6:162 BW juncto 6:103 BW mogelijk is of dit 

kan betekenen dat het herstel exclusief geregeld is in art. 7:682 BW.
273

 Mijns inziens moet de 

mogelijkheid om herstel op grond van 6:162 BW te vorderen toegestaan worden, omdat zo recht 

wordt gedaan aan het beginsel dat zoveel mogelijk van de werkelijke schade vergoed moet 

worden.
274

 De schadeplichtigheid van de werkgever kan namelijk gebaseerd worden op het feit dat er 

sprake is van loonderving vanaf de opzegging. Een nadeel van herstel op grond van 6:162 BW is dat 

indien een werkgever de overeenkomst niet wil herstellen, hij de rechter niet kan verzoeken om een 

afkoopsom vast te stellen. De werkgever zou echter wel een beroep op de laatste zinsnede van art. 

6:103 BW kunnen doen, waarin is geregeld dat de benadeelde de bevoegdheid verkrijgt om 

schadevergoeding in geld te verlangen. 

 

5.3.1.2 Herstel van de arbeidsovereenkomst publieke sector 

Voor een klokkenluider in de publieke sector bestaan er minder gronden waarop hij zich kan 

beroepen dan voor de klokkenluider in de private sector. Het publiekrecht kent een eenvormige 

bestuursrechtelijke procedure. Wanneer de overheidswerkgever de aanstelling van zijn werknemers 

wil beëindigen, zal hij dit moeten doen door middel van een ontslagbesluit. In dit besluit zal de reden 

van ontslag gegeven worden. Wanneer een klokkenluider het hier niet mee eens is, kan hij tegen dit 

besluit in bezwaar op grond van art. 6:4 Awb. Tegen de beslissing op bezwaar van het 

bestuursorgaan staat vervolgens beroep open bij de rechtbank op grond van art. 8:1 Awb. Mocht een 

klokkenluider dan alsnog in het ongelijk gesteld worden, kan hij hoger beroep instellen bij de Centrale 

Raad van Beroep, de afdeling bestuursrechtspraak Raad van State of het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven. In deze procedure kan de overheidswerknemer  vorderen het ontslagbesluit te 

vernietigen en de aanstelling van te herstellen. Een belangrijk artikel hierbij is art. 125quinquies Aw. 

Dit artikel bepaalt immers dat een klokkenluider geen nadelige gevolgen mag ondervinden naar 

aanleiding van het melden van een vermoeden van misstand. Wanneer een ambtenaar  herstel van 

de dienstbetrekking vordert, zal hij dit moeten doen op grond van dit artikel. Indien dit beroep gegrond 

wordt verklaard, zal de rechter kunnen bepalen dat de aanstelling hersteld wordt.  

 

Het herstellen van de arbeidsovereenkomst kan voor zowel de werknemer als de werkgever in de 

publieke en private sector erg ongemakkelijk zijn. Door een ontslag wordt vaak de arbeidsverhouding 

dusdanig verstoord, dat een goede samenwerking in de toekomst vaak onmogelijk is. Mijns inziens 

kan een klokkenluider dus op meerdere gronden uit de wet herstel van de arbeidsovereenkomst 

vorderen, maar zal dit niet in alle situaties gunstig zijn. Er zal per situatie afgewogen dienen te worden 

of een klokkenluider de arbeidsovereenkomst voort wil zetten, of akkoord gaat met een 
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schadevergoeding ter compensatie van het ontslag. Deze financiële vergoeding zal hieronder 

besproken worden.  

 

5.3.1.3 Financiële vergoeding na ontslag private sector 

Zoals in paragraaf 5.3.1.1 aan bod is gekomen, kan een werknemer na een ontslag welke voor hem 

te ernstige gevolgen meebrengt in vergelijking met het belang van de werkgever een beroep doen op 

art. 7:681, het kennelijk onredelijk ontslag. In plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst, kan de 

klokkenluider ook een schadevergoeding vorderen. Of een ontslag kennelijk onredelijk is, dient aan 

de hand van de feiten en omstandigheden die zich ten tijde van het ontslag voordeden te worden 

vastgesteld.
275

 De enkele omstandigheid dat een werkgever geen vergoeding heeft aangeboden, 

maakt een ontslag nog niet kennelijk onredelijk.
276

 Het gerechtshof ’s-Gravenhage heeft onlangs nog 

een uitspraak gedaan met betrekking tot het kennelijk onredelijk ontslag. Hierbij werd voor de hoogte 

van de schadevergoeding gekeken naar de duur van het dienstverband, leeftijd van werknemer, 

kansen op de arbeidsmarkt. Tot slot werd er ook gekeken naar de mate van eigen schuld van de 

werknemer.
277

  Dit zou voor de klokkenluider de hoogte van de schadevergoeding naar beneden 

kunnen halen. Kortom: de hoogte van de schadevergoeding is lastig te berekenen.  De rechter dient 

steeds nauwkeurig rekenschap te geven van de concrete omstandigheden en factoren die de hoogte 

van de vergoeding bepalen en dat de vergoeding gerelateerd moet worden aan de aard en de ernst 

van het tekortschieten van de werkgever van zijn verplichting als goed werkgever te handelen en de 

daaruit voor de werknemer voortvloeiende (materiële en immateriële) nadelen.
278

 

 

Tevens is degene die de wederpartij door opzet of schuld een dringende reden heeft gegeven de 

arbeidsovereenkomst op te zeggen of te ontbinden, jegens de wederpartij schadeplichtig op grond 

van art. 7:677 lid 3 BW. De schadevergoeding bestaat ofwel uit een gefixeerde schadevergoeding, dit 

is het loon wat verschuldigd is over de opzegtermijn welke niet in acht genomen is, zie art. 7:680 lid 1 

BW, ofwel uit een volledige schadevergoeding voor de werkelijk geleden schade, waarbij meestal 

aansluiting wordt gezocht bij de gefixeerde schadevergoeding.
279

 Daarnaast is het mogelijk in een 

aparte procedure wegens wanprestatie een schadevergoeding van de wederpartij te vorderen op 

grond van art. 6:74 BW. Indien een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat en 

vervolgens blijkt dat dit ontslag onterecht gegeven is, pleegt de werkgever een wanprestatie door het 

in strijd handelen met het goed werkgeverschap 7:611BW.
280

 Dit betekent dat de werknemer naast de 

gefixeerde of volledige schadevergoeding uit art. 7:677 lid 3 BW ook schadevergoeding wegens 

wanprestatie kan vorderen. Oftewel: de werknemer hoeft met betrekking tot de schadevergoeding 
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geen genoegen te nemen met een bedrag gelijk aan het loon over de opzegtermijn, als zijn schade 

als gevolg van de wanprestatie groter is.
281

 

 

Tot slot bestaat er de mogelijkheid een schadevergoeding te vorderen op grond van de onrechtmatige 

daad art. 6:162 BW. Onrechtmatig wordt het ontslag, wanneer de werkgever dusdanig verwijtbaar 

handelt dat, ook zonder een afweging van de betrokken belangen, gesteld kan worden dat de 

werkgever niet tot opzegging had mogen overgaan.
282

Het voordeel van het vorderen van 

schadevergoeding op grond van de onrechtmatige daad is, dat deze vordering pas verjaart na 20 jaar 

in tegenstelling tot de vordering tot schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, welke je 

slechts 6 maanden in kan roepen. Een nadeel is echter dat een onredelijke opzegging, in veel 

gevallen geen onrechtmatige daad oplevert. Dat een werkgever onvoldoende rekening houdt met het 

belang van de medewerker door hem niet financieel tegemoet te komen bij het ontslag, maakt het 

ontslag nog niet onrechtmatig.
283

 

 

Kortom: wanneer een klokkenluider geen herstel van de dienstbetrekking wil, maar geen genoegen 

neemt met het ontslag, is het raadzaam om altijd een vordering tot schadevergoeding in te stellen. 

Deze vordering kan op verschillende gronden gebaseerd zijn.  

 

5.3.1.4 Financiële vergoeding na ontslag publieke sector 

Naast het herstellen van de aanstelling kan de rechtbank, indien het beroep van de klokkenluider 

gegrond wordt verklaard en indien daarvoor gronden zijn, het bestuursorgaan veroordelen tot 

vergoeding van de schade op grond van art. 8:73 Awb. Het artikel geeft geen materiële criteria ter 

bepaling van de vraag of een partij schade lijdt en in welke omvang. De CRvB heeft echter bepaald 

dat voor deze vraag zo veel mogelijk aansluiting dient te worden gezocht bij het civielrechtelijk 

schadevergoedingsrecht.
284

 Daarbij is in het bijzonder de jurisprudentie van de burgerlijke rechter van 

belang betreffende de gevolgen van een door de administratieve rechter vernietigd besluit. Hieruit 

blijkt dat een bestuursorgaan dat een dergelijk besluit heeft genomen, behoudens bijzondere 

omstandigheden, een hem toe te rekenen onrechtmatige daad heeft gepleegd, waaruit voor hem de 

plicht voortvloeit de schade te vergoeden die de belanghebbende als gevolg van het besluit lijdt.
285

 De 

schade die vergoed wordt is gericht op de volledige schadevergoeding, met inbegrip van materiële, 

immateriële en vertragingsschade. Kortom: er kan slechts een schadevergoeding toegewezen 

worden, wanneer de het besluit om de klokkenluider te ontslaan, vernietigd wordt door de rechter.  

 

De vordering tot schadevergoeding kan ook gedaan worden nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, 

betreffende een  gehele of gedeeltelijke vernietiging van een besluit. Dit wordt een zelfstandig 
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schadebesluit genoemd. Tegen een afwijzing hiervan kan wederom in bezwaar en beroep gegaan 

worden.
286

 

 

Op dit moment is er een wetsvoorstel aanhangig, waarbij gepleit wordt om de rechtspositie van de 

ambtenaren te normaliseren.
287

 Wanneer dit wetsvoorstel goedgekeurd wordt, zullen de 

klokkenluiders in de publieke sector in plaats van door middel van een aanstelling, aangenomen 

worden op basis van een arbeidsovereenkomst. In dat geval zal de contractvrijheid tussen partijen 

gelden en zal het waarschijnlijk ook mogelijk worden voor de klokkenluider in de publieke sector om 

een beroep te doen op de regels uit het BW. In dat geval zal de klokkenluider in de publieke sector 

zich op meer gronden kunnen beroepen dan voor hen nu aanwezig zijn en zal de rechtsbescherming 

van de publiekrechtelijke klokkenluider betere bescherming genieten. 

 

5.4 Mogelijkheden buitenlandse regelingen 

In deze paragraaf zal gekeken worden hoe andere landen omgaan met de 

klokkenluidersproblematiek. Hierbij worden niet de klokkenluidersregelingen uit andere landen 

specifiek beschreven, maar wordt slechts gezocht naar een best practice welke ter inspiratie kan 

dienen om de Nederlandse klokkenluiders meer bescherming te bieden. 

 

5.4.1 Het tipgeld van de Verenigde Staten 

In Amerika is er wel een erg extreme vorm om de klokkenluider een betere bescherming te bieden. 

Klokkenluiders die de Amerikaanse autoriteiten tippen over financiële fraude in het bedrijfsleven, 

kunnen dankzij een nieuwe wet een beloning van miljoenen dollars opstrijken.
288

  

 

In reactie op de financiële crisis is in de Verenigde Staten is de Dodd-Frank wetgeving tot stand 

gekomen. In deze wet wordt verregaande bescherming verleend aan klokkenluiders in de vorm van 

een financiële vergoeding.
289

 Dankzij de nieuwe regelgeving is er nu een grotere drijfveer om 

daadwerkelijk de klok te luiden. Als een klokkenluider vrijwillig 'originele' informatie aanlevert aan de 

autoriteiten en als er dankzij deze informatie boetes worden uitgeschreven van meer dan een miljoen 

dollar, dan kan de klokkenluider onder de Dodd-Frank Act en SEC regels een beloning tegemoet zien 

van minimaal tien tot dertig procent van de boete die de onderneming moet betalen aan de 

autoriteiten.
290

  

 

Kortom: wanneer een toezichthoudende instantie een ondernemer een boete oplegt, kan de 

klokkenluider hier een percentage van opstrijken. Hoe hoger de boete voor de onderneming, hoe 

hoger de beloning voor de klokkenluider. De laatste jaren leggen de autoriteiten alsmaar hogere 
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boetes voor financiële vergrijpen op, waardoor klokkenluiders schatrijk kunnen worden. Een 

voorbeeld hiervan is klokkenluider Bradley Birkenfeld. Birkenfeld bracht in 2009 een groot 

belastingschandaal aan het licht, die uiteindelijk leidde tot een boete van liefst 780 miljoen. Door de 

nieuwe wetgeving zoals hierboven besproken, streek Birkenfeld een bedrag van 104 miljoen dollar, 

ruim 80 miljoen euro op.
291

 

 

Het beloningssysteem van het melden van een vermoeden van misstand is in Nederland niet aan de 

orde. Toch pleit Professor mr. Pieter van Vollenhoven voor een dergelijk systeem. Hij vindt dat 

klokkenluiders geld moeten krijgen als dankzij hun melding een misstand wordt bespaard en stelt: 

“het spreekt mij wel aan dat als je als overheid of organisatie zeer veel verdient met het gegeven wat 

naar boven is gekomen, dat je de mensen helpt die tussen wal en schip belanden.”
292

  

 

Mijns inziens bestaat er veel kritiek op deze ‘bescherming’ van klokkenluiders, waardoor deze in 

Nederland niet zou werken. Door het geven van een dermate hoge vergoeding zullen werknemers 

waarschijnlijk valse meldingen maken, welke gekwalificeerd kunnen worden als een onrechtmatige 

daad op grond van art. 6:162 BW, waardoor het de onderzoeksinstanties erg veel tijd kost al deze 

meldingen te onderzoeken en vele werkgevers zullen hier gedupeerd van worden. Ook zou een 

financiële vergoeding ervoor zorgen dat werknemers meteen een externe melding doen in plaats van 

eerst de misstand intern aan te kaarten, waardoor werkgever niet meer de mogelijkheid hebben de 

misstanden intern op te lossen. Tot slot zal deze methode alleen werken bij financiële vergrijpen 

waarbij de autoriteiten boetes opleggen, voor andere misstanden waarmee geen financiële belangen 

zijn gemoeid zal deze methode geen kans van slagen hebben, aangezien een werkgever in 

Nederland voor vele misstanden geen boete opgelegd krijgt.  

 

5.4.2 De ombudsman van België 

Sinds 1 januari 2005 kunnen Vlaamse ambtenaren zich in verband met onregelmatigheden wenden 

tot de Vlaamse ombudsman.
293

 In de Vlaamse klokkenluidersregeling is bepaald dat de Ombudsman 

een bijkomend extern punt is waar een ambtenaar terecht kan om een onregelmatigheid binnen zijn 

dienst te melden en te laten onderzoeken. Deze ombudsman is slechts bedoeld voor de publieke 

sector. De Vlaamse Ombudsdienst heeft vijf kerntaken: 

- klachten onderzoeken over de werking van de bestuursinstanties van de Vlaamse overheid;  

- doorverwijzen naar de bevoegde instantie als hij zelf de vraag of klacht niet kan behandelen;  

- voorstellen en aanbevelingen formuleren om de werking van de Vlaamse overheidsdiensten 

te verbeteren;  

- toezien op de naleving door de Vlaamse volksvertegenwoordigers van hun deontologische 

code
294

; 
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- meldingen onderzoeken van personeelsleden van de Vlaamse overheidsdiensten over 

mogelijke onregelmatigheden in de werking van hun dienst (de "klokkenluidersregeling").
295

 

Vlaamse ambtenaren kunnen bij de Ombudsdienst klokkenluidersbescherming aanvragen, wanneer 

zij een  vermoeden van misstand melden en zij vrezen voor represailles. In het Vlaamse Protocol tot 

bescherming van de klokkenluiders is een duidelijke bescherming geregeld voor de klokkenluider. De 

ombudsman kan beslissen om de ambtenaar in bescherming te nemen en meldt dat dan aan de 

bevoegde minister en de lijnmanager.
296

 Een dergelijke bescherming kan doorlopen tot twee jaar na 

het einde van het onderzoek van de melding.
297

  Tijdens de beschermingsperiode kan de bevoegde 

overheid ten aanzien van het personeelslid slechts tuchtstraffen of andere maatregelen nemen, voor 

zover deze tuchtstraffen of maatregelen geen verband houden met de melding van de 

onregelmatigheid.
298

 Het protocol bevat nog een tweede beschermingsmaatregel. Vanaf het verzoek 

van het personeelslid om onder de bescherming van de Vlaamse Ombudsman te worden geplaatst, 

worden alle tuchtprocedures tot na het onderzoek door de Vlaamse Ombudsman van rechtswege 

opgeschort.
299

 De Vlaamse ombudsdienst voorziet in een gedegen ontslagbescherming van de 

klokkenluider door hen op basis van het protocol twee jaar na de melding te beschermen tegen 

nadelige gevolgen van het melden van het vermoeden van misstand. En daarna? Dat is onduidelijk. 

Het zou mogelijk kunnen zijn dat een klokkenluider na twee jaar alsnog ontslag krijgt, aangezien de 

bescherming slechts twee jaar duurt.  

 

De Nederlandse regeling, het Huis voor Klokkenluiders, is gebaseerd op deze Vlaamse regeling en 

toont op bepaalde punten overeenkomsten, maar wijkt op enkele punten toch af. Het eerste 

belangrijke punt is dat het Nederlandse wetsvoorstel de mogelijkheid biedt voor zowel de werknemer 

uit de private sector alsmede de publiekrechtelijke werknemer om een beroep te doen op de 

bescherming van de ombudsman, terwijl het Vlaamse stelsel slechts bedoeld is voor de 

publiekrechtelijke werknemer. Wat ook afwijkt is dat er bij het Vlaamse stelsel wel eerst intern gemeld 

moet worden, terwijl dit bij het Huis geen vereiste is; hierbij is rechtstreeks melden mogelijk zonder 

dat hiervoor dringende redenen aanwezig zijn. Voor de voor en nadelen van het rechtstreeks extern 

melden verwijs ik terug naar paragraaf 5.2.3.2. Vervolgens is de definitie van het begrip misstand in 

het Vlaams stelsel anders omschreven. Het Ombudsdecreet spreekt alleen van ‘nalatigheden, 

misbruiken of misdrijven’. Het Huis voor Klokkenluiders spreekt van een misstand indien er sprake is 

van een schending van een wettelijk voorschrift, gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van 

personen, aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of 

onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Door deze formulering 
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van het begrip misstand, word je in Nederland minder snel aangemerkt als klokkenluider, aangezien 

de eisen voor het begrip misstand zwaarder geformuleerd zijn dan die van het Ombudsdecreet. Tot 

slot heeft  de ombudsman in het Vlaamse gewest andere bevoegdheden dan de Nederlandse 

Nationale Ombudsman. Dit heeft tot gevolg dat het maar de vraag is of de Nederlandse Nationale 

Ombudsman bevoegd is klokkenluiderstaken op zich te nemen.  

 

Mijns inziens zou het Vlaamse stelsel in Nederland een goede bescherming voor klokkenluiders 

bieden, mits de Nederlandse wetgeving de taken en bevoegdheden van de ombudsman nogmaals 

een kritische blik werpt. Met name de twee beschermingsmaatregelen waarover de Vlaamse 

Ombudsman beschikt zouden naar mijn mening in het Nederlandse wetsvoorstel Huis voor 

Klokkenluiders opgenomen moeten worden. Op die manier geniet de publiekrechtelijke klokkenluider 

tot twee jaar na melding een gedegen ontslagbescherming. Punt van kritiek blijft dan nog, of deze 

twee maatregelen op dusdanige wijze kunnen worden aangepast waardoor deze ontslagbescherming 

ook zal werken voor de privaatrechtelijke werknemer.  

 

Tot slot is het ook de vraag wat er na deze twee jaar bescherming met de klokkenluider gebeurt. 

Wordt hij dan alsnog ontslagen of kan valt de klokkenluider op een andere regeling terug waardoor hij 

alsnog geen nadelige gevolgen ondervindt naar aanleiding van de melding? Uit de Vlaamse regeling 

kan ik niet opmaken dat er na deze twee jaar nog bescherming is voor deze klokkenluider. Het zou 

goed kunnen dat een klokkenluider na twee jaar alsnog ontslag aangezegd krijgt. De vraag die men 

kan stellen is dan hoelang deze bescherming moet duren? Is twee jaar lang genoeg of moet de 

klokkenluider na deze twee jaar nog steeds extra ontslagbescherming krijgen? Wanneer er geen 

extra bescherming is na de beschermingsperiode, kan deze twee jaar gezien worden als een periode 

om een andere baan te vinden, aangezien het voor de hand ligt om de klokkenluider te ontslaan. 

Anderzijds is het, voor een werkgever, niet wenselijk om een klokkenluider levenslange 

ontslagbescherming te bieden. Naar mijn mening is deze beschermingsperiode van twee jaar 

voldoende. In deze periode zou het zelfs mogelijk kunnen zijn dat er tussen werkgever en werknemer 

weer een goede arbeidsrelatie ontstaat en van ontslag geen sprake meer is. Elke situatie zal in de 

praktijk anders zijn, waardoor twee jaar bescherming in sommige gevallen lang genoeg is en in 

sommige gevallen tekort.  

 

5.4.3 De klokkenluiderswet van het Verenigd Koninkrijk 

Binnen het Verenigd Koninkrijk is de Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA) in het leven 

geroepen. Die heeft tot doel het algemene belang te dienen door het oplossen van misstanden. Het 

uitgangspunt is zowel het aanpakken van de misstanden als het beschermen van de klokkenluider.
300

 

Deze regeling geldt voor zowel de overheids- als de private sector.
301

 De ombudsman is 
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verantwoordelijk voor het onderzoek.
302

 De wet beschermd openbaarmaking indien deze 

openbaarmaking voldoet aan de eisen uit art 43B PIDA. Om in aanmerking te komen voor 

bescherming moet de openbaarmaking gaan over: een strafbaar feit, als er gefaald is in een wettelijke 

verplichting waaraan de betrokkene is onderworpen, als er gerechtelijke dwaling heeft 

plaatsgevonden, als de gezondheid of veiligheid van een individu wordt bedreigd, gevaar voor het 

milieu. Klokkenluiders kunnen misstanden aan de orde stellen die voldoende zwaarwegend zijn. Er 

wordt in deze wet gebruik gemaakt van de termen: grove schending van wettelijke voorschriften of 

beleidsregels, groot gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu alsmede zeer 

onbehoorlijke wijze van functioneren. Wanneer een misstand hier niet aan voldoet, valt de 

klokkenluider niet onder deze wet en wordt hij niet beschermd.  De wet moedigt aan eerst het 

misstand intern te melden, maar schrijft vervolgens niet voor hoe deze procedure eruit moet zien.
303

 

Ondanks de voorkeur voor de interne weg, zijn ook externe meldingen mogelijk. Een interne melding 

moet voldoen aan verschillende vereisten: de werknemer moet te goeder trouw handelen en hij moet 

het publieke belang behartigen. De wet voorziet ook in meldingsprocedure bij raadgevers, waardoor 

de klokkenluider zonder schending van de geheimhoudingsplicht zich kan laten adviseren.
304

 Het is 

niet verplicht dat de werknemer eerst de interne weg probeert, er kan ook rechtstreeks extern gemeld 

worden. Wanneer een klokkenluider het vermoeden van misstand aan een derde meldt, gelden er 

bijkomende eisen zoals: de authenticiteit van de informatie, de melder mag geen persoonlijk voordeel 

behalen en andere wegen bieden geen soelaas meer. Represailles naar aanleiding van een melding 

zijn verboden en hiervoor kunnen maatregelen genomen worden door de Raad. Deze maatregelen 

zijn: werknemer terug te laten keren in zijn functie, zorg dragen voor schadevergoeding indien de 

relatie niet kan worden hersteld, compensatie in de vorm van geld indien de werknemer financiële 

verliezen heeft opgelopen door de represailles, een correctie van een situatie als gevolg van de 

represailles of het doen of nalaten met het oog op eventuele gevolgen van de represailles te 

verhelpen.
305

 

 

Tot slot bestaat er een externe onafhankelijke commissie waarbij de klokkenluider een vermoeden 

van misstand kan melden, dit orgaan heet ‘Public Concern at Work’ (PCaW).
306

 Deze instantie is 

betrokken geweest bij het opstellen van de PIDA en is het de enige instelling die deze wet bewaakt 

en handhaaft. PCaW biedt onafhankelijk en vertrouwelijk advies aan werknemers die niet zeker weten 

of het vermoeden van misstand raakpunten heeft met het algemeen belang, wat een voorwaarden is 

voor het melden van een misstand. Er is voorzien in een advieslijn welke beheerd wordt door 

gekwalificeerde juristen met ervaring op het gebied van klokkenluiduiders-wetgeving en de praktijk. 

De identiteit van een melder wordt gewaarborgd. PCaW maakt geen informatie bekent zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de melder en zij genieten tevens bescherming op basis van de PIDA. 
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Het advies wat gegeven wordt door PCaW richt zich op de praktische stappen die een klokkenluider 

kan nemen om het misstand binnen de organisatie kenbaar te maken.
307

  

Inhoudelijk zijn de Nederlandse klokkenluidersregelingen gebaseerd op de Public Interest Disclosure 

Act.
308

 Ook het Nederlandse Adviespunt Klokkenluiders is gebaseerd op een beschermingsmaatregel 

uit het Verenigd Koninkrijk, namelijk de PCaW. In het Verenigd Koninkrijk bestaat derhalve één 

klokkenluiderswet.  

 

Het idee van een nationale klokkenluiderswet zou wellicht een goed idee zijn voor de 

klokkenluidersbescherming in Nederland. Op dit moment beschikt Nederland binnen de 

publiekrechtelijke sector over een soortgelijke regeling, maar nog niet binnen de private sector.  

 

De nationale klokkenluiderswet in het Verenigd Koninkrijk is mijns inziens een goede manier om de 

klokkenluider te beschermen. Het toepassen van een nationale klokkenluiderswet heeft naar mijn 

mening enkele voordelen. Een daarvan is dat binnen deze nationale klokkenluiderswet klokkenluiders 

uit alle sectoren onder dezelfde bescherming vallen, waardoor de bescherming duidelijker geregeld is 

en elke klokkenluider gelijk behandeld wordt. Ten tweede voorziet de regeling in de mogelijkheid om 

een misstand zowel interne en externe aan te kaarten, waardoor de klokkenluider meerdere opties 

heeft. Ook de mogelijkheden indien een werknemer represailles ervaart zijn divers en zullen een 

gedegen bescherming voor de klokkenluider opleveren. Al met al zal de methode van het Verenigd 

Koninkrijk, die voor een groot deel al in de publieke sector in Nederland geldt, een goede manier 

kunnen zijn om de Nederlandse klokkenluider meer bescherming te bieden.  

 

Op dit moment schieten de huidige publieke klokkenluidersregelingen in Nederland op enkele punten 

te kort om de klokkenluider ook daadwerkelijk ontslagbescherming te bieden. De nationale 

klokkenluiderswet, zoals deze in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is, zal in Nederland meer 

bescherming kunnen bieden. Vooral de bepalingen omtrent represailles zouden in Nederland nodig 

zijn voor meer bescherming.   

 

5.5 Conclusie 

De regelingen in de publieke sector beschrijven uitgebreid de interne en externe meldingsprocedure. 

Primair zien de regelingen toe op het bevorderen van het intern melden van een vermoeden van 

misstand. Ook het extern melden is adequaat geregeld, maar biedt deze externe meldingsprocedure 

de klokkenluider ook daadwerkelijke ontslagbescherming? Uit de jaarverslagen van het CIO blijkt dat 

er opvallend weinig externe meldingen gedaan worden bij het meldpunt. De meldingen die door het 

meldpunt wel in behandeling worden genomen zijn meer gericht op het geven van advies richting de 

werkgever in het kader van het oplossen van de misstand, dan op het beschermen van de 

klokkenluider. Tevens is in het jaarverslag niet terug te vinden of de klokkenluider door de melding  

bescherming heeft gekregen (indien dit nodig was). Er wordt in de verslagen slechts gesteld dat er 
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onderzoek is gedaan en wat de acties van de commissie waren, maar wat er met de klokkenluider 

gebeurt, is onbekend. In veel gevallen kan extern melden leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie, 

waardoor de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt of de werknemer zelfs ontslagen wordt op 

staande voet. Of en hoe vaak dit in de praktijk voorkomt, is derhalve onduidelijk. Kortom: de interne 

en externe meldingsprocedure zijn duidelijk omschreven, maar de regelingen voorzien niet in een 

adequate ontslagbescherming, aangezien concrete artikelen hieromtrent in de regelingen ontbreken. 

Maar is het zo belangrijk dat deze regelingen voorzien in een adequate ontslagbescherming? Het 

ambtenarenrecht kent immers art. 125quinquies, wat de ambtenaar verzekerd dat hij naar aanleiding 

van een melding geen negatieve gevolgen ondervindt. De tekortkomingen in de 

klokkenluidersregelingen in de publieke sector worden door dit wetsartikel opgevuld en opgelost. 

Hierdoor kan men zich de vraag stellen of de discussie over de klokkenluidersbescherming in de 

publieke sector nog wel zo relevant is.  

 

De private sector beschikt over andere regelingen van de publieke sector. In de private sector is op 

dit moment het Adviespunt klokkenluider van toepassing en wordt er gewerkt aan een Huis voor 

Klokkenluiders. Het Adviespunt klokkenluiders is  zowel voor de publieke als private sector van 

toepassing is. De taken van dit adviespunt zijn adviseren, ondersteunen en het bieden van een 

luisterend oor. Een klokkenluider heeft echter geen baat bij uitsluitend advies of een luisterend oor. Er 

moeten concrete regelingen zijn, waar zij op terug kunnen vallen zodat zij meer bescherming 

genieten en niet altijd geconfronteerd worden met ontslag. Een betere ontslagbescherming voor de 

klokkenluider zal dit punt derhalve niet kunnen bieden.  

 

Het Huis voor Klokkenluiders is mijns inziens een gedegen onafhankelijke onderzoeksinstelling, mits 

enkele punten in het wetsvoorstel aangepast worden. Dit Huis is bedoeld voor melders in de 

particulieren en de private sector. Allereerst krijgt dit huis eigen onderzoeksbevoegdheden, welke het 

adviespunt niet heeft. Het grote pluspunt van dit voorstel is dat de ombudsman tevens onderzoek 

doet naar de manier waarop de werkgever zich geeft gedragen richting de werknemer. Tevens wordt 

er gepleit voor een wijziging van de wet, waarbij een benadelingsverbod en een extra opzegverbod 

opgenomen wordt, waardoor de klokkenluider een goede ontslagbescherming geboden wordt. Het 

enkele kritiek punt van het wetsvoorstel is dat klokkenluider rechtstreeks extern kunnen  melden, 

waardoor de werkgever niet de gelegenheid geboden wordt om het misstand zelf te verhelpen. De tijd 

en praktijk zal dit echter moeten uitwijzen of het Huis voor Klokkenluiders daadwerkelijk bijdraagt aan 

een betere ontslagbescherming van de klokkenluider. 

 

De huidige Nederlandse wetgeving kan een klokkenluider op grond van enkele bepalingen extra 

bescherming bieden. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen het vorderen van herstel 

van de arbeidsovereenkomst of het vorderen van een schadevergoeding. Hierbij dient ook weer 

onderscheid gemaakt te worden tussen de mogelijkheden in de private en publieke sector. 
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In de private sector kan een klokkenluider herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen op grond 

van 7:682BW. De voorwaarde om herstel van de dienstbetrekking te vorderen is dat de werkgever die 

de arbeidsovereenkomst opgezegd heeft schadeplichtig is op grond van art 7:677 BW. Herstel kan 

ook gevorderd worden op grond van art 7:681, het kennelijk onredelijk ontslag. De werknemer zal op 

grond van lid 2 sub b aan moeten tonen dat de gevolgen van de opzegging voor hem te ernstig zijn in 

vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging. Een vordering tot herstel is ook 

mogelijk op grond van art, 6:162 BW, de onrechtmatige daad.  

 

Voor het vorderen van een schadevergoeding kan de klokkenluider in de private sector een beroep 

doen op 7:681 BW; in plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst kan er op grond van dit artikel 

ook een schadevergoeding gevorderd worden. Ook op grond van art. 7:677 lid 3 zou de klokkenluider 

de werkgever schadeplichtig kunnen stellen. Daarnaast is het mogelijk in een aparte procedure 

wegens wanprestatie een schadevergoeding van de wederpartij te vorderen op grond van art. 6:74 

BW.  Tot slot bestaat er de mogelijkheid een schadevergoeding te vorderen op grond van de 

onrechtmatige daad art. 6:162 BW. Onrechtmatig wordt het ontslag, wanneer de werkgever dusdanig 

verwijtbaar handelt dat, ook zonder een afweging van de betrokken belangen, gesteld kan worden dat 

de werkgever niet tot opzegging had mogen overgaan.
309

 

 

Voor de publieke sector bestaan er voor de klokkenluider minder mogelijkheden. Bij een klokkenluider 

in de publieke sector zal de aanstelling beëindigd worden door middel van een ontslagbesluit. 

Wanneer een klokkenluider het hier niet mee eens is, kan hij in bezwaar op grond van art. 6:4 Awb en 

vervolgens in beroep op grond van 8:1 Awb met de mogelijkheid tot hoger beroep.  In deze procedure 

kan de klokkenluider vorderen het ontslagbesluit te vernietigen en de aanstelling te herstellen. Naast 

het herstellen van de aanstelling kan de rechtbank, indien het beroep van de klokkenluider gegrond 

wordt verklaard en indien daarvoor gronden zijn, het bestuursorgaan veroordelen tot vergoeding van 

de schade op grond van art. 8:73 Awb. 

 

Wellicht kan er een best practice in buitenlandse klokkenluidersbescherming gevonden worden, 

waaraan Nederland een voorbeeld zou kunnen nemen. Hierbij is gekeken naar Amerika, België en 

het Verenigd Koninkrijk. Het tipgeld van Amerika zal in Nederland geen goede methode zijn. 

Vergoedingen zullen leiden tot valse meldingen waardoor het de onderzoeksinstanties erg veel tijd 

kost al deze meldingen te onderzoeken en vele werkgevers zullen hier gedupeerd van worden. 

Tevens is het vals melden te kwalificeren als onrechtmatige daad. Ook zou een financiële vergoeding 

ervoor zorgen dat werknemers meteen een externe melding doen in plaats van eerst de misstand 

intern aan te kaarten, waardoor werkgevers niet meer de mogelijkheid hebben de misstanden intern 

op te lossen. 

 

Het Vlaamse Klokkenluidershuis zou naar mijn mening een goede manier zijn om adequate 

rechtsbescherming te bieden. Het enige minpunt is dat dit Huis slechts ingesteld is voor de 
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ambtenarensector en niet voor de particuliere sector. Een onafhankelijke onderzoeksinstantie zoals 

deze in België opgericht is, zou in Nederland een goede bijdrage kunnen leveren aan de bescherming 

van de klokkenluider. Het Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders is hierop gebaseerd en zal, mits er 

enige aanpassingen gedaan worden, waarschijnlijk meer bescherming bieden. De praktijk zal dit 

echter uit moeten wijzen 

 

Tot slot de nationale klokkenluiderswet uit het Verenigd Koninkrijk. Inhoudelijk zijn de Nederlandse 

klokkenluidersregelingen gebaseerd op de Public Interest Disclosure Act uit de UK.
310

 Zoals 

hierboven is beschreven schieten onze publieke klokkenluidersregelingen op enkele punten tekort op 

het gebied van ontslagbescherming van de klokkenluider. De nationale klokkenluiderswet uit het 

Verenigd Koninkrijk zou in Nederland echter wel bij kunnen dragen aan een betere bescherming. 

Vooral de bepalingen omtrent represailles zouden de Nederlandse publieke klokkenluidersregelingen 

verbeteren. Maatregelen zoals de werknemer terug te laten keren in zijn functie, een correctie van 

een situatie als gevolg van de represailles of het doen of nalaten met het oog op eventuele gevolgen 

van de represailles te verhelpen, kunnen bijdragen aan een betere bescherming. 

 

Kortom: Ik denk dat de klokkenluidersregelingen in de publieke sector een goede manier zijn om het 

intern en extern melden te regelen en het misstand te verhelpen, maar op het gebied van 

ontslagbescherming schieten de publieke klokkenluidersregelingen tekort. De nationale 

klokkenluiderswet van het Verenigd Koninkrijk laat daarentegen wel een goede aanpak zien van hoe 

gehandeld moet worden bij represailles naar aanleiding van een melding, waardoor de 

ontslagbescherming verbeterd wordt.  Ook het klokkenluidershuis uit Belgie zou een goede best 

practice kunnen zijn, mits deze ook van toepassing zou zijn binnen de privaatrechtelijke sector. Het 

wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders zal daarin voorzien. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen behandeld. In paragraaf 6.1 zullen de 

conclusies aan bod komen en in paragraaf 6.2 zullen de aanbevelingen behandeld worden.  

 

6.1 Conclusies 

De conclusie die in deze paragraaf behandeld wordt, dient als antwoord op de centrale vraag van dit 

onderzoek. De centrale vraag luidt als volgt: 

 

“Worden de klokkenluiders in Nederland aan de hand van huidige wet- en regelgeving, mede gezien 

in het licht van de jurisprudentie, voldoende beschermd in de uitoefening van de vrijheid van 

meningsuiting, zo nee, welke alternatieven bestaan er voor hen?”  

 

Hieronder zal per deelvraag een korte conclusie getrokken worden. 

 

1. Hoe kan het recht op vrijheid van meningsuiting van de werknemer beperkt worden? 

Het begrip vrijheid van meningsuiting is een grondrecht voor iedere Nederlandse burger. Dit 

grondrecht is verankerd in art. 7  Gw alsmede in art. 10 EVRM en art. 19 IVBPR. De grondrechten 

waren in eerste instantie slechts bedoeld om verticaal toe te passen. Onder verticale werking van de 

grondrechten wordt verstaan de traditionele gelding van grondrechten tussen overheid en burger. 

Hieronder valt de werking tussen de burger en de overheid in al haar hoedanigheden, ofwel publiek- 

en privaatrecht. Naderhand konden de grondrechten ook doorwerken in de horizontale verhouding, dit 

is de verhouding tussen burgers onderling. Het beperken van art. 7 Gw, art. 10 EVRM en art. 19 

IVBPR gebeurt op verschillende manieren.  

 

Binnen de verticale relatie kan art. 7 Gw. beperkt worden door de formulering ‘behoudens ieders 

verantwoordelijkheid volgens de wet’. Slechts de wet in formele zin komt de bevoegdheid toe dit 

grondrecht te beperken. Er dient dan een grondslag te bestaan in de wet in formele zin, waardoor het 

recht op vrijheid van meningsuiting beperkt kan worden. 

 

Bij de horizontale relatie moet er echter aan andere voorwaarden voldaan worden wil art. 7 beperkt 

worden. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de directe en indirecte werking van de 

grondrechten. Bij de directe horizontale werking van de grondrechten geldt als uitgangspunt dat, 

wanneer burgers alleen bevoegd zijn de hun wederpartij toekomende grondwettelijke vrijheden te 

beperken, indien hen daarvoor een formeel wettelijke grondslag is gegeven, dit onverenigbaar zou 

zijn met de privaatrechtelijke partijautonomie. Omdat er niet voor elke beperking een specifieke 

wettelijke grondslag is, kan binnen de horizontale werking ook art. 6:162 BW, de onrechtmatige daad, 

gezien worden als een beperkingsgrond. De onrechtmatige daad moet worden begrepen onder de 
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clausule 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’. Bij de indirecte horizontale werking 

wordt er echter niet aan het grondrecht zelf getoetst, maar worden de wettelijke voorschriften van het 

privaatrecht toegepast. Het grondrecht werkt alleen in die zin dat het invloed heeft op de uitleg van de 

privaatrechtelijke norm.
311

  

 

Art. 10 EVRM kan op een andere manier beperkt worden. Art. 10 lid 2 EVRM bevat een 

beperkingclausule in de vorm van doelcriteria. Beperking van art. 10 EVRM is derhalve mogelijk op 

grond van een van de opgesomde criteria: het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit 

of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van 

de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, 

om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de 

onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen. Tevens dient het te voldoen aan de 

voorwaarden dat de inmenging bij wet moet zijn voorzien, deze moet een legitiem doel hebben in de 

zin van art 10 lid 2 EVRM en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. 

 

Art. 19 IVBPR lid 3 beperkt de vrijheid van meningsuiting voor zover dat nodig is wegens het belang 

van de rechten of de goede naam van anderen en het belang van de nationale veiligheid of ter 

bescherming van de openbare orde, volksgezondheid of goede zeden.
312

 De beperkingssystematiek, 

zoals deze geldt bij art. 10 EVRM, is van overeenkomstige toepassing bij art. 19 IVBPR. 

 

Voor ambtenaren geldt op grond van art. 125 Aw een beperking op art. 7 Gw. Een ambtenaar dient 

zich te onthouden van openbaring, indien hierdoor de goede vervulling van zijn functie of de goede 

functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.  

 

Tot slot kan de vrijheid van meningsuiting van de werknemer ook beperkt worden door de 

geheimhoudingsplicht welke tussen werkgever en werknemer kan gelden. Allereerst kan deze plicht 

doorwerken in het kader van het goed werknemerschap op grond van art. 7:611 BW, dit is het geval 

indien er geen contractuele geheimhoudingsplicht is overeengekomen. Indien dit wel contractueel 

overeengekomen is, dient de werknemer zijn uitingen te beperken naar hetgeen dat overeengekomen 

is. Soms kan een dergelijk beding echter disproportioneel zijn, er dient daarom altijd gekeken te 

worden naar de omstandigheden van het geval. 

 

2. Wat is de tendens binnen de huidige klokkenluidersrechtspraak 

Binnen de jurisprudentie kan onderscheid gemaakt worden tussen Europese en nationale 

jurisprudentie. Daarbinnen kan weer onderscheid gemaakt worden tussen publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke uitspraken. Binnen de publiek- en privaatrechtelijke uitspraken houdt het EHRM zich 

in de arresten duidelijk aan de beperkingsclausule uit art. 10 EVRM. De inmenging moet bij wet zijn 

voorzien, deze moet een legitiem doel hebben in de zin van art 10 lid 2 EVRM en noodzakelijk zijn in 
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een democratische samenleving. Om te bepalen of een werknemer zich ontoelaatbaar heeft geuit, 

waardoor inmenging van de werkgever toegestaan is, moet er gebruik gemaakt worden van een 

belangenafweging. Aan de hand van de feiten en omstandigheden zal het Hof een nauwkeurige 

afweging dienen te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het werknemersbelang, 

werkgeversbelang, bedrijfsbelang, algemeen belang etc. Andere factoren die meegewogen worden in 

de arresten zijn: het belang bij de onthulde informatie, authenticiteit van de informatie, schade die de 

autoriteiten leiden, de goede trouw en het opleggen van een sanctie. Tot slot wordt binnen de 

Europese rechtspraak minder waarde gehecht aan het eerst intern melden van een misstand, terwijl 

dit binnen de Nederlandse jurisprudentie zeer belangrijk is. 

 

Binnen de Nederlandse privaatrechtelijke jurisprudentie is echter een minder duidelijke lijn te vinden. 

Hierbij loopt de rechter niet net als bij art. 10 EVRM een ‘stappenplan’ na. In wiens voor- of nadeel de 

belangenafweging uitvalt, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Uit het 

jurisprudentieonderzoek blijkt dat verschillende belangen een rol spelen zoals het goed 

werknemerschap, werkgeversbelang, bedrijfsbelang, klantenbelang en patiëntenbelang, het belang 

van het geheimhoudingsbeding en het algemeen belang.  

 

Ook binnen de Nederlandse publiekrechtelijke jurisprudentie is er een gebrek aan consistentie binnen 

de belangenafweging. Het is onduidelijk welke belangen een rol spelen en hoe dit afgewogen wordt. 

Mijns inziens zou er derhalve binnen de Nederlandse jurisprudentie evenals binnen de Europese 

jurisprudentie een duidelijk stappenplan dienen te komen, waardoor klokkenluiders meer zekerheid 

hebben in het kader van de belangenafweging.  

 

Tot slot is het opvallend dat bijna geen enkele werknemer een beroep doet op art. 10 EVRM, terwijl 

dit artikel dermate meer bescherming biedt aan de klokkenluider dan de Nederlandse wetgeving. Een 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat veel werknemers vergeten dat dit artikel binnen de 

arbeidsrelatie van toepassing is. 

 

3. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van rechtsbescherming van de klokkenluider? 

Niet alle werknemers in Nederland worden door een klokkenluidersregeling beschermd. Sinds 2003 is 

de publieke sector, het Rijk, Defensie, Politie, Provincies, Gemeenten en Waterschap, verplicht een 

klokkenluidersregeling te hebben. In 2008 is er een onderzoek gedaan naar de werking van deze 

regelingen. Hieruit bleek dat de klokkenluiders onvoldoende bescherming genieten en werden de 

regelingen aangepast. De regelingen voorzien in een interne en externe meldingsprocedure en 

beschrijven de kring van melders. Ook wordt in sommige gevallen de melder beschermd tegen 

benadeling in financiële zin.  

 

Voor de private sector bestonden tot voor kort geen klokkenluidersregelingen. Sinds 2008 moeten 

beursgenoteerde vennootschappen op basis van de Corporate Governance Code beschikken over 

een klokkenluidersregeling; voor overige werkgevers in de particuliere sector bestaat een dergelijke 



100 
 

regeling echter niet. Om werknemers hierin tegemoet te komen is er sinds oktober 2012 een 

Adviespunt Klokkenluiders ingesteld om de klokkenluider meer bescherming te geven, dit adviespunt 

geldt tevens voor de publieke sector. Deze instelling heeft de taak het adviseren en ondersteunen van 

de klokkenluider. Uit het onderzoek blijkt echter dat er op dit Adviespunt de nodige kritiek geuit kan 

worden. Zo beschikt het Adviespunt niet over eigen onderzoeksbevoegdheden, waardoor de 

klokkenluider in zijn bescherming niet verder geholpen kan worden en tevens de misstand niet 

opgelost wordt. Een luisterend oor en advies is voor een klokkenluider onvoldoende bescherming. 

 

Op dit moment is er een wetsvoorstel aanhangig, het Huis voor Klokkenluiders genaamd. Dit huis 

geldt voor zowel de publiekrechtelijke als privaatrechtelijke sector. Dit huis zal ondergebracht worden 

bij de nationale ombudsman en beschikt over eigen onderzoeksbevoegdheden. Tevens doet de 

ombudsman onderzoek naar de manier waarop de werkgever zich jegens de werknemer heeft 

gedragen na het melden van een misstand. Het wetsvoorstel houdt tevens een wetswijziging in, 

waardoor de klokkenluider een betere ontslagbescherming geboden wordt. De wetswijziging houdt 

een benadelingsverbod in, voorziet in een extra opzegverbod en verplicht de werkgever tot 

loondoorbetaling wanneer een werknemer zijn arbeid niet meer uitoefent na het melden van een 

vermoeden van misstand. Het enkele kritiek punt van het wetsvoorstel is dat klokkenluider 

rechtstreeks extern kunnen  melden, waardoor de werkgever niet de gelegenheid geboden wordt om 

het misstand zelf te verhelpen. Het Huis voor Klokkenluiders slechts een wetsvoorstel, waarbij nog 

enkele punten verbeterd kunnen worden. De tijd en praktijk zal dit echter moeten uitwijzen of het Huis 

voor Klokkenluiders daadwerkelijk bijdraagt aan een betere ontslagbescherming van de klokkenluider. 

 

4. Wordt de klokkenluider door de huidige regelingen voldoende beschermd? Zo nee, welke 

alternatieven zijn hiervoor te bedenken? 

De Nederlandse klokkenluider wordt op dit moment onvoldoende beschermd tegen de gevolgen van 

het melden van een ernstig vermoeden van misstand. De regelingen voor de overheidssector 

bevorderen vooral het intern melden van een vermoeden van misstand. Hoewel ook het extern 

melden mijns inziens adequaat geregeld is, is het de vraag of de klokkenluider in de praktijk ook 

daadwerkelijk voldoende beschermd wordt. Door middel van de externe melding wordt slechts 

onderzoek gedaan naar het misstand en wordt er door het bevoegde orgaan alleen een advies 

uitgebracht richting de werkgever. Of een werknemer nadelige gevolgen heeft ondervonden naar 

aanleiding van de melding en welke gevolgen dit zijn geweest, is onbekend. Tevens blijkt uit de 

jaarverslagen van de externe meldpunten dat er weinig externe meldingen gedaan worden. Dit geeft 

blijk dat veel klokkenluiders niet de stap nemen om een misstand extern te melden, wellicht zou de 

oorzaak hiervan kunnen zijn dat zij vrezen voor een eventueel ontslag. In veel gevallen kan extern 

melden leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie, waardoor de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt 

of de werknemer zelfs ontslagen wordt op staande voet. Of en hoe vaak dit in de praktijk voorkomt, is 

derhalve onduidelijk.  
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Bij de vraag of de klokkenluidersregelingen in de publieke sector voldoende bescherming bieden, is 

art. 125 quinquies van de Aw van belang. Dit artikel bepaalt dat een ambtenaar geen nadelige 

gevolgen mag ondervinden naar aanleiding van het melden van een vermoeden van misstand. Een 

ontslag na een melding is op grond van dit artikel ontoelaatbaar. Art. 125 quinquies biedt de 

publiekrechtelijke klokkenluider extra bescherming, waardoor eventuele gaten in de bescherming van 

de publieke regelingen gedekt worden. De klokkenluidersregelingen in combinatie met art. 125 

quinquies Aw, moeten de publiekrechtelijke klokkenluiders in de praktijk derhalve voldoende 

bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen van het melden van een vermoeden van misstand.  

De private sector beschikt over andere regelingen van de publieke sector. In de private sector is op 

dit moment het Adviespunt klokkenluider van toepassing en wordt er gewerkt aan een Huis voor 

Klokkenluiders. Het Adviespunt klokkenluiders is  zowel voor de publieke als private sector van 

toepassing. De taken van dit adviespunt zijn adviseren, ondersteunen en het bieden van een 

luisterend oor. Een klokkenluider heeft echter geen baat bij advies of een luisterend oor. Het misstand 

moet opgelost worden waarbij bovendien de klokkenluider bescherming geniet naar aanleiding van 

het melden van deze misstand. Er moeten concrete regelingen zijn, waar zij op terug kunnen vallen 

zodat zij meer bescherming genieten en niet altijd geconfronteerd worden met ontslag. Een betere 

ontslagbescherming voor de klokkenluider zal dit punt derhalve niet kunnen bieden.  

 

Het Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders zou een goede bijdrage kunnen leveren, maar dit 

wetsvoorstel is echter nog niet in werking getreden. Dit Huis is als onafhankelijke instantie bedoeld 

voor melders in de particulieren en de private sector en beschikt over eigen 

onderzoeksbevoegdheden. Tevens voorziet dit voorstel in een fonds  dat tot taak heeft om uitkeringen 

te verstrekken aan werknemers die in verband met het melden van een vermoeden van een misstand 

onkosten hebben gemaakt of anderszins schade hebben geleden.
313

 De kans is groot dat een melder 

afziet van melden, indien hij de financiële schade die hij (mogelijk) zal lijden als gevolg van zo’n 

verzoek niet naar redelijkheid en billijkheid (deels) gecompenseerd krijgt uit het Fonds.
314

 Ook pleit 

het voorstel voor een wetswijziging waarbij de klokkenluider meer ontslagbescherming geniet door 

het invoeren van een benadelingverbod, een extra opzegverbod in art. 7:610 BW en een 

loondoorbetalingverplichting bij geen arbeid verrichten naar aanleiding van een melding. Het grote 

pluspunt van dit voorstel is dat de ombudsman tevens onderzoek doet naar de manier waarop de 

werkgever zich geeft gedragen richting de werknemer. Op die manier wordt een beter inzicht 

verschaft in hoeveel van de gevallen de klokkenluider nadelige gevolgen ondervindt naar aanleiding 

van een melding en kan er voorzien worden in een betere ontslagbescherming.Tevens stelt het Huis 

voor Klokkenluiders dat er direct extern gemeld kan worden bij het Huis. Of dit een verstandige keuze 

is kan op twee manieren belicht worden. Enerzijds is het rechtstreeks extern melden voor een 

werkgever nadelig. Hem wordt niet de mogelijkheid geboden om het misstand eerst zelf op te lossen. 

Anderzijds kant kan gesteld worden dat het direct extern melden de anonimiteit beter waarborgt. 

Wanneer een klokkenluider de misstand eerst intern aankaart en vervolgens extern meldt bij het Huis 
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voor Klokkenluiders, is het voor de werkgever in veel gevallen meteen duidelijk welke werknemer de 

externe melding gemaakt heeft. Maar wanneer de klokkenluider in voldoende mate bescherming 

krijgt, maakt het mijns inziens niet uit dat een werkgever weet welke werknemer de melding heeft 

gedaan. De melder wordt hiertegen uiteindelijk beschermd.  

 

Het Huis voor Klokkenluiders is slechts een wetsvoorstel, dat op sommige punten verbeterd kan 

worden. Zoals de kring van melders uitbreiden en de regeling van intern en extern melden. Wanneer 

dit gebeurt lijkt het Huis voor Klokkenluiders mij een zeer goede instantie om klokkenluiders te 

beschermen tegen de nadelige gevolgen van een melding, zoals ontslag, en tegemoet te komen in 

onkosten en schade. De tijd en praktijk zal dit echter moeten uitwijzen. 

 

Omdat niet alle klokkenluideresregelingen in Nederland de ontslagbescherming van de klokkenluider 

waarborgen, is er gekeken naar regelingen binnen ons huidige systeem alsmede naar best practice 

bepalingen uit andere landen om de klokkenluider alsnog ontslagbescherming te bieden. Binnen het 

Nederlandse systeem dient onderscheid te worden gemaakt in mogelijkheden voor de 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke sector. Tevens dient er onderscheid te worden gemaakt tussen 

schadevergoedingsmogelijkheden en mogelijkheden om de dienstbetrekking te herstellen.  

 

Binnen de private sector kan een werknemer herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen op grond 

van art. 7:682 BW en op grond van art. 7:681, het kennelijk onredelijk ontslag. Wanneer een 

werknemer geen herstel verlangt, kan hij een schadevergoeding vorderen op grond van art. 7:681 

BW en 7:677 lid 3 BW. Daarnaast is het mogelijk om in een aparte procedure een vergoeding te 

vorderen op grond van art. 6:74 BW, de wanprestatie en op grond van 6:162 BW.  

 

Voor de publieke sector zullen slechts de mogelijkheden van bezwaar, art. 6:4 Awb en beroep art. 8:1 

Awb en Hoger beroep open staan. In deze procedure kan de klokkenluider vorderen het 

ontslagbesluit te vernietigen en de aanstelling te herstellen of kan hij een vordering tot 

schadevergoeding op grond van art. 8:73 Awb instellen. Ook doet een ambtenaar er goed aan in 

deze procedure een beroep op art. 125quinquies te doen, dat een melding voor de klokkenluider 

geen  negatieve gevolgen mag hebben.  

 

Tot slot is er gezocht naar een best practice uit een ander land, welke ter inspiratie kan dienen om de 

Nederlandse klokkenluiders meer bescherming te bieden. Zo wordt in Amerika tipgeld betaald voor 

het melden van een misstand, bestaat er in het Verenigd Koninkrijk een nationale klokkenluiderswet 

en beschikt België over de ombudsman als toezichthoudende instantie. Het tipgeld van Amerika zal in 

Nederland geen goede optie zijn, aangezien een financiële vergoeding voor onterechte meldingen 

zorgt en deze meldingen zullen eerder extern dan intern gedaan worden, waardoor de werkgever niet 

de mogelijkheid krijgt zelf het misstand op te lossen.  
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Een nationale klokkenluiderswet zoals in het Verenigd koninkrijk zou wellicht een mogelijkheid 

kunnen zijn als best practice voor Nederland. De klokkenluidersregelingen uit de publieke sector zijn 

al gebaseerd op de klokkenluiderswet uit het Verenigd Koninkrijk. Uit onderzoek is gebleken dat deze 

Nederlandse regelingen prima voorzien in een interne en externe meldingsprocedure, maar met 

betrekking tot de ontslagbescherming te kort schieten om de klokkenluider ook daadwerkelijk 

bescherming te bieden.  Het is op dit moment onduidelijk welke maatregelen er door een werkgever 

genomen worden tegen het melden van een misstand door een klokkenluider en hoe vaak een 

klokkenluider nadelige gevolgen ondervindt naar aanleiding van een melding. Wanneer de nationale 

klokkenluiderswet van het Verenigd Koninkrijk is Nederland toegepast wordt, wordt ook in Nederland 

voorzien van de bepalingen omtrent represailles. Deze bepalingen zullen de Nederlandse 

klokkenluider meer bescherming bieden, waardoor het systeem uit het Verenigd Koninkrijk een goed 

alternatief is om de Nederlandse klokkenluider te beschermen.  

 

De ombudsman van België lijkt op het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders. Het Vlaamse 

Klokkenluidershuis is naar mijn mening een goede manier zijn om adequate rechtsbescherming te 

bieden. Het enige minpunt is dat dit Huis slechts ingesteld is voor de ambtenarensector en niet voor 

de particulieren sector. Een onafhankelijke onderzoeksinstantie zoals deze in België opgericht is, zou 

in Nederland een goede bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de klokkenluider. Met 

name de twee beschermingsmaatregelen waarover de Vlaamse Ombudsman beschikt zouden naar 

mijn mening een extra ontslagbescherming voor de klokkenluider bieden. Op die manier geniet de 

publiekrechtelijke klokkenluider tot twee jaar na melding een gedegen ontslagbescherming.  

 

6.2 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de bovenstaande conclusies kunnen er enkele aanbevelingen gedaan worden 

met betrekking tot de bescherming van de klokkenluider.  Allereerst zullen er enkele aanbevelingen 

gedaan worden ten aanzien van de klokkenluider, gevolgd door aanbevelingen voor de huidige wet- 

en regelgeving. 

 

Ten aanzien van de klokkenluider 

Allereerst adviseer ik de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke klokkenluider om een ernstig 

vermoeden van misstand altijd eerst intern te melden alvorens met de informatie naar buiten te 

treden; dit voorkomt onzorgvuldig handelen en voorkomt dat externe meldingen te vlug gedaan 

worden. Mocht het op een juridische procedure aankomen, dan is er minder snel sprake van een 

ontoelaatbare uiting, waardoor een klokkenluider meer bescherming zal genieten. De Nederlandse 

jurisprudentie laat namelijk zien dat hier door de rechters veel waarde aan wordt gehecht. 

  

Vervolgens zal een klokkenluider er goed aan doen om in een juridische procedure altijd een beroep 

te doen op de vrijheid van meningsuiting uit art. 10 EVRM en te verwijzen naar de aangehaalde 

arresten van het EHRM uit hoofdstuk twee. Dit artikel en de jurisprudentie geven een klokkenluider 

meer zekerheid in het kader van de belangenafweging.  
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Tot slot stelt art. 125quinquies Aw dat een ambtenaar geen nadelige gevolgen mag ondervinden van 

een melding van een vermoeden van misstand. Dit artikel is erg ruim geformuleerd, waardoor de 

klokkenluider een brede bescherming geniet. De publiekrechtelijke klokkenluider doet er dan ook 

goed aan om in een procedure altijd een beroep op dit artikel te doen! 

 

Ten aanzien van de huidige wet- en regelgeving 

Zoals uit het onderzoek naar voren kwam, toetst het EHRM de beperkingsclausule van art. 10 EVRM 

in het kader van de belangenafweging. Een dergelijke beperkingsclausule is in Nederland niet 

aanwezig, waardoor er vooraf geen duidelijk beeld geschetst kan worden welke aspecten de 

Nederlandse rechters bij deze belangenafweging betrekken. Ik ben dan ook van mening dat een 

duidelijk ‘stappenplan’ binnen de nationale jurisprudentie, zowel publiek- als privaatrechtelijk, een 

duidelijkere lijn aan kan brengen in het kader van de belangenafweging. Enkele handvatten, zoals 

ook door het EHRM gebruikt worden, zouden kunnen zijn:  

- is er een geheimhoudingsbeding; 

- is er eerst intern gemeld alvorens extern te melden; 

- belang van de onthulde informatie; 

- authenticiteit van de informatie; 

- schade van de werkgever; 

- goede trouw van werknemer; 

- de oplegging van de sanctie. 

 

Tevens wil ik adviseren om in de huidige klokkenluidersregelingen een bepaling op te nemen waarin 

geregeld is dat er een instantie komt welke onderzoekt/bijhoudt welke (nadelige) gevolgen een 

klokkenluider ondervindt naar aanleiding van een melding. In dat geval zal beter bijgehouden worden 

in welke gevallen een klokkenluider aan het kortste eind trekt, zodat op deze manier gewerkt kan 

worden aan een betere bescherming. 

 

Ook zou het mijns inziens verstandig zijn om ook in de private sector klokkenluidersregelingen 

verplicht te stellen. Voor deze sector is de bescherming op dit moment erg mager. Met de komst van 

het Huis voor Klokkenluiders zal dit misschien anders worden, de tijd zal dit echter moeten leren. Het 

is natuurlijk voor kleine bedrijven onwenselijk om verplicht een dergelijke regeling in te stellen. 

Wellicht bestaat er de mogelijkheid om voor ondernemingen met meer dan 50 personen de 

klokkenluidersregeling verplicht te stellen. Op die manier wordt het voor de werknemers in de 

middelgrote bedrijven duidelijk op welke manier zij misstanden aan het licht kunnen brengen en in 

welke gevallen zij bescherming genieten. 
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