
 

Meldregeling vermoedens van misstanden en inbreuken gemeente Weert 2022 

De gemeentesecretaris van de gemeente Weert,  

 

overwegende dat op grond van artikel 4 lid 1 Ambtenarenwet 2017 een overheidswerkgever een 

integriteitsbeleid voert dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in 

ieder geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het 

voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie;  

 

overwegende dat op grond van artikel 5 lid 1 sub e Ambtenarenwet een overheidswerkgever 

zorgdraagt voor een procedure voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van 

misstanden binnen de organisatie waar hij werkzaam is; 

 

gelet op bovengenoemde overwegingen de regeling ter zake de melding van misstanden en 

inbreuken op het Unierecht te verduidelijken;  

 

B E S L U I T: 

 

Vast te stellen de “Meldregeling vermoedens van misstanden en inbreuken gemeente 

Weert 2022”  
 

Vooraf 

Deze regeling is onderdeel van het personeelshandboek van de gemeente Weert en deze vervangt 

de “Regeling Klokkenluiders gemeente Weert” uit 2005. Deze Meldregeling verwoordt nog eens 

uitdrukkelijk dat de werkgever door voormalige, bestaande en toekomstige werknemers 

aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van misstanden 

en informatie over inbreuken op een Unierecht binnen de gemeente Weert door werknemers en 

anderen die in een contractuele relatie tot de organisatie staan. De melder mag door een melding 

niet worden geschaad in zijn rechtspositie.  

 

Met de Meldregeling willen we een veilig meld- en organisatieklimaat creëren. Er wordt 

bescherming geboden voor werknemers die te goeder trouw melding willen maken van een incident 

of een vermoeden van een schending van wet- en regelgeving. De Meldregeling heeft ook als doel 

bij te dragen aan de verbetering van het eigen functioneren van de organisatie. En waar nodig leidt 

dit ook tot correctie. Met de regeling wordt ingespeeld op de nog in te voeren Wet bescherming 

klokkenluiders en de Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 

oktober 2019 (PbEU 2019, L 305). 

 

De wijze van afhandeling van een melding onder deze Meldregeling is beschreven in het “Protocol 

processtappen melding vermoedens van misstanden en inbreuken gemeente Weert 2022”. 

 

Hoofdstuk 1 Definities en bedoeling 

Artikel 1.1 Definities 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

1. Werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of ten gevolge 

van publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht, heeft verricht of gaat verrichten dan wel 

degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht, heeft verricht of gaat verrichten. In 

het kader van deze regeling zijn daaronder mede begrepen uitzendkrachten, payrollers, 

gedetacheerden, andere ingehuurde personen en stagiairs die voor de organisatie van de 

werkgever werkzaamheden verrichten.  

2. Werkgever: gemeente Weert, vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris. Indien een 

melding (mede) de gemeentesecretaris betreft, geldt de burgemeester als werkgever in het 

kader van deze regeling.  

3. Vertrouwenspersoon: degene die als zodanig door de werkgever is aangewezen voor de 

organisatie. De vertrouwenspersoon werkt met in achtneming van de taken en 

verantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in regeling voor vertrouwenspersonen van de 

werkgever. 

4. Integriteitscoördinator: degene die als zodanig door de werkgever is aangewezen voor de 

organisatie. De integriteitscoördinator werkt met in achtneming van zijn taken en 

verantwoordelijkheden. 

5. Misstand: een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is 

vanwege de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, 
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een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, 

een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als 

gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

een strafbaar feit, de schending van regelgeving of beleid, het misleiden van justitie of het 

bewust achterhouden van informatie hierover. Onder misstand zijn andere 

integriteitsschendingen niet begrepen. 

6. Een vermoeden van een misstand: het vermoeden van een melder dat binnen de 

organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door 

zijn werkzaamheden voor de organisatie met die andere organisatie in aanraking is 

gekomen, sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke 

gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij de werkgever heeft opgedaan of 

die voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij 

een andere organisatie. 

7. Inbreuk op het Unierecht: een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is en betrekking 

heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn 

bedoelde materiële toepassingsgebied vallen of het doel of de toepassing ondermijnt van 

de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de 

Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen. Voor de toepassing van deze 

regeling wordt een inbreuk op het recht geldend binnen de Europese Unie (“Unierecht”) als 

bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders gelijkgesteld aan het begrip misstand. 

8. Melder: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten 

verkregen informatie over een inbreuk meldt of openbaar maakt, dan wel een vermoeden van 

een misstand of inbreuk meldt of openbaar maakt. 

9. Melding: de door een melder ingevolge deze regeling ingediende melding over het vermoeden 

van een misstand of een inbreuk. 

10. Bevoegde autoriteit: een op grond van de Wet bescherming klokkenluiders bevoegd orgaan, 

waaronder maar niet uitsluitend: 

a. de politie en het Openbaar Ministerie; 

b. de Autoriteit Consument en Markt; 

c. de Autoriteit Financiële Markten; 

d. de Autoriteit Persoonsgegevens; 

e. de Nederlandsche Bank; 

f. het Huis voor Klokkenluiders; 

g. de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; 

h. de Nederlandse Zorgautoriteit; 

i. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. 

11. Integriteitsschending: het handelen in strijd met de Gedragscode ambtenaren gemeente Weert 

2022. 

 

Artikel 1.2 Bedoeling 

Deze regeling is bedoeld voor werkgerelateerde meldingen en niet bestemd voor: 

a. het melden van persoonlijke klachten van werknemers over aangelegenheden in verband 

met de arbeid die individuele werknemers betreffen, waaronder het functioneren van 

een werknemer; 

b. het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van de reguliere 

werkzaamheden voor de werkgever; 

c. het uiten van kritiek op door de werkgever gemaakte beleidskeuzes en de bedrijfsvoering. 

 

Hoofdstuk 2 Procedure 

Artikel 2.1 Inwinnen van advies 

Een werknemer kan bij een vermoeden van een misstand of inbreuk: 

a. een adviseur (bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een bedrijfsmaatschappelijk 

medewerker) in vertrouwen raadplegen; 

b. een interne of externe vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen; 

c. de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders in vertrouwen raadplegen. 

 

Artikel 2.2 Indienen melding 

1. De werknemer kan een vermoeden van een schriftelijk en/of mondeling op locatie of via de 

telefoon of andere spraakberichten intern melden bij een van de volgende functionarissen, die 

hij daartoe het meest geschikt acht: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=NL
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a. een leidinggevende; 

b. een vertrouwenspersoon; 

c. de integriteitscoördinator; 

d. de gemeentesecretaris. 

2. Indien het vermoeden van de werknemer een misstand of inbreuk betreft als bedoeld in deze 

regeling, dan kan de werknemer dit vermoeden desgewenst ook rechtstreeks melden bij een 

bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 1.1 lid 10. 

3. Indien de interne melding mondeling wordt gedaan, draagt de ontvanger zorg voor een 

schriftelijke vastlegging.  

4. Indien het vermoeden van een misstand of inbreuk is gemeld via een functionaris zoals 

bedoeld in lid 1 en de melder geen toestemming heeft gegeven om zijn identiteit bekend te 

maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de functionaris en stuurt de 

vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.  

 

Artikel 2.3 Behandeling van de melding door de werkgever   

1. De melder ontvangt onverwijld en in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst van de 

melding een ontvangstbevestiging, tenzij de melder uitdrukkelijk anders verzoekt of de 

werkgever op redelijke gronden oordeelt dat de ontvangstbevestiging de bescherming van de 

identiteit van de melder in gevaar brengt. 

2. De werkgever stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of 

inbreuk, tenzij:   

a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden; of,  

b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een 

misstand of inbreuk.  

3. Indien de werkgever besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen 

twee weken na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt tevens aangegeven op 

grond waarvan de werkgever van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke 

gronden of waarom op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een 

vermoeden van een misstand of inbreuk.  

4. De werkgever beoordeelt of een bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 1.1 lid 10 van de 

interne melding van een vermoeden van een misstand of inbreuk op de hoogte moet worden 

gebracht. Indien de werkgever een bevoegde autoriteit op de hoogte stelt, stuurt de 

werkgever de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.   

5. De werkgever draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, 

en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn 

of zijn geweest bij de vermoede misstand of inbreuk. Met de onderzoekers gaat de werkgever 

na of (digitale) gegevens vooraf moeten worden veiliggesteld. 

6. De werkgever informeert de melder binnen twee weken na de interne melding schriftelijk dat 

een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De werkgever stuurt 

de melder daarbij een weergave van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige 

bezwaren bestaan.  

7. De werkgever informeert de personen op wie een melding betrekking heeft onverwijld over de 

melding, over het onderzoek en over het op de hoogte brengen van een bevoegde autoriteit 

zoals bedoeld in lid 4, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen 

worden geschaad.  

8. Bij toepassing van lid 7 worden de personen op wie een melding betrekking heeft, 

geïnformeerd zodra zulks met inachtneming van het onderzoeks- of handhavingsbelang 

redelijkerwijs kan worden verwacht. De werkgever informeert de betrokkenen in ieder geval 

nadat de in deze Meldregeling opgenomen processtappen zijn doorlopen. 

 

Artikel 2.4 De uitvoering van het onderzoek  

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers 

dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging van het horen en zij leggen deze vastlegging ter 

verificatie op juist- en volledigheid voor aan de melder. De melder ontvangt een afschrift van 

de definitieve schriftelijke vastlegging.  

2. De onderzoekers stellen de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft in de 

gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke 

vastlegging van het horen en zij leggen deze vastlegging ter verificatie op juist- en 
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volledigheid voor aan de betrokken persoon. De betrokken persoon ontvangt een afschrift van 

de definitieve schriftelijke vastlegging. 

3. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers dragen zorg voor een 

schriftelijke vastlegging van het horen en zij leggen deze vastlegging ter verificatie op juist- 

en volledigheid voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt een afschrift 

van de definitieve schriftelijke vastlegging.   

4. De onderzoekers kunnen geluidsopnamen maken bij het horen van de in lid 1 tot en met 3 

genoemde personen. Deze opnamen behoeven de instemming van de betrokken persoon of 

personen. 

5. De onderzoekers kunnen binnen de organisatie van de werkgever alle documenten opvragen 

en inzien die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.  

6. De werkgever verstrekt de onderzoekers de documenten die redelijkerwijs nodig zijn in het 

kader van het onderzoek. Het geven van inlichtingen of het overleggen van stukken kan 

worden geweigerd, indien het inlichtingen en bescheiden betreft waarvan het verstrekken in 

strijd is met het belang van de nationale veiligheid, dan wel een schending van een 

beroepsgeheim of wettelijk voorschrift met zich meebrengt. Voorts geldt het vorenstaande 

niet, indien een persoon daardoor of zichzelf of een van zijn bloed- of aanverwanten in de 

rechte lijn of in de zijlijn in de tweede of de derde graad of zijn echtgenoot of eerdere 

echtgenoot dan wel geregistreerde partner of eerdere geregistreerde partner aan het gevaar 

van een strafrechtelijke veroordeling ter zake van een misdrijf zou blootstellen. 

7. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op waarin zij het feitencomplex, het 

toepasselijke normenkader en hun analyse en conclusies uiteenzetten.  

8. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid de beschreven feiten en omstandigheden 

te controleren op juist- en volledigheid bij het concept onderzoeksrapport te plaatsen en 

bieden hiertoe een redelijke termijn, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. 

9. De onderzoekers stellen de persoon of personen tot wie de melding zich richt in het kader van 

wederhoor in de gelegenheid de beschreven feiten en omstandigheden te controleren op juist- 

en volledigheid en bieden hiertoe een redelijke termijn. De persoon of personen mogen 

opmerkingen bij het concept onderzoeksrapport plaatsen. 

10. De onderzoekers stellen na ontvangst en eventuele verwerking van mogelijke opmerkingen 

van de melder en/of de persoon of personen tot wie de melding zich richt het 

onderzoeksrapport vast en zij verstrekken dit aan de werkgever.   

 

Artikel 2.5 Standpunt van de werkgever  

1. De werkgever informeert de melder binnen acht weken na de bevestiging van het instellen van 

een onderzoek naar de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt van de werkgever 

met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of inbreuk. Daarbij wordt tevens 

aangegeven of en zo ja, tot welke maatregelen de melding heeft geleid, tenzij hiertegen 

ernstige bezwaren bestaan.  

2. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de oorspronkelijke termijn kan worden 

gegeven, informeert de werkgever de melder schriftelijk over de verdaging en de daaraan ten 

grondslag liggende reden. In de schriftelijke mededeling wordt ook aangegeven binnen welke 

termijn de melder het standpunt van de werkgever tegemoet kan zien. De verdaging bedraagt 

ten hoogste drie maanden na de bevestiging van het instellen van een onderzoek. 

3. Indien duidelijk wordt dat het standpunt ook niet binnen de verlengde termijn kan worden 

gegeven, informeert de werkgever de melder schriftelijk waarom een langere termijn 

redelijkerwijs noodzakelijk en gerechtvaardigd is. In de schriftelijke mededeling wordt de 

melder ten minste geïnformeerd over de opvolging van zijn melding en de voortgang van het 

onderzoek. Ook wordt daarin aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt van 

de werkgever tegemoet kan zien. 

4. De werkgever informeert de melder in ieder geval na afronding van het onderzoek over zijn 

inhoudelijke standpunt.   

5. Na ontvangst van het onderzoeksrapport beoordeelt de werkgever of een bevoegde autoriteit 

als bedoeld in artikel 1.1 lid 10 van de interne melding van een vermoeden van een misstand 

of inbreuk, van het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever op de hoogte moet 

worden gebracht. Indien de werkgever een bevoegde autoriteit op de hoogte stelt, stuurt hij 

de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.  
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6. De persoon of personen tot wie de melding zich richt, worden in overeenkomstige zin 

geïnformeerd als de melder op grond van lid 1 t/m 3, tenzij het onderzoeksbelang of het 

handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.   

 

Artikel 2.6 Gelegenheid tot reactie ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt 

werkgever  

1. De werkgever stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt 

van de werkgever te reageren en biedt hiertoe een redelijke termijn.  

2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever 

onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand of inbreuk niet daadwerkelijk of 

niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport en/of het standpunt van de 

werkgever sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert de werkgever hier binnen twee 

weken inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit 

nieuwe of aanvullende onderzoek zijn de in dit hoofdstuk opgenomen artikelen van 

overeenkomstige toepassing.  

3. Indien de werkgever een bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 1.1 lid 10 op de hoogte 

brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het 

onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever aan die bevoegde autoriteit toe. De 

melder ontvangt hiervan een afschrift.  

 

Hoofdstuk 3 Overige waarborgen 

Artikel 3.1 Geheimhouding 

1. Een ieder die betrokken is bij de melding van of het onderzoek naar een vermoeden van een 

misstand of inbreuk en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het 

vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding 

van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht 

of uit zijn taak bij de uitvoering van de Wet bescherming klokkenluiders de noodzaak tot 

mededeling voortvloeit. De melder geldt in dit verband uitdrukkelijk als betrokken bij de 

melding.  

2. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen: 

a. gegevens over de identiteit van een melder en van degene aan wie de misstand of inbreuk 

wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die 

daartoe herleidbaar is; en, 

b. informatie over een bedrijfsgeheim.  

3. De identiteit van een melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de 

identiteit van de melder kan worden achterhaald,  wordt niet bekend gemaakt zonder diens 

instemming.  

4. Ingeval enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of 

een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, wordt de 

melder hiervan vooraf in kennis gesteld, tenzij die kennisgeving het gerelateerde onderzoek of 

de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.  

5. Bij de kennisgeving, bedoeld in het vierde lid, ontvangt een melder of een betrokkene een 

schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de gegevens over zijn 

identiteit. 

6. De werkgever draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat 

deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze 

melding betrokken zijn.  

 

Artikel 3.2 Bescherming van de melder  

1. De werkgever zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar 

behoren melden van een vermoeden van een misstand of inbreuk bij de werkgever, een andere 

organisatie of een bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 1.1 lid 10. De melder wordt geacht 

te goeder trouw te zijn indien is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 17e lid 1 

Wet bescherming klokkenluiders. Aan de melder die te kwader trouw meldt, komt de 

bescherming zoals bedoeld in dit artikel niet toe. 

2. Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan het nemen van een 

benadelende maatregel, zoals:  

a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;   

b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;   

c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;   
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d. het treffen van een disciplinaire maatregel;   

e. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder;  

f. de opgelegde benoeming in een andere functie;   

g. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;  

h. het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;  

i. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;   

j. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;  

k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus of toekenning van 

vergoedingen;   

l. het onthouden van promotiekansen;   

m. het niet accepteren van een ziekmelding of het als ziek geregistreerd laten van de 

werknemer;  

n. het afwijzen van een verlofaanvraag;  

o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek.  

3. Van benadeling als bedoeld in lid 1 is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de 

melder aan te spreken op zijn functioneren of om aan hem een benadelende maatregel als 

bedoeld in lid 2 op te leggen, maar de maatregel die de werkgever neemt in dit geval niet in 

redelijke verhouding staat tot die redelijke grond.  

4. Indien de werkgever tegenover de melder binnen afzienbare tijd na de ontvangst van een 

melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2, 

motiveert hij waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband 

houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand 

of inbreuk.  

5. De werkgever spant zich ervoor in dat werknemers van de werkgever zich onthouden van 

iedere vorm van benadeling die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder 

belemmert, nadat de melder te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een 

misstand of inbreuk heeft gemeld. Onder een vorm van benadeling die het professioneel of 

persoonlijk functioneren van de melder belemmert, wordt in ieder geval verstaan:  

a. het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;   

b. het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het 

functioneren van de melder;  

c. het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de 

melder of collega’s van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;  

d. het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen 

als hij zijn melding doorzet.  

6. De werkgever spreekt werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder 

daarop aan en hij kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen. 

7. Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt ook voor de werknemer die de melder bijstaat en de 

vertrouwenspersoon die voor de werkgever werkzaam is. 

 

Artikel 3.3 Juridische bijstand 

De melder kan in het kader van de melding van en/of het onderzoek naar een vermoeden van een 

misstand of inbreuk desgewenst juridische bijstand inschakelen. De helft van de in redelijkheid 

gemaakte kosten komen voor rekening van werkgever indien de melding gegrond blijkt te zijn. De 

genoemde kosten worden berekend conform het op dat moment geldende liquidatietarief 

rechtbanken en gerechtshoven voor zaken van onbepaalde waarde.  

 

Artikel 3.4 Registratie en rapportage 

1. De werkgever draagt zorg voor behoorlijke registratie van de in het kader van deze regeling 

ingediende meldingen.  

2. De gegevens van een melding in het register worden vernietigd wanneer zij niet langer 

noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van de Wet bescherming klokkenluiders of andere 

bij of krachtens wet of Unierecht vastgestelde eisen. 

3. De werkgever rapporteert jaarlijks over het beleid aangaande de omgang met en de uitvoering 

van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:   

a. informatie over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het 

melden van vermoedens van misstanden en inbreuken en het in het komende jaar te 

voeren beleid op dit vlak;  
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b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, het 

aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid, de uitkomsten van de 

onderzoeken en de standpunten van de werkgever;  

c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;  

d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het 

doen van een melding van een vermoeden van een misstand of inbreuk en een indicatie 

van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever.  

3. De werkgever stuurt de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de 

Ondernemingsraad. De werkgever stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn 

standpunt over het beleid aangaande de omgang met en de uitvoering van deze regeling 

kenbaar te maken.  

4.  De werkgever stuurt de in lid 2 bedoelde rapportage ter kennisneming aan de burgemeester 

ter vervulling van zijn taak ex artikel 170 lid 2 Gemeentewet. 

 

Hoofdstuk 4 Overig 

Artikel 4.1 Inwerkingtreding 

1. Deze regeling komt in plaats van de “Regeling Klokkenluiders gemeente Weert”. De 

genoemde regeling wordt met ingang van ** ** 2022 ingetrokken. 

2. Deze regeling treedt in werking op ** ** 2022. 

 

Artikel 4.2 Protocol 

1. De processtappen die naar aanleiding van een melding zoals bedoeld in deze regeling 

worden doorlopen, worden vastgelegd in een protocol.  

2. Het in het eerste lid genoemde protocol zal worden aangehaald als “Protocol processtappen 

meldregeling vermoedens van misstanden en inbreuken gemeente Weert 2022”. 

 


