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1. Inleiding

Het onderwerp klokkenluiden krijgt de laatste jaren veel aandacht. In een aantal,
ook recente, gevallen hebben klokkenluiders – ik noem slechts Edward Snowden
en in Nederland het tragische geval van Arthur Gotlieb1 – veel publiciteit getrok‐
ken. Een klokkenluider is – naar de definitie van Bovens2 – een (ex-)lid van een
organisatie die, zonder daartoe opdracht of toestemming te hebben gekregen van
zijn superieuren, informatie onthult of op andere wijze in de openbaarheid treedt
(‘de klok luidt’) met de bedoeling de aandacht te vestigen op een misstand waar‐
van hij kennis heeft gekregen door zijn werk binnen de organisatie. Klokkenlui‐
den leidt tot spanningsvolle situaties. Zowel de klokkenluider zelf als de organisa‐
tie waaruit de informatie afkomstig is, kan onder grote politieke en publicitaire
druk komen te staan. Vergaande consequenties van organisatorische, rechtsposi‐
tionele of strafrechtelijke aard zijn niet uitgesloten. Het illustreert dat klokkenlui‐
den een controversieel, gevoelig en complex thema is.
De maatschappelijke en publicitaire aandacht voor klokkenluiden is niet aan de
wetgever voorbijgegaan. Al enige tijd worden vanuit de Tweede Kamer pogingen
gedaan om wetgeving tot stand te brengen. Op 11 december 2014 hebben enkele
Kamerleden, nadat hun initiatiefvoorstel bij de Eerste Kamer op bezwaren
stuitte,3 een wijzigingsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt.4 Het
wetsvoorstel beoogt een Huis voor klokkenluiders in de vorm van een zelfstandig
bestuursorgaan op te richten. Dit nieuwe orgaan heeft tot taak om, als er een ver‐
moeden is van een misstand, werknemers te adviseren over de te ondernemen
stappen alsmede – in bepaalde gevallen – onderzoek daarnaar te doen en daarover

* Deze bijdrage is een bewerking van een inleiding die gehouden is op 17 april 2014 tijdens een
bijeenkomst voor ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede op 17 april
2015 tijdens de Kirchheiner workshop over klokkenluiden aan de Universiteit Leiden.

1 Daarbij zij aangetekend dat Gotlieb zichzelf niet als klokkenluider zag en zelf ook nooit met
bezwaren naar buiten is getreden. Zie het rapport van de Onderzoekscommissie intern functio‐
neren NZa (commissie-Borstlap), Den Haag 2014, te vinden op <www. minvws. nl>.

2 M.A.P. Bovens, Verantwoordelijkheid en organisatie. Beschouwingen over aansprakelijkheid, institu‐
tioneel burgerschap en ambtelijke gehoorzaamheid (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1990, p. 264.

3 Kamerstukken I 2013/14, 33258, A. Het bezwaar van de Eerste Kamer betrof onder meer het feit
dat het Huis voor klokkenluiders ook onderzoek zou doen naar zaken die zijn aangebracht door
klokkenluiders uit de private sector en het om die reden ongrondwettig zou zijn om het Huis
onder te brengen bij de Nationale ombudsman.

4 Kamerstukken II 2014/15, 34105, 6, zoals gewijzigd na het advies van de Afdeling advisering van
de Raad van State (nr. 5). Het wetsvoorstel is vormgegeven als een wijziging van het eerder aan‐
hangig gemaakte wetsvoorstel.
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te rapporteren. Er wordt in beginsel geen onderzoek gestart als de werknemer de
misstand niet eerst intern heeft gemeld of als de misstand primair ter beoorde‐
ling staat van een toezichthouder of het Openbaar Ministerie (OM).
Het is niet de bedoeling van dit artikel het wetsvoorstel en de pro’s en contra’s
daarvan uitputtend te bespreken. Het beoogt de problematiek in het bredere per‐
spectief van politiek-ambtelijke verhoudingen te plaatsen. Klokkenluiden is
immers niet iets dat op zichzelf staat; het is een verschijnsel dat direct samen‐
hangt met de professionaliteit van de ambtenaar en van de organisatie waarin hij
werkzaam is. Vanuit die bredere context wordt de klokkenluidersproblematiek
kritisch geanalyseerd en van oplossingsgerichte kanttekeningen voorzien. Daar‐
toe zal eerst kort worden ingegaan op de maatschappelijke ontwikkelingen die
aan de toenemende aandacht voor klokkenluiders hebben bijgedragen (par. 2).
Vervolgens zullen de schaduwzijden van klokkenluiden in beeld worden gebracht
en concrete risico’s worden benoemd (par. 3). In het tweede deel van de bijdrage
komen mogelijke oplossingsrichtingen aan bod. Kort worden enkele aspecten van
de aanhangige wetgeving (par. 4) en het belang van een open organisatiecultuur
(par. 5) belicht. Aan het slot volgt een korte conclusie.
Vooraf zij opgemerkt dat de beschouwing beperkt blijft tot de publieke sector. De
reden daarvoor is dat in de publieke sector andere beginselen en rechtsnormen
gelden dan in de private sector, zoals de ministeriële verantwoordelijkheid, open‐
baarheid van bestuur en de grondrechten. Deze beginselen en normen zorgen
ervoor dat het klokkenluidersvraagstuk in elk geval deels andere problemen en
vragen oproept dan in de private sector. Daarmee is niet gezegd dat veel van de
onderstaande overwegingen niet ook voor klokkenluiden in de private sector rele‐
vantie zouden kunnen hebben.5 In hoeverre dat het geval is, blijft hier in het mid‐
den.

2. Maatschappelijke ontwikkelingen

Om te beginnen is de vraag: waarom krijgt het onderwerp zoveel aandacht? Hoe
komt het dat klokkenluiders die uit de ambtelijke school klappen in de huidige
tijd in het algemeen een positief onthaal krijgen? Om dat te kunnen begrijpen
moeten we het verschijnsel in een bredere maatschappelijke context plaatsen.
Slechts enkele ontwikkelingen die aan het huidige beeld hebben bijgedragen, pas‐
seren kort de revue.
Allereerst is er de toegenomen betekenis van de vrijheid van meningsuiting. Er is
niet veel dat vandaag de dag niet gezegd of gepubliceerd kan worden. Algemeen
aanvaard is dat deze vrijheid ook geldt voor ambtenaren.6 Weliswaar zijn op amb‐

5 HR 26 oktober 2012, JAR 2012/313 (Quirijns/TGB). Hieruit wordt wel afgeleid dat een particu‐
liere werknemer onder bepaalde omstandigheden het recht heeft om een misstand naar buiten te
brengen zonder dat een voorafgaande interne meldingsplicht bestaat. Hierover F.C. van Uden,
‘Klokkenluiden: verder van huis met het Huis (1)’, Arbeidsrecht 2013/18.

6 Reeds bij de grondwetsherziening van 1983. Zie Kamerstukken II 1975/76, 13872, 3, p. 11-12 en
in de rechtspraak CRvB 12 november 1985, AB 1986/579.
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tenaren bijzondere verplichtingen en beperkingen van toepassing,7 maar tegelij‐
kertijd valt waar te nemen dat de bescherming van ambtenaren in de rechtspraak
geleidelijk steeds verder is uitgebreid.8 Ook klokkenluiders worden grondrechte‐
lijk beschermd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in
Guja/Moldavië beslist dat onder strikte voorwaarden klokkenluiders met succes
een beroep kunnen doen op artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).9

Hiermee hangt nauw samen een tweede tendens, namelijk de toenemende wens
tot openbaarheid.10 Openbaarheid van bestuur wordt beschouwd als een onmis‐
bare voorwaarde voor het functioneren van onze democratie. Dit beginsel wordt
onder meer beschermd door de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De toepas‐
sing van deze wet verloopt niet zonder problemen. Er bestaat een sterke polarisa‐
tie rond de toepassing van de WOB, waarbij de overheid steeds verder in het
defensief lijkt te worden gedrukt.11 Degenen die in een bepaald geval geheimhou‐
ding bepleiten, hebben een zware bewijslast. In dit klimaat krijgen klokkenluiders
die de geheimhouding doorbreken veel steun. De WOB-perikelen staan overigens
voor een breder maatschappelijk verschijnsel. Het lijkt soms wel alsof wij alles van
alles en iedereen willen weten. Intimiteit en privacy raken steeds verder in de ver‐
drukking. Uiteraard draagt ook de techniek daaraan bij. Internet heeft de moge‐
lijkheden om informatie te verspreiden en te openbaren in korte tijd drastisch
vergroot.12 Beslotenheid is feitelijk steeds moeilijker te realiseren. Dat heeft
onvermijdelijk ook gevolgen voor de ambtelijke organisatie.
Een derde ontwikkeling die relevant is voor ons onderwerp, is dat we anders zijn
gaan denken over politiek en ministeriële verantwoordelijkheid. De staatsrechte‐

7 Bijzondere beperkingen zijn mogelijk op grond van de open norm van art. 125a lid 1 AW.
8 EHRM 2 september 1998, NJCM-Bull. 1999, p. 946 e.v. m.nt. C.R. Niessen (Ahmed/Verenigd

Koninkrijk), par. 58 en EHRM 28 oktober 1999, NJ 2002/53 m.nt. E.A. Alkema (Wille/Liechten‐
stein), par. 41. Een overzicht geeft P. Mahoney, ‘Free Speech of Civil Servants and Other Public
Employees’, in: J. Casadevall e.a. (red.), Freedom of Expression. Essays in Honour of Nicolas Bratza,
Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2012, p. 257 e.v.

9 EHRM 12 februari 2008, NJ 2008/305 m.nt. E.A. Alkema, EHRC 2008/67 m.nt. E. Geurink
(Guja/Moldavië). Zie ook EHRM 21 juli 2011, EHRC 2011/140 (Heinisch/Duitsland). Hierover J.
van den Brink & E. Jurjens, ‘Bescherming van klokkenluiders onder artikel 10 EVRM. Een blik op
de Straatsburgse en Nederlandse jurisprudentie en een beoordeling van de voorgestelde wet‐
geving’, NJCM-Bull. 2015, afl. 1, p. 36 e.v.

10 Om de openbaarheidsverplichtingen te verruimen is een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede
Kamer aanhangig: Kamerstukken II 2013/14, 33328, 8 (Wet open overheid). In een bredere con‐
text dan alleen de WOB zij verwezen naar Raad voor het openbaar bestuur, Gij zult openbaar
maken. Naar een volwassen omgang met overheidsinformatie, Den Haag 2012.

11 Dit kwam onder meer naar voren in de evaluatie van de WOB. Zie Over wetten en praktische
bezwaren. Een evaluatie en toekomstvisie op de Wet openbaarheid van bestuur, Universiteit van Til‐
burg 2004, p. 52. Zie verder het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, Kamer‐
stukken II 2013/14, 33328, 4.

12 Zie onder meer het themanummer van RegelMaat 2015, afl. 1 over verwerking van persoonsgege‐
vens.
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lijke theorie staat nog wel overeind,13 maar de maatschappelijke opvattingen er‐
over zijn aan het veranderen. Er moet door het overheidsbestuur niet meer alleen
verantwoording worden afgelegd aan het parlement, maar ook rechtstreeks aan
de samenleving en haar burgers.14 De media hebben aan die ontwikkeling een
wezenlijke bijdrage geleverd. Uiteraard raakt het debat over politieke verantwoor‐
delijkheid en het afleggen van publieke verantwoording aan de veel bredere dis‐
cussie over het functioneren van ons staatsbestel. Maar duidelijk is dat deze ont‐
wikkeling ook doorwerkt in het ambtelijk functioneren. Ambtenaren worden
geacht rechtstreekser en zichtbaarder met de samenleving te communiceren.
Daarin past ook het beeld van de ambtelijke klokkenluider. De opvatting dat de
ambtenaar niet meer alleen zijn minister moet dienen maar de samenleving als
geheel, wint terrein.15

Ten slotte lijkt de opkomst van de klokkenluider samen te hangen met een toene‐
mend wantrouwen in de overheid en in onze instituties. De maatschappelijke
gemoedstoestand lijkt soms te zijn – overdreven gezegd – dat er binnen de over‐
heid regelmatig ernstige misstanden zijn die onder de pet gehouden worden en
alleen via klokkenluiders aan het licht kunnen worden gebracht. Dat is een sterk
overtrokken beeld dat weinig te maken lijkt te hebben met de werkelijkheid; voor
de stelling dat dat op grote schaal zou voorkomen, is in elk geval geen enkel
bewijs. Dat neemt echter niet weg dat we de ogen niet mogen sluiten voor de reële
mogelijkheid dat binnen een organisatie processen op gang kunnen komen die
zaken op het verkeerde spoor kunnen brengen. De afgelopen tijd heeft voorbeel‐
den te zien gegeven van gevallen waarin het zelfreinigend vermogen van een
organisatie ernstig tekort is geschoten.16 In die bijzondere gevallen – vooralsnog
lijken die zeldzaam – is voorstelbaar dat mensen die binnen een dergelijke organi‐
satie werken voor ernstige dilemma’s komen te staan.

3. Risico’s van klokkenluiden

Aannemelijk is dat deze ontwikkelingen tezamen de populariteit van de klokken‐
luider sterk hebben doen toenemen. Tegelijkertijd is het goed ons bewust te zijn
van de mogelijke keerzijden van klokkenluiden. Er zijn aanmerkelijke risico’s te
signaleren als van dit middel te geestdriftig gebruik gemaakt zou worden. Dan
gaat het niet over de effectiviteit van klokkenluiden in de zin dat het de beëindi‐
ging van de misstand dichterbij zou brengen. Zeker als het middel te vaak

13 ‘Steekhoudend ministerschap’, Kamerstukken II 1992/93, 21427, 40-41. Over de praktische wer‐
king van de ministeriële verantwoordelijkheid (en met accentverschillen ten opzichte van ‘Steek‐
houdend ministerschap’) R.K. Visser, In dienst van het algemeen belang: ministeriële verantwoorde‐
lijkheid en parlementair vertrouwen, Amsterdam: Boom 2008.

14 M. Scheltema, ‘Voldoet de ministeriële verantwoordelijkheid in een professionele organisatie?’,
NJB 2000, afl. 38, p. 1861 e.v.

15 Bovens 1990, p. 269. Hij ziet klokkenluiden als een uiting van ‘institutioneel burgerschap’.
16 Zoals het geval lijkt te zijn geweest bij de NZa. Zie het rapport van de Onderzoekscommissie

intern functioneren NZa (commissie-Borstlap) 2014.
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gebruikt wordt, zijn bij de effectiviteit de nodige vragen te stellen.17 Deze blijven
in deze bijdrage buiten beschouwing. Het gaat hier om risico’s in termen van
schade aan het publiek belang.
Om te beginnen kan bij onzorgvuldig gebruik voor de betreffende organisatie en
voor de mensen die daarbinnen werken forse reputatieschade optreden, veel gro‐
ter dan op grond van het op zichzelf wellicht terecht gemelde incident gerecht‐
vaardigd is. Wat al snel ontstaat, is onterechte beeldvorming, die moeilijk en
zeker niet op korte termijn kan worden hersteld. Bekend is het voorbeeld van de
klokkenluider De Kwaadsteniet, die een conflict kreeg met zijn werkgever, het
RIVM, omdat hij zich niet kon verenigen met de in zijn optiek te lage meetstan‐
daard van het RIVM. Het dagblad Trouw wilde wel een interview met De Kwaad‐
steniet publiceren, echter alleen onder de voorwaarde dat in de kop van het arti‐
kel de woorden ‘leugens’ en ‘bedrog’ mochten worden gebruikt. Aldus verscheen
het bericht in de krant onder de kop: ‘Milieu-instituut liegt en bedriegt’. In de
rechterlijke procedure18 die volgde, stelde De Kwaadsteniet dat de media met zijn
melding aan de haal waren gegaan. Een impliciete spijtbetuiging dus misschien,
maar het kwaad was al geschied. Het RIVM was neergezet als een onbetrouwbare
instelling, terwijl de werkelijkheid dat beeld allerminst rechtvaardigde.
Het laatste duidt op een algemener probleem. Wat is een misstand en wie stelt
dat vast? Pogingen om dat begrip helder te definiëren lijken tot mislukken te zijn
gedoemd. Het begrip is hoe dan ook vaag19 en zal altijd ruimte laten voor verschil‐
len van opvatting over wat een misstand is en wat niet. Hierdoor is er een niet-
onaanzienlijk risico dat zaken naar buiten worden gebracht die helemaal geen
misstand zijn, maar een uitvloeisel van verschillen van mening die binnen de
betreffende organisatie zijn geëscaleerd. Daar is het klokkenluiden niet voor
bedoeld. Klokkenluiden moet niet verworden tot een middel om extern alsnog het
eigen gelijk te halen of om een arbeidsconflict uit te vechten. In algemenere zin is
er wel op gewezen dat klokkenluiden kan worden ingegeven door minder zuivere
motieven, zoals rancune, eigenbelang of partijpolitieke overwegingen.20

In samenhang met het laatste is van belang dat ook risico’s kunnen ontstaan voor
de verhoudingen binnen de organisatie zelf. Een klokkenluider, zeker als hij com‐
promisloos en zonder deugdelijk overleg aan de bel trekt, zet de collegiale verhou‐
dingen op scherp. Dan gaat het niet in de eerste plaats om het formele bezwaar
van overtreding van de wettelijke geheimhoudingsplicht. Belangrijker is dat klok‐
kenluiden al snel wordt ervaren als een aantasting van de vertrouwensrelatie tus‐
sen collega’s. Onderling vertrouwen is essentieel voor het functioneren van elke

17 J. Beckers, H.G. van de Bunt & K. van Wingerde, ‘Het is transparantie wat de klok slaat. Publeaks
als geduchte concurrent voor het Huis voor Klokkenluiders?’, Justitiële verkenningen 2013, afl. 7,
p. 35 e.v., m.n. p. 40 e.v.

18 Rb. Utrecht (pres.) 24 februari 1999, JB 1999/94 m.nt. G.J.J. Heerma van Voss (De Kwaadste‐
niet/RIVM). De informatie hierover is ontleend aan Beckers e.a. 2013, p. 39.

19 Zie de (ruime) definitie van een ‘vermoeden van een misstand’ in art. 1 onder d van het voorstel
van wet Huis voor klokkenluiders (Kamerstukken II 2014/15, 34105, 6). Daarbij zij wel aangete‐
kend dat op grond van art. 6 lid 1 onder c onderzoek door het Huis voor klokkenluiders achter‐
wege blijft indien ‘de ernst van de misstand kennelijk onvoldoende is’.

20 Bovens 1990, p. 267.

RegelMaat 2015 (30) 4
doi: 10.5553/RM/0920055X2015030004004

283



L.F.M. Verhey

organisatie. Dergelijke incidenten kunnen er misschien ook toe leiden dat col‐
lega’s in de toekomst minder open zullen zijn naar elkaar, omdat men huiverig is
dat bepaalde informatie op zeker moment openbaar wordt. Ook kan het indek‐
gedrag versterken. Zaken worden vaker schriftelijk vastgelegd, om later te kun‐
nen aantonen zelf in elk geval op het goede spoor te hebben gezeten en voor
bepaalde gevaren te hebben gewaarschuwd. Kortom, de onbevangenheid waarmee
men binnen een organisatie moet kunnen communiceren, kan worden aangetast.
Er is ten slotte nog een laatste belangrijk bezwaar. De sfeer die soms rond klok‐
kenluiders heerst, duidt op een te gemakkelijke opvatting over openbaarheid van
informatie. Het is een klimaat waarin gemakkelijk miskend wordt dat het naar
buiten brengen van vertrouwelijke informatie schadelijk en zelfs gevaarlijk kan
zijn.21 Het algemeen belang vereist soms dat informatie vertrouwelijk moet blij‐
ven. Zowel de huidige WOB22 als het bij de Tweede Kamer aanhangige initiatief‐
voorstel23 geeft daar blijk van. Ook het aanhangige initiatiefvoorstel van wet Huis
voor klokkenluiders gaat ervan uit dat in een door het Huis te verrichten onder‐
zoek bepaalde overheidsinformatie niet in het onderzoek mag worden
betrokken.24 Naast het algemeen belang kunnen voorts privacyrechten van bur‐
gers geheimhouding noodzakelijk maken. Aan al deze belangen mag bij de beoor‐
deling van klokkenluiden niet te gemakkelijk voorbij worden gegaan.

4. Klokkenluiderswetgeving

De vraag is: hoe nu verder? Hoe moet het klokkenluidersvraagstuk met al zijn
facetten worden benaderd? Tot nog toe wordt het probleem vooral tegemoet
getreden met regels en procedures. Er is een Besluit melden vermoeden van mis‐
stand bij Rijk en politie waarin een interne en een externe meldingsprocedure is
geregeld25 en er is een Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokken‐
luiden, een zelfstandige algemene maatregel van bestuur die in beginsel loopt tot
1 juli 2015.26 Ook in internationaal verband is gewerkt aan regelgeving. Tot voor
kort had deze vooral betrekking op de bestrijding van corruptie. Op grond van
diverse verdragen bestaat al enige tijd de verplichting om degenen die gevallen
van corruptie melden, juridisch te beschermen.27 In 2014 heeft het Comité van

21 Beckers e.a. 2013, p. 43 e.v. In dezelfde lijn H.G. van de Bunt, ‘Het Huis voor de Klokkenluiders’,
DD 2013, p. 746 e.v.

22 Art. 10 en 11.
23 Kamerstukken II 2013/14, 33328, 8 (Wet open overheid), art. 5.1 e.v.
24 Kamerstukken II 2014/15, 34105, 6, art. 10.
25 Besluit van 15 december 2009, houdende een regeling voor het melden van een vermoeden van

een misstand bij de sectoren Rijk en Politie, Stb. 2009, 572. Inmiddels gewijzigd bij besluit van 13
oktober 2012, Stb. 2012, 510.

26 Besluit van 27 september 2011 tot instelling van de Commissie advies- en verwijspunt klokken‐
luiden, Stb. 2011, 427. Hierover H.G. de Jong & L.S. Mol, ‘Het Adviespunt Klokkenluiders in de
praktijk’, Justitiële verkenningen 2013, afl. 7, p. 48 e.v.

27 Zie art. 33 Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, Trb. 2004, 11, art. 22 Verdrag
inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, Trb. 2000, 130 en Trb. 2014, 85 en art. 9 Bur‐
gerrechtelijk Verdrag inzake Corruptie, Trb. 2005, 78.
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Ministers van de Raad van Europa – in aanvulling op deze verdragen en op de
bescherming die het EHRM op grond van artikel 10 EVRM reeds biedt – een Aan‐
beveling vastgesteld die beoogt de positie van klokkenluiders in algemenere zin te
versterken.28

Er lijkt een brede consensus te bestaan dat een onafhankelijke externe instantie,
waar ambtenaren en werknemers voor advies en hulp terechtkunnen, een nuttige
functie kan vervullen. Indien mensen op het werk aan lopen tegen situaties die zij
beschouwen als een (mogelijke) misstand en zij er in eerste instantie met hun
werkgever niet goed uitkomen, kan een onafhankelijke instantie die op afstand en
zonder eigenbelang naar de zaak kijkt en betrokkenen van advies kan dienen, een
goede rol spelen. Een zodanige instantie kan werkgevers ook scherp houden om
hun eigen organisatie en de daarbinnen heersende cultuur te evalueren en zo
nodig te verbeteren. Vanuit deze invalshoeken kan het streven naar een klokken‐
luidersregeling worden onderschreven.
Het voorgaande wil echter niet zeggen dat wetgevingsinitiatieven steeds over de
gehele linie positief kunnen worden beoordeeld. Diverse kanttekeningen zijn
mogelijk. In de eerste plaats valt op hoe gefragmenteerd de regelgeving tot stand
komt. Er komen steeds nieuwe regels, vaak naast reeds bestaande instrumenten.
Er zijn al een Commissie integriteit overheid en een Adviespunt klokkenluiders en
op dit moment ligt er het eerdergenoemde initiatiefwetsvoorstel waarin in de
vorm van een zelfstandig bestuursorgaan een nieuwe instantie in het leven wordt
geroepen: het Huis voor klokkenluiders.29 Sommigen pleiten voor nog weer een
verdere versterking; zij vinden dat er een Algemene klokkenluiderswet moet
komen waarin klokkenluiders verdergaand worden beschermd dan in het initia‐
tiefwetsvoorstel.30

Gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen ligt het voor de hand om in lijn met
de internationale regels en richtlijnen te streven naar een overzichtelijke en werk‐
bare regeling waarin enkele hoofdpunten zijn vastgelegd. Daarbij moet niet over‐
haast te werk worden gegaan. De bestaande instanties (de Commissie integriteit
overheid en het Adviespunt klokkenluiders) zijn nog maar kort geleden opgericht
en hebben dus ook nog maar weinig tijd gehad zich te bewijzen. De vraag is of op
dit moment al nieuwe wijzigingen nodig zijn en of niet eerst moet worden afge‐
wacht hoe effectief de bestaande regelingen zijn. Overigens is deze gang van
zaken symptomatisch voor het algemenere verschijnsel van de afnemende besten‐
digheid van wetgeving. Achtereenvolgende en soms aan elkaar tegengestelde
wetswijzigingen wisselen elkaar in snel tempo op. Wetgeving krijgt hierdoor soms
het karakter van een wegwerpartikel, aldus de Raad van State in 2013.31

28 Recommendation on the protection of whistleblowing, 30 april 2014, CM/Rec(2014)7. Over de
achtergronden en de totstandkoming daarvan P. Stephenson & M. Levi, Principes van klokken‐
luiden: de benadering van de Raad van Europa, Justitiële verkenningen 2013, afl. 7, p. 90 e.v.

29 Daarin moeten overigens de Commissie integriteit overheid en het Adviespunt klokkenluiders
opgaan.

30 M.A.P. Bovens, Naar een Algemene Klokkenluiderswet, Justitiële verkenningen 2013, afl. 7, p. 9
e.v.

31 Raad van State, Jaarverslag 2013, p. 43.
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Bij de inrichting van klokkenluiderswetgeving zijn daarnaast veel specifieke vra‐
gen aan de orde. In deze bijdrage blijft de bespreking beperkt tot het kort aanstip‐
pen van drie hoofdpunten. Het eerste betreft de goede balans tussen de rechten
en plichten van de klokkenluider. Indien de klokkenluider wettelijke bescherming
krijgt, moet ook gewaarborgd worden dat deze alleen voor bescherming in aan‐
merking komt als aan bepaalde zorgvuldigheidseisen is voldaan. Slaat de balans
door naar de rechten van de klokkenluider, dan kan er niet alleen aanzienlijke
schade worden toegebracht aan publieke en private belangen, maar kan het mid‐
del ook in zijn tegendeel gaan verkeren. Alleen bij spaarzaam en zorgvuldig
gebruik kan klokkenluiden effectief zijn.
Het tweede vraagpunt betreft de bevoegdheden van de op te richten externe
instantie. Volgens het wetsvoorstel zal het Huis voor klokkenluiders zowel een
advies- als een onderzoeksfunctie krijgen. De vraag is hoe deze functies zich in de
praktijk tot elkaar gaan verhouden. Het risico bestaat dat door de onderzoeksbe‐
voegdheid het functioneren van het Huis al snel een formeel karakter krijgt
waarin de nadruk komt te liggen op verdediging van juridische posities. De
adviesfunctie zou hierdoor in het gedrang kunnen komen. Het laatste zou onwen‐
selijk zijn. Juist uitoefening van de adviesfunctie in een informele setting kan
ervoor zorgen dat problemen adequaat worden opgepakt en daarmee ook voorko‐
men dat een verschil van opvatting uit de hand loopt. De kans daarop wordt klei‐
ner als eenmaal een officieel onderzoek is gestart.
Het laatste vraagpunt is de verhouding tussen de verschillende onderzoeken. De
situatie dreigt onoverzichtelijk te worden. Het beoogde Huis voor klokkenluiders
kan met de beoogde onderzoeksbevoegdheden gemakkelijk in het vaarwater
komen van bestaande onderzoeksinstellingen, zoals het Openbaar Ministerie
(OM), de Nationale ombudsman, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en diverse
toezichthouders en inspecties. De vraag rijst hoe de activiteiten en onderzoeken
van deze instanties op elkaar moeten worden afgestemd. Voorkomen moet wor‐
den dat deze onderzoeksinstanties elkaar in de wielen gaan rijden. Daartoe is in
het initiatiefvoorstel geregeld dat het Huis geen onderzoek instelt indien het ver‐
moeden van een misstand ‘primair’ ter beoordeling staat van een toezichthouder
of het OM.32 Of dat voldoende is om stapeling van of fricties tussen onderzoeken
te voorkomen, zal moeten blijken.

5. Ambtelijke cultuur

Samenvattend is de discussie over de wetgeving nog niet voltooid. De discussie
zal wellicht ook na de totstandkoming van de Wet Huis voor klokkenluiders nog
doorgaan. Maar de wellicht veel wezenlijkere vraag dan de vraag of de wetgeving
adequaat is, is of wetgeving überhaupt in de praktijk een belangrijke rol zal spe‐
len. Zijn we niet weer in de val getrapt van de bekende regelreflex? Hebben we
onze toevlucht niet opnieuw gezocht bij de zeker in Nederland moeilijk uitroei‐
bare gedachte dat als de wetgeving maar op orde is, de problemen zijn opgelost?

32 Kamerstukken II 2014/15, 34105, 6, art. 6 lid 1 onder d.
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Ook bij het klokkenluidersvraagstuk is er inderdaad een aanzienlijk risico van
juridisering. In elk geval kunnen de verwachtingen over de positieve effecten van
de Wet Huis voor klokkenluiders niet te hooggespannen zijn. Het levert hooguit
een wet op die als basisvoorziening alleen in uitzonderlijke situaties soelaas kan
bieden.
Belangrijker nog dan nieuwe wetgeving lijkt het om het klokkenluidersvraagstuk
te plaatsen in de bredere context van de ontwikkeling van politiek-ambtelijke ver‐
houdingen33 en vanuit die bredere context goed na te denken over de onderlig‐
gende problematiek van het vraagstuk. Deze zit vooral in de organisatiecultuur en
meer in het bijzonder in de omgangsvormen die gelden binnen een ambtelijke
organisatie. Deze zijn van rechtstreekse invloed op de professionele ruimte die
ambtenaren krijgen om hun eigen deskundigheid en opvattingen in te brengen.
Deze ruimte is essentieel voor zowel de kwaliteit van ambtelijke prestaties als het
welbevinden van de individuele professional. De professionele ruimte als hier
bedoeld kent verschillende aspecten. Onderscheid kan worden gemaakt tussen
een extern en een intern aspect.
Bij het externe aspect gaat het in de eerste plaats om de vraag hoeveel vrijheid een
ambtenaar krijgt om naar buiten te treden en daarbij bepaalde problemen die spe‐
len aan de orde te stellen. De vraag is of deze vrijheid in de praktijk niet soms te
zeer wordt ingeperkt. Uiteraard dient het belang van de minister voorop te staan
en brengt de ministeriële verantwoordelijkheid met zich dat de ambtenaar geen
dingen mag doen die de minister in de problemen kunnen brengen. Maar mis‐
schien leidt de op zichzelf begrijpelijke wens om elke kans daarop uit te sluiten tot
een te krampachtige houding. In dat geval kan de ministeriële verantwoordelijk‐
heid in haar tegendeel gaan verkeren en kunnen effecten gaan optreden die noch
in het belang zijn van de minister, noch in het belang van de ambtelijke organisa‐
tie die het betreft.
In hoeverre publieke uitingen mogelijk zijn, hangt uiteraard af van de bijzondere
omstandigheden. Van belang is onder meer het stadium waarin de politieke
besluitvorming zich bevindt. Gaat het over thema’s die geen of nog geen voor‐
werp zijn van politieke besluitvorming, dan zou de ruimte voor de ambtenaar om
naar buiten te treden in beginsel aanzienlijk kunnen zijn. Hoewel het wellicht zel‐
den opvalt en slechts weinigen er dagelijks bij stilstaan, laat de huidige praktijk
zien dat die ruimte er in bepaalde gevallen wel degelijk is. Bij sommige departe‐
mentale wetgevingsafdelingen is het niet ongebruikelijk dat ambtenaren in vak‐
tijdschriften en in andere media publiceren en daarbij van hun opvattingen blijk
geven. Daarbij kan en moet ervan worden uitgegaan dat de ambtenaar professio‐
neel genoeg is om te weten tot hoever hij kan gaan.

33 Uiteraard is daarover veel gepubliceerd. Afgezien van de bijdrages van Van den Berg en Dijkstra
en Haimé elders in dit nummer wordt hier volstaan met te verwijzen naar Bovens 1990 en P. ’t
Hart, A. Wille, R.A. Boin, G.S.A. Dijkstra, F.M. van der Meer, W.J. van Noort & M. Zannoni, Poli‐
tiek-ambtelijke verhoudingen in beweging, Amsterdam: Boom 2002. Ook internationale, vergelij‐
kende literatuur is er overvloedig. Zie bijv. B.G. Peters, The Politics of Bureaucracy. An Introduction
to Comparative Public Administration (6de druk), Londen/New York: Routledge 2010 en C. Neu‐
hold, S. Vanhoonacker & L. Verhey (red.), Civil Servants and Politics. A Delicate Balance, Basing‐
stoke: Palgrave Macmillan 2013.
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Ook vanuit het gezichtspunt van de ambtelijke werkgever bezien is er een duide‐
lijk belang om deze professionele ruimte te respecteren en zelfs te stimuleren.
Ambtenaren aan wie de nodige vrijheid wordt gegund, zijn immers ook in het
belang van de organisatie zélf. Overheidsorganisaties willen graag mensen in
dienst met een hoog academisch denkniveau. Dat verhoogt de werkprestaties en
zorgt er ook voor dat de organisatie professionals in huis heeft die namens de
minister met gezag kunnen opereren. Zo bezien heeft de organisatie er groot
belang bij dat haar werknemers zich senang voelen en de ruimte krijgen zich te
ontplooien. Daar hoort ook bij dat de ambtenaar een zekere vrijheid heeft om bij
te dragen aan het publieke debat.
In het verlengde daarvan is van belang dat ook de organisatie als geheel, daar
waar het kan, openbaarheid nastreeft. Zoals hiervoor opgemerkt, wordt wel eens
te gemakkelijk gedacht dat openbaarheid altijd goed is en men altijd alles van alles
en iedereen zou mogen weten. Dat is natuurlijk niet zo. Anderzijds bestaat echter
ook wel eens de indruk dat de overheid te krampachtig vasthoudt aan geheimhou‐
ding. Dat geldt ook voor zaken die, zoals in elke organisatie, misgaan. Het is in
het belang van de overheid zélf om daar iets ontspannener dan soms gebruikelijk
is mee om te gaan. In veel gevallen kan de schade beperkt blijven als de minister
zaken die fout zijn gegaan, tijdig in de openbaarheid brengt en de Tweede Kamer
en de samenleving uitlegt wat hij gaat doen om de problemen op te lossen.
Naast de openbaarheid naar buiten (het externe aspect) is minstens even belang‐
rijk de ruimte die een ambtenaar krijgt om binnen de organisatie zaken naar
voren te brengen (het interne aspect). Die ruimte is minder vanzelfsprekend dan
het lijkt. Dat heeft vooral te maken met de psychologie van een organisatie en de
groepsprocessen die zich daarbinnen voltrekken. Deze kunnen ervoor zorgen dat
de ambtenaar niet altijd zegt wat hij denkt, ook niet als dat wel zou moeten. Dat
is ook op een departement aan de orde. De logische verklaring daarvoor is dat een
afdeling of directie binnen een departement voor een gemeenschappelijke taak
staat de minister in beleid en uitvoering te ondersteunen, een taak die, zeker als
er politieke druk is, complex en spanningsvol kan zijn. In die context is van groot
belang dat er in een goede sfeer en met een aanzienlijke eensgezindheid gewerkt
kan worden. Het zijn onmisbare randvoorwaarden om in dienst van de minister
en van de regering tot concrete resultaten te komen.
Maar deze omstandigheden brengen ook risico’s met zich. Het is het gevaar van
‘groupthink’, een proces waarin geleidelijk en soms zonder dat men het in de
gaten heeft, bepaalde opvattingen en patronen dominant en bijna onbespreek‐
baar worden, waarin behoud van consensus belangrijker wordt gevonden dan een
kritische weging van vanzelfsprekend lijkende feiten en opvattingen. In dat geval
dreigt een situatie waarin geen ruimte meer bestaat voor afwijkende standpun‐
ten, voor geluiden die een nieuw licht op de zaak kunnen werpen, voor signalen
die de bestaande toestand ter discussie kunnen stellen. Omdat dat klimaat vaak
ook samenhangt met het gedrag van bepaalde personen, niet in de laatste plaats
van leidinggevenden, kan het in de praktijk heel moeilijk zijn dat patroon te door‐
breken.
De opgave waarvoor een ambtelijke organisatie zich gesteld ziet, is gelet op het
bovenstaande niet gering. De kunst zal steeds opnieuw zijn om twee soms moei‐
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lijk met elkaar te verenigen doelstellingen te realiseren. Aan de ene kant een veilig
klimaat scheppen waarin iedereen zich vrij voelt zaken in te brengen, waarin
tegenspraak wordt geaccepteerd en zelfs wordt gestimuleerd, ook als dat lastig is
en tijd kost, maar aan de andere kant een positieve sfeer van eensgezindheid
behouden, waarin verschil van opvatting de onderlinge relaties niet aantast en
waarin er respect is voor elkaars standpunten en expertises. Dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Het vergt veel van leidinggevenden. Zij moeten openstaan
voor tegenspraak en debat, maar er ook voor zorgen dat er tijdig besluiten worden
genomen en resultaten worden geboekt. Het vergt ook veel van de mensen op de
werkvloer. Zij moeten het aandurven om lastige vragen te stellen en kritische sig‐
nalen af te geven. Maar zij moeten ook weten wanneer het genoeg is geweest en
de fase van besluitvorming en loyale uitvoering van eenmaal genomen besluiten
is aangebroken. Ambtelijke professionaliteit betekent immers ook dat een ambte‐
naar weet waar zijn grenzen liggen, waar zijn eigen verantwoordelijkheid ophoudt
en die van een ander begint.
Het bovenstaande beeld kan worden beschouwd als de ideale situatie. In hoeverre
overheidsorganisaties in werkelijkheid aan dat beeld voldoen, valt moeilijk te zeg‐
gen. Indien dat al op deugdelijke wijze kan worden vastgesteld, zou daarvoor
nader onderzoek nodig zijn. Mij is in elk geval geen onderzoek bekend op grond
waarvan over de organisatiecultuur binnen de overheid enigszins precieze en
betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. Hoogstwaarschijnlijk zou uit een
dergelijk onderzoek een grote variëteit naar voren komen; er zijn vermoedelijk
grote verschillen tussen overheidsorganisaties. Vaak zullen personen – met name
leidinggevenden – en onderlinge persoonlijke verhoudingen binnen een organisa‐
tie een bepalende rol spelen. Uiteraard kan dat ook in de tijd fluctueren; werkne‐
mers komen en gaan. Voor elke organisatie zal echter gelden dat de cultuur een
bron zal zijn van aanhoudende zorg. Ook als sprake is van goede werkverhoudin‐
gen zal steeds de vraag aan de orde zijn wat er nodig is om de cultuur binnen een
organisatie te onderhouden dan wel verder te verbeteren.

6. Slot

In deze bijdrage is op hoofdlijnen geschetst waarom het klokkenluidersvraagstuk
in de huidige tijd zoveel aandacht krijgt en welke maatschappelijke ontwikkelin‐
gen daaraan hebben bijgedragen. Voorts is aangegeven welke mogelijke keerzijden
aan klokkenluiden zitten en welke bezwaren en risico’s met het oog daarop onder
ogen moeten worden gezien. Deze overwegingen leiden tot de conclusie dat een
evenwichtige en praktijkgerichte benadering gewenst is waarin wetgeving en pro‐
cedures geen allesoverheersende rol moeten spelen. Juridisering van het vraag‐
stuk kan haar doel voorbijschieten en zelfs tot averechtse effecten leiden.
In het licht van het bovenstaande dient eerst en vooral de aandacht uit te gaan
naar de cultuur en de omgangsvormen binnen een ambtelijke organisatie. De pro‐
fessionele ruimte van ambtenaren dient juist met het oog op het goed functione‐
ren van de ministeriële verantwoordelijkheid en van de organisatie waarvoor de
minister verantwoordelijkheid draagt, te worden gerespecteerd en gestimuleerd.
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Een open organisatiecultuur is de beste garantie dat klokkenluiden slechts een
incidenteel verschijnsel kan blijven.
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