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Een klokkenluidersregeling in 
het financiële toezicht;  
point of no return!?
mr. A.B. Schoonbeek*
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1. Inleiding

Op 22 september 2014 verscheen het persbericht van de Securities 
and Exchange Comission (SEC ) ‘SEC announces Largest-Ever Whistleblo-
wer Award.’1 De SEC verwacht een vergoeding van meer dan USD 
30 miljoen aan een klokkenluider uit te keren die cruciale 
informatie heeft verstrekt. Op basis daarvan zijn handhavings-
maatregelen getroffen. Ook de Financial Conduct Authority 
(FCA) uit het Verenigd Koninkrijk beschikt over een klokkenlui-
dersregeling. De klokkenluidersregelingen van de SEC en FCA 
blijken succesvol te zijn. Op 14 april 2014 is het voorstel voor de 
Market Abuse Regulation (MAR) aangenomen.2 De MAR bevat de 
verplichting voor lidstaten zorg te dragen voor bescherming van 
klokkenluiders.3 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 
haar wetgevingsbrief 2014 de wens geuit tot invoering van een 
klokkenluidersregeling waarbij aan klokkenluiders een 
vergaande bescherming wordt geboden.4 De AFM is voorstander 
van een klokkenluidersregeling in combinatie met een schik-
kingsmogelijkheid of clementieregeling.5 Uit de reactie van de 
minister van Financiën blijkt dat hij welwillend staat tegenover 
een verkenning van de mogelijkheden voor een klokkenluiders-
regeling waarmee de toezichthouder bescherming kan bieden 
aan klokkenluiders.6 Dat er een klokkenluidersregeling in het 
financiële toezicht zal komen, staat dus wel vast. Onzeker is nog 
hoe deze er precies uit komt te zien. Aan een klokkenluidersre-
geling kleven de nodige privacy aspecten. Dit is aanleiding om 
in dit themanummer aandacht te geven aan de ontwikkelingen 
op dit terrein. Dit artikel bespreekt het huidige regime voor het 
melden van misstanden aan de toezichthouders De Nederland-
sche Bank (DNB) en de AFM, waarna de verplichting tot het 
invoeren van een klokkenluidersregeling op grond van de MAR 
en het technisch advies daarover van de European Securities and 
Markets Authority (ESMA) wordt besproken.7 Het advies van het 
College bescherming persoonsgegevens (Cbp) uit 2006 over een 
klokkenluidersregeling en de klokkenluidersregelingen die 
gelden voor meldingen aan de financiële toezichthouders in het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten komen kort aan 
bod, waarna enige slotopmerkingen worden gemaakt. 

2.  Enige opmerkingen over het belang van 
externe klokkenluidersregelingen over de ver-
houding tussen de klokkenluider en de toe-
zichthouder

Zowel interne als externe toezichthouders zijn voor effectief en 
snel optreden afhankelijk van goede signalen van insiders. In de 
private sector hebben veel ondernemingen met dat oogmerk 
interne klokkenluidersregelingen geïmplementeerd. De 
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1 Zie www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/
PressRelease/1370543011290#.VDvmoqDC-
SUk.

2 Verordening (EU) Nr. 596/2014 betreffende 
marktmisbruik (Verordening Marktmisbruik) 
en houdende intrekking van Richtlijn 
2003/6/EG van het Europees Parlement en de 
Raad en de Richtlijnen 2003/124, 2003/125/
EG en 2004/72/EG van de Commissie. De MAR 
is officieel gepubliceerd op 12 juni 2014, 
PbEU 2014, L 173/1. 

3 In aanvulling op deze ontwikkeling wijs ik er 
op dat de Richtlijn 2014/56/EU van 16 april 
2014 tot wijziging van de Richtlijn 2006/43/
EG betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarreke-
ningen, PbEU 2014, L 158/196, ook verplicht 
tot het instellen van een klokkenluiderrege-
ling. Zie hierover paragraaf 17 van de 
considerans en artikel 30 sexies. Zie ook 
Richtlijn 2013/36/EU van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en beleg-
gingsondernemingen, tot wijziging van 
Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de 
Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG 
(CRD-IV), waaruit volgt dat banken en 
beleggingsondernemingen zij over ‘passende 
procedures dienen te beschikken opdat hun 
werknemers in staat zijn inbreuken intern 
via een specifiek, onafhankelijk en zelfstan-
dig kanaal te melden’ (een interne klokken-
luidersregeling dus). 

4 De wetgevingsbrief vermeldt: ‘De AFM is in 
sommige situaties aangewezen op signalen en 
klachten van insiders. De praktijk wijst uit dat deze 
insiders of ‘klokkenluiders’ zich sneller bij de 
toezichthouder(s) melden indien de toezichthouder 
de betreffende klokkenluider (…) bescherming kan 
bieden. Binnen het huidige tripartitestelsel (…) kan 
de AFM potentiële klokkenluiders nauwelijks 
bescherming bieden, omdat het bieden van 
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bereidheid misstanden te melden neemt immers toe 
naarmate de bescherming van klokkenluiders goed is 
geregeld.8 De bescherming ziet in de eerste plaats op 
bescherming tegenover represailles van de onderneming 
c.q. werkgever. 
De ondernemer c.q. werkgever met een interne klokken-
luidersregeling kan onder omstandigheden zelf 
belanghebbende zijn bij het wel of niet (door)melden 
aan de toezichthouder. Dat kan een belemmering 
opleveren voor het (door)melden aan de toezichthou-
ders. Bijvoorbeeld het dilemma als een melding kan 
leiden tot bestraffing van de onderneming c.q. werkge-
ver. Het kan ook zijn dat de bescherming van de 
klokkenluiders bij gebruik van een interne klokkenlui-
dersregeling niet volledig is gewaarborgd. 
Het is daarom gewenst dat er, naast interne klokkenlui-
dersregelingen, externe klokkenluidersregelingen 
bestaan, waarbij misstanden rechtstreeks aan de 
toezichthouder kunnen worden gemeld. Bij de inrich-
ting van externe klokkenluidersregelingen lijkt het 
gepast dat er ook oog is voor de relatie tussen de 
toezichthouder en de klokkenluider zelf. Logischerwijs 
zullen immers kwalitatief goede meldingen vaak 
afkomstig zijn van personen die nauw betrokken zijn bij 
de overtreding waarop de melding betrekking heeft. 
Melders lopen dan het risico te worden geconfronteerd 
met handhavend optreden door de overheid.10 Voor een 
effectieve externe klokkenluidersregeling lijkt het 
gewenst dat in dergelijke gevallen de melder daartegen 
– in enige mate – wordt beschermd. 

3. Huidig landschap: het melden van mis-
standen

Hoe is het melden van misstanden aan de toezichthou-
ders op dit moment geregeld? In Nederland gelden op 
dit moment nog geen externe klokkenluidersregelingen 
voor het melden van misstanden aan DNB en de AFM. 
Vergunninghouders zijn in bepaalde gevallen verplicht 
misstanden te melden aan de toezichthouders. Vergun-
ninghouders kunnen ook vrijwillig meldingen doen aan 
de toezichthouders.10 Andere partijen, zoals werknemers 
bij vergunninghouders en consumenten, kunnen ook op 
vrijwillige basis meldingen doen aan de AFM en DNB. 
Vrijwillige meldingen kunnen ook anoniem worden 
gedaan.11

Op 1 oktober 2012 is het zogeheten Adviespunt Klokken-
luiders van start gegaan. Het adviespunt is een onafhan-
kelijke instantie die (potentiële) klokkenluiders binnen 
de overheid en het bedrijfsleven adviseert en onder-
steunt. De misstanden waarover zij adviseert zijn 
onbepaald en kunnen dus ook betrekking hebben op 
overtredingen van wettelijke bepalingen waarop DNB en/
of de AFM toezicht houden. Het is niet de bedoeling dat 
misstanden aan het adviespunt zelf worden gemeld. 
Daarin voorziet het wetsvoorstel gedaan tot oprichting 
van het Huis voor klokkenluiders wel. Tegen dit wets-
voorstel heeft het Markttoezichthoudersberaad, een 
samenwerkingsverband waarin DNB en de AFM deelne-
men, bezwaren geuit.12 Het wetsvoorstel zou onder meer 
een doorkruising kunnen opleveren van het toezicht. 
Ook op andere fronten zijn tijdens de parlementaire 
behandeling bezwaren geuit. De behandeling van het 
wetsvoorstel in de Eerste Kamer is ten tijde van het 

 bescherming of garanties door de AFM het 
vervolgingsmonopolie van het Openbaar Ministerie 
raakt. (…) De AFM heeft uw ministerie verzocht (…) 
de mogelijkheden te onderzoeken voor een 
clementieregeling of schikkingsbevoegdheid 
vergelijkbaar aan de regelingen die gelden voor de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) en tal van 
buitenlandse toezichthouders, waaronder het 
Verenigd Koninkrijk.’ Zie www.afm.nl/~/media/
Files/Afm/2014/wetgevingsbrief-afm-2014.
ashx.

5 Een klokkenluidersregeling, schikkingsbe-
voegdheid en clementieregeling zijn uit de 
aard der zaak drie verschillende typenrege-
lingen. Met een combinatie van die regelin-
gen wordt mijns inziens beoogd regeling tot 
stand te brengen die bereikt dat ook insiders 
die zelf mogelijk iets te verwijten valt 
gestimuleerd wordt misstanden te melden 
(paragraaf 2). Zie over de schikkingsbevoegd-
heid nader J.T. de Jong, Laat de AFM 
schikken, Sanctierecht & Compliance 2014, nr. 
2/3. 

6 Zie de reactie van de minister van Financiën 
van 15 juli 2014 inzake Wetgevingsbrief op 
het terrein van de financiële markten, 
kenmerk FM/2014/1131M, p. 5. 

7 Zie het verzoek van de Europese Commissie 
aan ESMA d.d. 28 mei 2014 http://ec.europa.
eu/internal_market/securities/docs/
abuse/140528-esma-mandate_en.pdf. Ter 
consultatie gepubliceerd in juli 2014.
Consultation Draft Technical Standards on 
the Market Abuse Regulation, zie http://www.
esma.europa.eu/system/files/esma_2014-808_
consultation_paper__on_mar_draft_techni-
cal_advice_0.pdf. De reacties zin gepubli-
ceerd op 17 oktober 2014 en te vinden via de 
volgende link: http://www.esma.europa.eu/
news/ESMA-publishes-responses-received-
Consultation-Papers-MAR?t=326&o=home.

8 In de private sector geldt dat vele onderne-
mingen al interne klokkenluidersregelingen 
hebben. Op basis van de Corporate Gover-
nance Code moeten Nederlandse beursgeno-
teerde vennootschappen ook beschikken over 
een interne klokkenluidersregeling. Zie ook 
voetnoot 5.

9 Veel bepalingen uit de Wet op het financieel 
toezicht kunnen bijvoorbeeld zowel 
bestuursrechtelijk worden beboet als 
strafrechtelijk worden vervolgd. In de 
wetgevingsbrief 2014 van de AFM wordt 
hierover opgemerkt dat binnen het huidige 
tripartiete stelsel (waarvan naast de 
financiële toezichthouders AFM en DNB, ook 
het openbaar ministerie en de FIOD-ECD 
onderdeel uitmaken) de AFM potentiële 
klokkenluiders op dit moment nauwelijks 
bescherming kan bieden, omdat het bieden 
van bescherming of garanties door de AFM 
het vervolgingsmonopolie van het Openbaar 
Ministerie raakt. De wijze waarop aan de 
bescherming van klokkenluiders die zelf 
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schrijven van deze bijdrage aangehouden in afwachting van een nadere aanpassing van het 
wetsvoorstel.13

4. Toekomstmuziek: de klokkenluidersrege-
ling op grond van de MAR

De inwerkingtreding van de MAR leidt op termijn (2016) 
tot een externe klokkenluidersregeling in het financiële 
toezicht voor het melden van gevallen van marktmis-
bruik. In par. 74 van de considerans van de MAR wordt 
de noodzaak van externe klokkenluidersregelingen als 
volgt toegelicht: ‘Het aangeven van schendingen van deze 
verordening is noodzakelijk om zeker te stellen dat een bevoegde 
autoriteit marktmisbruik kan opsporen en kan bestraffen. 
Klokkenluidersregelingen zijn noodzakelijk om het opsporen van 
marktmisbruik te vergemakkelijken en om bescherming van en 
respect voor de rechten van de klokkenluider en de beschuldigde 
persoon zeker te stellen.’ 
Gezien de geschetste ontwikkelingen, is voorstelbaar dat 
de klokkenluidersregeling een breder toepassingsbereik 
krijgt. Hoe zien de contouren van de klokkenluidersrege-
ling op grond van de MAR er uit? 
In art. 32 lid 1 MAR is bepaald dat lidstaten er voor 
dienen te zorgen dat zij doeltreffende mechanismen 
instellen om het melden van (potentiële) inbreuken op 
de MAR aan de bevoegde autoriteiten mogelijk te maken. 
Deze mechanismen omvatten ten minste (art. 32 lid 2 
MAR): 
(a) specifieke procedures voor het ontvangen en 

behandelen van meldingen inclusief veilige commu-
nicatiekanalen;

(b) adequate bescherming van werknemers die mistan-
den melden; en 

(c) bescherming van persoonsgegevens van zowel de 
melder als de persoon waarover is gemeld, ‘including 
protection in relation tot preserving the confidentiality of 
their identity.’ 

In de MAR is verder bepaald dat lidstaten onder bepaalde 
voorwaarden financiële stimulansen worden toegekend 
overeenkomstig het nationale recht voor het melden van 
inbreuken (art. 32 lid 4 MAR).14 Art. 32 MAR voorziet 
daarbij niet (expliciet) in een schikkingsbevoegdheid en/
of clementieregeling. Daarnaast zijn werkgevers die 
activiteiten uitvoeren, welke worden gereguleerd op het 
gebied van financiële diensten,15 verplicht interne 
klokkenluidersregelingen tot stand te brengen (art. 32 
lid 3 MAR).
De Europese Commissie zal nog nadere uitvoeringshan-
delingen vaststellen voor de uitwerking van de externe 
klokkenluidersregeling. Aan de ESMA is gevraagd 
hierover te adviseren. De ESMA heeft haar advies ter 
consultatie aan de markt voorgelegd op 11 juli 2014. 
ESMA adviseert dat persoonsgegevens van zowel de 
melder als de persoon waarover wordt gemeld worden 
beschermd in overeenstemming met onder meer de 
Privacyrichtlijn.16 Het uitgangspunt is dat de identiteit 
van zowel de melder als de persoon waarover wordt 
gemeld geheim wordt gehouden. Daar dienen de nodige 
procedurele waarborgen voor worden getroffen zoals een 
beveiligd communicatiekanaal en tevens intern 
afgeschermde vastlegging van gegevens.17 ESMA neemt 
aan dat anoniem melden niet valt binnen het bereik van 
de klokkenluidersregeling.18

 overtredingen hebben begaan kan worden 
vormgegeven is weliswaar een interessant 
vraagstuk, maar niet onderwerp van deze 
bijdrage.

10 Enkele voorbeelden van deze meldverplich-
tingen zijn: art. 5:62 en art. 5:63 Wft en in 
art. 9 Besluit marktmisbruik Wft (meldings-
plicht marktmisbruik), art. 12 lid 3 Besluit 
prudentiële regels Wft (melding incidenten), 
art. 32 lid 4 Besluit toezicht accountantsorga-
nisaties. 

11 Daar is, anders dan bij de ACM het geval, 
geen speciale procedure voor getroffen. De 
ACM heeft wel een speciale en uitgebreide 
regeling voor anoniem melden waarbij ook 
nadrukkelijk aandacht is voor privacy 
aspecten. Zie https://www.acm.nl/nl/contact/
tips-en-meldingen/anoniem-melden/.

12 Zie www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/
nieuws/2013/nov/reactie-klokkenluidersver-
zoek.aspx.

13 Zie over dit wetsvoorstel D.V.A. Brouwer en 
T.A.H.M. van de Laar, Het ‘Huis voor 
klokkenluiders’, Liever renovatie dan 
nieuwbouw, Jaarboek Compliance 2014, 
Nederlands Compliance Instituut, 2013, p. 
237-253 en M.A.M. Verveld-Suijkerbuijk en 
A.J.P. Tillema, ‘Van intern onderzoek tot 
strafprocedure – een praktische beschou-
wing’, Tijdschrift Onderneming & Strafrecht in 
Praktijk 2013, afl. 3, p. 11/12.

14 Zie de mening over financiële stimulansen 
van de FCA en Prudential Regulation 
Autority (VK) het rapport Financial Incentives 
for Whistleblowers, Note by the Financial 
Conduct Authority and the Prudential 
Regulation Authority for the Treasury Select 
Committee, July 2014, www.fca.org.uk/static/
documents/financial-incentives-for-whist-
leblowers.pdf.

15 Zie over de reikwijdte ook paragraaf 138 van 
het Draft Technical Standards on the Market 
Abuse Regulation, t.a.p., waarin is vermeld: 
‘(…)the scope of any measure would need to cover 
any company, regardless whether it is a financial 
institutions or not’.

16 Richtlijn 95/46/EG. Het Europees Parlement 
heeft inmiddels een voorstel voor een nieuwe 
Privacyverordening (COM(2012) 11 final) met 
een grote meerderheid aangenomen. Deze is 
thans in behandeling bij de Raad van Europa 
en vervangt te zijner tijd de Privacyrichtlijn. 

17 Uitzonderingen op die geheimhouding zijn 
opgenomen in paragraaf 19 van het advies.

18 Zie paragraaf 143 van het Draft Technical 
Standards on the Market Abuse Regulation, 
t.a.p. Verder, als een onderzoek wordt gestart 
zal, aldus ESMA, het feit dat er een melding 
is gedaan door een klokkenluider niet dienen 
te worden vermeld in externe stukken, tenzij 
dit bij wet verplicht is (zie paragraaf 18).
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Hierna ga ik, ter vergelijking, kort in op de mening van het Cbp over klokkenluidersregelin-
gen uit 2006 en op de klokkenluidersregelingen die gelden in het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten, voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens en ‘anoniem 
klokkenluiden’.

5. De mening van het CBP over interne klokkenluidersregelingen uit 2006

Het Cbp heeft in 2006 een advies gegeven over een interne klokkenluidersregeling van een 
multinational.19 Hoewel het advies betrekking heeft op een interne klokkenluidersregeling, 
lijkt de visie van het Cbp ook relevant voor een externe klokkenluidersregeling. Om die reden 
bespreek ik een aantal elementen daaruit. Een klokkenluidersregeling leidt tot verwerking 
van persoonsgegevens waarop de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
van toepassing zijn. Dit betekent dat deze gegevens, inclusief de identiteit van de melder, 
dienen te worden beschermd conform de Europese Privacyrichtlijn. Het Cbp neemt aan dat 
identificerende gegevens niet aan de betrokkene ter beschikking wordt gesteld. Het Cbp is 
duidelijk geen voorstander van anonieme meldingen, onder meer om lasterlijke meldingen te 
voorkomen, en heeft een voorkeur voor confidentiële meldingen: ‘Het mogelijk maken van 
confidentiële meldingen waarbij de melder zijn identiteit slechts kenbaar maakt aan een vertrouwensper-
soon of op andere wijze zijn identiteit confidentieel wordt gehouden, verdient naar het oordeel van het CBP 
de voorkeur.’

6. In het kort: klokkenluidersregelingen in 
de VS (SEC) en UK (FCA)

VS (SEC)

De klokkenluidersregeling die geldt bij de SEC is 
ingesteld als gevolg van de Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act van 21 juli 2010.20 Deze 
klokkenluidersregeling voorziet in de mogelijkheid om 
zeer substantiële beloningen uit te keren.21 Het uitgangs-
punt in deze regeling is dat de identiteit van een 
klokkenluider wordt beschermd. In bepaalde gevallen 
zal de SEC echter verplicht kunnen zijn deze informatie 
prijs te geven, bijvoorbeeld omdat de SEC in een 
procedure verplicht wordt om bepaalde stukken, waar 
de identiteit uit blijkt, te overleggen. De klokkenluiders-
regeling voorziet in de mogelijkheid om onder bepaalde 
voorwaarden anoniem te melden. De melding zal dan 
met behulp van een advocaat moeten worden gedaan. 
Om in aanmerking te komen voor de beloning is het 
noodzakelijk dat de identiteit van de melder alsnog aan 
de SEC bekend wordt gemaakt.22

VK (FCA)

Bescherming van klokkenluiders is in het Verenigd 
Koninkrijk geregeld in de Public Interest Disclosure Act 1998 
(PIDA). Voor wat betreft het financiële gedragstoezicht, 
wordt deze uitgevoerd door de FCA. De regeling promoot 
om in de eerste plaats gebruik van interne klokkenlui-
dersregelingen. Het uitgangspunt is, net als in de MAR 
en de klokkenluidersregeling in de VS, dat de identiteit 
van de melder in beginsel wordt beschermd. De FCA kan 
geheimhouding echter niet in alle gevallen garanderen. 
Klokkenluiders kunnen ook anoniem melden.23 In de 
zomer van 2014 heeft de FCA aangekondigd voorstellen 
te zullen doen op het gebied van klokkenluidersregelin-
gen. De FCA heeft daarbij aangegeven geen voorstander 
te zijn van financiële incentives.24 Naast deze veranderin-
gen, zal de FCA een aantal maatregelen treffen om 
meldingen door klokkenluiders aan de toezichthouder 
aan te moedigen.25

19 De onderneming diende de klokkenluiders 
op basis van buitenlandse wettelijke 
bepalingen in te voeren. Zie College 
bescherming persoonsgegevens, Advies 
vergunningaanvraag ex art. 77 lid 2 Wbp d.d. 
16 januari 2006, kenmerk z2004-1233, zie 
www.cbpweb.nl/downloads_uit/z2004-1233.
pdf. Het gaat daarbij om meldingen over 
misstanden aan het in het buitenland 
gevestigde moederbedrijf. In het buitenland 
gelden niet de bepalingen van de Wbp c.q. 
het Europees privacyregime op grond van de 
Privacyrichtlijn. Zie hierover ook een publica-
tie van het advocatenkantoor Houthoff 
getiteld ‘De klokkenluidersregeling en 
privacy’, zie www.houthoff.com/uploads/
tx_hhpublications/De_klokkenluidersrege-
ling.pdf.

20 Zie www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-
cpa.pdf.

21 De effecten van medewerking aan onderzoek 
naar eventuele eigen overtredingen zijn 
neergelegd in Enforcement Cooperation 
Program, zie www.sec.gov/spotlight/
enfcoopinitiative.shtml.

22 Zie antwoorden op de FAQ, vragen 9 en 10, 
www.sec.gov/about/offices/owb/owb-faq.
shtml#P21_5971.

23 Zie www.fca.org.uk/site-info/contact/
whistleblowing/faq.

24 Daarbij geldt dat de FCA – los van de externe 
klokkenluidersregeling – al beschikt over de 
mogelijkheid te schikken. Dit kan een groot 
financieel voordeel opleveren. Zie hierover 
o.a. J.T. de Jong, Laat de AFM schikken, t.a.p., 
paragraaf 5.

25 Zie hierover FCA en Prudential Regulation 
Autority (VK) het rapport Financial Incentives 
for Whistleblowers, Note by the Financial 
Conduct Authority and the Prudential 
Regulation Authority for the Treasury Select 
Committee, July 2014, p.6.
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7. Slotopmerkingen

Kortom, het lijdt geen twijfel dat er in de toekomst een externe klokkenluidersregeling in het 
financiële toezicht zal komen. De MAR verplicht daartoe. Niet uitgesloten is dat de klokkenlui-
dersregeling een breed toepassingsbereik zal krijgen. 
Een adequate bescherming van klokkenluiders is een randvoorwaarde voor een effectieve 
externe klokkenluidersregeling. De bescherming van persoonsgegevens van de klokkenluider 
zal conform de Europese privacynormen worden ingericht. De MAR voorziet niet (expliciet) in 
de mogelijkheid anoniem of confidentieel te melden. Het verdient aanbeveling in een 
vervolgfase te bekijken of een regeling zoals die in de VS geldt, waarbij anoniem kan worden 
gemeld met behulp van een advocaat, opvolging verdient. 
Indien werknemers rechtstreeks meldingen doen aan de toezichthouder, zonder eerst gebruik 
te maken van interne klokkenluidersregelingen, kan dat grote gevolgen hebben voor de 
werkgever c.q. onderneming. De ontwikkelingen kunnen worden aangegrepen als aanleiding 
om bestaande interne klokkenluidersregelingen kritisch onder de loep te nemen met als doel 
eventuele (culturele) belemmeringen voor het gebruik daarvan te kunnen opsporen en 
vervolgens te kunnen wegnemen. Werkgevers zijn er immers bij gebaat als misstanden eerst 
of in ieder geval ook aan hen worden gemeld. 
Kortom, wordt vervolgd en werk aan de winkel! 
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