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1. INLEIDING*∗∗∗∗∗ 

Het fenomeen ‘klokkenluiden’ wordt steeds belangrijker, 
zowel in buiten- als binnenland. Het toonaangevende 
Amerikaanse weekblad ‘Time’ omschreef het jaar 2002 
als ‘het jaar van de klokkenluiders’ en duidde drie vrou-
welijke klokkenluiders aan als ‘personen van het jaar.’1 
Ook in eigen land stonden de afgelopen jaren enkele be-
langrijke casussen in de belangstelling, o.m. naar aanlei-
ding van (vermeende) mistoestanden in ABOS, het Hoog 
Comité van Toezicht, de Vlaamse Huisvestingsmaat-
schappij enz. 
 Hoewel klokkenluiden zowel in de publieke als in de 
particuliere sector voorkomt, en hoewel sommige klok-
kenluidersregelingen ook op beide sectoren van toepas-
sing zijn, beperken we ons in deze bijdrage hoofdzake-
lijk tot de klokkenluidersproblematiek in de publieke 
sector.2 Voor deze bijdrage definiëren we, naar Near en 
Miceli, klokkenluiden als ‘het bekendmaken door (vroe-
gere of huidige) werknemers van illegale, immorele of 
niet-legitieme praktijken die onder de controle vallen 
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1. Coleen Rowley (FBI), Sherron Watkins (Enron) en Cyn-
thia Cooper (WorldCom) hadden alle drie gerapporteerd 
over ernstige onregelmatigheden in hun organisatie en 
waren daar, in eerste instantie, voor ‘bedankt’ met repre-
sailles door hun organisatie. (zie: J. KELLY, “The Year 
of the Whistle-Blowers”, Time, 30 december 2002, nr. 
27). Wanneer er in de rest van dit artikel sprake is van de 
‘klokkenluider’ en ‘hij’, bedoelen we uiteraard ook: de 
‘klokkenluidster’ en ‘zij.’ 

2. De Engelse Public Interest Disclosure Act, die wordt be-
sproken in onderdeel 3.1.2., is ook van toepassing op de 
private sector. 

van hun werkgever, aan personen of organisaties die te-
gen de praktijken actie kunnen ondernemen’.3  
 Verder in deze bijdrage zullen we zien dat de termen 
‘illegale, immorele of niet-legitieme praktijken’ ruimer 
zijn dan de omschrijvingen die we doorgaans in de re-
gelgeving terugvinden. De definitie van Near en Miceli 
is de meest gebruikte definitie in de sociaal-
wetenschappelijke literatuur, maar impliceert toch een 
aantal specifieke keuzes. Vooreerst impliceert deze dat 
we in deze bijdrage zowel op de interne als op de externe 
vormen van klokkenluiden zullen ingaan. Daarmee wij-
ken we af van de wijze waarop b.v. Bovens het concept 
behandelt. Hij beschouwt interne rapportering van onre-
gelmatigheden eerder als een uiting van loyaliteit en legt 
bij zijn definitie van het concept klokkenluiden de na-
druk op het in de openbaarheid treden en op het waar-
schuwen van de samenleving.4 Echter, empirisch onder-
zoek wijst erop dat in essentie bij intern en extern 
klokkenluiden het proces op dezelfde manier verloopt, 
alleen al omdat klokkenluiders doorgaans pas buiten de 
organisatie gaan als de interne kanalen niet effectief ble-
ken.5 Bovendien vatten de meeste (wettelijke) regelin-
gen, zoals in onderdeel 3 aan bod zal komen, zowel de 
interne als de externe melding. Het is bijgevolg aange-

                                                           
3. M.P. MICELI en J.P. NEAR, “Characteristics of organi-

zational climate and perceived wrongdoing associated 
with whistle-blowing”, Personnel Psychology 1985, vol. 
38, 525: “organizational members’ disclosure of illegal, 
immoral or illegitimate practices under the control of 
their employers, to parties who may be able to effect ac-
tion.” 

4. M.A.P. BOVENS, Verantwoordelijkheid en organisatie. 
Beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel 
burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1990, 265. In latere artikelen lijkt hij 
ook intern melden als klokkenluiden te beschouwen. (zie 
M. BOVENS, “Bij de duivel te biecht? Kanttekeningen bij 
de voorstellen voor klokkenluidersvoorzieningen”, Be-
stuurswetenschappen 2001, 1, 63). 

5. M.P. MICELI en J.P. NEAR, Blowing the whistle: the 
organizational and legal implications for companies and 
their employees, New York, Lexington, 1992. 
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wezen beide vormen samen te analyseren. Op de tweede 
plaats impliceert de hoger vermelde definitie dat pas van 
klokkenluiden sprake is wanneer er een redelijke veron-
derstelling kan zijn van succes, d.w.z. wanneer de klok-
kenluider de onregelmatigheden rapporteert aan iemand 
die er ook daadwerkelijk iets aan kan doen. Dit is het 
element dat klokkenluiden onderscheidt van het louter 
‘informeren.’ Iemand omschrijven als een klokkenluider 
impliceert de veronderstelling dat die persoon de expli-
ciete intentie heeft om door zijn of haar rapportering een 
einde te stellen aan het onwenselijk gedrag. Near en 
Miceli wijzen erop dat deze veronderstelling impliciet is 
in heel wat wettelijke definities van klokkenluiden en 
expliciet in de ethische analyses van het fenomeen.6  
 De jongste jaren hebben, in antwoord op de talrijke 
schandalen, steeds meer landen een ‘klokkenluidersbe-
leid’ uitgewerkt. De Verenigde Staten worden daarin 
doorgaans als de voorlopers beschouwd, met het Water-
gate-schandaal als een van de belangrijke stimuli. Zoals 
verder zal worden aangegeven, is een klokkenluidersre-
geling idealiter een onderdeel van een integraal beleid 
dat de integriteit van publieke organisaties en hun werk-
nemers bevordert. Dit beleid past in een bredere bewe-
ging van ‘corporate governance’ en hernieuwde aandacht 
voor ethische standaarden in publieke en private sector, 
waar o.m. in het kader van de OESO en VN wordt op 
aangestuurd.7 Finaal doel is de bescherming van de de-
mocratische rechtsstaat, een opgave die niet aan politie 
en justitie alleen kan worden toevertrouwd.8  
 Een klokkenluidersbeleid bestaat typisch uit een juri-
disch en organisationeel luik. Dit laatste omvat door-
gaans de oprichting van een rapporteringskanaal waar-
langs klokkenluiders onregelmatigheden kunnen 
rapporteren. Bedoeling is dat de organisatie op die ma-
nier corrigerend kan optreden zonder dat er een schan-
daal moet uitbreken met alle imagoschade vandien. Het 
juridisch luik omvat in essentie (1) de voorwaarden voor 
het gebruik van de rapporteringskanalen en (2) bescher-
mingsclausules voor bonafide klokkenluiders tegen ont-
slag of andere mogelijke represailles zoals overplaatsing, 
de verslechtering van werkomstandigheden of vermin-
derde kans op promotie. Die bescherming is meestal aan 
voorwaarden onderworpen, b.v. dat de interne rapporte-
ringskanalen uitgeput moeten zijn. 

                                                           
6. J.P. NEAR en M.P. MICELI, “Whistle-blowing: myth 

and reality”, Journal of Management 1996, vol. 22, nr. 3, 
507-526. 

7. Zie o.a. de OECD-recommendation “On improving ethi-
cal conduct in the public Service”, de OECD-
“Convention on combating bribery of foreign public of-
ficials” en de OECD-“Principles of corporate gover-
nance”, geciteerd in X, Trust in Government, ethics 
measures in OECD-countries, Parijs, OECD, 2000. Op 
VN-niveau is een United Nations Convention against 
Corruption in voorbereiding, waarin het principe van een 
gedragscode voor ambtenaren (met o.m. een bescher-
ming bij meldingen van illegale of criminele activiteiten) 
is verankerd. 

8. C. DEKKERS, “Is er nog een rol weggelegd voor het 
college van procureurs-generaal?”, R.W. 2002-2003, 
642: “Bestrijding van corruptie en criminaliteit is dan 
geen exclusieve taak van politie en justitie. Preventie van 
criminaliteit en het behoud van de integriteit maken een 
intrinsiek onderdeel uit van activiteiten van bedrijven en 
de non-profit.” 

 Ook in de academische en wetenschappelijke wereld 
is de interesse voor dit thema geleidelijk aan toegeno-
men. En net zoals in de praktijk zijn het ook hier de 
Amerikanen die lang de toon hebben gezet, maar de 
jongste jaren steeds meer navolging krijgen in de rest 
van de wereld. Het fenomeen wordt vanuit verschillende 
invalshoeken bestudeerd. In de eerste plaats is er ui-
teraard de filosofisch-ethische invalshoek. Vanuit dit 
perspectief wordt het klokkenluiden, onder bepaalde 
voorwaarden, als een ‘ethische daad’ gezien waar ethi-
sche principes op van toepassing zijn. Daarbij wordt dan, 
b.v. aan de hand van gevalstudies, getracht om vuistre-
gels uit te werken voor personen die voor het dilemma 
staan om al dan niet de klok te luiden.9 Een tweede be-
langrijke invalshoek is de juridische. Deze richt zich 
vooral op (1) het bredere internationaal-rechtelijke en 
(grond)wettelijke juridische kader, waardoor de contou-
ren van een concrete regeling gemoduleerd worden (o.a. 
de spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en de 
loyauteitsplicht, de doorwerking van grondrechten in 
private verhoudingen) en (2) de vormgeving van de 
klokkenluidersregelingen zelf (de juridische inbedding 
van de rapporteringskanalen en de modaliteiten van een 
beschermingsregeling). Een laatste perspectief dat steeds 
belangrijker wordt, is het sociaal-wetenschappelijke. 
Daar waar de empirische studies aanvankelijk vooral 
anekdotisch waren, wordt het klokkenluidersfenomeen 
sinds het midden van de jaren ’80 op een meer systema-
tische manier bestudeerd, met gebruik van meer geëxpli-
citeerde kwalitatieve en kwantitatieve sociaal-
wetenschappelijke methodes. Hoewel die studies nog 
grotendeels beperkt zijn tot de Verenigde Staten, leveren 
ze toch een aantal interessante observaties op die ook re-
levant zijn voor de Belgische context. 
 Een belangrijk probleem bij deze drie perspectieven is 
dat ze elk hun eigen definities, favoriete probleemstel-
lingen en methodologieën hebben en dat er nauwelijks 
wordt gestreefd naar een meer interdisciplinaire, geïnte-

                                                           
9. Zie b.v. A. GUTMAN en D. THOMPSON, Ethics and 

politics: cases and comments, Chicago, Nelson-Hall, 
1998, 428 p.; J.P. BURKE, Bureaucratic responsibility, 
Baltimore, John Hopkins University Press, 1986, 189-
196. Zie ook b.v. de (rechts)filosofische vraagstelling 
van Nederlands Eerste Kamerlid Bemelmans-Videc: 
“Een dergelijke regeling [voor klokkenluiders] dient te 
steunen op consensus ten aanzien van de wenselijkheid 
van die regeling – en die consensus is er – én op consen-
sus ten aanzien van de materiële inhoud en de betekenis 
van de belangrijke waarden en codes die in de regeling 
een plaats vinden. Dan hebben wij het dus over de in-
houd van de regeling, meer in het bijzonder over het cen-
trale begrip van de regeling, namelijk wat mag en moet 
gelden als een misstand. Waar wij gebruik maken van 
externe controle op het ambtelijk handelen ter realisatie 
van een objectieve verantwoordelijkheid, is die idealiter 
uitdrukking van die verinnerlijkte waarden – de subjec-
tieve verantwoordelijkheid – en daarmee komen wij bij 
de belangrijkste vraag van dit debat: hoeveel consensus 
mogen wij veronderstellen waar het gaat om de percep-
tie en de duiding van het begrip misstand? In hoeverre 
mogen wij verwachten dat men zich verantwoordelijk 
weet ten aanzien van welke waarden van goed bestuur? 
Idealiter sporen hier immers de subjectieve en objectieve 
verantwoordelijkheid.” (Hand. Eerste Kamer 2002-03, 
21 januari 2003, nr. 15-463). 
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greerde analyse van de klokkenluidersproblematiek.10 
Hierdoor worden niet alleen interessante kansen gemist 
voor een meer theoretische wederzijdse bevruchting, 
maar blijft ook hun bijdrage aan de praktijk beperkt, we-
gens te fragmentarisch. In dit artikel proberen we een 
eerste bescheiden stap te zetten in de richting van een 
wat meer geïntegreerde aanpak door, in de geest van dit 
tijdschrift, het bestuurskundige en het juridische perspec-
tief te combineren. De bedoeling is om zo tot een aantal 
aanbevelingen te komen voor zowel de individuele (po-
tentiële) klokkenluider als de beleidsvoerders die een re-
geling willen uitwerken. De filosofisch-ethische invals-
hoek geven we minder aandacht, maar het is evident dat 
elke verdere analyse ook dat perspectief in ogenschouw 
zal moeten nemen. 
 Dit artikel is opgesplitst in twee delen, die elk over-
eenkomen met een niveau voor de analyse van de klok-
kenluidersproblematiek en die elk nog eens opgesplitst 
zijn in een beschrijvende en een prescriptieve paragraaf. 
Het eerste deel behandelt de problematiek vanuit het in-
dividueel perspectief. Het brandpunt van de analyse is 
hier de individuele ambtenaar die een onregelmatigheid 
vaststelt en al dan niet de beslissing neemt om de klok te 
luiden. In het beschrijvende gedeelte worden de resulta-
ten van empirisch onderzoek gepresenteerd waarin werd 
gezocht naar de factoren die een rol spelen bij de beslis-
sing van een individu om de klok te luiden. In het pre-
scriptieve gedeelte worden enkele vuistregels opgesomd 
die als leidraad kunnen dienen voor een individuele amb-
tenaar die geconfronteerd wordt met onregelmatigheden 
en die voor het dilemma staat om al dan niet de klok te 
luiden. In het tweede deel wordt het niveau van het be-
leid geanalyseerd. Globaal gezien, komen daarbij twee 
aspecten aan bod: regelingen die het klokkenluiden moe-
ten vergemakkelijken en tegelijk aan bepaalde voor-
waarden onderwerpen en (de bescherming tegen) de re-
actie van de organisatie, eenmaal het klokkenluiden is 
gebeurd. Ook deze thema's worden eerst in een beschrij-
vend en dan in een prescriptief gedeelte behandeld. Het 
beschrijvend deel ontleedt klokkenluidersregelingen die 
in het Verenigd Koninkrijk (Public Interest Disclosure 
Act 1998), in Nederland (‘Procedure inzake het omgaan 
met een vermoeden van misstand’ en de recent goedge-
keurde wijziging van de Ambtenarenwet) en in de Euro-
pese instellingen werden uitgewerkt, met een terloopse 
verwijzing naar de Amerikaanse voorloper (de federale 
Klokkenluiderswet). Deze regelingen zijn recente initia-
tieven die het klokkenluiden telkens op een andere wijze 
benaderen11 en worden afgezet tegen de Belgische en 
Vlaamse wetgeving. Het prescriptieve deel zet enkele 
kernvragen, die een toekomstige regeling zal moeten be-
antwoorden, op een rij. De conclusie rondt af met enkele 
algemene beschouwingen die één en ander in een ruimer 
perspectief kunnen plaatsen. Deze indeling zou doen 
vermoeden dat dit artikel vooral een sociaal-
wetenschappelijke invalshoek hanteert. Een juridische 

                                                           
10. J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c., 1996. 
11. Uit een OESO-analyse (zie: Trust in Government, ethics 

measures in OECD-countries, 53-55) blijkt dat, begin 
2000, naast het V.K. enkel Zweden een regeling had uit-
gewerkt (zie: J.M. DE MEIJ, “Klokkenluiden bij de 
overheid in Nederland en Zweden”, NJB, 28 februari 
2003, 418); Ierland was, net zoals Nederland, bezig met 
de ontwikkeling. 

benadering zou bijvoorbeeld eerder rechtssystemen ver-
gelijken of de analyse van rechtsregels als uitgangspunt 
nemen. We zien dit artikel echter als een dialoog tussen 
de bestuurskundige en de juridische invalshoek en heb-
ben dan ook gepoogd om ze beide recht te doen. 

2. KLOKKENLUIDEN VANUIT INDIVIDUEEL 
PERSPECTIEF BEKEKEN 

2.1. De beschrijvende invalshoek: Welke factoren 
beïnvloeden de beslissing om de klok te luiden? 

Sinds het midden van de jaren tachtig verschijnen, voor-
al in de Verenigde Staten, steeds meer kwantitatieve stu-
dies naar de factoren die kunnen verklaren waarom ie-
mand beslist om over een onregelmatigheid in haar/zijn 
organisatie de klok te luiden. Vermits het aantal studies 
toch nog beperkt is en de meeste studies bovendien de 
Verenigde Staten betreffen, moeten de resultaten met de 
nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Toch 
willen we u, in afwachting van verder onderzoek, de be-
langrijkste en interessantste vaststellingen niet onthou-
den.  
 Bij wijze van inleiding schetsen we kort de omvang 
van het klokkenluidersfenomeen, a.d.h.v. enkele resulta-
ten uit survey-onderzoek. Op basis van een review en 
van eigen onderzoek concluderen Rotschild en Miethe 
dat ongeveer een derde van de Amerikaanse werknemers 
onethisch of onwettig gedrag hebben geobserveerd op 
hun werkplek. Een kleine helft hiervan luidt hierover de 
klok.12 Bij een grote enquête door een Amerikaanse 
overheidsinstelling (de Merit Systems Protection Board, 
cf. infra) in 1992 onder Amerikaanse ambtenaren, ant-
woordde 14% van de respondenten dat ze een onregel-
matigheid hadden vastgesteld en bijna de helft van die 
mensen rapporteerde dat ze daarover de klok hebben ge-
luid (cf. infra).13 In een Nederlands onderzoek in de par-
ticuliere sector, tot slot, antwoordde slechts 3,6% van de 
werknemers dat ze gedurende de afgelopen 5 jaar een 
ernstige misstand hadden waargenomen, maar ook bin-
nen deze groep draaide het aantal klokkenluiders rond de 
helft (55%).14 Hoewel de resultaten inzake vastgestelde 
onregelmatigheden dus sterk uiteenlopen (o.m. wegens 
verschillende onderzoeksmethoden en verschillende cul-
turele contexten), blijkt wel dat telkens ongeveer de helft 
van diegenen die een onregelmatigheid hebben vastge-
steld, die ook rapporteren. De cijfers geven dus in elk 
geval aan dat klokkenluiden een reëel fenomeen is, dat 
geregeld voorkomt. Bij de beslissing van een individu 
om de klok te luiden, spelen zowel individuele kenmer-
ken (persoonlijkheid, leeftijd, geslacht, …) als kenmer-
ken van de situatie (het type onregelmatigheid, de orga-

                                                           
12. ROTSCHILD en T.D. MIETHE, “Whistle-blower dis-

closures and management retaliation”, Work and Occu-
pations 1999, vol. 26, nr. 1, 112-113. 

13. M.P. MICELI, M. REHG, J.P. NEAR, K.R. RYAN, 
“Can laws protect whistle-blowers? Results of a natu-
rally occurring field experiment”, Work and Occupations 
1999, vol. 26, nr. 1, 142. Cf. infra. 

14. J. VERMAAS, R. VAN DER LINDEN, T. SERAIL en 
A. KLOMPS, De weg van de klokkenluider: keuzes en 
dillema’s. Onderzoek naar de klokkenluidersproblema-
tiek in Nederland, Tilburg, IVA Tilburg, 2001 (de parti-
culiere sector in Nederland), 15-21. 
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nisatie, …) een rol. Beide elementen worden in de vol-
gende twee paragrafen behandeld. 

2.1.1. INDIVIDUELE FACTOREN: HET PROFIEL VAN DE 

KLOKKENLUIDER 

Klokkenluiders worden vaak afgeschilderd als ontevre-
den, moeilijke en wat zonderlinge mensen. Dit beeld 
wordt in de eerste plaats opgehangen door mensen die er 
zelf belang menen bij te hebben om de klokkenluider zo 
af te schilderen. Dit zijn natuurlijk diegenen die beschul-
digd worden door de klokkenluiders, maar ook het top-
management (voorzover het zelf niet beschuldigd wordt) 
heeft, zeker in klassieke bureaucratieën, de neiging om 
de klokkenluider als een excentriekeling voor te stellen. 
Tot op zekere hoogte is dit inherent aan de bureaucra-
tie.15 Typisch voor die organisatievorm is het principe 
dat het management de bevoegdheid heeft om beslissin-
gen te nemen. Een handeling van een medewerker die 
dergelijke beslissingen in vraag stelt, zal vlug bedreigend 
overkomen, vooral als de kritiek een beslissing (of de 
afwezigheid ervan) van de manager zelf betreft. De kans 
is veel groter dat de manager dan op de pianist zal schie-
ten, dan dat hij zijn eigen beslissing in vraag zal stellen. 
Dit geldt nog meer als die bureaucratie een overheidsbu-
reaucratie is. Want dan stelt de daad van het klokkenlui-
den de mythe in vraag dat de Overheidsadministratie een 
apolitiek, technisch apparaat is. De klokkenluider toont 
dat de Administratie ook in belangrijke mate een politiek 
systeem is, met mensen die een eigen individuele ver-
antwoordelijkheid hebben.16 
 Het wetenschappelijk onderzoek stelt dit beeld van de 
klokkenluider als ‘zonderling’ grondig bij, en wel op 
twee manieren. Ten eerste, zo stellen Near en Miceli vast 
in hun review van het empirisch onderzoek, blijken situ-
ationele factoren belangrijker ter verklaring van de be-
slissing tot klokkenluiden dan individuele factoren.17 Dat 
is een opvallende vaststelling omdat die ingaat tegen een 
wijdverspreide mythe dat de meeste klokkenluiders een 
duidelijk profiel delen en dat het eerder die persoonlijk-
heid is dan de situatie die hen aanzet om de klok te lui-
den. Eerder dan ongewone mensen, zijn klokkenluiders 
gewone mensen in ongewone omstandigheden.18 Ten 
tweede blijken die individuele factoren die dan toch een 
(beperkte) rol spelen, sterk af te wijken van het cliché 
van de klokkenluider als zonderling. Klokkenluiders zijn 
niet de misnoegde, verbitterde werknemers waarvoor ze 
vaak worden versleten. Integendeel, doorgaans behoren 

                                                           
15. J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c., 1996, 510; zie ook D. 

WEINSTEIN, Bureaucratic opposition: challenging 
abuses at the workplace, New York, Pergamon, 1979, 
145 p. 

16. J.S. BOWMAN, “Whistle-blowing in the public service: 
an overview of the issues”, Review of Public Personnel 
Administration 1980, vol. 1, nr. 1, 15-27. 

17. J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c., 1996, 510. Voor ge-
lijkaardige vaststellingen in andere sectoren, zie J. ROT-
SCHILD en T.D. MIETHE, o.c., 1999, 107-128. (de par-
ticuliere en de non-profit sector in de V.S.) en 
J. VERMAAS, e.a., o.c., 2001. 

18. J. Rothschild en T.D. Miethe, (o.c., 1999, 119) vatten dit 
treffend samen: “[M]any whistle-blowers can be charac-
terized as reluctant dissenters, moved neither by altruis-
tic nor selfish concerns, but rather by a tide of events 
over which they feel they have little control.” 

ze tot de meest productieve, gewaardeerde en geënga-
geerde medewerkers van hun organisatie.19 Uit verschil-
lende studies blijkt dat de meeste klokkenluiders zich 
identificeren met de formele doelstellingen van hun or-
ganisatie en een sterk gevoel van professionele verant-
woordelijkheid hebben.20 In een enquête onder meer dan 
2.000 Amerikaanse ambtenaren stelden Brewer en Sel-
den21 vast dat klokkenluiders zelfs een hogere jobsatis-
factie hebben dan mensen die vastgestelde onregelma-
tigheden niet rapporteren. Als de klokkenluiders dus een 
kenmerk zouden delen, dan is het zeker geen verbittering 
over de overheid, maar integendeel een sterk engage-
ment tegenover de publieke zaak. In de Angelsaksische 
bestuurskundige literatuur wordt dit omschreven als 
‘public service motivation’: ‘an individual’s predisposi-
tion to respond to motives grounded primarily or 
uniquely in public institutions and organizations.’22 Dit 
idee dat klokkenluiden geassocieerd is met een specifie-
ke motivatie, eigen aan de overheid, wordt ook onder-
steund door de vaststelling dat klokkenluiden duidelijk 
veel meer voorkomt in de overheid dan in de particuliere 
sector.23 Wil de regelgever een uitgebalanceerde regeling 
concipiëren, dan impliceert dit dat dit sterke engagement 
voor de publieke zaak ondersteund moet worden. De 
vereiste van ‘goede trouw’, die de juridische vertaling 
van dit engagement is, wordt beschreven in onderdeel 
3.1.2. 
 Interessant is ook de vaststelling dat klokkenluiders 
over het algemeen ouder zijn, een hogere anciënniteit 
hebben en hoger opgeleid zijn dan ‘stilzwijgers’ (mensen 
die onregelmatigheden vaststellen, maar die niet rappor-
teren).24 Bovendien zijn er verhoudingsgewijs meer 

                                                           
19. G. BREWER en S.C. SELDEN, “Whistle blowers in the 

federal civil service: new evidence of the public service 
ethic”, Journal of Public Administration Research and 
Theory 1998, vol. 8, nr. 3, 413-439. 

20. Zie b.v. P.H. JOS, M.E. TOMPKINS, S.W. HAYS, “In 
praise of difficult people: a portrait of the committed 
whistleblower”, Public Administration Review 1989, 
vol. 49, nr. 6, 551-561. 

21. G. BREWER en S.C. SELDEN, o.c., 1998. 
22. J.L. PERRY en L.R. WISE, “The motivational bases of 

public service”, Public Administration Review 1990, vol. 
50, nr. 3, 368. 

23. Zo analyseerden Brewer en de U.S. Department of Agri-
culture 30 Amerikaanse kranten tussen 1989 en 1995 en 
stelden vast dat in die periode 530 gevallen van klokken-
luiden in de V.S. werden gemeld. 70% daarvan gebeurde 
in de overheidssector, hoewel die maar 20% van de 
werknemers tewerkstelt (geciteerd in J.P. NEAR en 
M.P. MICELI, o.c.,1996, 517). Rothschild en Miethe 
(o.c., 1999) doen gelijkaardige vaststellingen, maar stel-
len anderzijds wel vast dat klokkenluiders in de particu-
liere sector ook verwijzen naar een soort beroepseer bij 
de motivering van hun beslissing (zie ook VERMAAS 
e.a., o.c., 2001). De hypothese van een ‘public service 
motivation’ en haar link met klokkenluiden moet dus ze-
ker nog verder onderzocht worden. Public concern at 
work, een Brits contactpunt voor klokkenluiders, stelt in 
zijn overzicht voor 1999 en 2000 dat 49% van de telefo-
nische vragen om advies betrekking hadden op de pu-
blieke sector, 40% op de private sector en 11% op de 
‘voluntary sector’ (zie http://www.pcaw.co.uk (Voor de 
verwijzingswijze bij elektronische bronnen, zie: 
W. SCHREURS, “Naar online bronnen verwijzen in Bel-
gië”, NjW 2003, 229-234)). 

24. J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c., 1996, 511. 
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mannen onder de klokkenluiders dan onder de stilzwij-
gers.25 Vooral dit laatste is enigszins verrassend vermits 
uit zowat alle literatuur rond morele ontwikkeling blijkt 
dat ofwel geslacht geen invloed heeft, ofwel vrouwen 
hoger scoren op schalen van morele ontwikkeling.26 In 
een eerder artikel wezen Miceli en Near27 op de associa-
tie tussen leeftijd, anciënniteit, opleidingsniveau en ge-
slacht enerzijds en macht of ‘krediet bij de collega’s’ an-
derzijds. Mannen en medewerkers die ouder zijn, langer 
in de organisatie werken en hoger opgeleid zijn, hebben, 
relatief gezien, doorgaans meer macht. Mogelijk voelen 
zij zich daardoor sterker en zijn ze meer geneigd om de 
klok te luiden. Verwant hieraan is de hypothese, waar-
voor al wat empirische ondersteuning is gevonden, dat 
veelbelovende, hoog opgeleide medewerkers die aan het 
begin van een carrière staan minder geneigd zullen zijn 
om de klok te luiden dan anderen. Zij hebben immers 
nog niet veel macht, maar wel veel te verliezen.28 Maar 
dit blijven hypothesen die nog verder moeten getest 
worden. Het valt trouwens te verwachten dat voor dit 
soort inzichten in de diepere mechanismen die aan het 
klokkenluiden ten grondslag liggen (veeleer dan gewoon 
de identificatie van verklarende variabelen) enquêteon-
derzoek niet zal volstaan en zal gecombineerd moeten 
worden met meer kwalitatieve vormen van onderzoek.29  

2.1.2. SITUATIONELE FACTOREN 

Een eerste set van situationele factoren betreft de vastge-
stelde onregelmatigheid zelf. Hier zijn de resultaten wei-
nig verrassend. Uit de meeste studies blijkt dat de ernst 
van de vastgestelde onregelmatigheid een invloed heeft 
op de beslissing om al dan niet de klok te luiden.30  
 Ook de kwaliteit van het bewijsmateriaal heeft een 
positieve invloed op de kans dat een individu de klok zal 
luiden. In een van hun eerste studies verklaren Near en 
Miceli dit door te verwijzen naar de motivatietheorie van 
Vroom.31 Deze beschouwt de motivatie om een hande-
ling te stellen als een functie van de verwachte gevolgen 
van die handeling. Men kan redelijkerwijs veronderstel-
len dat werknemers die onregelmatigheden vaststellen en 
voor een klokkenluidersdilemma staan, rekening zullen 
houden met de mogelijke effectiviteit van hun rapporte-
ring. De kans dat hun klacht de aandacht zal trekken en 
er dus mogelijk iets aan zal gedaan worden, is groter 
wanneer de kwaliteit van het bewijsmateriaal groter is. 
Vandaar dus de hypothese dat een hogere kwaliteit van 

                                                           
25. Ibid. 
26. Zie b.v. R.D. WHITE, “Are women more ethical? Re-

cent findings on the effects of gender upon moral devel-
opment”, Journal of Public Administration Research and 
Theory 1999, vol. 9, nr. 3, 459-471. 

27. M.P. MICELI en J.P. NEAR, “Individual and situational 
correlates of whistle-blowing”, Personnel Psychology 
1988, vol. 41, 278. 

28. M.P. MICELI en J.P. NEAR, o.c., 1985, 539. 
29. Een interessant begin van een complexer (en realisti-

scher) verklarend model van het besluitvormingsproces 
rond de beslissing om al dan niet de klok te luiden, is te 
vinden in J.B. DOZIER en M.P. MICELI, “Potential 
predictors of whistle-blowing: a prosocial behaviour per-
spective”, Academy of Management Review 1985, vol. 
10, nr. 4, 823-836.  

30. J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c., 1996, 511. 
31. M.P. MICELI en J.P. NEAR, o.c., 1985, 526-527. 

het bewijsmateriaal de kans op het klokkenluiden ver-
groot.  
 Ook kenmerken van de organisatie blijken een in-
vloed te hebben op de keuze om al dan niet de klok te 
luiden. Brewer en Selden stelden b.v. vast dat klokken-
luiden relatief meer voorkomt in werkgroepen of organi-
saties die hoger presteren.32 Daarnaast blijkt dat de kans 
op klokkenluiden verkleint naarmate de groep van werk-
nemers kleiner is. Dit laatste impliceert dat chefs van 
kleinere groepen erover moeten waken dat er geen al te 
sterke conformiteitsdruk ontstaat vanuit de groep en dat 
afwijkende meningen mogelijk moeten blijven.33  
 Uit de verschillende enquêtes komt geen eenduidig 
beeld naar voor over de invloed van het dreigen met re-
presailles op de beslissing om al dan niet de klok te lui-
den. Verschillende Amerikaanse onderzoeken stellen 
nauwelijks een verband vast, wat uiteraard een verras-
sende vaststelling is.34 Anderzijds stelden Vermaas e.a. 
wel vast, in een onderzoek in het Nederlandse bedrijfsle-
ven, dat ‘angst voor negatieve gevolgen voor de eigen 
persoon’35 de belangrijkste reden was die mensen opga-
ven om de klok niet te luiden. Is er onduidelijkheid over 
het effect van de bedreiging op de beslissing om al dan 
niet de klok te luiden, dan is er wel eensgezindheid in de 
onderzoeken over de vaststelling dat de bedreiging een 
invloed heeft op de keuze van de klokkenluider om de 
onregelmatigheden binnen dan wel buiten de organisatie 
te rapporteren. De dreiging blijkt de klokkenluiders er 
toe aan te zetten buiten de organisatie te gaan. Het drei-
gen met represailles is dus heel contraproductief. Het zet 
de klokkenluider aan om extern te rapporteren, met alle 
gevolgen voor het imago van de organisatie vandien.36 
Naast dreigementen zijn er nog drie andere factoren die 
de kans doen toenemen dat de klokkenluider buiten de 
organisatie gaat: de status van de klokkenluider (hoe la-
ger de status, hoe meer kans op extern klokkenluiden)37, 
de ernst van het aangeklaagde gedrag (hoe ernstiger, hoe 
meer kans op extern klokkenluiden)38 en informatie die 
beschikbaar is over eventuele interne rapporteringsmo-
gelijkheden (hoe minder informatie, hoe meer kans op 
extern klokkenluiden).39 Samengevat betekent dit dus dat 
een organisatie die intern klokkenluiden wil stimuleren 
haar medewerkers op een overtuigende manier zal moe-
ten verzekeren dat er geen represailles volgen en daar-
naast ook interne rapporteringsmogelijkheden zal moe-
ten voorzien en daar zoveel mogelijk informatie over zal 

                                                           
32. G. BREWER en S.C. SELDEN, o.c., 1998. 
33. M.P. MICELI en J.P. NEAR, o.c., 1988. 
34. Zie M.P. MICELI en J.P. NEAR, “Whistleblowing: 

reaping the benefits”, Academy of Management Execu-
tive 1994, vol. 8, nr. 3, 65-72; en J.P. NEAR en 
M.P. MICELI, o.c., 1996.  

35. VERMAAS e.a., o.c., 2001, 31. 
36. Zie o.m. J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c., 1996, 511.  
37. J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c., 1996, 511. 
38. De kans op extern klokkenluiden verhoogt meer bepaald 

naarmate de onregelmatigheden schade toebrengen aan 
de bevolking of de medewerkers en naarmate het om 
diefstal gaat. M.P. MICELI en J.P. NEAR, o.c., 1992. 

39. M.P. MICELI en J.P. NEAR, “The relationships among 
beliefs, organizational position, and whistle-blowing 
status: a discriminant analysis”, Academy of Manage-
ment Journal 1984, vol. 27, nr. 4, 687-705. Zie ook 
(maar dan beperkt tot het Nederlandse bedrijfsleven) 
VERMAAS e.a., o.c., 2001.  
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moeten geven. Samen zijn dit de twee kernelementen 
van een klokkenluidersregeling en daarop wordt verder 
ingegaan in het tweede deel van dit artikel. 

2.2. De prescriptieve invalshoek: Welke elementen 
moet een klokkenluider in overweging nemen? 

Wanneer er geen procedure voor klokkenluiden bestaat, 
bevindt een potentiële klokkenluider zich op juridisch 
onbekend terrein. Hij kent de mogelijkheden van zijn 
spreekrecht niet, terwijl de loyaliteitsplicht wel onbe-
grensd schijnt te zijn. Uitgangsvraag is wanneer een 
klokkenluider zich terecht kan beroepen op de hem toe-
komende vrijheid van meningsuiting om in een concreet 
geval een onregelmatigheid publiekelijk aan te klagen. 
De ambtenaar kan dan de regels, methodes en principes 
uit andere rechtsstelsels als inspiratiebron gebruiken in 
zijn eigen ethisch besluitvormingsproces om al dan niet 
de klok te luiden. Ook  rechtspraak en rechtsleer over de 
voorwaarden voor rechtsbescherming kunnen een inte-
ressante bron van inspiratie zijn. De belangrijkste kracht-
lijnen daarvan worden verder behandeld.40 Hier beperken 
we ons tot enkele algemenere elementen die de potentië-
le klokkenluider kunnen ondersteunen in zijn moeilijk 
besluitvormingsproces. 
 Een interessante samenvatting van de communis opi-
nio voor zorgvuldig klokkenluiden (de zgn. vereisten 
voor materiële en formele zorgvuldigheid) vinden we in 
de Memorie van Toelichting bij een Nederlands wets-
voorstel.41 Een klokkenluider handelt voorzichtig, vanuit 
inhoudelijk oogpunt, indien hij als werknemer op rede-
lijke gronden vermoedt dat er een serieuze misstand 
plaatsgrijpt; als een maatschappelijk belang in het geding 
is; en als het belang van de openbaarmaking in maat-
schappelijk opzicht prevaleert op het belang van de 
werkgever bij geheimhouding. De klokkenluider handelt, 
formeel gesproken, correct indien hij de feiten eerst in-
tern42 aan de orde heeft gesteld, tenzij dit – in redelijk-
heid – zinloos of strijdig met het maatschappelijk belang 
is. Zo is intern melden niet nodig bij een acuut gevaar 
voor een zwaarwegend maatschappelijk belang, wanneer 

                                                           
40. Cf. ‘rechtsbescherming’ bij 3.1.2. 
41. Het wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid van Gent ‘tot 

wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met 
een regeling van de vrijheid van meningsuiting van 
werknemers ter bescherming van klokkenluiders’. Dit 
wetsvoorstel is – pas na het afsluiten van deze bijdrage –
officieel ingediend bij de Tweede Kamer. Kamerstukken 
II 2002/03, 28990, nrs. 1-3. In de toelichting wordt ver-
wezen naar de PIDA-regeling en rechtsleer, o.a. de doc-
toraatsthesis van E. VERHULP, Vrijheid van meningsui-
ting van werknemers en ambtenaren, Den Haag, Sdu, 
1996.  

42. Zie de uitspraak van de kantonrechter Tiel, 10 februari 
1999, JAR 1999, 223 (Security Monitoring Cen-
tre/Rijnders): de werknemer had een klacht over de ar-
beidstijdenregeling eerst aan de ondernemingsraad en/of 
aan de directie moeten voorleggen, i.p.v. via zijn vak-
bond bij de arbeidsinspectie een klacht in te dienen. Zie 
ook kantonrechter Terneuzen, 12 april 2000, Prg. 2000, 
5526 (Alten/Fassaert Beton): de werknemer had zijn 
werkgever in kennis gesteld van de onveilige werkplek; 
nu de werkgever met die informatie niets aanvangt, is het 
niet onredelijk dat de werknemer zich tot de arbeidsin-
spectie wendt (los van het eindoordeel van de arbeidsin-
spectie). 

er een duidelijke dreiging is met represailles of het ver-
dwijnen van bewijsmateriaal, wanneer de eerdere interne 
melding op niets is uitgelopen of wanneer er een wette-
lijke plicht tot extern melden bestaat. Bovendien hoort 
de (potentiële) klokkenluider, eveneens vanuit formeel 
oogpunt, de feiten op een passende en evenredige wijze 
bekend te maken. Dit betekent dat hij moet beseffen dat 
hij een keuze heeft tussen verschillende rapporteringska-
nalen (politie, justitie, toezichthouder, pers enz.). Vol-
gens de toelichting bij het wetsvoorstel is naar de pers 
stappen eerder gerechtvaardigd bij een ernstige misstand, 
met grotere risico’s voor bepaalde bevolkingsgroepen. 
De keuze wordt ook bepaald door de mogelijkheid, die 
de aangesproken instantie heeft, om een halt toe te roe-
pen aan de onregelmatigheid. 
 Deze vereisten lopen grotendeels parallel met de 
richtlijnen voor zorgvuldig klokkenluiden die Bovens in 
de jaren ‘80 uitgewerkt heeft.43 Ze slaan op het openlijk 
(i.e. niet-anoniem) aan de bel trekken, met aanduiding 
van de redenen, in de redelijke veronderstelling dat het 
ingeroepen belang bescherming behoeft wegens een 
dreigende schending. Verder hoort hij na te gaan of er 
geen minder verregaande middelen bruikbaar zijn, of de 
ernst van de misstand opweegt tegen de schade door de 
openbaarmaking en of hij de schade door zijn actie zo-
veel mogelijk beperkt heeft. Inspirerend kunnen ook de 
criteria zijn die volgens de Britse wet verduidelijken of 
een externe openbaarmaking gerechtvaardigd is. Zo een 
externe melding is pas toegelaten indien die, in de con-
crete omstandigheden, redelijk blijkt. Deze vereiste 
wordt getoetst op volgende onderdelen: de persoon aan 
wie hij meldt; de ernst van de inbreuk; het voortdurend 
karakter of de waarschijnlijkheid van herhaling in de 
toekomst; de inbreuk op de discretieplicht t.o.v. derden; 
de verwachte actie bij voorafgaande melding aan de 
werkgever of regulator; het respect voor interne procedu-
res in geval van voorafgaande melding aan de werkge-
ver.44 Al deze elementen kunnen een potentiële klokken-
luider behulpzaam zijn bij zijn afweging om al dan niet 
extern te gaan.  
 Een interessante en praktische bron is ook nog de bro-
chure van de Federatie Nederlandse Vakbeweging 
(FNV) ‘Vrijheid van meningsuiting van werknemers, 
met tips voor klokkenluiders’. Deze adviseert de potenti-
ele klokkenluider de zaak planmatig en in overleg aan te 
pakken:45 
1. Stel vast wat het probleem is. 

Is er een onregelmatigheid waar niets aan wordt ge-
daan en ben jij de aangewezen persoon om daarover 
de klok te luiden? 

                                                           
43. M.A.P. BOVENS, o.c., 1990, 294-296.  
44. Art. 43 G (3) Employment Rights Act (cf. infra). Verge-

lijk met de criteria die in common law ertoe leiden dat de 
openbaarmaking ‘for a just cause or excuse’ de geheim-
houdingsplicht kan inperken: belang en ernst van de 
kwestie, de ontvanger van de informatie, het bewijsmate-
riaal, het motief, de timing en de vraag of de informatie 
door een beroepsgeheim wordt beschermd. Zie hierover 
J. BOWERS, J. MITCHELL, J. LEWIS, o.c., 70-77. 

45. ‘Vrijheid van meningsuiting van werknemers, met tips 
voor klokkenluiders’, Federatie Nederlandse Vakvereni-
ging, http://home.fnv.nl/bijlagen/2904/klokkenluiders. 
htm#k651 , sub 6.6.2. (dc 21 februari 2003).  
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2. Stel vast wat de oorzaak is. 
Gaat het om belangen (geld, macht status, vriendjes-
politiek)? Is het een structureel probleem van de or-
ganisatie of ligt de oorzaak bij individuen? 

3. Hou rekening met mogelijke reacties. 
Vaak wordt de boodschapper en niet het probleem 
aangepakt. Om later eventuele represailles te kunnen 
bewijzen, is het aangewezen om het tijdstip van de 
melding te noteren. Soms kan het zelfs aangewezen 
zijn dit op te laten tekenen door een notaris. 

4. Check je eigen analyse bij collega’s of buitenstaan-
ders. 
Al moet het polsen bij collega’s uiteraard omzichtig 
gebeuren. 

5. Onderzoek je eigen motieven. 
Laat je je niet leiden door je eigen belangen, eerder 
dan door het algemeen belang? 

6. Maak je doelstellingen helder en schat de haalbaar-
heid ervan in. 
De doelstellingen betreffen niet enkel het opheffen 
van de misstand, maar ook b.v. hoever je wilt gaan 
en tot welke offers je bereid bent. Wat is je prioriteit: 
het stoppen van de onregelmatigheden of een be-
rechting van de schuldigen? Je strategie kan sterk 
verschillen, afhankelijk van deze doelstelling. 

7. Bepaal de strategie. 
Stel een zo gedetailleerd mogelijk plan van aanpak 
op, en pas het eventueel aan aan de omstandigheden. 
Hou ook steeds de optie open om te stoppen als re-
sultaten uitblijven. 

8. Documenteer je goed. 
In dit soort zaken moet je eerder op documenten ver-
trouwen dan op getuigen. Het is ook aangewezen om 
een zo gedetailleerd mogelijk dagboek van de onre-
gelmatigheden bij te houden. 

9. Denk na over mogelijke oplossingen. 
Door meteen ook een degelijke en realistische oplos-
sing voor te stellen, help je te voorkomen dat men 
pro forma maatregelen neemt, zonder het probleem 
substantieel aan te pakken. 

10. Organiseer bijstand en steun. 
Je keuze kan ook gevolgen hebben voor je vrienden 
en familie. Het is dus belangrijk je van hun steun te 
verzekeren.  

11. Kies de juiste kanalen. 
Bij voorkeur wordt de onregelmatigheid langs een 
intern kanaal gemeld, maar in bepaalde omstandig-
heden kan het verantwoord of zelfs verplicht zijn (cf. 
infra) buiten de organisatie te gaan. 

12. Pas op voor zwijggeld of een ‘schadevergoeding’ 
waaraan een zwijgplicht is gekoppeld. 
Een dergelijke regeling kan aantrekkelijk zijn omdat 
ze een eind maakt aan een moeilijk gevecht, maar ze 
staat vaak op gespannen voet met de andere doelstel-
lingen.  

 In sommige gevallen zal er geen keuze zijn, maar wel 
een verplichting om te melden. Dit is het geval indien de 
ambtenaar kennis krijgt, in de uitoefening van zijn ambt, 
van een wanbedrijf of misdaad.46 Hij moet dat melden 
aan de procureur des Konings van het arrondissement 
waar het feit gepleegd is of de verdachte kan worden ge-

                                                           
46. Deze verplichting is opgelegd ingevolge art. 29 van 

boek I van het Wetboek van Strafvordering. 

vonden.47 Er is geen cijfermateriaal over het gebruik van 
deze meldingsplicht bekend, maar aangenomen mag 
worden dat, net als in Engeland48 en Nederland, op dit 
artikel maar in uitzonderlijke gevallen een beroep zal 
worden gedaan voor het rapporteren van onregelmatig-
heden begaan door ambtenaren. Het doel van artikel 29 
en van een klokkenluidersregeling is in essentie verschil-
lend: bestraffing van de dader vanuit strafrechtelijk oog-
punt versus orde op zaken stellen in de eigen organisatie. 
Beide zijn dus complementair, al is er een verplichting 
tot aangifte bij het parket. Een andere meldingsplicht is 
ingesteld in het kader van de strijd tegen het witwassen 
van geld.49 
 Wanneer de misbruiken te maken hebben met geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, 
kan de werknemer die hiervan het slachtoffer is, terecht 
bij een preventieadviseur, een vertrouwenspersoon of 
een toezichthoudend ambtenaar. De Wet van 11 juni 
2002 stelt dus een specifieke procedure in voor deze in-
breuken in de professionele sfeer.50 De werkgever is ver-
plicht, desnoods via de bevoegde ambtenaar of via een 
rechterlijk bevel, de gepaste maatregelen te nemen tegen 
(de herhaling van) deze feiten. De werkgever mag, nadat 
een werknemer een klacht heeft ingediend of een rechts-
vordering heeft ingesteld, de arbeidsverhouding niet be-
eindigen of eenzijdig wijzigen, tenzij om andere rede-
nen. Wanneer dit toch gebeurt, dan is de werknemer 
gerechtigd op reïntegratie in de organisatie of op schade-
vergoeding. De bewijslast bij deze procedure ligt bij de 
werkgever. Naast deze wet zal in de toekomst ook de re-
cente Antidiscriminatiewet een primordiale rol opeisen.51 

3. HET BELEIDSNIVEAU: KLOKKENLUIDERS-
REGELINGEN  

3.1. De beschrijvende invalshoek 

3.1.1. ENKELE RESULTATEN UIT SOCIAAL-
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

In deze paragraaf gaan we eerst in op de reactie van de 
organisatie op het klokkenluiden: (1) Hoe vaak en waar-
om wordt met represailles gereageerd tegenover de 
klokkenluider en (2) onder welke omstandigheden is het 

                                                           
47. Voor een beperkt overzicht van rechtspraak, zie: Be-

commentarieerd Wetboek Strafvordering 1997-1998, 
Gent, Mys en Breesch, 35-36. 

48. J. GOBERT en M. PUNCH (in “Whistleblowers, the 
Public Interest, and the Public Interest Disclosure Act 
1998”, Modern Law Review 2000, nr. 63, 37) spreken 
van ‘the even greater paucity of prosecutions charging 
misprision of felony (…) suggest that the threat of prose-
cution is not likely to serve as a significant deterrent for 
those who refrain from reporting crimes committed by 
friends and associates’. 

49. Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik 
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, 
B.S. 9 februari 1993. 

50. Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het 
werk, B.S. 22 juni 2002 (inwerkingtreding: 1 juli 2002). 

51.  Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discrimina-
tie en tot wijziging van de Wet van 15 februari 1993 tot 
oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen 
en racismebestrijding, B.S. 17 maart 2003 (eerste editie) 
en 13 mei 2003 (erratum, eerste editie). 
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klokkenluiden effectief? Daarna vermelden we enkele 
onderzoeksresultaten met betrekking tot de effectiviteit 
van klokkenluidersregelingen. 

1. Represailles tegenover de klokkenluider 

Hoger rapporteerden we enkele interessante vaststellin-
gen i.v.m. het effect van het dreigen met represailles op 
de beslissing om al dan niet de klok te luiden. Hier gaan 
we kort op zoek naar de omstandigheden waarin repre-
sailles vooral voorkomen. Represailles tegen een klok-
kenluider kunnen van velerlei aard zijn:52 
– nauwere supervisie van de directie op het uitvoeren 

van de job; 
– het krijgen van minder interessant of zwaarder werk; 
– de klokkenluider uitsluiten van bepaalde vergaderin-

gen of van specifieke voordelen (dit kan gebeuren 
door zowel de directie als door de collega’s); 

– de klokkenluider onterecht een negatieve evaluatie 
geven; 

– de verdere loopbaan van de klokkenluider blokkeren 
of bemoeilijken; 

– gedwongen ontslag (of ‘gedwongen vrijwillig’ ont-
slag); 

– gedwongen ontslag én proberen te verhinderen dat de 
klokkenluider elders in een gelijkaardige job terecht 
kan; 

– ... 
 In veel gevallen is de beoordeling van de ernst van de 
represailles subjectief en hangt het af van de persoon en 
zijn of haar plaats in de organisatie wat als een ernstige 
represaille wordt ervaren. Het ontzeggen van een belang-
rijke opleiding kan b.v. voor een jonge ambtenaar veel 
grotere gevolgen hebben voor zijn of haar loopbaan dan 
voor een oudere collega die al de top van zijn of haar 
loopbaan heeft bereikt. 
 Een eerste vaststelling is dat represailles, althans in de 
Amerikaanse context, wel courant voorkomen en een 
ernstig probleem vormen maar niet universeel zijn.53 Het 
beeld dat klokkenluiden altijd gevolgd wordt door repre-
sailles is dus enigszins vertekend, doordat het precies de 
zware gevallen zijn die in de pers komen. Die gevallen 
waarin adequaat is gereageerd op het klokkenluiden door 
een eind te stellen aan het betwistbaar gedrag komen 
veel minder in de pers. Een tweede belangrijke vaststel-
ling is dat er geen enkele consistente associatie blijkt te 
bestaan over de verschillende onderzoeken heen tussen 
de kenmerken van de klokkenluider en of hij of zij al dan 

                                                           
52. Zie o.m. M.A. PARMERLEE, J.P. NEAR, T.C. JEN-

SEN, “Correlates of whistle-blower perceptions of or-
ganizational retaliation”, Administrative Science Quar-
terly 1982, vol. 27, 17-34; J.P. NEAR en M.P. MICELI, 
o.c., 1996; J. ROTSCHILD en T.D. MIETHE, o.c., 1999. 

53. Near en Miceli spreken b.v. van 16 tot 38% van de klok-
kenluiders in de Amerikaanse federale overheid (zie 
J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c., 1996, 517). Echter, in 
de Amerikaanse particuliere en non-profitsector en in de 
Nederlandse particuliere sector zegt respectievelijk on-
geveer 2/3e en 60% van de klokkenluiders geconfron-
teerd te zijn met represailles (zie resp. J. ROTSCHILD 
en T.D. MIETHE, o.c., 1999 en VERMAAS e.a., o.c., 
2001, 45). Hoewel deze cijfers hoog zijn, tonen ze wel 
dat represailles niet universeel zijn.  

niet represailles ondervindt.54 Leeftijd, loon, opleidings-
niveau of positie maken weinig of geen verschil.  
 Situationele factoren blijken, net zoals bij de verkla-
ring van de beslissing om al dan niet de klok te luiden, 
ook hier in verhouding belangrijker. Niet echt onver-
wacht, is b.v. de observatie dat de represailles relatief 
minder sterk zijn als midden- en topmanagement de 
klacht mee ondersteunen.55 Verrassender is de vaststel-
ling dat de represailles minder sterk zijn als de klacht te-
recht is.56 Deze vaststelling gaat in tegen een alternatieve 
hypothese die o.m. door Parmerlee e.a. was vooropge-
steld.57 Zij veronderstelden dat de represailles groter 
zouden zijn als de klacht terecht was bevonden door een 
externe controle-instelling, omdat de organisatie dan 
meer imagoschade zou oplopen. Het omgekeerde bleek 
echter het geval, wat doet veronderstellen dat het feit dat 
de klokkenluiders stevig in hun schoenen staan door-
slaggevender is dan de mogelijke imagoschade. Ander-
zijds bleek wel dat de represailles groter waren als de 
klokkenluider externe kanalen had gebruikt.58 Deze vast-
stelling lijkt dan weer wel conform de hypothese van een 
positieve relatie tussen de kans op imagoschade en de 
kans op represailles. Ook hier zal uiteindelijk systema-
tisch kwalitatief onderzoek nodig zijn om inzicht te krij-
gen in deze (schijnbare?) contradicties.  

2. De effectiviteit van het klokkenluiden 

Near en Miceli59 merken op dat veel auteurs die rond het 
thema hebben geschreven er impliciet vanuit lijken te 
gaan dat klokkenluiden steeds iets goed en wenselijk is. 
Zij wijzen erop dat het klokkenluiden zeker niet altijd 
‘effectief’ is, d.w.z. het beëindigt niet altijd het betwist-
baar of illegaal gedrag binnen een redelijke termijn.60 
Om hieraan te verhelpen werkten ze een gedetailleerd en 
stevig theoretisch ondersteund model uit ter verklaring 
van de effectiviteit van het klokkenluiden. Het probleem 
is dat de meeste van deze hypothesen nog nauwelijks ge-
test zijn. Het onderzoek heeft zich veel meer gericht op 
de factoren die het klokkenluiden en de mogelijke repre-
sailles verklaren dan op de factoren die de effectiviteit 
zelf verklaren. Ter informatie, en in afwachting van em-
pirisch onderzoek, vermelden we toch enkele van hun 
hypothesen. Near en Miceli voorspellen b.v. dat de ef-
fectiviteit van het klokkenluiden zal toenemen naarmate 
de klokkenluider als geloofwaardig en/of machtig wordt 
gepercipieerd. Omgekeerd zal de effectiviteit ook verho-
gen naarmate de beschuldigde minder macht en/of ge-

                                                           
54. J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c., 1996. 
 In een recenter artikel (waarin de drie Amerikaanse en-

quêtes worden geanalyseerd die wij verder ook behande-
len) stellen Miceli e.a. wel wat invloed vast van verlo-
ning, onderwijsniveau en etniciteit, maar geen daarvan 
komt terug in alle drie de metingen. (M.P. MICELI, 
M. REHG, J.P. NEAR, K.R. RYAN, o.c., 1999, 144.) 

55. J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c.,1996; zie ook 
M.P. MICELI e.a., o.c., 1999. 

56. J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c., 1996. 
57. M.A. PARMERLEE, J.P. NEAR, T.C. JENSEN, o.c., 

1982. 
58. J.P. NEAR en M.P. MICELI, o.c.,1996. 
59. J.P. NEAR en M.P. MICELI, “Effective whistle-

blowing”, Academy of Management Review 1995, vol. 
20, nr. 3, 679-708. 

60. Ibid. 
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loofwaardigheid heeft. Ze verwachten ook dat de effecti-
viteit van het klokkenluiden vermindert als de klokken-
luider anoniem blijft. Interessant is ook hun hypothese 
over het effect van de bureaucratische organisatievorm 
op de effectiviteit. Aangezien het klokkenluiden ingaat 
tegen de hiërarchische logica van de bureaucratie (cf. 
supra) en aangezien bureaucratieën traditioneel veel 
weerstand hebben tegenover verandering, lijkt de meest 
evidente hypothese dat de effectiviteit van het klokken-
luiden vermindert naarmate de organisatie meer bureau-
cratisch wordt. Echter, Near en Miceli wijzen erop dat 
dit anders ligt als er formele mechanismen bestaan (én 
ook aanvaard en toegepast worden) die het klokkenlui-
den mogelijk maken of zelfs stimuleren. In die omstan-
digheden is het klokkenluiden geen bedreiging voor de 
hiërarchie, maar integendeel een uitvoering van een 
plicht. Het valt te verwachten dat, onder die condities, de 
effectiviteit van het klokkenluiden wel groot zal zijn. 

3. De effectiviteit van klokkenluidersregelingen 

In paragraaf 2.1.2. zijn we al ingegaan op de invloed van 
situationele factoren in het algemeen op de beslissing om 
al dan niet de klok te luiden. Hier richten we ons speci-
fiek op het effect van de klokkenluidersregeling. We 
richten ons met name op de Amerikaanse regeling, om-
dat de effectiviteit ervan vrij grondig onderzocht is. En-
quêtes in 1980, 1983 en 1992 laten m.n. toe om, op lange 
termijn, de effectiviteit van de regeling na te gaan.61  
 In 1978, onder president Carter, werd een klokkenlui-
dersbescherming ingevoerd.62 Een centrale rol daarin is 
weggelegd voor de Office of the Special Counsel (OSC), 
van de Merit Systems Protection Board (MSPB), een 
soort ombudsman voor ambtenaren. Deze heeft twee be-
langrijke taken.63 Ten eerste kan een klokkenluider die 
meent dat hij represailles ondergaat die een gevolg zijn 
van het klokkenluiden, een klacht indienen bij de OSC. 
Deze moet de klacht onderzoeken en kan dan aanbevelen 
om de eventuele represaille(s) ongedaan te maken. In-
dien dit niet gebeurt, kan de OSC de zaak aanhangig 
maken bij de MSPB die een bindende uitspraak kan 
doen. Daarnaast functioneert de OSC ook als een alter-
natief rapporteringskanaal voor het melden van onregel-
matigheden. Hiermee wou men een alternatief bieden 
voor het naar de pers stappen. Wat de gevolgen van deze 
wet betreft, bleken de problemen enigszins anders te lig-
gen dan aanvankelijk was gevreesd. De tegenstanders 
van de regeling hadden gewaarschuwd voor ontregelin-
gen van het functioneren van de overheid door de acties 

                                                           
61. Eerder onderzoek naar het effect van statuten op het ni-

veau van de Amerikaanse staten had aangetoond dat de 
regelingen niet hun gewenste effect hadden (zie 
T.M. DWORKIN en J.P. NEAR, “Whistleblowing statu-
tes: are they working?”, American Business Law Journal 
1987, 241-264.). We beperken ons echter tot het onder-
zoek van M.P. MICELI e.a. (o.c.,1999) (naar de effecti-
viteit van de federale regeling), omdat dit op uitgebreide-
re data is gebaseerd en omdat een bespreking van de 
regelingen op het niveau van de V.S.-staten ons hier te 
ver zou leiden.  

 De cijfers zelf zijn verzameld door de Amerikaanse Me-
rit Systems Protection Board (MSPB) in drie grote en-
quêtes in 1980, 1983 en 1992. 

62. Civil Service Reform Act, 5 U.S.C. § 2302, b, (8). 
63. M.A.P. BOVENS, o.c. 1990, 277. 

van (bonafide of malafide) klokkenluiders. Dat is alvast 
niet gebeurd. Het Congres stelde wel vast dat de effecti-
viteit beperkt bleef en uiteindelijk werd in 1989 een 
nieuwe regeling goedgekeurd.64 Daarin werd de geheim-
houding van de namen beter geregeld en de bewijslast 
verlicht en voor een ander deel verschoven naar de supe-
rieuren. Het OSC kreeg ook een onafhankelijke status, 
los van de MSPB, en klokkenluiders konden het OSC 
omzeilen en rechtstreeks naar de MSPB stappen.65 De ef-
fecten daarvan blijken nog altijd vrij beperkt, maar wel 
een stuk gunstiger. Een analyse van de drie enquêtes sa-
men (1980, 1983 en 1992) leidde Miceli e.a. tot vier 
conclusies.  
 Ten eerste is er een duidelijke afname van geobser-
veerde onregelmatigheden. Terwijl in 1980 nog 45% van 
de respondenten een onregelmatigheid had vastgesteld in 
de 12 maanden vóór het onderzoek, was dat in 1983 al 
meer dan gehalveerd tot 18% en in 1992 tot 14%.66 Ten 
tweede blijkt ook dat, in verhouding, het klokkenluiden 
toeneemt. In 1983 luidde 26% van de respondenten die 
een ernstige onregelmatigheid hadden geobserveerd 
daarover de klok. In 1983 was dit aantal gestegen tot 
40% en in 1992 tot 48%. Miceli e.a. concluderen dat dit 
een gevolg is van de introductie van de wetgeving zelf. 
Onzes inziens wordt de hypothese het best wat voorzich-
tiger geformuleerd. De toename van klokkenluiden is o.i. 
eerder het gevolg van een algemenere (organisatie-) 
culturele verandering waar de klokkenluidersregeling 
weliswaar een rol in heeft gespeeld. Verder onderzoek 
zal dit moeten uitwijzen. 
 De andere twee vaststellingen waren volgens Miceli 
e.a. onverwacht en ook ongunstig. Ten eerste blijkt dat 
steeds meer klokkenluiders anoniem blijven. Terwijl in 
1980 nog 74% van de klokkenluiders bekend was als de 
bron van de informatie, was dat aantal in 1983 gedaald 
tot 60% en in 1992 tot 55%. Miceli e.a. hadden daaren-
tegen verwacht dat de anonimiteit van de klokkenluiders 
zou dalen, wegens de bescherming tegen represailles. 
Anderzijds is het wel zo dat de bescherming van de ano-
nimiteit, ten gevolge van de regeling, groter was. Het is 
dus best mogelijk, zo stellen Miceli e.a., dat het aantal 
mensen dat anoniem wou blijven niet echt gedaald is, 
maar dat het gewoon beter lukte om anoniem te blijven 
na de invoering van de regeling. Het is ook mogelijk dat 
de regeling zorgde voor regels en mechanismen (b.v. te-
lefoonlijnen voor de rapportering van onregelmatighe-
den, waar je je niet moest identificeren) die anonimiteit 
stimuleerden.67 Er is dus niet voldoende materiaal om te 
concluderen wat de verklaring is voor deze onverwachte 
stijging van anonieme klokkenluiders. Een tweede on-
gunstige vaststelling is dat, eveneens in tegenstelling tot 

                                                           
64. Whistleblower Protection Act (WPA), 5 U.S.C. § 1214 

en § 1221.  
65. M.A.P. BOVENS, o.c. 1990 en M.A.P. BOVENS, The 

quest for responsibility. Accountability and citizenship in 
complex organisations, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1998, 252 p. 

66. MICELI e.a. (o.c., 1999) waarschuwen dat het ook mo-
gelijk is dat de perceptie van wat een onregelmatigheid 
is, veranderd is doorheen de tijd. Het verschil in percen-
tage is echter zo groot dat het weinig waarschijnlijk is 
dat het louter om een verschil in perceptie gaat. Het blijft 
wel de vraag, natuurlijk, of die daling, ook als ze reëel is, 
een rechtstreeks gevolg is van de klokkenluidersregeling. 

67. M.P. MICELI e.a., o.c., 1999, 145-146. 
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de hypothese van Miceli e.a., ook de (gepercipieerde) 
represailles tegenover klokkenluiders toenamen. Ander-
zijds dient wel opgemerkt dat de meer formele en serieu-
ze vormen van represailles zoals overplaatsing of demo-
tie veel minder voorkwamen in 1992 dan in de vorige 
surveys.68 Bovendien, zo merken Miceli e.a. op, is het 
mogelijk dat, mede door de klokkenluidersregeling, de 
respondenten zich meer bewust zijn van hun rechten en 
misschien daardoor vlugger rapporteren dat ze represail-
les hebben ondergaan, zonder dat er in werkelijkheid een 
stijging plaatsvond. Opnieuw gaat het dus om een vast-
stelling die pas echt goed kan worden geïnterpreteerd 
door deze aan te vullen met meer kwalitatieve (i.p.v. 
kwantitatieve) informatie. Aan deze vaststellingen van 
Miceli e.a. willen we nog een observatie van Bovens 
toevoegen, afgeleid uit dezelfde enquête. Hij merkte op 
dat in 1992 nog steeds minder dan 1% van de klokken-
luiders naar de OSC stapt.69 Dit cijfer wijst meteen op de 
relativiteit van zo een extern kanaal én het gevaar om de 
bescherming te beperken tot mensen die naar dit kanaal 
stappen.  
 Ter afronding citeren we nog een interessante conclu-
sie uit een Nederlandse studie, i.v.m. de effecten van een 
interne klokkenluidersprocedure in bedrijven. Vermaas 
e.a. stelden het volgende vast: “de aanwezigheid van een 
interne procedure leidt tot vaker melden, vaker alleen in-
tern melden, vaker geen gevolgen voor werkgevers en 
werknemers en meer opgeloste misstanden.”70 Hoewel 
deze vaststellingen heel voorzichtig moeten geïnterpre-
teerd worden, aangezien het onderzoek enkel in de parti-
culiere sector plaatsvond, zijn ze toch voldoende uitge-
sproken om te concluderen dat ook overheidsorganisaties 
gebaat zijn met een interne procedure.  

3.1.2. BUITENLANDSE KLOKKENLUIDERSREGELINGEN 

Anders dan de V.S., die al sinds 1978 een bescherming 
van klokkenluiders in de openbare sector kennen, is de 
aandacht in Europa van recentere datum. Telkens waren 
enkele ‘affaires’ de aanleiding om tot een (wettelijke) 
regeling voor klokkenluiders te komen. Onregelmatighe-
den waren bij personeelsleden bekend, maar zij durfden 
die niet te signaleren of er werd geen gevolg gegeven 
aan hun melding. In het Verenigd Koninkrijk is die be-
weging in eerste instantie uitgemond in de Civil Service 
Code, een beknopte beroepscode voor ambtenaren, met 
een rapporteringsplicht van onwettelijk, onethisch of on-
behoorlijk handelen en een onafhankelijk beroepsorgaan 
(de Civil Service Commissioners).71 In 1998 is dan, als 
trendsetter, de Public Interest Disclosure Act (hierna af-
gekort als: PIDA) aangenomen, die sinds 2 juli 1999 on-
der meer op de publieke sector van toepassing is.72 Ne-

                                                           
68. Cijfers van het survey van de US Merit Systems Protec-

tion Board (1984), geciteerd in BOVENS, 1998, 206. 
69. Ibid. 
70. J. VERMAAS e.a., o.c., 2001, 62. 
71. De Civil Service Code is van kracht vanaf 1 januari 

1996, zie http://www.cabinet-office.gov.uk/central/1999/ 
cscode.htm (dc 28 februari 2003). 

72. De Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA) wijzigt 
de Employment Rights Act 1996 (ERA). Zie J. BOWERS, 
J. MITCHELL EN J. LEWIS, Whistleblowing: the new Law, 
London, Sweet and Maxwell, 1999; D. LEWIS, “The Pu-
blic Interest Disclosure Act 1998”, Industrial Law Jour-
nal 1998, 325-330. Public Concern at Work, the Public 

derland kent voor de rijksoverheid sinds 1 januari 2001 
een Regeling ‘Procedure inzake het omgaan met een 
vermoeden van misstand’. Aanleiding waren verschil-
lende incidenten waardoor de verhouding tussen politiek 
en ambtenarij onder druk kwam te staan. De politiek re-
ageerde met een integriteitsbeleid, waarvan de regeling 
voor klokkenluiders een onderdeel vormt. Een wettelijke 
basis voor deze procedure is sinds kort in de Ambtena-
renwet opgenomen.73 Een laatste regeling die in de ver-
gelijking betrokken wordt, is het voorstel tot wijziging 
van het Personeelsstatuut van de ambtenaren bij de Eu-
ropese instellingen. Tegenwoordig wil Paul Van Buite-
nen nog nauwelijks herinnerd worden aan zijn actie die 
leidde tot het aftreden van de Commissie-Santer74, maar 

                                                                                             
Interest Disclosure Act 1998 – an introduction to the le-
gislation with authoritative notes on its provisions, section 
by section, Public Concern at work and Sweet and Max-
well, http://www.pcaw.co.uk, (dp 1998, dc 3 januari 
2003). Art. 191 ERA verklaart de meeste bepalingen uit 
de wet, waaronder de klokkenluidersregeling, van toe-
passing op Crown Employees, dus op de ambtenaren in 
ministeriële departementen. De Police Reform Act 2002 
breidde het toepassingsgebied van PIDA uit tot het poli-
tiepersoneel (inwerkingtreding is pas gepland voor 
2004). Zie voor de situatie vóór de introductie van 
PIDA: D. LEWIS, “Whistleblowers and Job security”, 
Modern Law Review 1995, 208-221. Voor een vergelij-
king tussen PIDA en Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en 
verschillende Australische stelsels, zie D. LEWIS, “Whis-
tleblowing at Work: on what principles should legisla-
tion be based?”, Industrial Law Journal 2001, 169-193; 
zie ook Appendix 8 in het geciteerde werk van Bowers 
c.s, 248-255. Zie voor een beknopte vergelijking tussen 
de stelsels in V.S., V.K., Canada, Nieuw-Zeeland en 
Zuid-Afrika: S. KAPLAN, “The International Emergence 
of legal protections for whistleblowers”, The Journal of 
Public Inquiry, Fall/Winter 2001, 37. 

73. Wet van 23 januari 2003 tot wijziging van de Ambtena-
renwet in verband met integriteit, Staatsblad, 2003, 60 
(inwerkingtreding: 1 mei 2003). Regeling procedure in-
zake het omgaan met een vermoeden van misstand, 
Staatscourant, 14 december 2000, nr. 243, 8 en twee 
wijzigingen: Staatscourant, 19 december 2001, nr. 246, 
11 en Staatscourant, 31 december 2002, nr. 249, 6. De 
Regeling voor het personeel van de rijksoverheid zal 
vervallen bij inwerkingtreding van de wet (art 5.1 van de 
Regeling). Aangenomen mag worden dat de rijksover-
heid dan echter een nieuwe regeling zal moeten uitvaar-
digen. Deze wet schrijft immers zelf geen procedure 
voor maar introduceert in de Ambtenarenwet de vereiste 
dat er “een procedure voor het omgaan met bij een amb-
tenaar levende vermoedens van misstanden binnen de 
organisatie waar hij werkzaam is” moet bestaan. Er 
wordt eveneens een nieuwe bepaling (in art. 125 Ambte-
narenwet) ingeschreven waarbij geldt: “de ambtenaar 
die te goeder trouw de bij hem levende vermoedens van 
misstanden uit volgens de procedure, bedoeld in (…), zal 
als gevolg van het uiten van die vermoedens geen nade-
lige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens 
en na het volgen van die procedure”. Een oppositiepartij 
ijverde voor een integrale wettelijke regeling i.p.v. een 
‘kapstokbepaling’. (Kamerstukken II 2001/2002, 27602, 
nr. 4, 16). In de mate dat de procedure een beperking zou 
instellen aan de wijze van melden (en instanties waar 
openbaarmaking kan), zou zij o.i. een niet-toegelaten in-
perking van de vrijheid van meningsuiting betekenen: 
het EVRM vereist hiervoor immers een regeling bij wet.  

74. Zie De Standaard, 28 december 2002. 
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het was ongetwijfeld een historische daad die mede de 
aanleiding vormde voor belangrijke administratieve her-
vormingen waaronder een klokkenluidersregeling.75 
Overigens is het niet onbelangrijk erop te wijzen dat ook 
supranationale organisaties, zoals de OESO76 en de Raad 
van Europa77, het ethisch handelen in het overheidsbe-
stuur – en de aandacht voor klokkenluiders als onderdeel 
hiervan – naar waarde schatten en hierover beleidsvoor-
stellen lanceren.78 
 De juridische omschrijvingen over wanneer er sprake 
is van klokkenluiden, zijn doorgaans preciezer dan de 
bekendmaking van ‘illegale, immorele of niet-legitieme 
praktijken’ waarover Near en Miceli het in de inleiding 
hadden. De Public Interest Disclosure Act slaat op elke 
openbaarmaking van een gegrond vermoeden dat een 
misdrijf, een schending van regelgeving of contractuele 
verbintenis, een gerechtelijke dwaling, een gevaar voor 
de gezondheid of veiligheid van elk individu of schade 
aan het milieu, zich heeft voorgedaan, voordoet of zal 
voordoen. Bovendien dekt de wet ook het bewust ach-
terhouden van informatie over één van deze zaken (‘co-
ver-up’).79 In de Nederlandse procedure vinden we na-
genoeg dezelfde termen terug.80 De (voorgestelde) 
toevoeging aan het Personeelsstatuut van de ambtenaren 
van de Europese Gemeenschap vermeldt ‘onwettige ac-
tiviteiten, inclusief fraude en corruptie, die de belangen 
van de EG schaden’ of ‘ernstig plichtsverzuim’ van een 
ambtenaar. Gevoelige domeinen, zoals milieu en ge-
zondheid, worden hier onvermeld gelaten.81 Wanbeheer, 
machtsmisbruik of verspilling van overheidsgelden wor-
den, in tegenstelling tot de Amerikaanse klokkenluiders-

                                                           
75. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging 

van het statuut van de ambtenaren van de Europese Ge-
meenschappen en van de regeling welke van toepassing 
is op andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, 
COM (2002) 213, PB C 26 november 2002, afl. 291 E, 
33 (zoals aangenomen door de Commissie op 24 april 
2002). Het Europees Parlement amendeerde het voorstel 
in zijn zittingen van 18 en 27 maart en 19 juni 2003. Dit 
voorstel is, na advies van het Europees Parlement, goed 
te keuren door de Raad van de Europese Unie. Eenmaal 
aangenomen, is dit van toepassing voor de ambtenaren, 
werkzaam bij de  instellingen en de organen van de Eu-
ropese Gemeenschappen, EGKS en Euratom. 

76. 1998 Recommendation of the OECD-Council on im-
proving ethical conduct in the Public Service, including 
principles for managing ethics in the Public Service 
(aangenomen op 23 april 1998). 

77. Art. 9 van de Civil Law Convention on corruption (Raad 
van Europa, ondertekend door België op 8 juni 2000): 
“Each Party shall provide in its internal law for appro-
priate protection against any unjustified sanction for 
employees who have reasonable grounds to suspect cor-
ruption and who report in good faith their suspicion to 
responsible persons or authorities”. 

78. Voor een diepere analyse van de besproken stelsels, zie: 
F. ORNELIS, “Wordt spreken dan toch goud? Over klok-
kenluiders en de vrijheid van meningsuiting”, in 
B. HUBEAU en M. ELST, Democratie in ademnood? Over 
legitimiteit, legitimatie en verfijning van de democratie, 
Brugge, die Keure/Van Halewyck, 2002, 144-175.   

79. Art. 43 B Employment Rights Act 1996 (waarin de 
PIDA is opgenomen, hierna afgekort als: ERA). 

80. Zie art. 1.1 van de Regeling Procedure inzake het om-
gaan met een vermoeden van misstand.  

81. Zie de nieuwe art. 22bis en 22ter van het voorstel tot wij-
ziging van het personeelsstatuut van de EU-ambtenaren. 

regeling voor federale ambtenaren, niet expliciet ver-
meld in de Britse, Nederlandse en Europese regeling.82  
 De regelingen verschillen ook inzake het al dan niet 
formuleren van de voorwaarde dat het klokkenluiden 
moet gaan over een onregelmatigheid die het individueel 
belang van de werknemer overstijgt. In tegenstelling tot 
de Europese regeling, kennen de Engelse en Nederlandse 
legale definities ook aan openbaarmakingen over onre-
gelmatigheden in de contractuele relatie tussen werkne-
mer en werkgever bescherming toe, omdat dit inbegre-
pen is in de schending van een contractuele verbintenis.83 
In een wetsvoorstel voor de Nederlandse Tweede Kamer 
daarentegen, wordt het algemeen belang uitdrukkelijk als 
voorwaarde vermeld.84  
 Sommige regelingen sluiten de bescherming uit wan-
neer over minder ernstige feiten de klok geluid wordt. 
Dit sluit aan bij de empirische vaststelling, vermeld in 
onderdeel 2.1.2, dat de ernst van de onregelmatigheid 
een invloed heeft op de beslissing om al dan niet de klok 
te luiden. Zo hanteert bijvoorbeeld de Amerikaanse wet85 
termen als ‘gross mismanagement, gross waste of funds, 
(…) substantial and specific danger to public health and 
safety’. Een echo klinkt in de Nederlandse regeling door, 
met kwalificaties als ‘een ernstig strafbaar feit’, ‘een 
grove schending van regelgeving of beleidsregels’, ‘een 
groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of 
het milieu’.86 Ook in het voorstel van de Europese 
Commissie is er sprake van ernstig plichtsverzuim.87 
Kwalificaties als ‘ernstig’ of ‘grof’, die afwezig zijn in 
PIDA88, dreigen de mentale drempel al van bij het begin 
te verhogen. Een restrictieve definitie kan tot contrapro-
ductieve discussies89 aanleiding geven en op termijn het 

                                                           
82. Civil Service Reform Act, § 2302, (b) 8. Bowers e.a. 

schrijven dat deze meer elastische concepten waarschijn-
lijk onder de definitie van ‘misdrijf’ vallen, zodat de re-
geling in het Verenigd Koninkrijk niet verschilt (J. BO-
WERS, J. MITCHELL en J. LEWIS, o.c., 21). 

83. Een arbeidsrechtbank oordeelde dat een beweerde schen-
ding van de arbeidsovereenkomst, doordat de werknemer 
voortaan zijn werkgever moest verwittigen op het einde 
van de arbeidstijd, noch door de letter noch door de geest 
van PIDA beschermd wordt. In beroep werd dit oordeel 
hervormd, omdat dit kan begrepen worden als ‘a failure 
to comply with a legal obligation’ (art. 43B, (1), litt. b 
ERA), waarvan de openbaarmaking door PIDA be-
schermd wordt (zie: Employment Appeal Tribunal 
London, 5 juli 2002, Parkins v Sodexho (EAT/1239/00), 
http://www.employmentappeals.gov.uk, overwegingen 
13 e.v. (dc 3 maart 2003).     

84. Zie het wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid van Gent 
(cf. voetnoot 42): “De vorige leden [over de geheimhou-
dingsplicht van de werknemer] zijn niet van toepassing 
indien de werknemer in redelijkheid kan menen dat het 
algemeen belang de openbaarmaking van gedachten of 
gevoelens (…) of de bekendmaking van bijzonderheden 
(…) noodzakelijk maakt” (nieuw art. 660 b B.W.). Zie 
ook de Engelse common-law-traditie met uitzonderingen 
op de geheimhoudingsplicht indien ‘in the public inte-
rest’. 

85. Civil Service Reform Act, § 2302, (b) 8. 
86. Art. 1.1 van de regeling.  
87. Voorstel van een nieuw art. 22bis. 
88. Tenzij in de omschrijving voor een ‘disclosure of excep-

tionally serious failure’ (art. 43H ERA). 
89. Zie de discussie in de Nederlandse Tweede Kamer, waar 

parlementsleden het begrip ‘misstand’ zo ruim mogelijk 
willen interpreteren, hierin echter niet bijgetreden door 
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nuttig effect van procedure en bescherming ondergraven. 
Een ruimere definitie laat toe dat de aandacht gaat naar 
de kern van de zaak, met name of er een wantoestand is 
en hoe die aan te pakken. Een andere aanpak is de be-
scherming niet te laten afhangen van welke definitie 
voor de onregelmatigheid ook, maar te bepalen dat er 
een zwaarder wegend maatschappelijk belang in het ge-
ding moet zijn. Een dergelijke bepaling ligt trouwens in 
het verlengde van de common-law-principes: het princi-
pe van geheimhouding en loyaliteit tussen werkgever en 
werknemer kan terecht opzijgezet worden indien dit voor 
‘a just cause or excuse’ of ‘in the public interest’ ge-
beurt.90 
 In dit onderdeel is de focus gericht op de rapporte-
ringskanalen en de rechtsbescherming. Beide aspecten 
zijn wezenlijke onderdelen van een klokkenluidersrege-
ling. Ze zijn ook onderling verbonden: de klokkenluider 
zal maar een beroep kunnen doen op de bescherming uit 
die regeling indien hij de voorgeschreven procedure en 
de voorwaarden in acht genomen heeft.  

1. Rapporteringskanalen 

Tussen de regelingen zijn er duidelijke verschillen wat 
betreft het aantal en de aard van de rapporteringskanalen 
en wat betreft de voorwaarden om via een bepaalde weg 
een onregelmatigheid te melden. In een eerdere analyse 
werd een onderscheid gemaakt tussen open en gesloten 
stelsels.91  
 In een open stelsel heeft de klokkenluider de moge-
lijkheid om bij gelijk welke, zelf gekozen, instantie of 
persoon de onregelmatigheid aan te klagen. Voorbeelden 
van dergelijke regelingen zijn de Amerikaanse federale 
wet en de Britse PIDA. Toch is er een uitgesproken ver-
schil: PIDA koppelt de externe melding aan een resem 
voorwaarden en biedt dit kanaal in de regel92 pas als een 
laatste forum aan, na een interne melding en/of melding 
bij een toezichthouder. Het unieke kenmerk van de Ame-
rikaanse wet is dat een melding bij gelijk welk kanaal di-
rect beschermd is.93  

                                                                                             
de regering. Kamerstukken II 2001/02, 27.602, nr. 4, 
p.10 en nr. 5, p. 14). Verhulp stelt dat de aard van de 
misstand niet elke melding overbodig maakt, maar wel 
invloed heeft op de wijze van melding (E. VERHULP, 
“Bij de geboorte van de eerste (ambtelijke) klokkenlui-
dersregeling”, SMA, april 2001, 128). Interessant is de 
opwerping over kleinere onregelmatigheden die “mis-
schien niet alle ophef waard lijken te zijn, maar tegelij-
kertijd wel langzaam bijna onopgemerkt doordringen in 
de cultuur van een organisatie. Uiteindelijk kan dit tot 
onacceptabele gevolgen leiden.” (Hand. Eerste Kamer 
2002-03, 21 januari 2003, 15-490). 

90. Dit principe duikt voor het eerst op in 1857 en wordt 
door Lord Denning in Initial Services v. Putterill (1968, 
1 QB 396) opnieuw gehanteerd: melding kan, ondanks 
een vertrouwelijkheid van de gegevens, voor ‘any mis-
conduct of such a nature that it ought in the public inte-
rest to be disclosed to others’. Zie J. BOWERS, 
J. MITCHELL, J. LEWIS, Whistleblowing: the new law, 
London, Sweet and Maxwell, 1999, 58-77. Zie ook het 
Nederlandse wetsvoorstel, art. I, A, eerste lid (cf. supra). 

91. Zie F. ORNELIS, l.c., 164-166. 
92. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen, zie infra, bij 

rechtsbescherming. 
93. S. KAPLAN, l.c., 38. 

 De gesloten stelsels staan enkel een melding toe bij 
een uitdrukkelijk vermelde instantie of persoon. Ook hier 
zijn mengvormen mogelijk, met striktere procedurere-
gels en een variërend aantal rapporteringskanalen. Hoe 
logisch een interne melding in de regel als eerste stap 
ook is, al te veel de nadruk leggen op dit kanaal en de 
toegang tot andere fora beperken, is ongewenst. Het kan 
tot de indruk leiden dat, eerder dan het klokkenluiden te 
beschermen, de procedure als doel heeft de vuile was 
binnen te houden. De Nederlandse regeling en de Civil 
Service Code hebben maar een beperkt aantal fora, de 
voorgestelde wijziging van het Personeelsstatuut bij de 
EU is iets ruimer. Dit betekent echter niet dat melding 
bij andere instanties per definitie uitgesloten is. Het wil 
wel zeggen dat de klokkenluider zich in dat geval be-
roept op zijn vrijheid van meningsuiting, en niet op de 
procedure. De klokkenluider kiest dan zelf het ogenblik, 
de wijze en het forum. Cruciale vraag is dan of hij zich 
terecht op vrijheid van meningsuiting beroept om een 
wantoestand aan de grote klok te hangen en dus naar par-
lementsleden, media, … te stappen. Of een klokkenlui-
der de rechtsbescherming bij een andere openbaarma-
king, dan die voorgeschreven door de procedure, totaal 
verliest, hangt ervan af of hij zorgvuldig te werk is ge-
gaan. Hem rechtsbescherming ontzeggen, enkel en alleen 
omdat hij de procedure niet volgde, gaat tegen het grond-
recht in. Er moet een concrete toets op zorgvuldigheid 
gebeuren, hoger werden hiervoor al enkele spelregels 
voorgesteld.94 
 Zoals in de inleiding al werd aangegeven, verstaan we 
onder klokkenluiden ook een interne melding. In de drie 
Europese stelsels wordt dit als eerste forum aangeduid. 
Een Nederlandse klokkenluider meldt een misstand eerst 
aan zijn diensthoofd, in de Europese instellingen kan dit 
bijkomend aan de directeur-generaal.95 De PIDA stelt 
aan de melding aan de werkgever minder voorwaarden 
dan bij openbaarmaking aan andere instanties. Bij mel-
ding aan de werkgever of (voor ambtenaren) aan de mi-
nister geldt enkel de eis van goede trouw. Uiteraard geldt 
steeds de eis dat de klokkenluider redelijkerwijze op de 
correctheid van de melding vertrouwt.96 De redenen voor 
de voorrang van de melding aan de werkgever (onmid-
dellijke hiërarchie) liggen voor de hand: men wil op de 
eigen verantwoordelijkheid en capaciteit rekenen om het 
eigen huis in orde te houden, vermijden dat het vertrou-
wen in het overheidsoptreden wordt aangetast en respect 
bewaren voor de ministeriële en ambtelijke verantwoor-
delijkheid.97  
 Een rapport voor de OESO benadrukt het belang van 
een alternatief meldingskanaal: “(…) organisations rea-

                                                           
94. Zie supra, deel 2.2.; zie hierover de Memorie van Toe-

lichting bij de Nederlandse regeling, punt 6, en Kamer-
stukken II 2001/02, 27602, nr. 5, 22. 

95. Art. 2.1. van de Nederlandse regeling, art. 22bis, eerste 
lid van het EG-voorstel. 

96. Deze eis ligt besloten in de definitie van een qualifying 
disclosure (art. 43 B ERA). De goede trouw zit vervat in 
art. 43 C en 43 E ERA (t.o.v. werkgever en minister). De 
werkgever kan in een eigen procedure ook een andere 
persoon aanduiden voor een eerste melding. 

97. Zie b.v. de verantwoording in de bespreking van de wij-
ziging van de Nederlandse Ambtenarenwet in Kamer-
stukken II 1999/00, 26800 VII, nr. 2, p. 2 en Kamerstuk-
ken II 2000/01, 27602, nr. 3, p. 9. Kritisch hierover is 
J.M. DE MEIJ, l.c., 418-420. 
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lised that their managers would have a monopolistic 
control over the information which went to those higher 
up. As with any monopoly, one weak link – be it a cor-
rupt, lazy, sick or incompetent person – would break the 
communication chain and stop those in charge receiving 
information which could be critical to the organisa-
tion”.98 Vandaar dat alternatieve rapporteringskanalen 
uitgetekend zijn. De melding aan de departementale ver-
trouwenspersoon staat in het Nederlandse systeem op ge-
lijke hoogte als de melding aan het diensthoofd. Een Eu-
ropees ambtenaar kan, in plaats van zijn diensthoofd of 
directeur-generaal, evenzeer opteren voor de secretaris-
generaal of het Europees Bureau voor Fraudebestrijding. 
P. Van Buitenen heeft twijfels hierbij: het bureau voor 
fraudebestrijding had volgens hem beter een plaats ge-
kregen bij de Rekenkamer dan bij de Commissie.99 Een 
op de betrokken sector toezichthoudende instantie (‘re-
gulator’ of ‘prescribed person’) is in het Engelse stelsel 
een volwaardig alternatief voor de chef, al wordt wel een 
additionele voorwaarde gesteld: de klokkenluider moet 
op redelijke gronden geloven dat zijn informatie in es-
sentie waar is.100 Hierdoor ligt de drempel wel hoger dan 
in de twee andere stelsels. Voor Gobert en Punch is het 
twijfelachtig of deze overheersende voorkeur voor de in-
terne melding in de PIDA wel altijd in het algemeen be-
lang is. Het is waarschijnlijk dat een onderzoek door een 
toezichthouder de onregelmatigheid in een bredere con-
text plaatst. Er zal vermoedelijk ook strikter toegezien 
worden op de implicaties en de uitvoering dan het geval 
zou zijn bij een interne melding.101  
 In Nederland staat uiteindelijk de toegang tot de Com-
missie Integriteit Rijkspersoneel open. Dit is het enige 
externe orgaan dat aangeduid wordt, waardoor dit stelsel 
veel trekken heeft van de (voor klokkenluiders nauwe-
lijks werkzame) Britse Civil Service Code.102 De Neder-
landse klokkenluider kan zich tot deze beroepsinstantie 
richten indien hij het niet eens is met het standpunt dat 
hem is meegedeeld, of indien hij geen antwoord kreeg 
binnen acht weken of binnen de (hiervan afwijkende) 
opgegeven termijn, of indien de opgegeven termijn hem 
‘gelet op alle omstandigheden’ onredelijk lang lijkt. De-
ze onafhankelijke commissie van 3 leden onderzoekt de 
ontvankelijkheid en gegrondheid van de meldingen.103 
De commissie heeft toegang tot alle inlichtingen die zij 
voor haar onderzoek nodig acht en waarborgt, van haar 

                                                           
98. X, OECD Labour/Management Programme, Whistle-

blowing to combat corruption, (PAC/AFF/LMP (2000)1, 
OECD, Paris, 1999, 13. 

99. P. VAN BUITENEN, Strijd voor Europa, Leuven, Van 
Halewijck, 1999, 249. 

100. Art. 43F (1)b ii ERA. Voor de commentatoren is de 
draagwijdte van de eis, afgezet tegen de algemene ‘rea-
sonable belief-’vereiste, niet volledig duidelijk. (J. GO-
BERT en M. PUNCH, l.c., 43; J. BOWERS, J. MIT-
CHEL en J. LEWIS, o.c., 31, 34). 

101. J. GOBERT en M. PUNCH, l.c., 43. 
102. Voor een onderbouwing van deze kritiek, zie een onder-

zoek van de jaarverslagen van het beroepsorgaan van de-
ze Code, geciteerd in F. ORNELIS, l.c., 170, voetnoot 
132. 

103. Onontvankelijk is een melding, indien de melding niet 
slaat op een misstand zoals gedefinieerd, indien betrok-
kene niet kan aantonen dat hij eerst intern gemeld heeft 
(behoudens infra vermelde uitzondering), of wanneer de 
redelijke termijn nog niet verstreken is. 

kant, het vertrouwelijke karakter van de verstrekte gege-
vens. Zij brengt haar bevindingen in een gemotiveerd 
advies aan de secretaris-generaal uit, met een kopie aan 
de meldende ambtenaar. Dit advies wordt in beginsel104 
ook in een geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt. Er 
was in de Tweede Kamer heel wat te doen over de vraag 
of deze commissie ook rechtstreeks kan worden aange-
sproken, zonder eerst de interne wegen te bewandelen. 
De regering heeft, als antwoord op een parlementaire 
motie, op 8 november 2002 aanvaard dat wanneer 
zwaarwegende belangen de interne melding in de weg 
staan, een rechtstreeks beroep op de commissie mogelijk 
is.105 
 De Commissie-Prodi heeft de aanbevelingen van de 
commissie van onafhankelijke experts opgevolgd om een 
extern kanaal (een ‘veiligheidsventiel’) toe te voegen in-
dien de instelling de zaak niet binnen een redelijke ter-
mijn afhandelt. In dat geval kan de Europese ambtenaar 
naar keuze de voorzitters van de Commissie, de Raad, de 
Rekenkamer, het Parlement of de ombudsman aanspre-
ken en hen op de onregelmatigheid wijzen. Vooraleer hij 
deze stap kan zetten, moet hij de misstand bij zijn instel-
ling of het Bureau voor Fraudebestrijding hebben ge-
meld en deze een redelijke tijd hebben gegeven om dit te 
onderzoeken en actie te ondernemen.106 
 Zoals bekend, beperkt PIDA de externe melding niet 
tot met name aangeduide instanties of personen. De ‘wi-
der disclosure’ kan dus zowel slaan op een mededeling 
aan een journalist107, de politie, een parlementslid, een 
belangenvereniging enz. Aan deze melding zijn wel 
strikte voorwaarden gekoppeld, die enerzijds vereisen 
dat het, alle concrete omstandigheden van de zaak in 
acht genomen, redelijk was om extern te melden108, en 
anderzijds dat de werkgever en/of toezichthouder vooraf 
geraadpleegd werd. Wat de redelijkheidseis betreft, kan 
een externe melding in de gegeven omstandigheden on-
redelijk zijn, hoewel de misstand waar kan zijn.109 De 
wet bevat ook enkele mogelijkheden om van de voor-
waarde van voorafgaande interne melding af te wijken. 
Zo kan een openbaarmaking direct bij een externe in-
stantie gebeuren indien de werknemer in redelijkheid 
kan vermoeden dat er represailles zullen volgen. Even-
eens kan dat indien het waarschijnlijk is dat bewijsmate-
riaal zal verdwijnen bij een openbaarmaking aan de 

                                                           
104. Tenzij wanneer zwaarwegende belangen zich hiertegen 

verzetten. De openbaarmaking geschiedt trouwens op 
kosten van het ministerie. 

105. Kamerstukken II 2002/03, 418 en Kamerstukken I 
2002/2003, nr. 72. Deze wijziging werd gepubliceerd in 
de Staatscourant van 31 december 2002, nr. 249, 6. 

106. Naast de eis dat hij een redelijke tijd moet gelaten heb-
ben, moet hij te goeder trouw zijn en in redelijkheid er-
van uitgaan dat de informatie ‘substantially true’ is 
(art. 22ter). 

107. Zie b.v. de zaak Mounsey v. Bradford NHS Trust (2002, 
te consulteren op http://www.pcaw.co.uk/policy_pub/ 
case_summaries.html, een overzicht PIDA-cases van 
Public Concern at Work): een tv-interview, als reactie op 
media coverage die haar collega zwartmaakte, is een be-
schermde openbaarmaking. 

108. Zie hoger, bij onderdeel 2.2. 
109. J. GOBERT en M. PUNCH, l.c., 45. 
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werkgever.110 Uiteraard kan een externe melding indien 
dezelfde informatie voordien was aangemeld bij werk-
gever of toezichthouder.111 Een uniek kenmerk van de 
Britse regeling is dat bij een uitzonderlijk ernstige onre-
gelmatigheid, de voorafgaande melding aan de werkge-
ver en/of toezichthouder eveneens vervalt.112 Wél wordt 
in zo’n geval de redelijkheidstoets vooral toegespitst op 
de persoon of instantie aan wie gemeld wordt.  
 De OESO-Raad nam in 1998 twaalf aanbevelingen 
aan ter verbetering van ethisch gedrag in de openbare 
dienst.113 Een van de aanbevelingen luidde dat er toe-
gang moet zijn tot begeleiding bij ethische problemen. In 
Nederland is de departementale vertrouwenspersoon niet 
enkel een alternatief meldingskanaal, maar staat hij de 
potentiële klokkenluider eveneens met advies bij. Dit zal 
de vertrouwenspersonen voor de uitdaging plaatsen om 
het integriteitsthema op de agenda te plaatsen.114 Daar-
naast zijn ook binnen de vakbond getrainde adviseurs ac-
tief.115 De Europese Commissie stelt een onafhankelijk 
adviespunt in het vooruitzicht, dat de ambtenaar bijstaat 
om na te gaan of aan de voorwaarden van een bescherm-
de melding voldaan zijn. Het is enigszins verrassend te 
lezen – zeker in het licht van de ontstaansgeschiedenis 
van de regeling – dat de Commissie ambtenaren die van 
misbruiken beschuldigd worden, ter hulp zal komen, ook 
in het geval het klokkenluiden gerechtvaardigd blijkt te 
zijn. Bovendien kan de persoonlijke aansprakelijkheid 
van de klokkenluider t.o.v. derden in het geding zijn, 
zelfs al zou een externe melding gerechtvaardigd zijn.116 
Het ontbreken van een adviesstructuur in de PIDA is, 
ondanks de complexiteit, bekritiseerd, ook al staat het 
een potentiële klokkenluider vrij om juridisch advies in 
te winnen.117 

2. Rechtsbescherming 

Klokkenluiders beschermen, veronderstelt minimaal dat 
represailles voorkomen of ongedaan worden gemaakt. 

                                                           
110. Art 43 G, 2, litt. a en b (bij verdwijnen van bewijsmate-

riaal is er nog als voorwaarde gesteld dat er geen toe-
zichthoudende instantie bestaat) ERA. 

111. Art 43 G, 2, litt. c. ERA. 
112. Dit is een ‘disclosure of exceptionally serious failure’ 

(art. 43 H ERA). 
113. 1998 Recommendation of the OECD-Council on im-

proving ethical conduct in the Public Service, including 
principles for managing ethics in the Public Service 
(aangenomen op 23 april 1998).   

114. G.J. DE HOSSON, “Vertrouwenspersoon en bestuurlijke 
integriteit, over de opvang van quasimodo’s in ambtelij-
ke organisaties”, Bestuurswetenschappen 1995, 447-456. 
J. MAESSCHALCK, “Het instrumentarium voor een in-
tegriteitsbeleid in de federale en Vlaamse overheid”, 
VTOM 2002, nr. 1, 16. 

115. Zie b.v. de FNV-brochure “Vrijheid van meningsuiting 
voor werknemers, met tips voor klokkenluiders”, Am-
sterdam, 2001, 48. 

116. Consultative Document “Raising Concerns about serious 
wrongdoing”, Communication from Mr. N. Kinnock to 
the Commission, 29 november 2000, SEC (2000), 
2078/6, 11-12. 

117. D. LEWIS, “The Public Interest Disclosure Act”, Indus-
trial Law Journal 1998, (325), 326. Volgens art. 43D 
ERA wordt de eis van goede trouw logischerwijze niet 
gesteld wanneer een werknemer juridisch advies inwint 
over een vermoeden van onregelmatigheid.  

Rechtsbescherming, in zijn ruimere betekenis, impliceert 
dat de procedure een onafhankelijk, deskundig, snel en 
daadkrachtig onderzoek moet toelaten. Ten slotte kunnen 
heldere regels een gunstige impact hebben op de voor-
spelbaarheid en dus op het aantal openbaarmakingen. 
Het belang van een zo sluitend mogelijke rechtsbe-
scherming valt nauwelijks te onderschatten: het is de 
ruggengraat én achillespees van een klokkenluiderspro-
cedure. 
 De regelingen klinken unisono en overtuig(en)d: de 
klokkenluider mag geen enkel nadelig gevolg van zijn 
actie ondervinden, voorzover hij de procedure heeft ge-
volgd.118 In de commentaren klinkt herhaaldelijk door 
dat klokkenluiden ‘a safe and acceptable alternative to 
silence or leaking of information’119 zou moeten zijn. De 
Nederlandse Raad van State merkt met wijze nuchter-
heid over de impact van het recht op: “Daar komt bij dat 
één van de garanties die aan een klokkenluider zou wor-
den geboden, namelijk dat hij geen nadeel mag onder-
vinden van zijn actie, slechts van betrekkelijke betekenis 
kan zijn. Indien in de betrokken bestuursorganisatie een 
cultuur heerst waarin kritiek in beginsel als een normaal 
verschijnsel wordt gezien, waarvan onder omstandighe-
den kan worden geleerd, is de bepaling niet echt nodig; 
wordt kritiek daarentegen veeleer als bedreigend gezien, 
dan kan de voorgestelde bepaling wellicht dreigende 
disciplinaire sancties op korte termijn voorkomen, maar 
over de carrièrekansen van de betrokkenen moet men 
zich geen illusies maken zolang er geen cultuuromslag 
heeft plaatsgehad”.120 Al moet worden erkend dat het 
recht beter opgewassen is tegen represailles in de forme-
le dan in de informele sfeer, dan nog is te veel relativis-
me gevaarlijk. Het zou wel bijzonder cynisch zijn om 
wel heldere rapporteringskanalen in te stellen, maar de 
rechtsbescherming van een organisatiecultuur te laten 
afhangen. Volgende elementen van rechtsbescherming 
worden besproken:  
1) Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn opdat de 

klokkenluider beschermd zou zijn? 
2) Tegen welke soort nadelen is er bescherming en waar-

in bestaat de bescherming? 
3) Hoe wordt het verband tussen klokkenluiden en repre-

sailles bewezen? 
4) Rechtsbescherming sensu lato. 

a) Voorwaarden voor rechtsbescherming 

Een klokkenluider kan in de drie bestudeerde stelsels 
zich maar op de bescherming van de wet beroepen, naast 
het correct volgen van de procedure, indien hij te goeder 
trouw handelt.121 Goede trouw staat dan voor een eerlijke 

                                                           
118. Art. 4.1, lid 1 van de Regeling en art. 125, punt 4 van de 

Ambtenarenwet (Nl); art. 22bis, lid 3 en 22ter, lid 1 
(EU); art. 47B ERA (“a worker has the right not to be 
subjected to any detriment by any act, or any deliberate 
failure to act, by his employer done on the ground that 
the worker has made a protected disclosure”). 

119. OECD Labour/Management Programme, Whistleblow-
ing to combat corruption, (PAC/AFF/LMP (2000) 1, 
OECD, Paris, 1999, 11 e.v. 

120. Kamerstukken II 2000/01, 27602, B, 1-2.  
121. Art. 4.1 Nederlandse regeling: “Betrokkene (…) wordt op 

geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg 
van het melden, voor zover hij te goeder trouw handelt 
en geen persoonlijk gewin heeft bij de misstand of de 
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melding, zonder bijbedoelingen als wrok, vergelding, 
verlangen naar publiciteit of wegens een persoonlijke 
agenda.122 In sommige gevallen wordt hieraan toege-
voegd dat hij er geen persoonlijk voordeel mag uit ha-
len.123 Zoals 2.1.1. al vermeld, willen deze voorwaarden 
het sterke engagement voor de publieke zaak bevestigen 
en vermijden dat de regeling een toevluchtsoord wordt 
voor querulanten of machiavellisten. Toch moet gewaar-
schuwd worden voor een overtrokken verwachting: de 
goede trouw en het persoonlijk gewin zijn uiteraard ab-
stracte begrippen, die geen harde afbakening vooraf 
kunnen garanderen, maar zich verder door de casuïstiek 
zullen ontwikkelen. Het is onvermijdelijk zo dat wat 
voor de ene rechter (of werkgever, toezichthouder, jour-
nalist) een bewijs (of aanwijzing) van goede trouw 
vormt, dat niet noodzakelijk zo zal zijn voor een andere 
rechter. Lewis plaatst vraagtekens bij het nut van deze 
eis, omdat deze potentiële klokkenluiders kan afschrik-
ken. Bovendien is hij van oordeel dat het motief irrele-
vant is, zolang onregelmatigheden maar worden ge-
meld.124 Ook Tweede-Kamerlid van Gent vreest dat deze 
eis werknemers ervan kan weerhouden belangrijke ont-
hullingen te doen.125 Gobert en Punch zijn zelfs ronduit 
sceptisch over deze voorwaarde. Het motief is vaak een 
complex geheel van factoren, waarvan sommige enkel in 
het belang van de klokkenluider (b.v. bescherming tegen 
een dreigend ontslag) zijn. Kwade trouw valt moeilijk 
aan te tonen, en dus geeft een klokkenluidersregeling 
munitie aan ontevreden of incompetente werknemers 
om, via een beroep op de wet, de onderneming onder 
druk te zetten en met een gunstige financiële regeling te 
verlaten.126 Bowers e.a. zien dan weer weinig verschil 
met de common law, omdat lekken en ‘cheque book 
journalism’ een inbreuk blijven vormen op de loyali-
teitsplicht tegenover de werkgever.127 Enkele recente ca-
ses over de toepassing van PIDA leren dat de rechters 

                                                                                             
melding ervan”. Art 22bis, lid 3 EC-statuut: “de ambte-
naar mag geen nadelige gevolgen ondervinden van het 
feit dat hij gegevens (…) heeft meegedeeld, op voor-
waarde dat hij (…) te goeder trouw heeft gehandeld”. 
De vereiste van ‘good faith’ is terug te vinden in meldin-
gen bij de verschillende rapporteringskanalen in de 
PIDA (art. 43 C, E, F, G en H van de Employment 
Rights Act). 

122. J. BOWERS, J. MITCHELL, J. LEWIS, o.c., 26. 
123. Voor de ‘wider disclosures’ (art. 43 G ERA) en de uit-

zonderlijk ernstige meldingen (art. 43 H ERA) wordt de 
vereiste ‘not for purposes of personal gain’ toegevoegd. 

124. D. LEWIS, “Whistleblowing at Work: on what princi-
ples should legislation be based?”, Industrial Law Jour-
nal 2001, (169), 173. 

125. De vereiste van goede trouw wordt in haar voorstel niet 
als zelfstandige eis geformuleerd, maar is al in de mate-
riële en formele zorgvuldigheidseisen verwoord. Zie de 
Memorie van Toelichting bij haar voorstel, punt 3.2. 
Kamerstukken II 2002/03, 28990, nr. 3, 16. 

126. J. GOBERT en M. PUNCH, “Whistleblowers, the Public 
Interest and the Public Interest Disclosure Act 1998”, 
Modern Law Review, Vol. 63, 2000, (25), 41 en 49. Zij 
betwijfelen nog sterker of het wel verstandig is deze ver-
eiste te hanteren bij meldingen aan toezichthoudende or-
ganen. Door direct naar deze instantie te stappen en zo 
inbreuk te plegen op de loyaliteitseis is de goede trouw 
t.o.v. de werkgever al wat ‘uitgerokken’; deze goede-
trouwvereiste herhalen, heeft weinig zin.  

127. J. BOWERS, J. MITCHELL, J. LEWIS, o.c., 77. 

zich niet om de tuin laten leiden. Een melding om druk 
uit te oefenen voor een loonsverhoging128, een open-
baarmaking ‘to achieve his own ends to be appointed as 
sales adviser and as a crude form of bullying tactics, to 
secure his own way in relation to other fellow employees 
that he believed should have been disciplined,’129 een 
melding om de aandacht af te leiden van eigen tekort-
komingen130 of een sterk overtrokken bezorgdheid zon-
der enige feitelijke zekerheid131, zijn alle openbaarma-
kingen die niet te goeder trouw zijn gemaakt.  
 Een ander aspect dat appelleert aan de verantwoorde-
lijkheid van de klokkenluider, is het uitsluiten van ano-
niem klokkenluiden. De Britse regeling bevat hierover 
geen voorschrift, al kunnen Gobert en Punch zich moei-
lijk voorstellen dat anoniem klokkenluiden door de 
rechtbanken onder de goede trouw gecatalogeerd zal 
worden.132 Lewis argumenteert dat het verband tussen 
openbaarmaking en schade door represailles moeilijk 
aantoonbaar is bij anoniem klokkenluiden.133 Impliciet 
wordt van het idee uitgegaan dat de klokkenluider zich 
bekend maakt aan de instantie waar hij de openbaarma-
king doet.134 Of anonimiteit in alle gevallen uitgesloten 
is, valt naar ons oordeel niet in de regelingen te lezen. 
De Amerikaanse ervaring135 toont aan dat een aantal 
klokkenluiders pas tot openbaarmaking overgaat als deze 
modaliteit bestaat. Een element dat bij de beoordeling 
van de goede trouw ook aan de orde kan komen, is de 
vraag naar bescherming wanneer de klokkenluider ge-
deeltelijk zelf betrokken is bij de misstand. De Neder-
landse Minister van Binnenlandse Zaken136 zegt de 
rechtsbescherming in zo een geval niet toe. 
 De regelingen voor klokkenluiders hebben gemeen-
schappelijk dat zij een minimale feitelijke basis voor het 
vermoeden van onregelmatigheid vereisen. Van de klok-
kenluider wordt niet verwacht dat hij, als een onderzoe-
ker, een volledig onderzoek heeft uitgevoerd. Aan het 
andere uiteinde staan de illusoire beschuldigingen, die 
niet op feiten steunen.137 Daarom hanteren de regelingen 

                                                           
128. Aziz v Muskett & Tottenham Legal Advice Centre 

(2001), ongepubliceerd, samenvatting te consulteren op 
http://www.pcaw.co.uk/policy_pub/case_summaries.html. 

129. Gulwell v Consignia (2002), ongepubliceerd, ibid. 
130. Hassan v YAFA (2001) ongepubliceerd, ibid. 
131. PC v CCC (2002), ongepubliceerd, ibid. 
132. J. GOBERT en M. PUNCH, l.c., 41. 
133. D. LEWIS, o.c., 2001, 187. In de zaak Eastelow v. Tay-

lor (2001, te consulteren op http://www.pcaw.co.uk/ 
policy_pub/case_summaries.html) wees de arbeidsrecht-
bank de eis tot beschermde openbaarmaking van Easte-
low af. Haar ontslag had niks te maken met de (ver-
meende) onregelmatigheden die zij anoniem gemeld had 
aan de sociale inspectie.  

134. Vnl. door een beroep op de loyauteit van de ambtenaar 
verwijst o.a. de Nederlandse regeling naar het melden 
‘met open vizier’. Slechts één keer, als obiter dictum, 
heeft de minister gesteld dat een klacht niet anoniem kan 
worden ingediend (Hand. Eerste Kamer 2002/2003, 
21 januari 2003, 15-487). 

135. Cf. supra deel 3.1.1. 
136. Kamerstukken I 2002/03, 27602, nr. 72, 5. 
137. Voor een Europeesrechtelijk voorbeeld: Hof Mensen-

rechten, arrest De Diego Nafra/Spanje van 14 maart 
2002, http://hudoc.echr.coe.int. De interne rechter oor-
deelde dat de zware beschuldiging van onregelmatighe-
den, begaan door leidinggevende personeelsleden van de 
Nationale Bank van Spanje, elke feitelijke grond miste. 
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formules als ‘gedragingen die een aanwijzing vormen 
voor plichtsverzuim’, ‘een op redelijke gronden geba-
seerd vermoeden’, ‘the reasonable belief of the worker 
making the disclosure’.138 Voor de melding aan een an-
dere persoon dan de werkgever (toezichthouder en een 
externe melding) in het PIDA-stelsel, is deze eis nog 
aangescherpt: “he reasonbly believes that the informa-
tion disclosed, and any allegation in it, are substantially 
true”.139 Ook al blijkt achteraf dat de klokkenluider zich 
vergist heeft, dan nog zal hij rechtsbescherming genieten 
voorzover dit consistent is en overeenstemt met de in-
formatie uit bronnen die voor hem toegankelijk waren op 
het ogenblik dat hij besliste de klok te luiden.140 De 
klokkenluider geniet bescherming voor wat hij zelf ge-
zien of gehoord heeft of voor wat anderen hem gemeld 
hebben. De beoordeling van de feitelijke correctheid van 
zijn zorg is een belangrijk instrument om na te gaan of 
zijn overtuiging op redelijke gronden stoelde.141 Ook on-
regelmatigheden die zich in de toekomst situeren142, 
kunnen gemeld worden; deze karakteristiek zal ongetwij-
feld van invloed zijn op het bewijsmateriaal en de rede-
lijkheidstoets. 

b) Welke bescherming tegen welke represailles? 

De werknemer mag op geen enkele manier nadeel on-
dervinden van een beschermde melding: hieronder wordt 
elke vergeldingsactie begrepen, inclusief een bedrei-
ging143, de klokkenluider opnemen bij een collectief ont-
slag144, het niet-hernieuwen van een contract na een be-
schermde melding145 enz. De rechtspraak uit de eerste 
jaren van toepassing van de PIDA laat een rijk scala van 
maatregelen zien, waartegen de werknemers zich verzet 
hebben: een bedreiging, het niet-onderzoeken van een 
klacht van seksuele agressie, een disciplinaire waar-
schuwing, verminderd werkvolume, de onterechte afwij-

                                                                                             
In dit arrest vond het hof deze conclusie noch onredelijk 
noch arbitrair. Het hof stelde vast dat deze beschuldigin-
gen niet kaderden in een publiek debat over een kwestie 
van algemeen belang. De verzoeker kon geen enkel ele-
ment aanbrengen dat een verband tussen de vermeende 
schandalen en de beëindiging van zijn arbeidsovereen-
komst met de bank kon staven. 

138. Formuleringen uit resp. art. 22bis, lid 1 EC-Voorstel, 
art. 1.1. Nederlandse regeling, de definitie van een ‘qua-
lifying disclosure’ (beschermde melding van art. 43 B (1) 
ERA).    

139. Art. 43 F (1b ii), G (1b), en H, 1 b ERA. 
140. J. BOWERS, J. MITCHELL en J. LEWIS, o.c., 19. 
141. Darnton v. University of Surrey, Employment Appeal 

Tribunal 2002, nr. 882/01. 
142. Zie de definitie van een ‘qualifying disclosure’, b.v. ‘that 

the health or safety of any individual has been, is being 
or is likely to be endangered’ (Art. 43 B ERA). 

143. Art. 47 B, 48(1A) en 103 (A) ERA. “Any threat which 
puts a worker at a disadvantage constitutes in itself det-
rimental action”, verklaarde de regering in het Parlement 
(Hansard, HL 5 juni 1998, col. 634). 

144. “The (…) dismissal is unfair if (a) the principal reason 
for it was redundancy; (b) other employers in a similar 
position were not dismissed in the same circumstances; 
and (c) the reason or the principal reason the employee 
was selected was because he had made a protected dis-
closure” (J. BOWERS, J. MITCHELL en J. LEWIS, 
o.c., 53). 

145. Art. 47 B 2 ERA. D. LEWIS, l.c., 1998, 328. 

zing van een vaste benoeming, het opnieuw vacant ver-
klaren van een job, het negeren van de werknemer door 
de collega’s.146 Een nieuwe werkplek, werken in een 
landschapsbureau en het niet-vervangen van een perso-
neelslid werden in casu niet als een represaille be-
schouwd.147 
 De PIDA heeft de rechtsbescherming op verschillende 
wijzen uitgewerkt. Elke contractuele bepaling die een 
werknemer zou verbieden een door de wet beschermde 
melding te doen, een zogenaamde ‘gagging clause’, is 
nietig.148 De arbeidsrechtbanken zijn bevoegd om ex ae-
quo et bono een schadevergoeding toe te kennen. Zij zul-
len daarbij acht slaan op de inbreuk en op de geleden 
schade. De schade omvat uitgaven (o.a. voor juridische 
bijstand) en gederfde inkomsten.149 Komt het tot een ont-
slag, dat met miskenning van de wettelijke regels als un-
fair beschouwd wordt, dan kan de rechtbank een schade-
vergoeding toekennen of de reïntegratie van de 
werknemer bevelen.150 Een sterk middel is het toekennen 
van ‘interim relief’, waarbij de rechtbank de voortzetting 
van de arbeidsovereenkomst voor de duur van de gerech-
telijke procedure kan bevelen.151 
 Toch zijn er een aantal kanttekeningen bij de be-
scherming te maken. Zo ontbreekt een beschermings-
clausule tegen represailles die uitgaan van een derde, 
b.v. van een nieuwe werkgever die een vroegere klok-
kenluider om die reden niet aanwerft. Wanneer de acties 
uitgaan van een collega, kan de klokkenluider de werk-
gever aanspreken, die immers zijn gezag over de werk-
nemers moet gebruiken om pesterijen tegen te gaan.152 

                                                           
146. Respectievelijk Bhatia v. Sterlite Industries (2001), A v. 

B & C (2002), A v. X (2001), Almond v. Alphabet Chil-
dren’s services (2001), Bhadresa v. SRA (British Trans-
port Police) (2002), Brown v. Welsh Refugee Council 
(2000), Broughton v. National Tyres (2000) en Carroll v. 
Grt. Manchester County Fire Service (2001), te con-
sulteren op http://www.pcaw.co.uk/policy_pub/case_ 
summaries.html. 

147. Allison v. Sefton MBC (2001), Chattenton v. Sunderland 
CC (2000), Douglas v. Birmingham CC (2001), Ibid. 

148. Art. 43 J ERA. Lewis (in D. LEWIS, l.c., 1998, 325) no-
teert dat een clausule die een melding over grof misma-
nagement uitsluit, niet onwettelijk is; de wet beschermt 
immers enkel de rapportering van onwettig mismanage-
ment. 

149. Art. 49 (2) ERA: “(…) the amount of the compensation 
awarded shall be such as the tribunal considers just and 
equitable in all the circumstances having regard to (a) 
the infringement to which the complaint relates and (b) 
any loss which is attributable to the act, or failure to act, 
which infringed the complainant’s right.”  

150. Art. 98 en 103 ERA; zie ook: Department of Trade and 
Industry, Guide to the PIDA, p. 6: “Where a tribunal 
finds that a complaint of unfair dismissal is justified, it 
will order re-instatement or re-employment, or the pay-
ment of compensation”. De hoogte van de schadevergoe-
ding (in het geval dat de reïntegratie niet wordt opge-
volgd) is bij onfair ontslag in het kader van de PIDA 
onbeperkt, waar dit bij andere onfaire ontslagen gepla-
fonneerd is (tot 50.000 GBP). In het geval van een ont-
slagen financieel kaderlid liep de vergoeding zelfs op tot 
805.000 GBP (Bhatia v. Sterlite Industries (2001)). 

151. Art. 128 en 129 ERA. Zie J. BOWERS, J. MITCHELL 
en J. LEWIS, o.c., 55-56. 

152. J. BOWERS, J. MITCHELL en  J. LEWIS, o.c., 51. 
GOBERT en PUNCH (l.c., 47) betwijfelen, o.i. in de 
meeste gevallen ten onrechte, of het de verantwoorde-
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Ook een procedure voor laster en eerroof kan volgen na 
verklaringen in de pers, wanneer een melding onjuist 
bleek, ondanks de redelijke grond.153 In de rechtsleer re-
zen vragen over de hoogte van de schadevergoeding, die 
niet alleen gederfd inkomen, maar ook medische kosten 
en immaterieel leed moet vergoeden. Nochtans hebben 
de rechtbanken al een aantal keer het morele leed ver-
goed.154 Ten slotte zullen alle partijen zich ervan bewust 
zijn dat hoge ontslagvergoedingen de drempel tot ontslag 
aanzienlijk verleggen, maar niet kunnen verhinderen dat 
de werkgever bereid kan zijn die premie te betalen.155 Al 
zal daar allicht wel imagoschade tegenover staan. 
 Voor een ambtelijke regeling, in tegenstelling tot die 
voor de private sector, vindt de Nederlandse minister een 
uitgewerkte beschermingsregeling tegen ontslag overbo-
dig. Het principieel verbod in de wet opnemen, volstaat: 
uit het gesloten ontslagsysteem voor ambtenaren, volgt 
dat zij enkel in limitatief omschreven gevallen ontslagen 
kunnen worden, waarvoor dan nog een motiveringsplicht 
geldt. Het ontslag moet bijgevolg losstaan van het klok-
kenluiden.156  

c) Hoe de band tussen de openbaarmaking en de scha-
de bewijzen? 

Om een represaille te doen ophouden en de geleden 
schade te vergoeden, moet het causaal verband tussen de 
openbaarmaking en het nadeel bewezen worden. De 
vraag rijst wie de bewijslast draagt en hoe dit te bewij-
zen. Volgens PIDA is het de werkgever die de reden 
voor de maatregel moet motiveren en zo, desgevallend, 
in de feiten kan aantonen dat het nadeel niets met het 
klokkenluiden te maken heeft. Het causaal verband 
wordt erkend wanneer het klokkenluiden de enige of de 
belangrijkste reden is voor de maatregel, ‘the real rea-
son, the core reason, the causa causans, the motiver for 
the treatment complained of’.157 In de V.S. functioneert 
dit in twee stappen: eerst moet de werknemer aantonen 
dat het klokkenluiden bijgedragen heeft tot het nadeel; 
wanneer de werkgever vervolgens kan aantonen dat hij 
die nadelige actie ook zonder het klokkenluiden had on-
dernomen, dan vervalt de bescherming. Anders dan in 
het Verenigd Koninkrijk, volstaat een contributing factor 
(i.p.v. de belangrijkste reden) om het causaal verband te 
                                                                                             

lijkheid van de werkgever is indien werknemers op eigen 
initiatief overgaan tot pesterijen. 

153. D. LEWIS, l.c., 328 en 330. 
154. Zie bijvoorbeeld de zaken Bhadresa v. SRA (2002), Car-

roll v. Grt. Manchester County Fire Service (2001) en 
Holden v. Connex SE (2002), te consulteren op 
http://www.pcaw.co.uk/policy_pub/case_summaries.html. 

155. J. GOBERT en M. PUNCH, l.c., 48: “As long as the em-
ployer is prepared to satisfy the compensation award of 
an employment tribunal, it may take punitive measures 
against whistleblowers, perhaps with the goal of sending 
a message to others in the organisation, with virtual im-
punity.” 

156. Kamerstukken II 2001/2002, 27602, nr. 5, p. 18. 
157. Art. 103 A ERA. Het citaat komt uit Employment Ap-

peal Tribunal London, 5 juli 2002, Aspinall v. MSI 
Mech Forge Ltd. (EAT 891/01), http://www. 
employmentappeals.gov.uk. Voor een andere toepassing, 
zie b.v. Lewer v. Railtrack (2000) waar het ontslag in 
verband stond met het signaleren van betrokkenheid van 
een manager bij diefstal, in plaats van de opgegeven re-
den (frauduleus gebruik van timesheets). 

bewijzen. Kohn merkt hierbij op: “Under this standard, 
whistleblowers do not obtain immunity from discipline; 
however, the employer bears the burden of proving that 
such discipline is warranted. The ‘contributing factor’ 
standard has been used in federal laws covering whistle-
blowers for ten years. There has been no congressional, 
judicial or scholarly criticism of this standard”.158 Een 
variant hierop, met slechts een tijdsaspect als verband, is 
te vinden in een Nederlands wetsvoorstel: als de werk-
nemer aantoont dat hij een nadeel ondervonden heeft na 
het luiden van de klok, dan verschuift de bewijslast naar 
de werkgever. Die moet aantonen dat het nadeel niets te 
maken heeft met het klokkenluiden.159  

d) Rechtsbescherming sensu lato 

Andere aspecten van rechtsbescherming, in ruime zin 
begrepen, zijn enerzijds het vertrouwen dat met zijn 
melding op een professionele wijze zal worden omge-
gaan, d.w.z. dat dit deskundig, onafhankelijk en snel zal 
onderzocht worden, en anderzijds dat de klokkenluider 
op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en het 
resultaat.160 Ook begeleiding en advies, zoals hoger be-
schreven, kan leiden tot een betere (preventieve) be-
scherming van de klokkenluider. De snelheid wordt be-
vorderd doordat de mogelijkheid is ingeschreven om het 
beroepsorgaan aan te spreken, zodat de werkgever of 
toezichthouder tot een actie binnen een redelijke termijn 
– of zelfs binnen strikte tijdslimieten – wordt aange-
zet.161 Wanneer de identiteit van de klokkenluider tijdens 
de behandeling vertrouwelijk wordt gehouden, wordt de 
kans op represailles kleiner. Lewis is er in die optiek 
voorstander van om de identiteit niet prijs te geven.162 
Op de deskundigheid en daadkracht van het onderzoeks-
orgaan heeft de klokkenluider veel minder impact. Een 
keuzemogelijkheid, zoals die die voor Europese ambte-
naren beschikbaar is, kan hieraan tegemoetkomen. Een 
klokkenluider die op een complexe financiële onregel-
matigheid is gestoten, kan zelf beslissen dit voor te leg-
gen aan de Rekenkamer in plaats van een minder gespe-
cialiseerde instantie.  

                                                           
158. S. KOHN, Concepts and Procedures in Whistleblower 

Law, London, Quorum Books, 2001, 386. Bowers e.a. 
merken op dat het verlagen van de vroegere eis van ‘sig-
nificant factor’ tot de huidige ‘contributing factor’ door 
de meeste auteurs verwelkomd werd. Contributing wordt 
dan gedefinieerd als ‘any factor, which alone or in con-
nection with other factors, tends to affect in any way the 
outcome of the decision’ (J. BOWERS, J. MITCHELL 
en J. LEWIS, o.c., 251). 

159. Art. I, A, vierde lid van het voorontwerp van wet van het 
kamerlid van Gent, Kamerstukken II 2002/03, 28990, 
nr. 3, 23. Vergelijk met de omkering van de bewijslast in 
de Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming te-
gen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk, art. 32terdecies, § 2. 

160.  In de deelstaat South Australia moet de klokkenluider 
zelfs assistentie verlenen bij het onderzoek (D. LEWIS, 
2001, 186). 

161. Art. 43 G (2), c ERA; art 22ter, lid 3 EG; art. 3.6 lid 2 
Nl. regeling. 

162. D. LEWIS, l.c., (2001) 185. Hiervan is de zorg te onder-
scheiden om het vertrouwelijk karakter van bepaalde 
overheidsgegevens te bewaren (zie de artikelen 3.5 (punt 
5) en 3.7 (punten 2 en 3) van de Nederlandse regeling). 
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 Ook heldere procedures bevorderen de voorspelbaar-
heid voor de klokkenluider. Het is duidelijk dat de ‘ge-
sloten stelsels’ (zie p. 545) minder en duidelijkere regels 
hanteren dan het geval is bij bijvoorbeeld PIDA. Daar 
staat dan weer tegenover dat de gesloten stelsels absoluut 
geen handleiding aanreiken voor een openbaarmaking bij 
andere dan de voorgeschreven instanties, zodat de klok-
kenluider daar in het duister tast op basis van welke cri-
teria het gebruik van zijn spreekrecht zal worden beoor-
deeld.163 Al zijn de criteria in PIDA nog rekbaar, op zijn 
minst zijn ze kenbaar voor de klokkenluider. Een voor-
beeld van een voorwaarde in de Engelse regeling die 
naar ons aanvoelen echter niet strookt met de bedoeling 
van de wet en de rechtsbescherming van de klokkenlui-
der niet dient, is de eis dat de aangifte bij de juiste toe-
zichthoudende instantie moet geschieden.164 De be-
scherming zou niet mogen afhangen van een juiste keuze 
in een kluwen van toezichthouders, die overigens elke 
melding vertrouwelijk moeten behandelen. In dit geval 
kan de instantie de aangifte op eigen initiatief aan de be-
voegde collega’s bezorgen, met melding aan de klokken-
luider. 

3.1.3. DE REGELGEVING IN BELGIË EN VLAANDEREN 

Het APKB165 poneert het principe van en de uitzonde-
ringen op de vrijheid van meningsuiting, het schrijft ech-
ter geen regels voor klokkenluiders voor. Dit betekent 
dat de overheden van de deelstaten autonoom zijn om 
die bescherming in hun statuten uit te werken. Het fede-
rale regeerakkoord van juli 1999 zegt hierover: “Het de-

                                                           
163. Zie de toelichting bij het Nederlandse voorontwerp van 

wet van Kamerlid van Gent: “Tot dusver ervaren werk-
nemers de bescherming die zij aan globale normen in het 
arbeidsovereenkomstenrecht kunnen ontlenen, niet als 
afdoende. En dat geldt niet alleen voor het klokkenlui-
den, maar voor alle soorten uitingen van werknemers. 
Immers: vaagheid en onvoldoende preciesheid van de 
regel heeft tot gevolg dat wie een benadeling wenst te 
vermijden, aan zelfcensuur zal doen. De huidige norme-
ring van de vrijheid van meningsuiting van de werkne-
mer is dus onvoldoende duidelijk. De regels, die in het 
voorgestelde artikel op grond van artikel 10 EVRM zijn 
geformuleerd, worden in de rechtspraak niet toegepast. 
Het opnemen hiervan in de wet is daarom alleen al aan-
gewezen. (…) Het is dus niet zo dat klokkenluiders hun 
bescherming vooral of in voldoende mate zouden kunnen 
ontlenen aan een uitzondering op hun geheimhoudings-
plicht; zij ontlenen die in de eerste plaats aan een duide-
lijke regeling van de vrijheid van meningsuiting.” Ka-
merstukken II 2002/03, 28990, nr. 3, 19. 

164. Art. 43 F, 1, b, (i) ERA. Ons alternatief voorstel is geba-
seerd op art. 11, § 1, vierde lid van het Decreet van 
18 mei 1999 betreffende de openbaarheid van bestuur, 
B.S. 15 juni 1999. 

165. Dit K.B. geeft het globale kader van de statuten voor de 
ambtenaren van de verschillende regeringen: K.B. 22 de-
cember 2000 tot bepaling van de algemene principes van 
het administratief en geldelijk statuut van de rijksambte-
naren die van toepassing zijn op het personeel van de 
diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en 
van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie en van de Franse Gemeenschapscom-
missie, alsook van de publiekrechtelijke rechtspersonen 
die ervan afhangen, B.S. 9 januari 2001 (afgekort als ‘al-
gemeen principes-KB’ of APKB). Zie voor het spreek-
recht art. 6. 

politiseringspact bevestigt het spreekrecht van iedere 
ambtenaar, waarin het huidig statuut voorziet. Ook zal 
iedere ambtenaar zijn verantwoordelijkheden op een be-
kwame en onpartijdige manier en met inachtneming van 
de deontologische regels moeten nakomen. De Regering 
zal op elk departement een meldpunt inrichten waar op 
vertrouwelijke basis interne disfuncties of mistoestanden 
kunnen worden doorgegeven”166. In de Kamer bevestig-
de de minister later nog dat corruptiepreventie een do-
mein is waarmee hij zeer begaan is.167 Een klokkenlui-
dersregeling voor het federale niveau is er tot op heden 
nog niet gekomen. Wel werd een ethische code, een 
‘waardenkader van de federale ambtenaar’168, uitge-
werkt. Het is in elk geval duidelijk dat een code, een 
klokkenluidersregeling en eventuele andere instrumenten 
pas echt hun volle effect zullen krijgen als ze op elkaar 
zijn afgestemd en geïntegreerd worden in een totaal inte-
griteitsbeleid, met een duidelijke visie en een stevige 
verankering in de organisatie. Een voorzichtige aanzet 
hiertoe vinden we in het federale veiligheids- en deten-
tieplan en de Copernicushervorming.169 Een aangewezen 
plaats van waaruit zo een beleid zou kunnen gecoördi-
neerd worden, is de horizontale Federale Overheids-
dienst Begroting en Beheerscontrole die, als een van 
haar zes opdrachten, in moet staan voor ‘preventieve in-
tegriteitsbewaking’.170  
 Tot dusver heeft enkel de Vlaamse overheid171 een 
klokkenluidersregeling uitgewerkt, alsmede een klach-
tenvoorziening172 voor de burger. Sommige andere per-
soneelsstatuten173 bevatten geen hoofdstuk met de deon-
tologische regels voor de ambtenaren en baseren zich 

                                                           
166. “De brug naar de eenentwintigste eeuw”, Regeerakkoord 

federale regering van 7 juli 1999, onderdeel “Een doel-
treffende en zorgzame overheid”. 

167. Vr. en Antw. Kamer 1999-00, 29 november 1999 (Vr. 
nr. 14 Bourgeois) en Vr. en Antw. Kamer 1999-00, 6 de-
cember 1999 (Vr. nr. 18 Bourgeois). 

168. Het waardenkader van de federale ambtenaar. Een nieu-
we kijk, Brussel, Federale Overheidsdienst Personeel en 
Organisatie, http://www.copernicus.be (dp 2002, dc 
21 februari 2003). 

169. Het federaal veiligheids- en detentieplan van 13 juni 
2000, Parl. St. Kamer 1999-00, nr. 716/1 bevat een aan-
tal voorstellen voor het bestrijden van corruptie. De Co-
pernicushervorming leverde o.a. een leidraad voor de 
implementatie van een intern controlesysteem op, waarin 
er onder meer aandacht is voor integriteitsaspecten. 

170. K.B. 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale 
Overheidsdienst Begroting en Beheerscontrole, B.S. 
16 mei 2001, artikel 2, § 1.   

171. Art. III.2 van het Besluit Vlaamse regering 15 juli 2002 
houdende de organisatie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtsposi-
tie van het personeel, B.S. 27 november 2002 (hierna af-
gekort tot: Vlaams Personeelsstatuut of VPS; inwerking-
treding: 1 juli 2002). 

172. Decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een 
klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen, B.S. 
17 juli 2001. 

173. Zie b.v. het Besluit Waalse regering 17 november 1994 
betreffende het statuut van de ambtenaren van het Ge-
west, B.S. 6 december 1994 en 28 januari 1995; Besluit 
Brusselse Hoofdstedelijke regering 6 mei 1999 houdende 
het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van 
de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, B.S. 16 juni 1999. 
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dus enkel op de principes uit het APKB. In het Vlaams 
Personeelsstatuut is volgende bepaling ingeschreven:  
 “Art. III. 2 (…) § 2. De ambtenaar die in de uitoefe-
ning van zijn ambt nalatigheden, misbruiken of misdrij-
ven vaststelt, brengt zijn hiërarchische meerdere hiervan 
onmiddellijk op de hoogte. 
 Indien hij op basis van gegronde redenen vermoedt of 
vaststelt dat zijn hiërarchische meerdere hem zal verbie-
den of verhinderen om deze onregelmatigheden bekend 
te maken, brengt hij rechtstreeks de entiteit Interne Audit 
en, in geval van misdrijven, de procureur des Konings 
van deze onregelmatigheden op de hoogte. 
 De ambtenaar kan, buiten de gevallen van kwade 
trouw, persoonlijk voordeel, foutieve of valse aangifte 
die een dienst of persoon schade toebrengen, niet on-
derworpen zijn aan een tuchtstraf of een andere vorm 
van openlijke of verdoken sanctie, om de enkele reden 
dat hij nalatigheden, misbruiken of misdrijven aangeeft 
of bekend maakt.” 
 Deze regels kwamen niet voor in het oorspronkelijke 
Personeelsstatuut, dat van eind 1993 dateert. Midden 
2000 is de meldingsplicht aan de hiërarchische chef in-
gevoerd; de mogelijkheid om de Interne Audit op de 
hoogte te brengen en het principe dat op een aangifte 
geen enkele sanctie mag volgen, zijn van nog recentere 
datum.174 Dezelfde bepaling figureert in het Personeels-
statuut van de Vlaamse Openbare Instellingen.175 Deze 
innovaties zouden doen veronderstellen dat de Vlaamse 
overheid, in navolging van de Nederlandse regering, een 
offensief voor een meer integer openbaar bestuur heeft 
ingezet onder de vorm van een integriteitsbeleid met een 
globale visie. Dit blijkt nochtans niet volledig met de 
werkelijkheid te stroken. De vermelde inlassingen in de 
personeelsstatuten zijn te vinden in besluiten die dispara-
te thema’s reguleren. De parlementaire beleidsbrieven 
voor het deeldomein Ambtenarenzaken besteden nauwe-
lijks aandacht aan het integriteitsthema.176 Er zijn ook 
weinig aanwijzingen dat de in 1998 uitgewerkte ‘deonto-
logische Code voor de personeelsleden van de diensten 
van de Vlaamse regering’177 courant gebruikt wordt en 
gekoppeld wordt aan andere instrumenten, zoals de aan-
werving, de personeelsevaluatie of vorming. Bij de uit-
werking van de nieuwe competentieprofielen voor de 
Vlaamse ambtenaren werd wel de ‘waardengebonden 
competentie’ ‘betrouwbaarheid’ opgenomen en geopera-
tionaliseerd. Gezien de competentieprofielen een centra-
le rol moeten spelen in het personeelsbeleid, ligt hier een 

                                                           
174. Het eerste lid van dit artikel (principe van de interne 

melding) werd ingevoegd bij art. 23 van het Besluit van 
de Vlaamse regering van 14 april 2000 houdende eerste 
bijsturing van het Vlaams Personeelsstatuut van 24 no-
vember 1993, B.S. 20 juli 2000. De dienst Interne Audit 
en de rechtbeschermende maatregel werden ingevoegd 
bij een Regeringsbesluit van 25 januari 2002, B.S. 
23 april 2002. 

175. Zie art. 5, 2° van het Besluit van de Vlaamse regering 
van 29 maart 2002 tot wijziging van het stambesluit van 
30 juni 2000, wat betreft de upgrading van niveau E naar 
niveau D, het verlof voor opdracht en andere bepalingen, 
B.S. 11 juli 2002  (inwerkingtreding: 29 maart 2002). 

176. Zie b.v. Beleidsbrief Ambtenarenzaken – Beleidspriori-
teiten 2002-2003, Parl. St. Vl. Parl. 2002-2003, 
nr. 1395/1.  

177. Omzendbrief AZ/MIN/98/4, 1 september 1998. 

uitgelezen kans om het integriteitsthema stevig te veran-
keren in het personeelsbeleid.178  
 Behalve enkele positieve aspecten, zijn er onderdelen 
in de Vlaamse regeling waarop inhoudelijk wat aan te 
merken is. Positief is zonder twijfel het ruime toepas-
singsgebied ratione materiae: alleen ‘misdrijf’ is een ju-
ridisch omschreven begrip, de andere noties kunnen 
slaan op een breed scala aan tekortkomingen. Op die 
manier worden hoge drempels, die de inschatting door 
een klokkenluider bij de start nog moeilijker maken, 
vermeden. Anderzijds is de term ‘vaststellen’ wel erg 
beperkend, beter ware het ‘vermoeden van onregelma-
tigheden’ eraan toe te voegen.179 Op het punt van de rap-
porteringskanalen kan de Vlaamse regeling echter nau-
welijks een volwassen klokkenluidersregeling genoemd 
worden. Hoewel de melding aan de overste, in uitvoering 
van het Vlaamse regeerakkoord, naderhand is uitgebreid 
met een intern meldpunt, ontbreekt een voorgeschreven 
route om onregelmatigheden bij een extern forum (of ex-
terne fora) openbaar te maken.180 Hierdoor overheerst de 
indruk dat niet zozeer het klokkenluiden de bekommer-
nis is, maar het te allen prijze intern houden van onre-
gelmatigheden. Voor een externe melding, aan welke in-
stantie ook, wordt geen garantie van rechtsbescherming 
verleend. Ook op dit tweede kenmerk van een klokken-
luidersregeling bleek er in de praktijk heel wat aan te 
merken. Hoe fragiel die bescherming wel is, ondervon-
den enkele klokkenluiders bij de Vlaamse Huisvestings-
maatschappij, die pas na een ingrijpen van de bevoegde 
minister en een nieuwe Raad van Bestuur, opnieuw (al 
dan niet bij dezelfde instelling) aan de slag konden. 
Nochtans was de nieuwe beschermingsregel op dat 
ogenblik al van kracht. Het beeld van (bijna) onaantast-
bare topambtenaren contrasteert fel met de lange weg 
voor bescherming voor de klokkenluiders.  
 Met verwijzing naar deze onverkwikkelijke zaak, stelt 
het voorstel van decreet ‘tot bescherming van de ambte-
naren die melding maken van onregelmatigheden of 
misbruiken binnen hun dienst (klokkenluiders)’181 bij de 

                                                           
178. Voorwaarde is dan echter opnieuw dat dit afgestemd 

wordt op andere instrumenten van het integriteitsbeleid, 
zoals b.v. de deontologische Code. Het heeft weinig zin 
en is verwarrend om wat intrinsiek hetzelfde waardenka-
der is, telkens met een wat andere terminologie te om-
schrijven, afhankelijk van het instrument.  

179. Zo wordt vermeden dat hij zeker moet zijn van zijn stuk, 
een redelijk vermoeden moet volstaan. Ook toekomstige 
onregelmatigheden zijn te includeren. 

180. “Een regering voor de Vlamingen”, Regeerakkoord juli 
1999, 10-11. Besluit Vlaamse regering 8 september 2000 
betreffende de oprichting en de werking van de entiteit 
Interne Audit in het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, B.S. 25 oktober 2000. De dienst Interne Audit is 
o.a. belast met administratieve onderzoeken bij ernstige 
indicaties van onregelmatigheden. 

181. Voorstel van decreet tot bescherming van de ambtenaren 
die melding maken van onregelmatigheden of misbrui-
ken binnen hun dienst (klokkenluiders), in de versie de-
cember 2002 zoals meegedeeld door de heer Holemans 
aan de auteurs. Zie ook: voorstel van decreet van de he-
ren Holemans, Keulen, Peeters en De Cock houdende 
wijziging van het Decreet van 7 juli 1998 houdende in-
stelling van de Vlaamse Ombudsdienst, wat betreft de 
bescherming van ambtenaren die melding maken van on-
regelmatigheden, Parl. St. Vl. Parl 2002-03, nr. 1658/1, 
en het voorstel van resolutie betreffende bescherming 
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Vlaamse Ombudsman een bijkomend en extern rapporte-
ringskanaal in. Een ambtenaar in dienst van de Vlaamse 
overheid kan zich richten tot de Ombudsman indien hij 
van oordeel is dat, na kennisgeving aan hun hiërarchi-
sche meerdere en daarna aan de Interne Audit, er binnen 
een termijn van drie maanden geen of onvoldoende ge-
volg werd gegeven aan zijn mededeling van nalatighe-
den, misbruiken of misdrijven. Hij kan ook (recht-
streeks?) de Ombudsman aanspreken indien hij meent 
dat, om de enkele reden van de bekendmaking of aangif-
te, hij onderworpen zal worden aan een tuchtstraf of een 
andere vorm van openlijke of verdoken sanctie. Gedu-
rende de hele periode wordt de klokkenluider onder de 
bescherming geplaatst van de Vlaamse Ombudsman. 
Hiertoe werkt de Vlaamse regering een protocol uit met 
de Vlaamse Ombudsdienst, dat minimaal als bescher-
mingsmaatregelen de schorsing van tuchtprocedures en 
de omkering van de bewijslast omvat.182 De Ombuds-
dienst kan ook ‘ambtshalve’ tot een preliminair onder-
zoek overgaan. 
 Dit voorstel heeft de verdienste dat de ambtenaar een 
extern en van de Administratie onafhankelijk183 kanaal 
met zijn vermoeden van onregelmatigheid kan confron-
teren. Positief is verder dat dit een bestaand en perma-
nent orgaan is, dat – beter dan wisselende commissies 
met externe leden – oog kan hebben voor uitbouw van 
knowhow en kruisbestuiving met/vanuit zijn andere op-
drachten. Toch zijn er ook bezwaren te formuleren tegen 
het voorstel, waarvan de voornaamste betrekking hebben 
op de exclusieve bevoegdheid van en toegang tot de 
Ombudsman en op de onduidelijkheid van de voorge-
stelde rechtsbescherming. 
 Beide initiatieven zijn op zich verdienstelijk, zeker in 
een intern-Belgische vergelijking, en getuigen van be-
leidsaandacht en zorg voor klokkenluiders. Toch is de 
evolutie, vergeleken met de geschetste ontwikkelingen in 
enkele andere landen, naar ons aanvoelen nog lang niet 
ten einde. Ervan uitgaand dat de Belgische praktijk niet 
fundamenteel verschilt van de buurlanden, wordt in het 
volgende onderdeel een poging ondernomen om de es-
sentiële onderdelen op een rij te zetten. 

3.2. De prescriptieve invalshoek 

De kern van een klokkenluidersregeling is het idee dat 
klokkenluiders niet zozeer moeten gezien worden als 
mensen die afwijken van de regels, maar integendeel als 
geëngageerde mensen die het goed voor hebben met de 

                                                                                             
van personeelsleden van Vlaamse overheidsdiensten die 
melding maken van onregelmatigheden of misbruiken 
binnen deze diensten (klokkenluiders), Parl. St. Vl. Parl 
2002-03, nr. 1659/1. Deze beide voorstellen worden, bij 
het afsluiten van deze bijdrage al wel vermeld op de site 
van het Vlaams Parlement, maar de tekst is pas vrijgege-
ven bij het afsluiten van deze bijdrage. 

182. De Ombudsman zou ook in het kader van zijn onderzoek 
toegang moeten hebben tot alle bestuursdocumenten, zo-
dat hij zich een beeld kan vormen van de volledigheid en 
juistheid van de informatie die de betrokken dienst hem 
gegeven heeft (Cf. Hand. Eerste Kamer, 21 januari 2003, 
15-490 (Nederland)).  

183. De Vlaamse Ombudsman is immers een parlementaire 
instelling; zie het Decreet van 7 juli 1998 houdende in-
stelling van de Vlaamse Ombudsdienst, B.S. 25 augustus 
1998. 

organisatie en de bedoeling hebben om zaken die fout 
gaan te doen stoppen. Deze visie wordt gedeeltelijk on-
dersteund door het empirisch onderzoek dat werd be-
sproken in paragraaf 2.1.1. Eerder dan ‘afvalligen’ zijn 
klokkenluiders waardevolle medewerkers en belangrijke 
bronnen van informatie. Idealiter laat een klokkenlui-
dersregeling hun toe die rol ten volle te vervullen, terwijl 
die aan het management de mogelijkheid biedt om tijdig 
en efficiënt in te grijpen zonder dat er een schandaal 
hoeft uit te breken. Tegelijkertijd moet de regeling ook 
zo uitgewerkt zijn dat ze zogenaamde ‘boemerangeffec-
ten’ uitsluit. Bovens184 somt een aantal risico’s op van 
een slecht uitgebalanceerde regeling: biedt de regeling te 
veel faciliteiten aan een klokkenluider, dan kan de orga-
nisatie hierop reageren door informatiestromen aan ban-
den te leggen en de hand te houden aan conformisme bij 
medewerkers. Of wordt integendeel het klokkenluiden 
op de duur tot een ritueel, waarbij het publiek doof is, de 
leiding zich voorstaat op zijn tolerantie en de klokken-
luider gedomesticeerd wordt. Is het doel van de regeling 
onvoldoende duidelijk, dan kan zij een toevlucht worden 
voor beroepskankeraars, verklikkers of inquisiteurs. 
Biedt de regeling geen overleg vooraf, dan dreigen beide 
partijen zich vooraf in te graven in stellingen van het ei-
gen morele gelijk, waardoor het enkel nog kan escaleren. 
 Een doorgedreven analyse van de besproken buiten-
landse stelsels kan nuttige inspiratie opleveren om het in 
Vlaanderen bestaande (of ontworpen) systeem te verfij-
nen en de andere deelstaten – maar ook de andere be-
stuursniveaus en sectoren – te inspireren. In dit artikel 
zijn diverse inhoudelijke aspecten eerder besproken. In 
dit onderdeel is het de bedoeling de essentiële vraagpun-
ten op een rij te zetten, zodat toekomstige regelgevers in 
deze ‘questionnaire’ een soort van leidraad vinden bij het 
redigeren van een eigentijdse klokkenluidersprocedure.  
 Essentiële vragen zijn voor ons:  
– Is de regeling van toepassing op de hele arbeidssec-

tor185 of enkel op de publieke sector? Moeten ook de 
veiligheidskorpsen, onderwijs186, (gesubsidieerde) 
non-profit187 enz. de regeling respecteren? 

– Kan enkel een werknemer onregelmatigheden over 
(de organisatie van) zijn werkgever aanklagen of kan 
elke burger188 dit? Mag, in het eerste geval, de mel-
ding enkel slaan op onregelmatigheden in de directe 
diensteenheid189 van de klokkenluider, of komt de he-
le organisatie in aanmerking?   

                                                           
184. M. BOVENS, o.c., 1990, 271-272. 
185. Zie b.v. OESO-richtlijnen voor Multinationale onderne-

mingen, hoofdstuk II, art. 9 (aanbeveling voor maatrege-
len ter bescherming van klokkenluiders).  

186. Dat ook in onderwijsinstellingen misstanden voorkomen, 
blijkt o.a. uit de fraude met studentenaantallen in het Ne-
derlandse hoger onderwijs, zie Kamerstukken II 
2001/2002, 28248 en Hand. Tweede Kamer, 19 maart 
2003, 51-3370. 

187. Gobert en Punch noteren: “(…) comparatively little at-
tention is paid to non-profit, non-governmental, volun-
tary, educational and religious organisations, the focus 
instead tends tot be on business and government organi-
sations” (J. GOBERT en M. PUNCH, l.c., 25). 

188. Zo spreekt South Australian Whistleblower Protection 
Act 1993 niet over ‘worker’ maar over ‘persons’. 

189. Cf. het begrip ‘diensteenheid’ in de Nederlandse proce-
dure; een dergelijke link ontbreekt in PIDA (D. LEWIS, 
l.c., 1998, 325 en J. GOBERT en M. PUNCH, l.c, 39). 
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– Hoe ruim omschreven zijn de onregelmatigheden? 
Zijn ze een schending van ‘het algemeen belang’ als 
ruime ethische norm190 of duiden ze daarentegen 
strikte juridische misdrijven aan? Slaan ze enkel op 
voorbije dan wel ook op lopende of toekomstige mis-
bruiken? Kan wanbeheer, misbruik van macht of van 
middelen openbaar gemaakt worden? 

– Worden de procedurele en inhoudelijke voorwaarden 
omschreven of is er enkel een plicht (voor de werkge-
vers) om een eigen procedure op te stellen? Gelden er 
vereisten zoals goede trouw, ‘substantially true’ en 
redelijkheid? Worden die gespecificeerd? Is anoniem 
melden mogelijk?  

– Bij wie kan of moet de klok geluid worden? Wordt dit 
volledig open gelaten of zijn de personen of instanties 
aangeduid? Is er (expliciet of impliciet) een rangorde 
ingesteld? Moet die in alle gevallen gevolgd worden 
of zijn er uitzonderingen voor ernstig gevaar of bij te-
genwerking van de werkgever/toezichthouder? 

– Is er advies en begeleiding voorzien? Zijn er garanties 
van een vertrouwelijke behandeling van de aangemel-
de gegevens? Wordt de klokkenluider op de hoogte 
gehouden van het onderzoek en krijgt hij feedback? 

– Hoe sterk is de rechtsbescherming uitgebouwd, in 
termen van afdwingbaarheid, bewijslast, grootte en 
aard van de schadevergoeding, reikwijdte ratione per-
sonae …? Zijn er afwijkingen191 op de wetgeving in-
zake aansprakelijkheid en laster en eerroof voor te 
goeder trouw zijnde klokkenluiders? 

– Volgt een instantie de remediëring van de aangemelde 
disfuncties192 op? Wordt dit op beleidsmatig (meta-) 
niveau opgevolgd? Is er hieromtrent een structurele 
samenwerking tussen het ambtelijke, politionele en 
gerechtelijke apparaat? Is er een geregelde analyse en 
evaluatie van de klokkenluidersregeling? 

– Wordt een uitgewerkte regeling in de wet zelf neerge-
legd of is er slechts een wettelijke plicht om zelf een 
procedure op te maken? Is dit laatste verenigbaar met 
het EVRM? 

 Deze vragenlijst uitwerken voor de Vlaamse ambtena-
rij (mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de federale, 
provinciale en lokale overheden en de (non-)profitsector) 
zou tot volgend model kunnen leiden. Ons uitgangspunt 
is dat idealiter een zo open mogelijk rapporteringsmodel, 
dat keuzevrijheid biedt aan de klokkenluider, gecombi-
neerd wordt met een niet al te complexe set van procedu-
rele voorwaarden en duidelijke beschermingsmaatrege-
len, wat voor de klokkenluider in spe het toekomstige 
traject het meest inzichtelijk maakt. De bestaande 
Vlaamse procedure, uitgebreid met het externe forum 
van de Ombudsdienst, komt op dit ogenblik hieraan ten 
dele tegemoet. Positief zijn de ruime definitie voor ‘on-
regelmatigheid’, de garantie van bescherming tegen een 

                                                           
190. J. BOWERS, J. MITCHELL en J. LEWIS, o.c., 76: de 

common-law-benadering ‘in the public interest’ heeft het 
voordeel van flexibiliteit.  

191. In Australië en Nieuw-Zeeland bestaan er uitzonderingen 
op deze algemene regels ten voordele van klokkenluiders 
(die te goeder trouw zijn). 

192. “Het zou toch wel wenselijk zijn als er [in de jaarversla-
gen van de Commissie integriteit rijkspersoneel] inzich-
telijk werd gemaakt wat er gebeurt met de adviezen van 
de Commissie. Dit zegt namelijk ook iets over het zelf-
reinigend vermogen aan het eind van de rit” (Hand. Eer-
ste Kamer, 21 januari 2003, 15-471). 

tuchtstraf of een andere openlijke of verdoken sanctie en 
de toegang tot een eigen auditinstantie. Nochtans zijn er 
nog een aantal wijzigingen aan te brengen, zowel wat be-
treft de rapporteringskanalen als m.b.t. de voorwaarden 
voor rechtsbescherming. 
 Al kan de aanwezigheid van een interne procedure tot 
positieve effecten leiden193, het voorschrift dat een amb-
tenaar deze kan inroepen bij vaststellen van een onre-
gelmatigheid – en niet bij een gegrond vermoeden – kan 
remmend werken. Verder kan de entiteit Interne Audit 
momenteel in restrictief omschreven voorwaarden aan-
gesproken worden. Dit lijkt een contraproductieve be-
perking, veeleer moet het personeelslid een gelijke keuze 
tussen het diensthoofd en deze entiteit kunnen maken. 
Uit onderzoek194 blijkt dat het OSC meer meldingen 
kreeg, eens zijn onafhankelijkheid toegenomen was; de-
ze status is eveneens van wezenlijk belang voor de Inter-
ne Audit. Bovendien zou in het takenpakket van deze en-
titeit ook begeleiding en advies van de klokkenluider (in 
spe) opgenomen moeten zijn. Dit zouden ze dan kunnen 
doen complementair aan de vertrouwenspersonen die o.i. 
in het kader van een klokkenluidersregeling moeten 
worden aangeduid.195 Verder menen we dat, op gelijke 
hoogte als de Ombudsdienst196, de toegang tot andere 
controle-instanties (Rekenhof, fraudecel van de federale 
politie, belastingsinspectie enz.) mogelijk moet zijn. 
Naar ons oordeel moet ook de toegang tot andere perso-
nen of instanties (pers, parlementslid enz.) als sluitstuk 
opgenomen worden. De ervaring toont immers aan dat 
onregelmatigheden via deze weg naar boven zijn geko-
men: deze kanalen zullen de andere fora ertoe aanzetten 
om een melding au serieux te nemen. De regelgever kan 
putten uit criteria die in de literatuur en in buitenlandse 
regelingen ontwikkeld zijn, waarbij wij – zonder de 
complexiteit van deze operatie te onderschatten – van 
oordeel zijn dat er ruimte is voor vereenvoudiging t.o.v. 
het PIDA-stelsel.  
 Inzake de voorwaarden voor rechtsbescherming, 
wordt o.i. terecht de hand gehouden aan de goede-
trouwvereiste, die immers geen afschrikking kan zijn 
voor de bonafide klokkenluider. Wél streng – naar onze 
smaak te streng – is de bepaling dat een foutieve aangif-
te, die een dienst of persoon schade toebrengt, van be-
scherming uitgesloten is. Dit kan enkel indien dit inten-
tioneel is, en dan zal het tot kwade trouw te rekenen zijn. 
Afwezig is het redelijk vermoeden van een onregelma-
tigheid, omdat de regeling vertrekt van het ‘vaststellen’ 
van een onregelmatigheid. Ook dat is o.i. te beperkend. 
Op gespannen voet met de goede-trouweis staat het ano-
niem klokkenluiden, de procedure spreekt zich hierover 
niet uit. Bepalingen over de bewijslast zijn niet opgeno-

                                                           
193. Zie hoger, bij onderdeel 3.1.1., punt 3 in fine, waar uit 

Nederlands onderzoek (J. VERMAAS e.a., o.c., 62) 
bleek dat dit leidde tot meer melden, vaker alleen intern 
melden, vaker geen gevolgen voor werknemers en werk-
gevers en meer opgeloste misstanden. 

194. Cf. supra, onderdeel 3.1.1., punt 3. 
195. Deze kunnen b.v. dezelfde personen zijn als de interne 

preventieambtenaren of vertrouwenspersonen die aange-
duid zijn in het kader van de Wet betreffende de be-
scherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksu-
eel gedrag op het werk (cf. supra). 

196. En met dezelfde garanties van een vertrouwelijke, onaf-
hankelijke en slagkrachtige behandeling van de aange-
reikte gegevens. 
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men, net zo min als een vergoeding voor opgelopen 
sancties. Ook al erkennen we dat de rechtsbescherming 
voor ambtenaren duidelijk verschilt van werknemers in 
de private sector, het volstaat o.i. echter niet, te stellen 
dat er een gesloten ontslagstelsel197 is, waarbij de Raad 
van State een onterecht ontslag kan schorsen en vernieti-
gen. De vraag blijft immers hoe de klokkenluider kan 
aantonen dat de werkelijke reden de openbaarmaking is, 
veeleer dan de officieel opgegeven reden. Zo’n regeling 
is ook van belang voor andere represailles, zoals b.v. een 
evaluatie of functiewijzigingen. 
 Represailles vanwege collega’s kunnen voorkomen 
(of minstens bemoeilijkt) worden door het melden van 
onregelmatigheden voortaan als wenselijk en aan te 
moedigen gedrag in de ambtelijke deontologie te veran-
keren. In die optiek doet de ambtenaar zijn plicht. Bij-
komend stelt de recente wet pestgedrag van collega’s of 
diensthoofden laakbaar. Een meer doorgedreven middel 
tot rechtsbescherming is de klokkenluider een speciaal 
statuut, vergelijkbaar met andere beschermde werkne-
mers198, toe te kennen en/of hoge ontslagvergoedingen 
bepalen, of het loon van een onterecht ontslagen klok-
kenluider van de financiering199 van het betrokken depar-
tement afhouden. 

4. CONCLUSIE 

In deze bijdrage wilden we de bestuurskundige en juridi-
sche invalshoek combineren en zo een breder inzicht 
verkrijgen in de klokkenluidersproblematiek. Daarmee 
willen we uiteraard niet suggereren dat deze perspectie-
ven voortdurend moeten gecombineerd worden. Integen-
deel, het is belangrijk dat binnen beide tradities wordt 
verder gewerkt volgens de verfijnde methodes en met 
respect voor de kwaliteitscriteria die hun eigen zijn. We 
wilden wel benadrukken dat het, zowel vanuit acade-
misch als vanuit praktisch oogpunt, nuttig kan zijn om 
op bepaalde tussenmomenten op zoek te gaan naar de 
complementariteiten en eventuele contradicties tussen 
beide perspectieven. Daartoe hebben we een eerste be-
scheiden poging gedaan in dit artikel. Ter afronding 
formuleren we enkele suggesties voor verder onderzoek, 
binnen elk van de twee disciplines afzonderlijk. 
 Wat de bestuurskundige invalshoek betreft, komen uit 
het summiere overzicht minstens drie lacunes naar voor. 
In de eerste plaats is er nood aan onderzoek in de over-
heidssector buiten de V.S. Er zijn voldoende culturele en 
institutionele verschillen tussen de V.S. en b.v. België 
om te verwachten dat de resultaten zullen verschillen.200 
Ten tweede hebben we ons bij de bespreking van de on-
derzoeksresultaten, gezien de beperkte plaats, beperkt tot 
een summiere bespreking van het kwantitatief onder-
zoek. Daarbij werden we herhaaldelijk met de beperkin-

                                                           
197. Zie de uitspraak van de Nederlandse minister, waarnaar 

verwezen wordt in voetnoot 156. 
198. J. MAESSCHALCK, l.c., 2002, 17.  
199. Cf. sanctie in art. 192 van het Decreet van 31 juli 1990 

betreffende onderwijs-II (onterecht uitbetaalde wedden 
kunnen worden teruggevorderd van of in mindering ge-
bracht op de dotatie aan het Geenschapsonderwijs) en 
art. 28, § 2 van de Schoolpactwet, zie R. VERSTEGEN, 
“Waarborgen voor de vastheid van benoeming in het vrij 
onderwijs”, T.O.R.B. 2001-2002, (405) 440. 

200. Hoger rapporteerden we wel over een Nederlands onder-
zoek, maar dat beperkte zich tot het bedrijfsleven. 

gen van dit soort kwantitatief onderzoek geconfronteerd. 
Het is heel erg geschikt om de relatieve belangrijkheid 
van verklarende factoren te bepalen, maar om een echt 
inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen is 
het onvoldoende. Het klokkenluidersproces (van de on-
regelmatigheid over het klokkenluiden en mogelijke re-
presailles tot een eventuele bestraffing van de represail-
les) is een heel complex proces waarin heel wat factoren 
en actoren een rol spelen. Een echt goed inzicht in het 
fenomeen is dus pas mogelijk als de resultaten uit kwan-
titatief onderzoek gecombineerd worden met meer kwa-
litatieve informatie. Twee recente studies van de klok-
kenluidersproblematiek in de particuliere sector201 
waarbij een enquête gecombineerd werd met (telefoni-
sche) interviews zijn hiervan een inspirerend voorbeeld. 
Een laatste en meer specifieke lacune is het empirisch 
onderzoek naar individuen die zich voordoen als klok-
kenluiders maar eigenlijk te kwader trouw zijn, en zo dus 
misbruik maken van klokkenluidersregelingen. Vermits 
deze personen buiten de traditionele definitie van klok-
kenluiders vallen, zijn ze ook weinig bestudeerd. Toch 
speelt de vrees voor deze misbruiken een belangrijke rol 
bij het uitwerken van klokkenluidersregelingen. Het ver-
dient dus aanbeveling om, door empirisch onderzoek, na 
te gaan in hoeverre dergelijke misbruiken gebeuren en 
hoe ze kunnen verklaard en uiteindelijk voorkomen wor-
den. 
 Wat het juridische perspectief betreft, kan alvast ge-
concludeerd worden dat de problematiek niet tot één ge-
lijkluidende oplossing heeft geleid: de stelsels verschil-
len duidelijk van elkaar. Aangezien ze, afgezien van het 
Amerikaanse systeem, nog relatief jong zijn, zal in de 
komende jaren moeten blijken of ze werkelijk voor 
bonafide klokkenluiders een stimulans betekenen en hoe 
‘bulletproof’ ze zijn. Zonder de impact van een (gewij-
zigde) organisatiecultuur202 te willen onderschatten, me-
nen we dat regelingen wel degelijk een verschil kunnen 
maken, tenminste indien en in de mate dat ze erin slagen 
een potentiële klokkenluider duidelijk te maken welke 
procedure hem te wachten staat en hem op relatief be-
trouwbare wijze toelaten in te schatten aan welke vereis-
ten zijn openbaarmaking zal getoetst worden. Op die 
manier kunnen ze bijdragen tot meer, en meer terechte, 
openbaarmakingen en uiteindelijk tot een kwalitatief en 
ethisch betere overheid. Hierbij zullen uiteraard ook de 
slagkracht van externe instanties en vooral het arsenaal 
aan beschermingsmaatregelen van (doorslaggevend) be-
lang zijn. De (administratieve) rechter wacht de moeilij-
ke taak om abstracte begrippen nader in te vullen, waar-

                                                           
201. J. VERMAAS e.a., o.c., 2001 (in Nederland) en J. ROT-

SCHILD en T.D. MIETHE, o.c., 1999 (Verenigde Sta-
ten). 

202. Gobert en Punch vrezen echter dat de PIDA haar doel-
stellingen (nl. klokkenluider als waardevolle collega zien 
en tot een grotere openheid in de organisatie komen) niet 
zal kunnen waarmaken, maar integendeel zal uitdraaien 
op meer geheimhouding, een selectiever aanwervingsbe-
leid, een lagere rentabiliteit en uiteindelijk, een erosie 
van de sociale cohesie in de samenleving (J. GOBERT 
en M. PUNCH, l.c., 50-54). Tegelijk verwijzen ze naar 
Australië, waar klokkenluiders de overheid aanklagen 
wegens te weinig afdoende rechtsbescherming. Zonder 
dat we blind zijn voor de limieten van een klokkenlui-
dersprocedure, menen we dat hun vrees toch ongenuan-
ceerd is. 
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bij hij het doel van de regeling voor ogen moet hou-
den.203 Dat echter niet alles – en zeker niet onmiddellijk 
na het uitvaardigen van een procedure – mag verwacht 
worden van de procedure, toont de Nederlandse prak-
tijk.204 Impliceert deze relativerende stem uit de praktijk 
dan dat de procedure en regels eigenlijk een maat voor 
niets zijn, dat ze eigenlijk puur als symboolwetgeving205 
moeten beschouwd (en zo behandeld, d.w.z genegeerd) 
worden? Wij zouden eerder spreken van communicatie-
wetgeving, waarbij de aspiratieve waarde van de regel 
centraal staat. “De wetgever legt die waarde vast en 
voegt daaraan een denk- en handelingskader toe, waar-
binnen die waarde concreet kan worden gemaakt. De wet 
reikt een vocabularium aan, waarmee de waarde verder 
kan worden uitgewerkt, evenals een forum met juridi-
sche actoren die zorgen voor de daadwerkelijke uitwer-
king”. Het vertrekpunt is dat de wetgever niet eenzijdig 
ingrijpt, maar de betrokkenen poogt te overtuigen van de 
waarde van zijn project.206 Zo bekeken, hoeft de proce-
dure geen zwaktebod te zijn, maar eerder een gepast ka-
der, indien aangevuld met beleidsmaatregelen gericht op 
een breder integriteitsbeleid. 
 In het tweede deel van dit artikel werd een pleidooi 
gehouden voor een goed uitgewerkte klokkenluidersre-
geling die rekening houdt met de resultaten van weten-
schappelijk onderzoek en die verder bouwt op de erva-
ringen uit andere landen. De mechanismen die in 
Vlaanderen uitgewerkt zijn, beschouwen we als een eer-
ste stap naar een meer omvattende klokkenluidersbe-
scherming. In de komende jaren zal de evolutie in de 
buurlanden dan ook verder moeten worden opgevolgd 
(met alle correcties die een doorgedreven rechtsvergelij-
kend onderzoek vergt), zodat onze stelsels kwalitatief 
verbeterd kunnen worden. Ter afronding willen we nog 
eens benadrukken dat zelfs een meer omvattende klok- 

                                                           
203. Zie voor een overzicht van rechtspraak in Nederland: 

J. VERMAAS e.a., o.c., 75-81. Voor het Verenigd Ko-
ninkrijk: Public Concern at Work heeft een overzicht van 
rechtspraak op haar website gepubliceerd. 

204. Terwijl Nederlands onderzoek het aantal gevallen van 
vermeende of werkelijke fraude of corruptie in het hele 
openbare bestuur op zo’n 350 per jaar schat en het Mi-
nisterie van Justitie tussen 1993 en 1998 liefst 223 van 
deze zaken telde (L. HUBERTS, Bestuurlijke fraude en 
corruptie in Nederland, Arnhem, Quint, 1992), blijkt uit 
het jaarverslag van de Commissie Integriteit Rijksperso-
neel dat in 2001 slechts 4 en in 2002 slechts 2 meldingen 
waren behandeld (Hand. Eerste Kamer, 21 januari 2003, 
15-487. Vijf van de zes waren als onontvankelijk afge-
wezen, de zesde was nog in behandeling). 

205. Symboolwetgeving wekt de schijn dat bepaalde zaken 
worden geregeld, terwijl er een zwak handhavings-, uit-
voerings- of toezichtsapparaat aan gekoppeld wordt. Zie 
P. POPELIER, “Laten we allemaal vriendjes zijn! Over de 
antidiscriminatiewet en wetgevingsmethoden”, in X., 
Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking van het 
gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, 
Antwerpen, Maklu, 2003, (245), 252. 

206. Ibid., 254. 

kenluidersregeling op zich nog niet volstaat. Zij kan al-
leen maar effectief zijn als ze geïntegreerd is in een rui-
mer integriteitsbeleid.207 De traditionele kern hiervan, 
een hoofdstuk rechten en plichten in het ambtelijk statuut 
en het repressieve instrumentarium van het tuchtrecht, 
wordt in steeds meer openbare diensten in binnen- en 
buitenland uitgebreid met nieuwe instrumenten zoals 
trainingen in ethische besluitvorming, ethische codes, 
ethische audit, specifieke regelgeving en dus ook klok-
kenluidersregelingen. De afstemming van de klokkenlui-
dersregeling op de andere instrumenten van het integri-
teitsbeleid is nodig opdat synergetische effecten 
mogelijk zouden worden. Zo kan de kern van de klok-
kenluidersregeling bijvoorbeeld opgenomen worden in 
de ethische code en toegelicht worden in ethische trai-
ningen. Omgekeerd kunnen de vertrouwenspersonen die 
worden aangeduid in het kader van een klokkenluiders-
regeling ook een belangrijke toegevoegde waarde bieden 
aan de andere instrumenten van het integriteitsbeleid.208 
Maar een integriteitsbeleid gaat verder dan de loutere in-
strumenten. De basis voor dit instrumentarium ligt op 
strategisch niveau, waarmee we zowel naar de structure-
le (het integriteitsbeleid moet gedragen worden door de 
top van de organisatie) als naar de conceptuele (het inte-
griteitsbeleid moet verankerd zijn in een aantal funda-
mentele waardenkeuzes) dimensie van dit begrip verwij-
zen. De invoering van een integriteitsbeleid is een goede 
gelegenheid om de waarden die de overheid als de hare 
beschouwt nog eens grondig te expliciteren en te hero-
verwegen. De aldus gemaakte fundamentele keuzes kun-
nen richting geven aan de instrumenten zelf, b.v. in de 
vorm van een duidelijke definitie van het soort onregel-
matigheden waarvan de rapportering beschermd moet 
worden door een klokkenluidersregeling. 

                                                           
207. Zie hierover o.m. OECD 2000, Trust in Government. 

Ethics measures in OECD countrie, Paris, OECD, 329 
en, voor de Belgische context, J. MAESSCHALCK, 
“Naar een integriteitsbeleid voor ambtenaren”, Samenle-
ving en Politiek, vol. 8, nr. 10, p. 28-36 en J. MAES-
SCHALCK, o.c., 2002, vol. 7, nr. 1, p. 12-21. 

208. Naar het voorbeeld van de Amerikaanse ‘designated 
agency ethics officials’ kunnen zij uitgroeien tot dé inte-
griteitsfunctionaris van hun dienst. Zij zouden b.v., sa-
men met hun chefs, verantwoordelijk kunnen worden ge-
steld voor de uitvoering van concrete 
integriteitsprojecten die vanuit een centrale dienst voor 
het integriteitsbeleid gelanceerd worden. Die centrale 
dienst kan hen dan tegelijkertijd ook ondersteunen door 
het organiseren van regelmatige workshops en vor-
mingssessies voor alle vertrouwenspersonen, die dan 
weer het netwerk en de onderlinge ondersteuning kunnen 
versterken. 
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