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R 309.1.2 Klokkenluidersregeling 

 

Bink is een integere organisatie waarin de regels duidelijk zijn. Een integere organisatie is 

open, duidelijk en eerlijk. Toch kan het gebeuren dat collega’s of externe partijen deze 

regels overtreden. Het kan lastig zijn om als medewerker de collega, leidinggevende of 

leverancier hierop aan te spreken. Zo kunnen belangrijke signalen, die schade toebrengen 

aan personen of de organisatie, verborgen blijven. Soms wordt pas later duidelijk dat 

vanwege loyaliteit of autoriteit misstanden niet gemeld worden. Deze misstanden kunnen 

schade toebrengen, geld kosten of de sfeer aantasten. 

Bink wil haar medewerkers in de gelegenheid stellen om melding te maken van een 

ongewenste situatie en van niet-integer handelen. De melder heet dan een klokkenluider. 

  

Bestaande procedures voor meldingen  

Voor het melden van ongewenste situaties zijn al diverse mogelijkheden beschikbaar: de 

medewerker kan de collega, de leidinggevende, P&O, of de bestuurder/directie informeren. 

De medewerker kan ook contact opnemen met de interne of externe vertrouwenspersoon als 

eerder genoemde functionarissen niet adequaat reageren. Hiervoor geldt het 

klachtenreglement. Deze wijze van communiceren heeft uiteraard altijd de voorkeur, maar is 

mogelijk niet altijd voldoende. 

  

Pas nadat de medewerker tot de conclusie is gekomen dat zijn of haar boodschap niet is 

gehoord of intern gehoord kan worden, kan van de klokkenluidersregeling gebruik worden 

gemaakt. De klokkenluider draagt daarmee actief bij aan het gezond houden van de 

organisatie. De klokkenluidersregeling stelt medewerkers in staat om misstanden binnen de 

organisatie te melden. Je kunt hierbij denken aan vermoedens van diefstal, corruptie, 

valsheid in geschrifte, illegale of immorele praktijken, fraude etc. 

 

Procedure klokkenluidersregeling interne melding  

1. Een (vermoeden van een) ernstige overtreding wordt gemeld bij een lid van de Raad 

van Bestuur, of - wanneer het een overtreding van een lid van de Raad van Bestuur 

betreft - bij de Voorzitter van de Raad van Toezicht. De klokkenluider kan zich hierin 

laten ondersteunen en/of adviseren door de interne of externe vertrouwenspersoon. 

2. Het lid van de Raad van Bestuur, dan wel Raad van Toezicht, legt deze melding 

schriftelijk vast met de meldingsdatum en laat de vastlegging voor akkoord tekenen 

door de klokkenluider. De klokkenluider ontvangt hiervan een afschrift. De 

schriftelijk vastgelegde melding is alleen inzichtelijk voor de vertrouwenspersoon 

indien deze betrokken is geweest bij de melding en het lid van de Raad van Bestuur, 

dan wel de Raad van Toezicht. 

3. Degene bij wie de overtreding of het vermoeden daarvan gemeld wordt, geeft direct 

opdracht tot een onderzoek naar aanleiding van de melding. 
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Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding, wordt de 

klokkenluider door of namens degene bij wie de overtreding of het vermoeden daarvan 

gemeld wordt, schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent de 

melding. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen deze melding heeft geleid. Indien de 

termijn van acht weken niet gehaald wordt, krijgt de klokkenluider daarvan bericht. 

  

Procedure klokkenluidersregeling externe melding 

1.    De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding een 

redelijk vermoeden van een misstand extern melden, indien:  

a. de melder het niet eens is met het inhoudelijk standpunt omtrent de melding en van 

oordeel is dat het vermoeden van een misstand ten onrechte terzijde is gelegd en dit 

aan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht heeft laten weten; 

b. de melder het niet eens is met de wijze waarop de werkgever zich jegens de melder 

heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een 

misstand en dit aan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht heeft 

laten weten. 

c. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn van 8 weken en 

daarover geen bericht heeft gehad.  

2.    De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand 

indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden 

gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit 

of sprake is van:  

a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang 

onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; 

b. een redelijk vermoeden dat één of meerdere leden van de Raad van Bestuur en één of 

meerdere leden van de Raad van Toezicht binnen de organisatie van de werkgever bij 

de vermoede misstand betrokken zijn; 

c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als 

gevolg van de interne melding; 

d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van 

bewijsmateriaal; 

e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de 

misstand niet heeft weggenomen; 

f. een wettelijke plicht tot directe externe melding. 

3.    De melder kan de externe melding doen bij een externe derde. Daarbij geldt dat de 

melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe 

derde/externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. 

De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan  
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ingrijpen en anderzijds met het belang van de organisatie bij een zo gering mogelijke 

schade als gevolg van dat ingrijpen. Onder externe derden wordt in ieder geval verstaan:  

a. een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten; 

b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 

krachtens enig wettelijk voorschrift 

c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan 

worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders. 

  

Vertrouwelijkheid en rechtsbescherming 

De melding wordt anoniem gehouden door degene bij wie de overtreding of het vermoeden 

daarvan gemeld is, tenzij de klokkenluider uitdrukkelijk afziet van anonimiteit. Mocht de 

klokkenluider verwachten dat de melding te herleiden is, dan kan hij/zij het lid van de Raad 

van Bestuur of Toezicht vragen om de melding een meer algemene omschrijving te geven. 

Indien de klokkenluider volledig anoniem wenst te blijven, kan hij/zij gebruik maken van de 

externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon volgt dan de volledige procedure 

namens de melder, waarbij de naam van de melder geheim wordt gehouden. 

 

Bink realiseert zich dat de klokkenluider mogelijk negatieve gevolgen kan ondervinden n.a.v. 

de melding. De Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht zal er voor waken dat de 

klokkenluider, die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van 

een misstand heeft gemeld, op geen enkele wijze in zijn (arbeidsrechtelijke) positie bij Bink 

wordt benadeeld als gevolg van het melden. Bij een aantoonbaar opzettelijke ongegronde 

melding zal echter tot disciplinaire maatregelen tegen de klokkenluider kunnen worden 

overgegaan. 

  

Het Huis voor Klokkenluiders 

Met de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders is het voor de melder mogelijk om 

informatie, advies of ondersteuning bij de afdeling advies van het Huis van Klokkenluiders te 

vragen over de te ondernemen stappen inzake het vermoeden van een misstand. Daarnaast 

geeft deze afdeling algemene voorlichting over het omgaan met een vermoeden van een 

misstand. Ook kan deze afdeling verwijzen naar bestuursorganen of diensten die zijn belast 

met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op de naleving van wettelijke 

voorschriften. 

Daarnaast is met de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders een Afdeling onderzoek 

van het Huis van Klokkenluiders ingesteld. Die ontvangt en beoordeelt ook externe 

meldingen. De externe melding bij een Afdeling onderzoek dient te worden gedaan door 

middel van een verzoekschrift en moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen. 

Verwezen wordt naar artikel 5 en artikel 6 van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Onder 

andere zal de Afdeling onderzoek het verzoekschrift in beginsel niet in behandeling nemen  



 

Versie: december 2021  

  

  

 

als de melder niet eerst intern het vermoeden van een misstand heeft gemeld, tenzij dat van 

de melder in redelijkheid niet kan worden gevraagd. 

  

Als het verzoekschrift in behandeling wordt genomen door de Afdeling onderzoek, dan zal 

deze afdeling onderzoek doen naar het vermoeden van een misstand, de wijze waarop de 

werkgever zich jegens de werknemer heeft gedragen naar aanleiding van een melding van 

een vermoeden van een misstand en een algemene aanbeveling formuleren over het omgaan 

met een vermoeden van een misstand. 

   


