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Samenvatting
Wetgeving verplicht de gemeente een regeling vast te stellen voor het omgaan met
vermoedens van misstanden, de zogenaamde klokkenluidersregeling (Melding
Vermoeden Misstand). Het college heeft inmiddels een regeling vastgesteld, welke u
hierbij ter informatie ontvangt (107987).
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Belang van de regeling
Een goed functionerende overheid is een integere en transparante overheid. Als zich
bij die overheid misstanden voordoen moet daarover gesproken kunnen worden.
Ambtenaren moeten zich ook vrij voelen misstanden in hun organisatie te kunnen
melden. Het is daarom van belang dat er een heldere procedure is, met de
mogelijkheid tot een vertrouwelijke melding, die bovendien ambtenaren, maar ook de
vertrouwenspersoon, beschermt tegen benadeling van hun positie tengevolge van hun
melding. De verplichting tot het vaststellen van een regeling is neergelegd in de
Ambtenarenwet (artikel 125quinquies) en in de CAR-UWO (artikel 15:2)
Regeling
De VNG heeft samen met vakorganisaties december 2010 de bestaande
gemeentelijke regeling voor klokkenluiders vernieuwd. De vernieuwde regeling Melding
Vermoeden Misstanden biedt op een aantal essentiële punten meer ondersteuning
voor melders van misstanden. De voorgestelde regeling is gebaseerd op de
vernieuwde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstanden van het LOGA
(Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden).
Een melding over een vermoeden van een misstand wordt in principe eerst intern
gedaan. De melder kan hierbij kiezen tussen melden bij zijn leidinggevende of, als hij
de melding vertrouwelijk wil doen, bij de vertrouwenspersoon. Zijn identiteit wordt
alleen bekendgemaakt als hij daar desgevraagd geen bezwaar tegen heeft. Als de
afdoening van deze melding niet naar tevredenheid verloopt, bijvoorbeeld te lang op
zich laat wachten, kan de melding worden gedaan bij het externe meldpunt. Men kan
daar ook in eerste instantie heen, als wegens zwaarwegende redenen niet eerst de
interne procedure kan worden doorlopen. Het college heeft hiertoe de landelijke
Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid (CKGO) aangewijzen. Dit is een
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onafhankelijke commissie die is samengesteld op advies van de Commissie voor
Arbeidszaken en de vakcentrales. Bij deze commissie zijn meer dan 300 organisaties
aangesloten, voornamelijk gemeenten maar ook aan de gemeenten gelieerde
instellingen en waterschappen.
De essentie van de klokkenluidersregeling is, dat de werkgever zich moet inspannen
misstanden aan de kaak te stellen en medewerkers die deze misstanden aan het licht
brengen mogen hiervan geen hinder ondervinden.
Rechtsbijstandverzekering
De vernieuwde regeling maakt het ook mogelijk dat de melder een beroep kan doen op
de rechtsbijstandverzekering voor het gemeentelijk personeel. VNG-Verzekeringen en
Centraal Beheer Achmea hebben de bestaande rechtsbijstandverzekering voor
ambtenaren zonder premieaanpassing uitgebreid voor de juridische bijstand aan een
melder van een misstand. Hierop kunnen melders een beroep doen als zij door hun
melding kosten zouden moeten maken in bezwaar- en beroepsprocedures.
De nieuwe regeling is weliswaar uitgebreid met meer bescherming voor de melder,
toch kunnen procedures aan de orde komen, bijvoorbeeld over ontslag of disciplinaire
meetregelen. De verzekering maakt geen onderdeel uit van de regeling, maar wordt
meegenomen in de communicatie over de nieuwe regeling.
Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
Bij besluit van 27 september 2011 (Stb. 2011, 427) is een regeling vastgesteld voor de
Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden. Het is op dit moment nog niet
bekend wanneer dit besluit in werking treedt. De Commissie advies- en verwijspunt
klokkenluiden heeft (onder meer) als taak: op verzoek informatie en advies geven over
en ondersteuning bieden bij mogelijke vervolgstappen aan degene die een vermoeden
heeft van een mogelijke misstand die raakt aan het algemeen belang. Het is
uitdrukkelijk niet de taak van deze commissie om onderzoek te doen.
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Vertrouwenspersonen
Het college heeft in een eerdere fase al twee vertrouwenspersonen aangewezen, één
interne en een tweede extern. Deze laatste is de (interne) vertrouwenspersoon bij de
gemeente Ridderkerk, met wie op het gebied van integriteit wordt samengewerkt.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

mr. Harald M. Bergmann

