
Huis voor Klokkenluiders wordt deze week geopend I Het Financieele Dagblad pagina 1 van 2

Een FD-abonnee heeft dit artikel gedeeld, waardoor je het gratis kan lezen.
Meer FD.nllezen? Registreer je nu en lees gratis 5 artikelen per maand.

ECONOMIE & POLITIEK Tekst Krant 133

Huis voor Klokkenluiders wordt deze week geopend
Rob de Lange
maandag 27 juni 2016,18:16
Update: dinsdag 28 juni 2016, 6:46
Krantentitel: 'Meer klokkenluiders verwacht door ingaan van nieuwe wet'

Na jarenlang parlementair getouwtrek treedt deze week de Wet Huis voor
klokkenluiders in werking. Het 'Huis' biedt onderdak aan melders die een
misstand willen melden, maar binnen hun bedrijf niet of onvoldoende gehoord
worden. Bij het Huis kan de klokkenluider terecht voor advies of voor het doen
van een melding. De wet verplicht alle werkgevers met ten minste 50
personeelsleden een interne meldregeling te hebben.

Maartje Govaert, partner arbeids- en pensioenrecht bij het wereldwijd
opererende advocatenkantoor Norton Rose Fulbright, schreef mee aan het
preadvies over deze wet en adviseert regelmatig bij onderzoeken. Volgens haar
was het de hoogste tijd voor een wettelijke regeling.

'Nederland liep wereldwijd gezien enorm achter. Niet alleen vergeleken met het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar zelfs met sommige Afrikaanse
landen. Voor de publieke sector was er al jaren een wettelijke regeling, maar voor
het bedrijfsleven werd dit niet nodig geacht. De overheid geloofde dat
zelfregulering voor die sector voldoende was.'

Govaert ziet al wel een kentering in hoe bedrijven met interne meldingen
omgaan. Door alle incidenten pakken de meeste werkgevers dit onderwerp
serieus op.' Hoewel soms nog steeds de neiging bestaat om het onderzoek intern
te verrichten. Zo maakt zij mee dat werknemers onderdeel uitmaken van het
onderzoeksteam, die later betrokken blijken te zijn bij het incident.

Melding in maatschappelijk belang

Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet de Wet
Huis voor Klokkenluiders uitvoeren. foto: Hollandse
Hoogte

Nederland trekt met de nieuwe wet nu een been bij, stelt Govaert tevreden vast. Toch blijven er in haar ogen een aantal punten
onder de maat. 'Tot mijn spijt is als vereiste opgenomen dat de melder te goeder trouw moet zijn. De melding mag dus
bijvoorbeeld niet uit rancune of jaloezie worden gedaan. Het gaat echter niet om de melder maar om de melding. Zolang deze
laatste maar niet vals is en in het maatschappelijk belang. Dit kan een drempel zijn voor potentiële melders. Zij worden
immers eerst onderwerp van onderzoek.'

Een andere klacht is dat de wet geen sanctie of boete kent voor bedrijven die in gebreke blijven. 'Klopt, maar op het moment
dat de werknemer de klok intern niet kan luiden omdat er geen regeling is, mag hij extern zijn heil gaan zoeken en bij het Huis
voor hulp aankloppen. Het Huis kan dan onderzoek gaan doen waaraan het bedrijf moet meewerken. Als bedrijf wil je toch
vooral dat intern gemeld kan worden, zodat je zelf de regie in handen hebt. Je kunt een onderzoek laten uitvoeren en het
probleem wellicht zelfs al oplossen zonder dat het ooit naar buiten hoeft te komen. Met een externe melding is het risico op
reputatieschade bovendien zeer groot.'

Dit klinkt als meer werk voor advocaten. 'Ja, ik kan het niet ontkennen. Deze wet is een verdere stap in de juridisering van de
samenleving. We kunnen er maar beter aan wennen. Complianceregels, claimcultuur: het komt allemaal overwaaien uit de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en gaat niet meer weg.'

Nyenrode

Critici van de nieuwe wet wijzen op het gevaar dat wanneer de drempel om te melden lager wordt, mensen beschuldigd
worden zonder zich te kunnen verdedigen, zoals onlangs nog dreigde te gebeuren bij een directeur van Nyenrode. Hij werd
door een vrouwelijke studente aangeklaagd wegens onheus gedrag. De aanklacht verscheen in diverse media zonder dat
onderzoek was verricht.
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Govaert kent de zaak verder niet, maar draait de redenering om. 'Door de krantenkoppen is de reputatieschade al een feit,
zowel voor de betrokkenen als de organisatie. Dit toont in mijn ogen juist aan hoe belangrijk het bij dergelijke gevoelige
kwesties is beide partijen goed te beschermen. Daarvoor is het nodig om naast een laagdrempelige meldregeling, een
duidelijke procedure te hebben voor een onderzoek.'

Open meldklimaat

Het aantal klokkenluiders zal door de nieuwe wet toenemen, voorspelt Govaert. En daar is volgens haar alle reden toe. 'Het
stond laatst nog injullie eigen krant: ruim een miljoen mensen op de werkvloer heeft last van pesten of intimidatie. Dat is
nogal wat. We moeten toe naar een situatie waarin het heel normaal is gevoelige zaken bespreekbaar te maken. Net zoals het
inmiddels heel normaal is elkaar aan te spreken op het niet naleven van veiligheidsvoorschriften zoals het dragen van een
helm. Zover zijn we nog lang niet.'

De vraag is of het in de toekomst nu eindelijk minder slecht af zal lopen met klokkenluiders? 'Het is een eerste stap. Veel hangt
er echter van af of het management - liefst samen met de ondernemingsraad - bij de introductie van de regeling voor de
troepen gaat staan en duidelijk maakt dat het ze menens is. Essentieel is een open meldklimaat te creëren waarin mensen naar
voren durven te treden en beschermd worden. Zonder open cultuur blijft zo'n wet een dode letter. '

Door Rob de Lange

Verslaggever. Schreef de boeken 'Ik ben integer, jij bent integer, adviezen en sterke verhalen uit de boardroom' en 'Sleutelen aan de Mens'.
Voor 2008 Nova, Vrij Nederland en hoofdredacteur Buitenhof.

Lees alle artikelen van Rob de Lange

Deel dit arlikel 133

MEEST GELEZEN

'Ontslagwet pakt averechts uit' Continentaal Europa lonkt naar cruciale onderdelen IMF: Deutsche Bank grootste gevaar voor
Londense City bankensysteem

http://fd.nl/economie-politiek/115 7779/huis- voor- klokkenluiders- wordt -deze- week-ge ... 30-6-2016


