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Wat is het doel van de Wet?
De Wet Huis voor Klokkenluiders (hierna: de WHvK) heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van 

maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door het onderzoek naar misstanden mogelijk 

te maken en melders van misstanden beter te beschermen. Om dit doel te bereiken zal een ‘Huis voor 

Klokkenluiders’ worden opgericht en worden ondernemingen met minstens vijftig werknemers in dienst, 

verplicht een interne meldregeling vast te stellen. 

Wat is een vermoeden van een misstand? 
Het vermoeden van een misstand is het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij 

werkt of heeft gewerkt sprake is van een misstand. Er is sprake van een misstand als het maatschappelijk belang 

in het geding is bij bijvoorbeeld de 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.

Eerst intern, dan extern
Het uitgangspunt van de WHvK is dat de werknemer een vermoeden van een misstand eerst intern bij de 

werkgever meldt. De werkgever onderzoekt de vermoede misstand en treft zo nodig maatregelen. Na 

afhandeling van de interne regeling, kan de melder een externe melding doen bij de instantie die daarvoor het 

meest in aanmerking komt. Dit zal in de meeste gevallen een inspectie of toezichthouder zijn, maar kan onder 

omstandigheden ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders zijn. 

De Wet Huis voor Klokkenluiders treedt 

per 1 juli 2016 in werking

Op 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor Klokkenluiders 
in werking. Vanaf die datum zijn alle organisaties die 
in de regel minstens vijftig personen in dienst hebben, 
verplicht een regeling te hebben voor het omgaan 
met meldingen van een vermoeden van een misstand 
binnen de organisatie (een zogeheten ‘klokkenluiders-
regeling’). Is uw organisatie hierop voorbereid? 



Pels Rijcken 
 Bron van inzicht

Aan welke voorwaarden dient de meldregeling te voldoen?
Als werkgever heeft u de vrijheid om de interne meldregeling naar eigen inzicht vorm te geven, mits deze 

minimaal de volgende elementen bevat:

• een omschrijving van de wijze waarop met een interne melding wordt omgegaan;

• een omschrijving van wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand;

• de functionaris bij wie een vermoeden van een misstand kan worden gemeld;

• de verplichting van de werkgever een melding desgevraagd vertrouwelijk te behandelen;

• de mogelijkheid voor een werknemer een adviseur (zoals een advocaat, rechtshulpverlener, bedrijfsarts)  

in vertrouwen te nemen.

De ondernemingsraad heeft op grond van de Wet op de ondernemingsraden instemmingsrecht voor het 

vaststellen, wijzigen of intrekken van deze interne meldregeling. Het is om die reden aan te raden om de 

ondernemingsraad in een vroeg stadium bij het proces te betrekken. 

Mijn organisatie heeft al een klachtenregeling, wat nu?
Bestaande interne regelingen hoeven niet te worden beëindigd en vervangen door een nieuwe interne 

meldregeling. Deze regelingen dienen echter wel in overeenstemming met de eisen van de wet te worden 

gebracht. Dit betekent dat in de regeling een verwijzing naar de wet zal moeten worden opgenomen en dat er 

aandacht zal moeten worden besteed aan de hierboven genoemde elementen. De aangepaste regeling zal 

daarnaast ter goedkeuring aan de ondernemingsraad moeten worden voorgelegd. 

Welke veranderingen brengt de WHvK nog meer mee?
De WHvK introduceert een vergaande rechtsbescherming voor werknemers die intern of extern een vermoeden 

van een misstand melden. Een werkgever mag een werknemer daarvoor niet benadelen. Daarvan is 

bijvoorbeeld sprake als een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, bij onvrijwillige overplaatsing 

en in het geval de werkgever aan een werknemer salarisverhoging of promotie onthoudt. Voorts geldt er een 

opzegverbod gedurende de periode van het onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders en tot één jaar na het 

oordeel van het Huis voor Klokkenluiders dat het aannemelijk is dat sprake is van een misstand. 

Waar kunnen wij u bij ondersteunen?
Pels Rijcken kan hierbij snel en pragmatisch ondersteuning bieden:

• Wij kunnen een interne meldregeling voor u opstellen of uw huidige interne meldregeling aanpassen zodat 

deze aan de vereisten van de Wet Huis voor Klokkenhouders voldoet. 

• Wij begeleiden het medezeggenschapstraject.

• Wij adviseren op het gebied van de rechtsbescherming van de werknemers. 

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Witte- van de Haak, Ruben van Arkel 

of Marije Schneider. Ook kunt u terecht op de web-pagina Integriteit op de werkvloer.

mailto:monique.dewitte%40pelsrijcken.nl?subject=
mailto:ruben.vanarkel%40pelsrijcken.nl?subject=
mailto:marije.schneider%40pelsrijcken.nl?subject=
http://www.pelsrijcken.nl/themas/integriteit-op-de-werkvloer/

