
Wet Bescherming Klokkenluiders
Achtergrondinformatie



EU Richtlijn Bescherming Klokkenluiders

• Aangenomen door Europees Parlement/Raad op 23 oktober 2019

• Nederlandse Wet Huis voor Klokkenluiders => Wet Bescherming Klokkenluiders

• Behandeling in parlement in september 2021

• Moet van kracht zijn per 17 december 2021

• Doel is de bescherming van klokkenluiders / verbod op benadeling

• Benadeling =  ontslag, schorsing, demotie, slechte beoordeling, overplaatsing

• Van toepassing op personen die misstanden of inbreuken op EU wetgeving 
melden in een werk-gerelateerde context

• Omkering van de bewijslast!



• Organisaties moeten een vertrouwelijke/beveiligde meldprocedure inrichten
• Met een onafhankelijke/competente coördinator; daarnaast ook vertrouwenspersoon
• Meldingen in een register bijhouden
• Eerst intern melden wordt aangemoedigd maar is niet langer verplicht
• Melden kan schriftelijk en evt. ook mondeling (telefonisch of spraakopname)
• Melder mag persoonlijk gesprek aanvragen
• Melding binnen 7 dagen bevestigen en binnen 3 maanden daarna substantiële feedback
• Geen boete als geen regeling maar ….als melder kan vermoeden dat meldregeling niet werkt 

of termijn overschreden, mag men direct bij autoriteiten of (vervolgens) de media melden
• De melder is dan niet langer gebonden aan vertrouwelijkheidsbeding
• Dus: moedig intern melden aan, doe goed onderzoek, geef tijdig feedback

EU Richtlijn Bescherming Klokkenluiders



Reikwijdte

• Vanaf 17 december 2021: 
• Gemeenten met  > 10.000 inwoners
• Alle publieke/private organisaties > 250 medewerkers
• Alle organisaties in financiële dienstverlening, onafhankelijk van omvang
• Alle organisaties die o.a. onder de Wwft en IDD vallen, bv:

assurantietussenpersonen, volmachtbedrijven, notarissen, advocaten, 
accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs, onroerend goed 
makelaars en taxateurs, casino’s, handelaren in auto’s, juwelen, kunst, etc.

• Per 17 december 2023: alle organisaties > 50 medewerkers (vallen nu ook
al onder de Wet Huis voor Klokkenluiders)
• Procedures moeten door OR worden goedgekeurd



Wie mogen er melden/zijn beschermd?

• Meldingen in een werk-gerelateerde context
• Medewerkers, ZZP’ers, stagiaires, trainees, vrijwilligers, RvC/RvT/RvA
• Maar ook: aandeelhouders, leveranciers, aannemers, 

onderaannemers, personen die de melder bijstaan, familieleden van 
de melder, oud-medewerkers, bedrijven van melders, etc. 

Suggestie: Maak het toegankelijk voor iedereen op je website



Anonimiteit

• De Richtlijn en Nederlandse wetgeving bevat geen verplichting om 
anoniem melden mogelijk te maken
• Identiteit van de melder en inhoud melding moeten wel  

vertrouwelijk blijven
• Mogelijkheid tot anoniem melden aanbieden is wel een best practice

(zie verder)
• AVG is natuurlijk van toepassing



Wat is nieuw/anders?

• Meer melders beschermd / omkering bewijslast 
• Behalve voor misstanden geldt het ook voor inbreuk op EU wetgeving
• Uitbreiding naar organisaties < 50 personen in o.a. financiële sector of 

vallend onder Wwft
• Onafhankelijke coördinator aanstellen
• Ontvangstbevestiging binnen 7 dagen/feedback binnen 3 maanden daarna
• Vertrouwelijkheidsbeding vervalt als melder redelijkerwijs onvoldoende 

vertrouwen in  meldregeling
• Eerst intern melden niet meer verplicht



BEST PRACTICES



Waarom melden mensen niet?

Organisaties met meer meldingen presteren beter. Ook willen we melders 
aanmoedigen eerst intern te melden. Waarom doen ze dat niet? 

• Men is bang voor negatieve gevolgen (ontslag, reputatie, carrière)
• Men gelooft dat er toch niets gebeurt met hun melding
• Men weet niet goed hoe te melden



Best practices 1/2

• Korte, gemakkelijke meldregeling met een passende naam
• Liefst niet ‘de klokkenluiderprocedure’
• Korte regeling is een uitdaging in nieuwe Nederlandse ontwerp-wet:

• Vereist bv. uitleg over misstanden en inbreuk EU wetgeving

• Verplicht o.a. verwijzing naar verschillende bevoegde autoriteiten

• Maak het mogelijk om anoniem te melden
• Als je niet weet wie er meldt kan er ook geen benadeling plaatsvinden

• Maak het toegankelijk voor iedereen
• Link naar meldformulier/telefoonnummer op je externe website



Best practices 2/2

• Laat zien wat er gebeurt met meldingen/creëer vertrouwen
• Regelmatig feedback naar de melder / vaker dan eens per kwartaal
• Rapporteer statistieken; sowieso wettelijke plicht om jaarlijks de OR te informeren
• Beschrijf periodiek een (geanonimiseerde) voorbeeld-casus
• Zet een keer een melder in het zonnetje / promoot open foutencultuur
• Herhaal de boodschap en maak het persoonlijk: wie zit er achter de meldregeling?

• Bescherm melder, laat goed onafhankelijk onderzoek uitvoeren
• Bescherm melders echt, onderzoek meldingen grondig/onafhankelijk
• Nodig mensen uit in een vroeg stadium te melden
• “Organizational fairness”: gelijke gevallen gelijk behandelen



EVEN VOORSTELLEN



Nieuwe EU Richtlijn Bescherming Klokkenluiders

• Implementatie in Nederlandse wetgeving uiterlijk 17-12-2021
• Organisaties moeten een onafhankelijke persoon aanwijzen
• Die de meldprocedure op vertrouwelijke wijze coördineert
• Organisaties > 250 medewerkers per 17-12-2021
• Organisaties die onder de Wft/Wwft/IDD vallen per 17-12-2021
• Overige organisaties met 50-249 medewerkers per 17-12-2023

• Als melding niet tijdig & adequaat behandeld =>melder mag naar
autoriteiten/pers stappen; vertrouwelijkheidsbeding geldt dan niet



Uitdaging

• Bij een wat kleinere organisatie
• Welke medewerker is nu echt onafhankelijk?
• Als er een melding binnenkomt, weet je dan wat te doen?



De Integriteitscoördinator

Wat wij doen:
1. Gemakkelijk te begrijpen standaard meldregeling & onderzoeksprotocol; 

wij helpen bij de communicatie en trainen relevante medewerkers
2. Ontvangen de melding, communiceren vertrouwelijk met de melder, 

bespreken de kwestie met het management en coördineren evt. het 
onderzoek

3. Verzorgen de verplichte jaarlijkse rapportage aan de Ondernemingsraad
(indien van toepassing)

Aanbod ook mogelijk via brancheorganisatie



Ervaring & expertise De Integriteitscoördinator

• 14 Jaar ervaring met het uitrollen en coördineren van meldregelingen
• Bij multinationals en MKB
• Enkele honderden zaken afgehandeld
• Lid van het netwerk van onafhankelijk onderzoekers
• Spreker, auteur



Ervaring en expertise/auteur en spreker



Waarom De Integriteitscoördinator?

• Onafhankelijk
• Ervaren
• Gemak
• Snel
• Betrouwbaar
• Onderdeel van een netwerk



Association of Certified Fraud Examiners

• 5% van de omzet gaat verloren aan fraude
• > 50% van alle fraude komt aan het licht door meldingen
• De meeste meldingen zijn afkomstig van

1) Medewerkers (50%)
2) Klanten (22%)
3) Anonieme melders (15%)
4) Leveranciers (11%)

• Vanwege de corona crisis mogelijk meer fraude?
• Kosten/baten: reken maar uit!
• Wellicht ook aan klanten aanbieden?



George Washington University / Kyle Welch

Bedrijven met meer meldingen hebben:

• Minder externe klokkenluiders
• Minder kosten ivm rechtszaken (20,4 %)
• Minder kosten aan boetes (6,9 %)
• Hogere ‘return on assets’ (2,8 %)

Wordt bevestigd in Nederlands onderzoek



Boston Consulting Group

Ethische bedrijven behalen
betere financiële resultaten
op de lange termijn

=> Investeringen in ESG



Voordelen van een goede speak-up cultuur

• Mogelijke problemen snel op het spoor/opgelost
• Minder onderzoeks- en advocaatkosten
• Minder management tijd kwijt aan problemen
• Minder boetes en schandalen => betere reputatie
• Meer vertrouwen in de onderneming
• Positief voor de cultuur
• Stimuleert kennisdeling en creativiteit
• Goed voor alle stakeholders!

#MeToo

#BlackLivesMatter

#corona
#fraude

#corruptie
#witwassen

#kinderarbeid

#vertrouwen

#ethiek

#milieu

#creativiteit

#veiligheid

#cultuur

#klantbelangcentraal

#greatplacetowork



De Integriteitscoördinator

Door ons te benoemen:

• Voldoet u aan de wet
• Verhoogt u het vertrouwen in de organisatie
• Verbetert u de financiële resultaten

Wij zijn uw vangnet als er eens iets mis gaat



Wie zijn wij?

Geert Vermeulen: Ik help organisaties om op een integere manier zaken te doen

• Directeur De Integriteitscoördinator B.V.

• CEO ECMC: Ethics & Compliance Management & Consulting

• Oud-directeur Nederlands Compliance Instituut

• Voormalig Chief Compliance Officer Aon EMEA/Global Head of Compliance Damco

• Oud-voorzitter Vereniging Compliance Professionals VCO

• Oprichter/voorzitter Kennistafel Financial Economic Crime VCO

• Lid Kennistafel Gedrag & Cultuur VCO

• Lid Raad van Advies van de Compliance Minor aan de Haagse Hogeschool

• Winnaar Nationale Compliance Award 2019



Testimonials Geert

• “De Compliance Goeroe” (nominatie Nationale Compliance Award)
• ”Boegbeeld en rolmodel in de compliance community” (jury NCA)
• “Solid and highly skilled professional” (klant)
• “We had a vibrant evening, lively presentation” (organisator seminar)
• “Fabulous Summit Chair” (organisator conferentie)
• “Geert brings the topic to life with fascinating examples” (klant)
• “Geert Vermeulen is a brand name in this field, if he does not exist, we 

should create him” (university professor)



Contact

• www.deintegriteitscoordinator.nl
• geert.vermeulen@deintegriteitscoordinator.nl
• https://nl.linkedin.com/in/geertvermeulen
• Twitter: @VermeulenGeert
• Tel/WhatsApp: +31 6 52884699

Nationale Compliance Award

http://www.deintegriteitscoordinator.nl/
mailto:geert.vermeulen@deintegriteitscoordinator.nl
https://nl.linkedin.com/in/geertvermeulen

