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Meldlandschap voor integriteits-

kwesties
(melden of klokkenluiden?)

Alex Belling 17 mei 2013
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Spoorboekje

• Wat is klokkenluiden?

• Waarom melden van misstanden?

• Korte historie

• Wat is een (vermoeden van een) misstand?

• De meldprocedure

– Wie kunnen er melden?

– Interne / externe procedure

– (Rechts)bescherming melder / VPI

• Overige spelers:

– APKL, OIO & M

– Huis voor klokkenluiders / Integriteitsrecherche

• Bestuurlijke drukte!



5/27/2013

2

3

Wat is klokkenluiden?

• Term klokkenluiden is onjuist en misleidend

• Oorspronkelijk: 

het door medewerker extern bekend maken van informatie 

over een misstand binnen de organisatie

Kenmerk: interne wantoestanden extern aan de kaak stellen

• Meldprocedures binnen overheid zijn er juist op gericht dat 

misstanden intern worden gemeld

• Doel meldprocedure:

– Misstand bij management onder aandacht brengen, zodat 

dit in staat wordt gesteld de misstand te doen beëindigen

• Dus niet: Klokkenluidersregeling � maar: meldprocedure
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Waarom melden van misstanden?

• Samenleving verwacht een betrouwbare overheid

– Integer en transparant; ook als er fouten worden gemaakt

• Ambtenaren spelen cruciale rol: ‘ogen en oren’ v/d organisatie

• ‘Goed ambtenaarschap’ brengt mee dat zij ongewenste situaties 

binnen de organisatie melden

• ‘Goed werkgeverschap’ brengt zorgplicht mee: noodzakelijke 

voorzieningen zodat medewerkers hun meldplicht kunnen nakomen

– Veilig(e) klimaat / cultuur

– Geschikt klimaat: melden van misstanden wordt gewaardeerd en 

dat uitstralen

– Meldingen serieus oppakken (op waarde schatten, onderzoeken 

en consequenties verbinden)
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Korte historie

• 1999  Onderzoek ABVA/KABO: onveilige cultuur 

• 2001  Eerste meldregeling Rijk (Stcrt. 2000, nr 243)

• 2003  Wijziging Ambtenarenwet: verplichting meldprocedure 

+ rechtsbeschermingsbepaling (benadelingsverbod)

• 2006  Aanpassing meldregelingen Rijk, Politie & Defensie 
(Stb. 2006, 129 & 130)

• 2008  Evaluatie klokkenluidersregeling publieke sector

– Belangrijkste bevindingen

– Aanbevelingen 
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Belangrijkste bevindingen evaluatie

• Regelingen bevorderen slechts in beperkte mate het intern melden 

en opsporen van misstanden

• Regelingen dragen niet bij aan het beschermen van ambtelijke 

klokkenluiders
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Aanbevelingen evaluatie

• Ruimere bekendmaking regelingen en CIO

• Verhelderen en professionaliseren positie VPI

• Uitbreiden kring van meldingsgerechtigden

• Verruimen begrip misstand

• Uitbreiden kring organisaties waarover meldingen mogelijk zijn

• Overbruggen kloof tussen intern en extern melden

• Inrichten Steunpunt voor klokkenluiders

• Vervangen CIO door andere externe instantie met meer 

onderzoekscapaciteit, ervaring en bevoegdheden

• Brede invoering mogelijkheid van vertrouwelijk melden 

• Verbod op tuchtsancties etc. die verband houden met melding

• Verschuiven bewijslast bij sancties naar werkgever

• Recht op schade- c.q. onkostenvergoeding
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Korte historie

• 1999  Onderzoek ABVA/KABO: onveilige cultuur 

• 2001  Eerste meldregeling Rijk (Stcrt. 2000, nr 243)

• 2003  Wijziging Ambtenarenwet: verplichting meldprocedure 

+ rechtsbeschermingsbepaling (benadelingsverbod)

• 2006  Aanpassing meldregelingen Rijk, Politie & Defensie 
(Stb. 2006, 129 & 130)

• 2008  Evaluatie klokkenluidersregeling publieke sector

• 2010  Vernieuwde meldprocedures Rijk, Politie & Defensie 
(Stb. 2009, 572 & Stb. 2010, 706)

• 2012  Adviespunt klokkenluiders (APKL) (Stb. 2011, 427)

• 2013  Onderzoek interne meldsystemen 
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Wat is een (vermoede) misstand?

Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een

• schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels

• gevaar voor de gezondheid, veiligheid of milieu

• onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten die een gevaar 

vormt voor goed een functioneren van de openbare dienst

• Wel een serieus vermoeden

• Procedure bedoeld voor zaken van voldoende gewicht

• Misstand: wantoestand / maatschappelijk onrecht
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De meldprocedure

Wie kunnen er melden?

• Een ieder die binnen de organisatie werkzaam is (geweest)

– ambtenaren

– ‘ingehuurden’, zoals uitzendkrachten, ZZP’ers etc.

– gewezen ambtenaren (< 2 jaar)

• Ambtenaren van andere organisaties, wanneer functionele 

relatie en eigen waarneming
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Hoofdlijnen meldprocedure

• Interne procedure:

– bij (directe) chef of vertrouwenspersoon (VPI)

– Chef / VPI informeren z.s.m. hoogste ambtenaar (SG)

– Hoogste ambtenaar gelast (intern) onderzoek + deelt 

organisatie standpunt mede aan melder

• Externe procedure:

– indien melder niet tevreden met interne afdoening, of

– rechtstreeks indien interne melding onveilig (perceptie)

– Extern meldpunt onderzoekt melding + brengt advies uit

– Bevoegd gezag bepaalt n.a.v. advies het organisatie standpunt 

en deelt dit mede aan melder
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Bescherming melder / VPI

• Beschermingsmaatregelen opgenomen in de procedure:

– vertrouwelijk melden bij VPI en Extern meldpunt

– zorgvuldig handelen

• Bescherming tegen benadeling

– geen besluit met nadelige gevolgen voor rechtspositie

– zorgplicht werkgever

• Financiële vergoedingen i.v.m. aanvechten benadelingsbesluit

– financiële tegemoetkoming

– bovenwettelijke proceskostenvergoeding indien in het 

gelijk gesteld
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Meldlandschap (spelers!) 

Bestaande instanties:

• Adviespunt klokkenluiders (APKL)

• (Eigen) organisatie

• Extern meldpunt (Onderzoeksraad)

Meldpunt M (anonieme meldingen)

Belangenorganisatie:

• Expertgroep klokkenluiders

Ontwikkelingen:

• Huis voor klokkenluiders 

• Integriteitsrecherche 
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Meldlandschap (regie)

• Bestuurlijke drukte!

– Initiatieven vanuit de Tweede Kamer sluiten niet 

(naadloos) aan op het integriteitsprogramma van BZK

• Hoe kan BZK (weer) grip krijgen op de verschillende 

processen / initiatieven van anderen?

• Wat is het echte probleem?

– Geen vertrouwen in het systeem

• Opvolging van een melding/signaal 

• Deskundigheid

– Knelpunt bij de ontvanger?

• Zelfreinigend vermogen!


