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Hoeveel zekerheid biedt Wet Huis voor klokkenluiders?
Gaat de Wet Huis voor klok-
kenluiders melders van mis-
standen werkelijk helpen?

Voor hoogleraar en advocaat

Dian Brouwer staat vast
dat de bedrijfscultuu¡ en de

houding van het management
belangrijker zijn dan welke
regeling dan ook.

op l iuli amstamde tredt de
Wet Hüis voor klokkenluiders in
werking. Na veel gedoe, want het
oonpronkelijke voorstel van de initi'
atiefnemes kreeg in æßte instan-
tie gæn goedlcuring in de Eeste
Kamer. De totstandkoming vm
de wet is dan ook æn monument
voor het dooneltingsvemogen van
de initiatiefuemeE. Mau het is de

mag of door deze wet de positie
van klokkenluiden nu echt zoveel

wordt ve¡beterd.

Taken

De wet bestaat uit venchillende
onderdelen De mæste wetsartikelen
hebben betrekking op de opríchting
en iffichting vm æn Hüis voor
klokkenluideG. Hel Huis kriigt
twæ wetteliike takeL In de eenæ
plaats krilgt æn afdeling Advies
de taak potentiële klokkenluidere
infomatie te geven en t€ advisren
en te ondeßtonen bii te ondeme-
men stappen in verband met het
vemoedm van æn misstand. Dit
km ook beækenen dât de potentiële
klokk€nlüider wordt dooryeruezen
nâar de toezichthouder of opspo-
ringsinstantie die bevoegd is de
betreffende misstand am te pakker
Deze afdeling næmt daamee de
taken ove¡ van het bestâande Ad-
v¡espunt Klokkenluideß.
De twæde taak vm het Huis is
het doen mn onderzoelc Daaruoor
wo¡dt een afzonderliike afdeling
in het leven geroepen die onder
zoek kan doen naar een misstæd,
maar die ook kan ondezoeken
hoe de werkgever zich iegens de
klokkenluide¡ heeft gedragen nau
aanleiding vân de melding van

en vemoeden vm een misstand.

Voor deze ondezoelcn heeft het
Huis venchillende bevoegdheden
gekrege[ De werkgever is daarbii
in beginsel verplicht om aan het
ondezoek mee te werken

M¡sstanden
Een ander onde¡dæl mn de nieuwe
wet is de verplichting die wordt
opgelegd am ondememingen
waüin t€n minste viiftig penonen
werkzââm ziin, om een eigen klok-
kenluideßregeling op te stellen.
Deze regeling moet door de onder
nemingsnad worden goedgekord.
In zo'n regeling moet onder mær
worden opgenomen wat de ondeme
ming veßtaât onder het 'vemoe
den van æn misstånd ' - wilbij
overigens wél de wettetiil€ deñnitie
in acht moet worden genomen, bij
wie een vermoeden vm æn mis-
stand moet worden gemeld, en de

verplichting om de melding vertrou-
welijk te behandelen als de poten-

tiële klokk€nluider daarcm hæft
veuocht. De werkgever is verplicht
am alle bii hem werkzame pesonen
æn schriftelijk of elektmnisch exem-
plaar van de klokkenluideßregeling
te verstreklcL Deæ verplichtin-
gen - ælfs de veçlichting om €en

kloklcnluidersægeling te malën
- z¡in ovtrigens niet gesanctionærd,

en kunnen dus stnfeloos worden
genegeerd. Maar om de naleving
gemakkeüik te maken, heeft het
Adviespunl Klokkenluiderc op hau
website æn uitgebreide modelklok-
kenluidenregeling gepublierd, met
tælichting, die æn ondememing zó

zou kumen owmemen

lresnlidend ilaârd
Mail dan wordt de uaag: wat voegt
dit aUemaal toe? Als miin eruarin-

gen met misstanden, klokkenluideß
en ondezoeken mii iets hebben
geleed, dm is het wel dat prcce-

dures, prctomllen en voorschriften
æn tweesnijdend zwâard ziin. Zii
kunnen worden ingeæt m memen
te beschemen, mau even goed om
meNen uit te nngeren en mond-
dood te maken Veel belangrijker
dan welke regeling dan oolÇ is de
attitude waamæ een potentiële
klokkenluider en het door hem
aangekaarte prcbleem door het ma-
nagement wodt beiegend. De mo.
deme, venntwoo¡delijke bestuurder
wil geTnfomeerd worden owr de
risico s die de ondememing - en dus
Njzelf - loopt Voor deze bestuurder
is de klokkenluider de themometer
in de organisatig de beste vriend
die ie kunt hebber zó betrokken bii
de ondememing dat hii zijn eigen
positie op het spel wil zetten om

de ondememing beter en ethischer
te lat$ operereL Deæ bestuurder
heeft æen klokkenluidenregeling
nodig om æn melding serÍeus te
laten ondemeken, waü nodig actie
td ondernemen en de klokkenluider

. publiekeliiktebedanlcn ente on-

. deßteunen. Zo creëert deæbestuur
der een oltuur waarin medewer
kere zonder mgst voor represailles
risico-s duwen te meldeL
Het andere type bestuurder wil
problemen niet zoæer oplossen als
wel onderdrukken - in elk gevâl niet
naar buit€n laten lekken Voor deze

bestuurder is de kloklanluiders æn
lastpak en æn nestberuiler. Deze be
stuuder treêert een cultuur wauin
het melden van risico s wordt afge
schrikt en klokkenlulders worden
gepest, gemarginaliseerd en uit de
ondememing worden vemíjderd -
ongeacht mt æn klokkenluiders¡e
geling inhoudt

Papleren rcgel¡ngen
De mag is dan hoevæl bscher
ming æn goede klokkenluidererege
ling in een foute ondememingsol-
tuu kân biedee Heel weinig, ben ik
bang. Zonder de iuiste Ìþne at the ìtp
bieden papie¡en regelingen voonl
schijnzekerheid aan de medwerker
die oremeegt persoonliike risiæ's te
nemen in het belang van de onder
neming en de sâmenlevingt

Dian lrouwer
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