
 

 

Inzicht in de ondernemingsraad 

 
Huis voor klokkenluiders: tijd voor champagne 

(met wat water erin) 

 
WETGEVING - Als de Eerste Kamer ermee akkoord gaat - dat gebeurt eind januari, 

verwachten ingewijden - treedt omstreeks april de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. 

Bedrijven doen er goed aan om nu alvast te kijken naar hun huidige klachtenreglementen. 

Hiervoor kunnen ze een voorbeeldreglement gebruiken.  

  

De nieuwe wet is niet te danken aan het kabinet maar aan een groep Tweede Kamerleden die 

zich liet inspireren door het vasthoudende werk van een Expertgroep Klokkenluiders. Om ook 

in de Eerste Kamer een meerderheid te behalen is wel water bij de wijn gedaan. Er was niet 

alleen verzet in het parlement, maar ook bij sociale partners. De laatsten hadden zich al 

gecommitteerd aan een minder vergaande oplossing van voormalig minister Donner, die een 

Adviespunt Klokkenluiders in het leven heeft geroepen. Uit een brief van minister Plasterk 

aan de Eerste Kamer mag worden geconcludeerd dat het aangepaste wetsvoorstel op brede 

steun kan rekenen. 

  

De nieuwe wet beschermt bonafide klokkenluiders tegen benadeling en voorziet in onderzoek 

naar hun klachten. Maar een ontslagverbod zit er niet in. Ook zal er geen fonds worden 

opgericht om klokkenluiders die in de verdrukking worden gebracht financieel te 

ondersteunen, zoals de initiatiefnemers hadden gewild. De onderzoekrol van het Huis begint 

pas als bestaande inspectiediensten en toezichthouders aan bod zijn geweest. 

  

De toekomst zal leren hoe zwaar deze en andere wijzigingen wegen. De Expertgroep 

Klokkenluiders vindt het in elk geval nog te vroeg om zichzelf op te heffen.  

Bij het inrichten en bemensen van het Huis voor klokkenluiders zullen bestaande organen op 

dit gebied worden betrokken, ook het Adviespunt Klokkenluiders en de Expertgroep 

Klokkenluiders. Het Adviespunt adviseert bedrijven en ondernemingsraden (zij hebben 

instemmingsrecht) om bestaande klachtenprocedures opnieuw te bekijken, en daarmee niet te 

wachten tot de wet is aangenomen. Het stelt een voorbeeldreglement voor de private en 

'semipublieke' sector beschikbaar. Aan een voorbeeldreglement voor de publieke sector wordt 

gewerkt.  

  

B. v. Lammeren, 23-12-2015  

 

http://inzichtindeor.sdu.nl/
https://www.adviespuntklokkenluiders.nl/modelregeling/
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