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INLEIDING 

Het woord ‘klokkenluiders’ doet bij de meeste mensen niet meteen een belletje rinkelen. Toch 

hebben ze de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de onthulling van wanpraktijken 

en fraude in zowel de private als publieke sector. Er zijn talloze voorbeelden. In de financiële 

sector zijn de bekendste hiervan het Enron en WorldCom-schandaal
1
.  

Op 2 december 2001 legt Enron Corporation, een van de grootste energiereuzen wereldwijd, 

haar boeken neer, nadat een fraude van meer dan 1 miljard dollar ontdekt werd. Dit faillisse-

ment veroorzaakte, naast een wereldwijde schokgolf, ook de ondergang van Arthur Andersen, 

het accountingbedrijf dat de boekhouding van Enron verzorgde. Iets meer dan een half jaar 

later legt ook WorldCom, een Amerikaans telecommunicatiebedrijf, de boeken neer nadat 

gebleken is dat de onderneming leed onder een fraude van 3,8 miljard dollar
2
.  

In beide schandalen spelen twee klokkenluiders, respectievelijk Sherron Watkins en Cynthia 

Cooper, een belangrijke rol bij de ontdekking en openbaarmaking van deze fraude.  Beide 

vrouwen gingen met hun ontdekkingen hogerop de ladder, maar stootten hierbij op een muur 

van verzet, leugens en nog meer onfrisse praktijken.  Enron en WorldCom veroorzaakten heel 

wat ophef vanwege de ernst van de fraude, maar zij waren lang niet de enige multinationals 

die verzeild raakten in een of ander financieel schandaal tussen 2000 en juli 2003
3
.  

Deze gebeurtenissen leidden tot het algemeen besef dat er nood was aan een grotere controle 

op multinationals. Met de Sarbanes-Oxley Act van 2002 besloot de Amerikaanse overheid o.a. 

tot een verstrenging van de toenmalige accountingstandaarden en een verstrengde handhaving 

van deze regels
4
.   

Daarnaast voorzag deze wet ook verplicht in een intern controlesysteem, waarbij wordt gere-

kend op de integriteit van het personeel van de onderneming om eventuele wanpraktijken aan 

                                                             

1 Hierbij denken we o.a. aan Julian Assange, de Australische oprichter van WikiLeaks, een website waar 

overheidsofficieren anoniem documenten kunnen plaatsen om wanpraktijken te rapporteren, of Paul Van 

Buitenen, het Nederlandse Europarlementslid dat vermeende fraude binnen de Europese Commissie aan-

kaartte. 
2 http://www.forbes.com/2002/07/25/accountingtracker.html 
3 Andere voorbeelden zijn AOL Time Warner, Adelphia Communications, Dynegy, Merck, Mirant, Nicor 

Energy LLC, Qwest Communications International, Tyco, Xerox 

http://www.forbes.com/2002/07/25/accountingtracker.html 
4
 The Corporate and Criminal Fraud Accountability Act, Pub. L. 107-204, 116 Stat 745 (2002) (hierna 

verkort Sarbanes-Oxley Act) 

http://www.forbes.com/2002/07/25/accountingtracker.html
http://www.forbes.com/2002/07/25/accountingtracker.html
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de kaak te stellen. In de V.S. is dit al decennia lang een ingeburgerde praktijk en de Ameri-

kaanse overheid heeft er dan ook voor geopteerd dit instrument ook hier te hanteren. 

De vraag blijft echter in hoeverre dergelijke klokkenluiderssystemen te verantwoorden zijn.  

In de Amerikaanse wetgeving wordt voor iedere beursgenoteerde onderneming een anoniem 

rapporteringssysteem voorzien, maar dit doet onmiddellijk vragen rijzen over de rechten van 

het subject van een dergelijke melding. Heiligt het doel in een dergelijk geval de middelen, 

zoals Niccolo Macchiavelli reeds in 1513 poneerde
5
? Of gaan ieders persoonlijke rechten en 

vrijheden steeds boven een verantwoordelijkheid tegenover het publiek? En indien men een 

meldingsmogelijkheid voorziet, dient deze dan beperkt te worden tot bepaalde onderwerpen 

of heeft iedere onderneming het recht hierin vrij te kiezen? Rust een dergelijke verantwoorde-

lijkheid ook op de schouders van de advocaten van de organisatie, of is dit beperkt tot haar 

werknemers? Het mag duidelijk zijn dat de mogelijke instelling van een klokkenluiderssys-

teem aanleiding geeft tot heel wat vragen. 

In de Verenigde Staten en Europa wordt op verschillende wijze tegen deze problematiek aan-

gekeken. In onze internationaal gerichte maatschappij van vandaag bezitten multinationals 

echter vaak (dochter)ondernemingen op beide continenten. Dit kan dan ook een probleem 

vormen voor die ondernemingen die, wat intern bestuur betreft, een zo uniform beleid wensen 

te voeren over de planeet heen. 

In het licht van deze problematiek wil ik komen tot een antwoord op de volgende vraag:  

“Is het mogelijk om op het gebied van klokkenluidersregelingen de Amerikaanse Sar-

banes-Oxley Act te verzoenen met de Europese regelgeving? 

In deze masterproef zal ik eerst en vooral trachten een beeld te scheppen van de eventuele 

verschillen tussen de V.S. en Europa, door bij beide continenten de toepasselijke regelgeving 

en handhaving te onderzoeken. Vervolgens ga ik trachten de ideale klokkenluidersregeling te 

definiëren, en onderzoeken of deze op eenzelfde wijze in de V.S. en Europa geïmplementeerd 

kan worden. Tot slot ga ik in het licht van deze bevindingen enkele suggesties doen op regel-

gevend vlak en enkele mogelijke strategieën  meegeven voor multinationals in de praktijk. 

  

                                                             

5 N. MACHIAVELLI, “Il Principe” 



 
3 

WAT IS EEN KLOKKENLUIDER/KLOKKENLUIDERSSYSTEEM? 

Wat is een klokkenluider? In de rechtsleer en rechtspraak zijn er verschillende definities van 

een klokkenluider terug te vinden. Professor Bovens, die in 1987 met de term ‘klokkenluider’ 

als vertaling van het Engelse ‘whistleblower’ op de proppen kwam, definieert ‘klokkenluider’ 

als volgt:  

“De gebeurtenis waarbij een (ex-)lid van een organisatie, zonder daartoe opdracht of 

toestemming te hebben gekregen, informatie onthult of op een andere wijze in de 

openbaarheid treedt met de bedoeling de aandacht te vestigen op een misstand waar-

van hij kennis heeft gekregen door zijn werk binnen de organisatie.”
6
  

Elders wordt een klokkenluider omschreven als: 

“Een werknemer die in de onderneming waar hij/zij werkzaam is een (vermeende) 

ernstige misstand constateert en deze bij een interne en/of externe partij meldt, met als 

doel dat deze partij iets doet om de misstand op te lossen. De klokkenluider handelt 

daarbij niet uit eigen belang, maar uit een gevoel van rechtvaardigheid en/of in het 

maatschappelijk belang.” 
7
 

In deze bijdrage wordt voor klokkenluider een combinatie van beide definities gehanteerd. Er 

is immers een groot verschil tussen een klokkenluider in de publieke en private sector, en een 

klokkenluider die intern de alarmbel luidt of dit in de openbaarheid doet. Allen vallen onder 

de ruimere definitie van klokkenluider, maar hier wordt specifiek gedoeld op de klokkenlui-

der in de private sector, die van interne meldingssystemen gebruik maakt om bepaalde wan-

praktijken aan te kaarten.  

Het kan hierbij zowel om een vaste werknemer, een tijdelijke werkkracht, een stagiaire als om 

een voormalige werknemer gaan. In hoeverre ook advocaten van een onderneming een rol als 

klokkenluider op zich zouden moeten nemen, is een vraag waar de rechtsleer nog geen een-

duidig antwoord op gevonden heeft
8
. Naar mijn oordeel is er wel degelijk een rol met een 

zekere corporate responsiblity weggelegd voor de advocaat van de onderneming, maar niet 

die van een klokkenluider. 

  

                                                             

6
 F. ORNELIS, “Klokkenluiders vinden voortaan gehoor bij de Vlaamse ombudsman”, Tijdschrift voor Ge-

meentelijk Recht 2004, 281-287. 
7
 http://docs.szw.nl/pdf/35/2002/35_2002_3_2107.pdf 

8 Supra1.B.3. 

http://docs.szw.nl/pdf/35/2002/35_2002_3_2107.pdf
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Voor deze bijdrage kan een klokkenluider als volgt omschreven worden: 

“Een lid van een organisatie die bepaalde wanpraktijken constateert en dit bij een in-

terne partij meldt met als doel dat deze partij actie onderneemt om de wanpraktijken 

een halt toe te roepen. De klokkenluider handelt hierbij uit een gevoel van rechtvaar-

digheid en/of maatschappelijk belang.” 

Een klokkenluiderssysteem kan als volgt omschreven worden: 

“Een klokkenluider- of meldsysteem is een systeem dat werknemers de mogelijkheid 

biedt tot het melden van bepaalde handelswijzen in de onderneming die zij in het licht 

van de geldende normen onregelmatig achten. Doel van een dergelijke melding is dat 

er een onafhankelijk, objectief onderzoek wordt ingesteld zonder dat de melder nega-

tieve gevolgen van zijn optreden ondervindt.”
9
 

 

GESCHIEDENIS VAN KLOKKENLUIDEN IN DE V.S. EN EUROPA 

Klokkenluiden wordt in de verschillende continenten op een fundamenteel andere wijze beke-

ken. Waar dit in de V.S. gezien wordt als een lovenswaardige daad van de klokkenluider en 

tegelijkertijd een nuttig instrument om fraude tegen te gaan, associeert men dit in Europa met 

verraad van zijn collega’s of werkgever. 

Er zijn verschillende verklaringen voor deze uiteenlopende visies. Traditioneel worden ver-

schillen wat betreft cultuur en geschiedenis als verklaring aangehaald. Europa kent een ge-

schiedenis van autoritaire regimes waarbij het laten verklikken en op die wijze overleveren 

van andere burgers door informanten een constant instrument voor onderdrukking vormde
10

.  

In de 20ste eeuw kunnen we de Tweede Wereldoorlog aanhalen. Vooral in Duitsland en 

Frankrijk staan de gevolgen van verklikkingen bij respectievelijk het Nazi, Stasi- en Vichy-

regime in het geheugen gegrift, maar ook de recentere dictaturen in Centraal- en Oost-Europa 

hebben hun stempel gedrukt op de maatschappij. 

Jean-Jacques Rousseau liet reeds in de achttiende eeuw optekenen:  

                                                             

9 C. PREUMONT, “Is ‘whistleblowing’ verenigbaar met het recht op eerbiediging van de privacy?”, SO-

CWEG 2008, 12-18. 
10

 M. PAINTER-MOLLAND en R. TEN BOS, Business Ethics and Continental Philosophy, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2011, 204. 
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“En tout état de cause, un dénonciateur qui se cache joue un rôle odieux, bas, 

lâche.”
11

  

Het lijkt erop dat de lange en donkere geschiedenis van verklikkers in (voornamelijk) West-

Europa ertoe geleid heeft dat klokkenluiden ook nu nog geassocieerd wordt met verraad. 

Er zijn echter nog andere redenen die mogelijks geleid hebben tot de tegenstelling die er nog 

steeds, zij het in beperktere mate, bestaat.  Eerst en vooral zijn er enkele institutionele ver-

schillen: zo is er in Duitsland het dualistisch bestuursmodel waarbij men ervoor kan opteren 

de raad van toezicht te laten opereren volgens het principe van ‘Mittbestimmung’. Dit houdt in 

dat de werknemers vertegenwoordigd zijn in de raad van toezicht van de onderneming. Hier-

door hebben werknemers de zekerheid dat ze wanpraktijken kunnen aankaarten. Hierbij ziet 

men ook dat, wanneer op die wijze wanpraktijken worden gerapporteerd, dit zelden leidt tot 

ontslag van de werknemer in kwestie, waardoor er in mindere mate nood lijkt te zijn aan an-

dere kanalen waarlangs dergelijke informatie hogerop kan geraken
12

.  

Daarnaast stellen sommige auteurs dat er in Europa algemeen genomen een groter vertrouwen 

bestaat in instellingen en bedrijven, waardoor er geen nood is aan een specifieke bescherming 

voor individuele personen tegen deze instellingen
13

.  

De V.S. daarentegen is historisch gezien een land dat mede ontstaan is uit de wil van Europe-

anen om te ontsnappen aan de traditionele, hiërarchische structuren en instellingen in Euro-

pa
14

. Het lijkt dan ook logisch dat de oprichters ervan graag gezien hadden dat de overheid die 

aldus tot stand was gekomen, goed zou functioneren. Hiervoor rekende de staat ook op haar 

burgers, en aldus werd in de V.S. reeds in 1863 de False Claims Act uitgevaardigd
15

. Deze 

wet laat burgers toe fraude t.o.v. de Amerikaanse overheid te rapporteren en op die wijze ook 

zelf een beloning op te strijken. De False Claims Act is tot op de dag van vandaag nog steeds 

in werking. De wet wordt omschreven als een public-private partnership, waar zowel de 

overheid als de burgers baat bij hebben. Deze laatste varen er zowel globaal wel bij, door het 

extra geld dat de overheid en dus ook de belastingbetaler bij uitvoering van de wet toekomt, 

als persoonlijk, in de vorm van een geldelijke beloning. 

                                                             

11 www.archive.org/stream/oeuvrescompletes29rous/oeuvrescompletes29rous_djvu.txt 
12  M.PAINTER-MOLLAND en R. TEN BOS, Business Ethics and Continental Philosophy, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2011, 205. 
13 www.whistleblowerinfo.de/ 
14

 www.dw.de/dw/article/0,,5965148_page_1,00.html 
15 False Claims Act, 31 U.S.C. §§ 3729–3733. (hierna verkort False Claims Act). 

http://www.linternaute.com/citation/8450/en-tout-etat-de-cause--un-denonciateur-qui-se-cache--jean-jacques-rousseau/
http://www.linternaute.com/citation/8450/en-tout-etat-de-cause--un-denonciateur-qui-se-cache--jean-jacques-rousseau/
http://www.archive.org/stream/oeuvrescompletes29rous/oeuvrescompletes29rous_djvu.txt
http://www.whistleblowerinfo.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/Title_31_of_the_United_States_Code
http://www.law.cornell.edu/uscode/31/3729.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/31/3733.html
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De tegenstelling tussen beide continenten is duidelijk en heeft bij beide een historisch gewor-

telde basis. Door de emoties die hiermee verbonden zijn, blijven deze zienswijzen ook in de 

eerder onpersoonlijke economische sector van tel. Toch is het in de geglobaliseerde wereld 

waarin we vandaag leven noodzakelijk een manier te vinden waarbij de visies van de verschil-

lende staten kunnen verzoend worden, zonder hierbij aan hun  individuele identiteit te raken. 
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1.  VERENIGDE STATEN 

A) SECURITIES EXCHANGE ACT 

De Securities Exchange Act is een Amerikaanse wet uit 1934 die er is gekomen na de beurs-

crash van 1929 en tot doel had het vertrouwen van de investeerders in de markt te herstellen
16

. 

De wet heeft getracht dit te verwezenlijken door extensieve informatieverplichtingen aan be-

drijven op te leggen om zo de investeerder in staat te stellen een zo geïnformeerd mogelijke 

beslissing te nemen. Daarnaast stelt de wet regels vast voor de werking van de effectenmark-

ten.  

Om op de correcte uitvoering van regelgeving toe te zien, werd in de Securities Exchange Act 

de Securities Exchange Commission opgericht (hierna “S.E.C.”)
17

. Dit orgaan is belast met 

het toezicht op de financiële sector in het algemeen en de effectenmarkt meer in het bijzonder. 

Ze is bevoegd regels uit te vaardigen ter implementering van onder andere de Securities Ex-

change Act, de Securities Act en de Sarbanes Oxley Act. Doordat de verschillende Ameri-

kaanse effectenmarkten, waaronder de New York Stock Exchange (hierna “NYSE”) en de Na-

tional Association of Securities Dealers Automated Quotations (hierna “NASDAQ”) steeds 

verplicht zijn tot  registratie bij S.E.C. -aldus ook onder haar regelgeving en handhavingsme-

chanismen vallen- is het voor bedrijven die effecten (wensen) uit te geven van levensbelang 

haar normen na te leven. 

 

B) SARBANES-OXLEY ACT 

1. INLEIDING  

A) INHOUD 

Op 30 juli 2002 werd in de V.S. de Sarbanes-Oxley Act
18

 (hierna “SOX”) met een overgrote 

meerderheid goedgekeurd door zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. De wet, 

gebaseerd op de namen van de indieners van het wetsvoorstel, Paul Sarbanes en Michael Gar-

vey Oxley, heeft als doel investeerders te beschermen door de juistheid en betrouwbaarheid 

van disclosures, gedaan door vennootschappen op grond van het effectenrecht, te verbeteren.  

                                                             

16 Securities Exchange Act of 1934, Pub. L 73-291, 48 Stat. 881 (hierna verkort Securities Exchange Act). 
17

 Section 4(a) van de Securities Exchange Act . 
18 Sarbanes-Oxley Act. 
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President Bush verklaarde bij de ondertekening ervan dat deze wet de meest verreikende ver-

andering van Amerikaanse business practices sinds Franklin D. Roosevelt met zich mee-

bracht, die instrumenten voorziet waarmee het free enterprise system beschermd kan worden 

tegen corruptie en misdaad
19

.  

Vóór de Sarbanes-Oxley Act was de regelgeving rond corporate governance een voorrecht 

voor de staten, die hun eigen vennootschapsrecht en ‘blue sky statutues’
20

 hadden, en van ef-

fectenmarkten zoals NYSE of de NASDAQ, waar men geregistreerd was. De Sarbanes-Oxley 

Act betekende een overgang van de wetgeving van de eigen staat, waarbij verschillende staten 

een eigen wetgeving met specifieke invalshoek konden hebben, naar een dwingende federale 

reglementering
21

. Deze overgang is het gevolg van een veranderde ideologische visie op cor-

porate governance, die tot stand gekomen is door de schandalen die de afgelopen jaren heb-

ben plaatsgevonden in de financiële wereld. 

Er bestond over corporate governance een algemene veronderstelling dat de markt het effici-

ëntst werkt wanneer deze haar eigen regels kan bepalen. Binnen deze gedachte zijn er ver-

schillende strekkingen. Sommige auteurs zijn van mening dat bestuurders het best geplaatst 

zijn hieromtrent beslissingen te maken, anderen zien eerder heil in de inbreng van werkne-

mers gezien de meerwaarde die zij kunnen brengen. Maar allen zijn deze gebaseerd op de 

veronderstelde efficiëntie van een zichzelf regulerende markt als verklaring voor de corporate 

governance regels.  

Sarbanes-Oxley bracht hierin een fundamentele wijziging. Van belang is niet langer de meest 

efficiënte wijze om aan corporate governance te doen, maar de meest doeltreffende wijze om 

d.m.v. corporate governance kleine investeerders te beschermen. Volgens de Sarbanes-Oxley 

Act is de Amerikaanse federale overheid nu het best geplaatst om deze taak uit te voeren
22

. 

In deze bijdrage is vooral de invloed van de Sarbanes-Oxley Act op de verschillende actoren 

binnen de onderneming van belang, waarbij werknemers en advocaten in het bijzonder onder 

de loep worden genomen. 

  

                                                             

19 Press Release, Office of the Press Secretary, Remarks by President Bush at signing of H.R. 3763, the 

Sarbanes Oxley Act of 2002 (July 30,2002). 
20 Eigen wetgeving van de Amerikaanse staten m.b.t. de uitgave van effecten op de effectenmarkt. 
21 R.S. KARMEL, “Comparative corporate governance symposium”, 33 Stetson Law Review 2004, 850. 
22

 B. KUSCHNIK, “The Sarbanes Oxley-Act:’Big Brother is watching you’ or adequate measures of corpo-

rate governance regulation?”, Rutgers Business Law Journal 2008, 65-66. 
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B) EXTRATERRITORIALE WERKING VAN DE SARBANES OXLEY ACT? 

De extraterritoriale uitwerking die SOX in de praktijk (mogelijks) heeft, veroorzaakte we-

reldwijd heel wat ophef. 

Traditioneel gezien waren buitenlandse uitgevers steeds verplicht zich te onderwerpen aan de 

wet van de staat waar ze gevestigd waren en aan het reglement van de markt waar ze geregi-

streerd waren, maar o.a. deze laatste ontsloeg buitenlandse uitgevers van effecten van bepaal-

de verplichtingen m.b.t. registratie en disclosure. Net zoals de regelgeving over corporate 

governance in de V.S. hoofdzakelijk aan de staten werd overgelaten, werd ervoor gekozen 

buitenlandse issuers, naast de statelijke wetgeving, onderworpen te laten zijn aan hun nationa-

le wetgeving. 

Door een federalisering van de wetgeving voor binnenlandse uitgevers van effecten drong 

zich ook voor buitenlandse uitgevers van effecten een onderwerping aan deze regelgeving op, 

niet in het minst om te voorkomen dat Amerikaanse bedrijven zich elders zouden vestigen om 

aan de verregaande verplichtingen te ontkomen
23

. Aangezien er in de wet geen algemene ter-

ritoriale of extraterritoriale werking bepaald is, dient men per afdeling van de wet te kijken 

naar de uitwerking ervan. 

 

2. SOX 301: WHISTLEBLOWER HOTLINES 

A) AUDITCOMITÉS 

Afdeling 301 SOX past afdeling 10A van de Securities Exchange Act van 1934 aan door 

standaarden m.b.t. auditcomités toe te voegen
24

. Hierdoor wordt  aan auditcomités o.a. de 

verplichting opgelegd interne meldprocedures in hun onderneming te voorzien. Vooraleer 

deze verplichting in detail te bekijken, wordt onderzocht welke ondernemingen al dan niet 

verplicht zijn een auditcomité in te stellen. Er wordt gekeken wat deze verplichting precies 

inhoudt en of alle ondernemingen hier in gelijke mate aan onderworpen zijn. Nadien worden 

de specifieke standaarden die aan dit auditcomité worden opgelegd, onderzocht. 

  

                                                             

23 K. TENEDA, “Sarbanes-Oxley: Foreign issuers and United States Securities Regulation”, 2 Columbia 

Business Law Review 2003, 733-759. 
24 Afdeling 10 A (m) Securities Exchange Act. 
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I. AUDITFUNCTIE AN SICH 

Auditcomités worden gezien als een essentieel instrument om deugdelijk bestuur in een on-

derneming mee te verwezenlijken. Volgens de Securities Exchange Act bestaat hun taak erin 

toezicht te houden op de boekhouding, financiële rapporteringsplicht en financiële statements 

van issuer
25

. 

Deze wet verplicht ondernemingen om de functie van een auditcomité  in te stellen. De raad 

van bestuur behoudt de keuze deze functie te laten waarnemen door een auditcomité als apart 

orgaan, of  deze functie zelf waar te nemen. 

II. VERPLICHTING TOT AUDITCOMITÉ  

De Securities Exchange Act legt in afdeling 10A regels op die o.a. betrekking hebben op aan-

sprakelijkheid, sancties, verboden activiteiten en belangenconflicten in relatie tot het audit-

comité. Ook worden hierin standaarden vastgelegd m.b.t. onafhankelijkheid, de mogelijkheid 

om bij hen klacht neer te leggen en de actie die bij niet respectering van afdeling 301 SOX 

kan opgelegd worden. 

Het is echter niet duidelijk in hoeverre buitenlandse ondernemingen aan de reglementering 

onderworpen zijn. Afdeling 10A spreekt steeds van ‘issuer’, hetgeen volgens de definitie uit 

afdeling 3(8) van de Securities Exchange Act het volgende inhoudt:  

“(8) The term ‘‘issuer’’ means any person who issues or proposes to issue any security; 

except that with respect to certificates of deposit for securities, voting-trust certificates, or 

collateral- trust certificates, or with respect to certificates of interest or shares in an unin-

corporated investment trust not having a board of directors or of the fixed, restricted 

management, or unit type, the term ‘‘issuer’’ means the person or persons performing the 

acts and assuming the duties of depositor or manager pursuant to the provisions of the 

trust or other agreement or instrument under which such securities are issued; and except 

that with respect to equipment-trust certificates or like securities, the term ‘‘issuer’’ 

means the person by whom the equipment or property is, or is to be, used
26

.” 

Deze definitie roept twee belangrijke vragen op: aangezien een issuer verplicht is een audit-

comité in te stellen rijst eerst en vooral de vraag in hoeverre deze verplichting op eenzelfde 

wijze wordt opgelegd aan buitenlandse en binnenlandse ondernemingen. Daarnaast is het de 

vraag of moedervennootschappen, dochtervennootschappen en/of vestigingen van de moe-

                                                             

25
 Afdeling 3 (58) en afdeling 10A Securities Exchange Act. 

26 Afdeling 3 (8) Securities Exchange Act. 
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dermaatschappij die niet op Amerikaans grondgebied gevestigd zijn, op gelijke wijze onder-

worpen zijn aan deze verplichting. 

III. BINNENLANDSE VS. BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN 

In de definitie zoals hierboven beschreven, wordt geen onderscheid gemaakt tussen Ameri-

kaanse en buitenlandse ondernemingen. Gezien de verstrekkende gevolgen die niet-naleving 

van de paragrafen 2 t.e.m. 6 van afdeling 10A (m) van de Securities Exchange Act kan heb-

ben, is het van belang te weten in hoeverre deze paragrafen van toepassing zijn op buitenland-

se beursgenoteerde bedrijven. De sanctie bestaat immers uit een verbod nog langer beursgeno-

teerd te zijn. 

Zoals hierboven reeds vermeld is de S.E.C. bevoegd regels uit te vaardigen ter implemente-

ring van de Securities Exchange Act en de Sarbanes-Oxley act, hetgeen ze voor afdeling 10A 

gedaan heeft in Rule 10A-3
27

. Hierin wordt bepaald dat deze regels wegens het belang van 

een effectief, globaal financieel toezicht op ondernemingen van toepassing zijn op zowel bin-

nenlandse als buitenlandse uitgevers van effecten, maar dat er getracht is rekening te houden 

met het probleem van conflicterende nationale wetgeving van de buitenlandse entiteiten, en er 

dus specifieke regels kunnen uitgevaardigd worden. In de praktijk zijn het de reglementen van 

de Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”), de NYSE en de NASD, zogenaamde 

‘self regulatory organizations’ die concrete regels voor hun leden bepalen.  

Hieronder bekijken we deze in detail om te zien wat nu precies de eigenlijke verplichtingen 

zijn voor beursgenoteerde ondernemingen en wat eventueel de verschillen zijn voor binnen-

landse en buitenlandse issuers. 

FINRA 

FINRA staat voor de Financial Industry Regulatory Authority. Deze Amerikaanse, niet gou-

vernementele organisatie is de opvolger van de National Association of Securities Dealers 

(NASD) en houdt toezicht op de Amerikaanse effectenmarkten (NYSE, NASDAQ Stock 

Market, International Securities Exchange, American Stock Exchange LLC). FINRA is er 

gekomen na een fusie van de handhavingsarmen van de NASD en de NYSE. 

Het FINRA werkt aan een eigen reglementering die, wanneer geconsolideerd, van toepassing 

zal zijn op al haar leden. Tot die tijd bestaat haar regulering ten eerste uit eigen regels die van 

                                                             

27 United States Securities Exchange Commission: Final Rule Standards Relating to Listed Company Audit 

Committees, file no. S7-02-03, release nos. 33-820, 2 april 2003, www.sec.gov/rules/final/33-8220.htm 

(hierna verkort S.E.C. Standards Relating to Listed Company Audit Committees). 

http://www.sec.gov/rules/final/33-8220.htm
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toepassing zijn op alle FINRA leden, daarnaast uit bestaande NASD regulering, toepasselijk 

op zo goed als alle FINRA leden, en tot slot uit NYSE regulering, van toepassing op de leden 

van de NYSE. Momenteel zijn de FINRA regels slechts van toepassing op een aantal onder-

werpen, terwijl andere zaken nog steeds onder NASD of NYSE vallen
28

. 

M.b.t. auditcomités heeft FINRA zelf nog geen regelgeving uitgevaardigd. Wel is in afdeling 

3130 (c) van de FINRA Rules bepaald dat de Chief Executive Officer (“CEO”) van elk FIN-

RA lid jaarlijks moet garanderen dat het over de nodige procedures beschikt om toezichtme-

chanismen te vestigen, te testen, te evalueren en af te dwingen in overeenstemming met de 

nationale wetten en FINRA regelgeving
29

.  Ook wordt bepaald dat elk lid deze procedures 

moet aanpassen wanneer de vereisten, zowel op regelgevend als ondernemingsgebied, veran-

deren.  

Aangezien FINRA verder zelf nog geen regelgeving heeft uitgevaardigd en noch NASD noch 

NYSE regulering hierop van toepassing heeft verklaard, kijken we voor meer specifieke re-

gels naar de reglementen van deze beurzen.  

NYSE EN NASDAQ REGULATION 

Alle uitgevers van effecten zijn verplicht zich te onderwerpen aan het reglement van de beurs 

waar ze genoteerd zijn. Voor de NYSE is dit de ‘NYSE Regulation’, voor de NASDAQ is dit 

de ‘Listing Series’. Beide reglementen voorzien voor auditcomités in een algemene regeling 

met daarnaast een uitzonderingsregime voor foreign private issuers. 

De algemene regeling houdt de verplichting in te voorzien in een auditcomité
30,31

. Aan deze 

vereiste is enkel voldaan indien niet alleen een auditcomité wordt opgericht volgens de wijze 

bepaald in het reglement, maar  indien dit ook voldoet aan de vereisten van het door afdeling 

301 SOX gewijzigde artikel 10A van de Securities Exchange Act
32

. 

                                                             

28  www.finra.org/Industry/Regulation/FINRARules/ en 
www.finra.complinet.com/en/display/display.html?rbid=2403&element_id=6461  
29  3130 (c) FINRA Rules, verplichting ingesteld door afdeling 906 SOX 

www.finra.complinet.com/en/display/display.html?rbid=2403&record_id=8322&element_id=6286&high-

light=3130#r8322 
30  303 A (06) Listed Company Manual van de New York Stock Exchange 

www.nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp_1_4_3&manual=%2Flcm

%2Fsections%2Flcm-sections%2F,  
31  Rule 5605 (c), NASDAQ Listing Rules 

www.nasdaq.cchwallstreet.com/NASDAQTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp_1_1_4_2_8&man-

ual=%2Fnasdaq%2Fmain%2Fnasdaq-equityrules%2F 
32 Afdeling 10A (m)Securities Exchange Act. 

http://www.finra.org/Industry/Regulation/FINRARules/
http://finra.complinet.com/en/display/display.html?rbid=2403&element_id=6461
http://nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp_1_4_3&manual=%2Flcm%2Fsections%2Flcm-sections%2F
http://nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp_1_4_3&manual=%2Flcm%2Fsections%2Flcm-sections%2F
http://www.nasdaq.cchwallstreet.com/NASDAQTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp_1_1_4_2_8&manual=%2Fnasdaq%2Fmain%2Fnasdaq-equityrules%2F
http://www.nasdaq.cchwallstreet.com/NASDAQTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp_1_1_4_2_8&manual=%2Fnasdaq%2Fmain%2Fnasdaq-equityrules%2F
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Het gewijzigde artikel 10A belast het auditcomité met de aanstelling, betaling en toezicht op 

het geregistreerde public accounting kantoor. Verder bepaalt dit artikel dat elk lid van het 

auditcomité onafhankelijk dient te zijn. Hieraan is voldaan voor zover het lid geen onderge-

schikte is van of band heeft met de uitgever van effecten, en voor zover hij geen vergoeding 

wegens advies, consulting of andere redenen ontvangt van de uitgever van effecten. 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder ‘foreign private issuers’ buitenlandse uit-

gevers van effecten verstaan die, behalve onder bepaalde voorwaarden, geen buitenlandse 

overheid kunnen uitmaken
33

. 

Voor deze foreign private issuers geldt dat zij m.u.v. specifieke regels in 303.A.06, 303.A.11 

en 303.12(b) en (c) van het NYSE Reglement. de corporate governance-regels van het land 

waar ze gevestigd zijn mogen toepassen, i.p.v. deze bepaald in afdeling 303.A
34

.  

Op grond van deze specifieke regels dienen ze te voorzien in een auditcomité dat voldoet aan 

de vereisten van artikel 10A van de Securities Exchange Act. Ook moeten ze de Securities 

and Exchange Commission (hierna “S.E.C.”) op de hoogte brengen van de significante ver-

schillen tussen de corporate governance regels van het land waar ze gevestigd zijn, en die 

waaraan Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven onderworpen zijn. Tot slot moeten ook de 

CEO’s van foreign private issuers onmiddellijk de NYSE op de hoogte brengen wanneer zij 

kennis krijgen van non conformiteit met afdeling 303.A van het reglement. 

Het NASDAQ reglement voorziet de facto in eenzelfde regeling. Ook hier mogen de foreign 

private issuers de regels volgen van het land waar ze gevestigd zijn, op voorwaarde dat ze 

voldoen aan enkele specifieke vereisten, waaronder onafhankelijkheidsvereisten uit 5605 (c) 2 

A (ii)
35

. Daarnaast dient de onderneming mee te delen welke NASDAQ Listing Rules hij niet 

volgt en welke regels van home country practice in de plaats hiervan worden gevolgd.  

Aldus wordt het buitenlandse uitgevers van effecten op de Amerikaanse markt toegelaten hun 

nationale regelgeving te volgen m.b.t. corporate governance maar dienen zij m.b.t. het audit-

comité zich toch te onderwerpen aan de Amerikaanse regels zoals aangepast door afdeling 

301 SOX. 

  

                                                             

33  Definitie van ‘issuers’ zie oude Rule 3-b4 van de Amerikaanse Securities Exchange Act (supra 8) 

http://taft.law.uc.edu/CCL/34ActRls/rule3b-4.html 
34 Ibid. 
35

 Rule 5615 (a) 3 en IM-5615-3 NASDAQ Listing Rules, 

https://listingcenter.nasdaqomx.com/Show_Doc.aspx?File=FAQsCorpGov.html 

http://taft.law.uc.edu/CCL/34ActRls/rule3b-4.html
https://listingcenter.nasdaqomx.com/Show_Doc.aspx?File=FAQsCorpGov.html
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B) WHISTLEBLOWER HOTLINES 

De Amerikaanse wetgever had met de Sarbanes-Oxley Act tot doel investeerders te bescher-

men tegen corruptie en misdaad die tot de neergang van ondernemingen kan leiden. Hiervoor 

heeft de Amerikaanse overheid informatie nodig. Aangezien het grondig onderzoeken en op-

volgen van alle ondernemingen praktisch gezien niet haalbaar is, drong de keuze voor een 

ander systeem zich op. Het personeel van de onderneming is vanzelfsprekend het best ge-

plaatst om informatie te vergaren. Een klokkenluiderssysteem op basis van hun input vormt 

aldus een logische keuze.
36

 

Het probleem hierbij blijft wel dat de werknemers wanpraktijken moeten aanklagen bij die-

zelfde personen die mogelijks de wanpraktijken begaan hebben. Om dit tegen te gaan, voor-

ziet SOX in een vertrouwelijke en eventueel anonieme rapportering. 

Sectie 301(4) SOX zegt letterlijk: “Ieder auditcomité moet procedures voorzien voor 

a) de ontvangst, het behoud en de behandeling van klachten m.b.t. boekhouding, 

interne boekhoudcontrole en audit, ontvangen door de issuer; en 

b) het anoniem, op vertrouwelijke wijze melden door werknemers van wanprak-

tijken met betrekking tot boekhouding en audit
37

. 

Er is bewust gekozen voor een anonieme en vertrouwelijke meldingsprocedure, zoals de 

S.E.C. ook bevestigt in haar toelichting bij afdeling 301 SOX:  

“Management may not have the appropriate incentives to self-report all questionable 

practices. A company employee or other individual may be reticent to report concerns 

regarding questionable accounting or other matters for fear of management repris-

al.”
38

   

Hierbij gaat men er vanuit dat zij die wanpraktijken opmerken, dit enkel meedelen indien ze 

de zekerheid hebben dat ze hiervan geen negatieve gevolgen moeten dragen. Uit verschillende 

studies m.b.t. klokkenluidersregelingen is echter gebleken dat de vrees voor vergelding als 

factor in het beslissingsproces minder zwaar doorweegt dan andere factoren, zoals de zwaarte 

                                                             

36
 J. THOMPSON, “The paradoxal nature of the Sarbanes-Oxley Act as it relates to the practitioner 

representing a multination corporation” 15 Journal of Transnational Law & Policy 2006, 265-
280. 
37 Afdeling 301 Sarbanes-Oxley Act. 
38 U.S. Securities and Exchange Commission, letter from E.Tafara Director of the Office of International 

Affairs to P. Schaar, Chairman of the artikel 29 Data Protection Working Party, 8 juni 2006, 

http://www.sec.gov/about/offices/oia/oia_rulemaking/schaar_letter_060806.pdf (hierna verkort S.E.C. letter 

from E. Tafara to P. Schaar, 8 juni 2006). 

http://www.sec.gov/about/offices/oia/oia_rulemaking/schaar_letter_060806.pdf
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van het bewijs, de verwachting dat het wangedrag gecorrigeerd zal worden, e.d. Verschillende 

auteurs zijn dan ook van mening dat een klokkenluiderssysteem dat met beloningen werkt, 

effectiever zou zijn
39

. 

I. MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED 

Opvallend is dat afdeling 301 SOX ratione materiae beperkt is tot wanpraktijken inzake 

boekhouding, interne boekhoudconrole en audit. Hierbij rijst de vraag of wanpraktijken die an 

sich niets te maken hebben met de boekhouding ook via deze bepaling aan de kaak kunnen 

worden gesteld. Volgens VAN CANNEYT
40

 is dit mogelijk voor zover deze wanpraktijken een 

(significante) invloed kunnen hebben op de boekhouding van het bedrijf. Bij wanpraktijken 

m.b.t. milieuwetgeving kan dit bv. het geval zijn door het risico op enorme schadeclaims die 

geprovisioneerd moeten worden door een onjuiste voorstelling van zaken.  

De wet legt geen invulling op voor de organisatie van deze klokkenluiderssystemen, ook wel 

‘hotlines’ genoemd, maar beperkt zich tot de verplichting om ze in te stellen. In haar toelich-

ting bij afdeling 301 van de Sarbanes-Oxley Act stelt de S.E.C. expliciet dat ze geen specifie-

ke procedures vooropstelt die door het auditcomité ingesteld dienen te worden. Op die manier 

wil ze ondernemingen de flexibiliteit geven binnen de vastgestelde grenzen hun eigen, aange-

paste procedures vast te stellen.
41

 Alzo hebben ondernemingen de mogelijkheid om verder te 

gaan dan de wet vereist. Gezien de zware straffen die aan non-conformiteit met deze wet ver-

bonden zijn -de S.E.C. verplicht FINRA om ondernemingen die niet aan de gestelde vereisten 

voldoen, te verbieden nog langer beursgenoteerd te zijn
42

- gecombineerd met de Best Practi-

ces-doctrine in de praktijk gebleken dat ondernemingen geneigd zijn te strenge procedures te 

willen voorzien om aldus dit risico te vermijden
43

. 

II. PERSONEEL TOEPASSINGSGEBIED 

Afdeling 301 SOX bepaalt dat procedures moeten worden voorzien voor anonieme vertrou-

welijke meldingen van wanpraktijken m.b.t. boekhouding en audit, door werknemers. Opval-

lend is dat de wet specifiek voor de term ‘employees’ heeft gekozen. De specifieke ‘whistle-

                                                             

39 T.M. DWORKIN, “SOX and whistleblowing”, 105 Michigan Law Review 2007, 1762-1764. 
40T. VAN CANNEYT, “Whistleblowing tussen hamer en aambeeld: het spanningsveld tussen fraude bestrij-

ding en privacybescherming”, Cah.Jur. 2008, 8-15. 
41 S.E.C. Standards Relating to Listed Company Audit Committees. 
42 Afdeling 10 A (m) 1 A Securities Exchange Act. 
43 De ‘Best Practices’ doctrine  is een doctrine die (hoofdzakelijk) in de V.S. als leidraad wordt gebruikt 

wanneer men de discretionaire bevoegdheid heeft om zelf regels int te vullen, op grond waarvan men tracht 

een methode of werkwijze op te stellen die omwille van haar resultaten als superieur kan beschouwd wor-

den t.o.v. enige andere werkwijze of methode. 
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blower hotlines’ uit afdeling 301 SOX moeten dus enkel voorzien worden voor de eigenlijke 

werknemers. De onderneming kan er natuurlijk steeds voor opteren dit uit te breiden tot ande-

re categorieën van personeel, hetgeen in de praktijk gangbaar is. 

Voor advocaten is een specifieke verplichting voorzien in afdeling 307 SOX. Deze bepaling 

wordt later in detail bekeken. 

III. TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED 

Zoals hierboven vermeld zijn zowel binnenlandse als buitenlandse op de Amerikaanse markt 

genoteerde vennootschappen op gelijke wijze aan de bepalingen m.b.t. het auditcomité onder-

worpen. Dan rijst echter de vraag in hoeverre er een onderscheid wordt gemaakt tussen de 

genoteerde moedermaatschappij en haar eventuele niet-genoteerde dochtermaatschappijen. 

Het is immers mogelijk dat een binnenlandse vennootschap op de Amerikaanse markt effec-

ten uitgeeft, waardoor ze aan de bepalingen van afdeling 10A (m) onderworpen is, maar dat 

zij ook dochtervennootschappen heeft die op buitenlands grondgebied gevestigd zijn. 

In het Amerikaanse recht geldt m.b.t. de territoriale toepassing van nationale wetten het vol-

gende:  

“It is a longstanding principle of American law that legislation of Congress, unless a 

contrary intent appears, is meant to apply only within the territorial jurisdiction of the 

United States.”
44

  

Extraterritoriale toepassing kan enkel mits een ‘affirmative intention of the Congress clearly 

expressed’. Ondanks het gebrek aan een expliciete ‘affirmative intention’ vanwege het Con-

gres lijken er in afdeling 301 SOX zeker enkele bepalingen te zijn die in de richting wijzen 

van een extraterritoriale werking. Eerst en vooral wordt op verschillende plaatsen melding 

gemaakt van foreign entities en foreign companies. Daarnaast wordt in SOX 301 vermeld dat 

er voor werknemers meldingssystemen moeten worden voorzien, maar dit begrip wordt in de 

wet niet beperkt tot werknemers werkzaam in de V.S. of tot Amerikaanse werknemers die 

voor ondernemingen in de V.S. werkzaam zijn. Ten derde dienen onthullingen gemaakt te 

worden op basis van Amerikaans recht, en zijn dus enkel onthullingen gedaan aan de bevoeg-

de Amerikaanse autoriteiten beschermd door de bovenstaande wet
45

.  

                                                             

44 Foley Bros., 336 U.S. at 285 geciteerd in Carnero v. Boston Scientific Corp. (Carnero II), 433 F.3d. 1,9 

(1st Cir. 2006). 
45

J. THOMPSON, “The paradoxal nature of the Sarbanes-Oxley Act as it relates to the practitioner repre-

senting a multination corporation” 15 Journal of Transnational Law & Policy 2006, 265-280. 
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Toch zijn er ook auteurs, waaronder DOWLING, die eerder van een territoriale toepassing 

overtuigd zijn
46

. Zij zien in het ontbreken van een ‘affirmative intention’ m.b.t. afdeling 301 

SOX de wil om de toepassing ervan te beperken, aangezien er voor andere afdelingen van de 

Sarbanes-Oxley Act wél een extraterritoriale toepassing is vastgelegd. Daarnaast zou afdeling 

301 SOX een arbeidsrechtelijke bepaling zijn, waardoor de werking ervan beperkt is tot het 

Amerikaanse grondgebied. 

Tot nu toe is deze kwestie nog niet aan bod gekomen in de rechtbank. Over de extraterritoriale 

toepassing van afdeling 806 SOX is echter wel reeds een oordeel geveld
47

. In Carnero v. Bos-

ton
48

 werd tegen een extraterritoriale toepassing van de wet geoordeeld Het valt echter te be-

twijfelen of deze uitspraak ook kan toegepast worden op afdeling 301 SOX. Er is immers een 

groot verschil tussen bescherming in de vorm van een additioneel recht dat aan werknemers 

wordt toegekend en een pure corporate governance verplichting die aan ondernemingen 

wordt opgelegd. Waar het eerste als puur arbeidsrechtelijke bepaling zeker in conflict dreigt te 

komen met dwingend nationaal arbeidsrecht, is dit voor afdeling 301 SOX in veel mindere 

mate het geval.  

Ook de toelichting bij de Sarbanes-Oxley Act door de S.E.C. brengt geen opheldering. De 

S.E.C. vermeldt de toepassing ervan in “many different jurisdictions”, maar in hoeverre hier-

mee louter gedoeld wordt op statelijke wetgeving of ook verwezen wordt naar buitenlandse 

regelgeving, is niet duidelijk
49

. Ook de reglementen van de ‘self-regulatory organizations’ 

brengen geen soelaas. 

Voor uitsluitsel ter zake kijken we naar de communicatie die in 2006 tussen de S.E.C. en de 

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoons-

gegevens op gang is gekomen m.b.t. de draagwijdte van bepaalde bepalingen van de Sarba-

nes-Oxley Act
50

.  

De Securities and Exchange Commission verduidelijkte in haar brief van 8 juni 2006 aan de 

Groep Gegevensbescherming artikel 29 dat met ‘employees’ het volgende bedoeld wordt:  

                                                             

46 D. DOWLING, “Sarbanes-Oxley Whistleblower Hotlines across Europe: Directions through the maze”, 

42 The Int’l Lawyer 2008, 9. 
47 Supra 1.B.2.C. 
48 Carnero v. Boston Scientific Corp. (Carnero II), 433 F.3d. 1,9 (1st Cir. 2006). 
49 S.E.C. Standards Relating to Listed Company Audit Committees. 
50

 Groep voor de beschermijng van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, supra 

2.A.2.A 
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“… All employees of a corporate group with US listing, including employees of for-

eign subsidiaries. Procedures must provide for complaints to be submitted by any con-

cern relating to accounting, internal accounting controls of auditing matters.”
 51

  

Aldus gaat het om zowel werknemers van op de Amerikaanse markt genoteerde bedrijven als 

werknemers van dochtermaatschappijen van deze genoteerde vennootschappen. Hoewel de 

S.E.C. hiermee geen bindende interpretatie geeft van afdeling 301 SOX, geniet deze toe-

lichting toch een zeker gezag. Immers, de S.E.C. is niet alleen bevoegd om aanvullende regels 

m.b.t. de Sarbanes-Oxley Act uit te vaardigen, daarnaast is ze ook de instelling die aan FIN-

RA kan bevelen de notering van een onderneming te verbieden.  

Tot slot stelt Mr. Tafara in zijn brief van 29 september 2006: 

“I hope that companies and their advisors will find the clarifications provided both by 

the Working Party and by SEC staff to be helpful in seeking to comply with both the 

whistleblower provisions of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 and European data pro-

tection law.”
52

 

Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat de S.E.C. een toelichting over de verzoenbaarheid van deze 

verschillende regelgevingen nuttig acht, indien er geen sprake is van een extraterritoriale wer-

king. Samen met bovenstaande aanwijzingen kan hieruit een extraterritoriale werking van de 

afdeling 301 van de Sarbanes-Oxley Act worden afgeleid.
53

  

Indien er sprake is van extraterritoriale toepassing van afdeling 301 van SOX, valt een grote 

groep van ondernemingen van zowel Amerikaanse moedervennootschappen als hun buiten-

landse dochterondernemingen, onder deze verplichtingen.  

 

C) BESCHERMING VOOR DE KLOKKENLUIDER? 

I. INLEIDING 

Om werknemers aan te moedigen eventuele wanpraktijken waar ze getuige van zijn of weet 

van hebben, mee te delen, voorziet de Sarbanes-Oxley Act in afdeling 806 en afdeling 1107 

                                                             

51 S.E.C. letter from E. Tafara to P. Schaar, 8 juni 2006.. 
52 U.S. Securities and Exchange Commission, letter from E.Tafara Director of the Office of International 

Affairs to P. Schaar, Chairman of the artikel 29 Data Protection Working Party, 29 september 2006, 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/others/2006-29-09-whistleblowing_en.pdf (hierna 

verkort S.E.C. letter from E. Tafara to P. Schaar, 29 september 2006). 
53

 Contra D. DOWLING, “Sarbanes-Oxley Whistleblower Hotlines across Europe: Directions through the 

maze”, 42 The Int’l Lawyer 2008, 9. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/others/2006-29-09-whistleblowing_en.pdf
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SOX in een bescherming tegen eventuele vergelding die het gevolg kan zijn van zo’n mede-

deling
54

. Deze bepaling is mede ingegeven door het verhaal van Sherron Watkins, de accoun-

tant bij Enron die intern de alarmbel luidde en wiens onthulling bij haar superieuren leidde tot 

een memo waarin de mogelijkheden voor haar ontslag werden besproken. Vóór SOX  werd 

hiertegen slechts in beperkte mate bescherming geboden.  

II. AFDELING 806 SOX 

INLEIDING 

De huidige bescherming in afdeling 806 SOX voorziet in bescherming voor werknemers van 

bedrijven die een publiek beroep op het spaarwezen doen. Om hierop aanspraak te maken 

dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn: 

-de werknemer heeft een rapportering gedaan waarvan hij ‘reasonably believes’ dat 

het om een verboden praktijk gaat
55

; 

-de werknemer heeft dit gemeld bij een persoon die over de bevoegdheid beschikt om 

wanpraktijken te onderzoeken, ontdekken of beëindigen . 

Indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan is beschikt de werknemer over de mogelijk-

heid tot een ‘civil action to protect against retaliation in fraud cases’, hetgeen neerkomt op 

burgerlijke aansprakelijkheid ter bescherming tegen vergelding in fraudezaken.  

Om vermeende vergeldingspraktijken aan te kaarten dient de betrokken werknemer eerst 

klacht neer te leggen bij de Secretary of Labor, dit is het Amerikaanse ministerie van arbeid.. 

Zij verwijst de klacht door naar de ‘Occupational Safety and Health Administration’ (“OS-

HA”). De OSHA is een instelling die belast is met het onderzoek naar de inbreuk. De uitein-

delijke beslissing wordt genomen door een administratieve rechter van het ministerie van ar-

beid. Wanneer binnen de 180 dagen na het indienen van de klacht nog geen beslissing is ge-

nomen, kan de werknemer ervoor kiezen de zaak voor een burgerlijke rechtbank te brengen. 

Vóór SOX was de werknemer voor zijn bescherming afhankelijk van de staat waarin hij 

werkzaam was, en van het type van vergelding dat tegen hem gebruikt werd. Federale wetge-

                                                             

54 Afdeling 806 en 1107 Sarbanes Oxley Act. 
55 Onder een verboden praktijk vallen: mail, wire, baning and securities fraud (18 U.S.C. § 1341, 1343, 

1344, 1348) of enige regelgeving van de S.E.C. of enige federale wetgeving m.b.t. fraude t.o.v. aandeel-

houders. 
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ving bestond wel, maar beperkte zich tot bescherming wegens mededeling van bepaalde wel-

omschreven  inbreuken
56

.  

Met SOX heeft de wetgever getracht hieraan tegemoet te komen door niet alleen te zorgen 

voor een nationale toepassing, maar ook door de inbreuken waarvan een mededeling in aan-

merking komt voor bescherming, sterk uit te breiden. Ook is niet langer vereist dat de rappor-

tering betrekking heeft op een ‘effectieve inbreuk’. Een redelijk vermoeden (“.. any conduct 

which the employee reasonably believes constitutes a violation..”) omtrent een wanpraktijk 

volstaat om achteraf eventueel in aanmerking te komen voor bescherming. Voor de beoorde-

ling wordt een prima facie beoordeling van de vergelding gehanteerd. Eens deze is vastge-

steld, verschuift de bewijslast naar de werkgever, die ‘clear and convincing evidence’ moet 

bieden dat hij eenzelfde handeling ondernomen zou hebben zonder de vergelding, hetgeen de 

werknemer zeker en vast een grotere kans geeft zijn zaak te winnen. Tot slot zijn ook de in-

stellingen waarbij een klacht kan ingediend worden, uitgebreid.  

Er is ook gedacht aan de bescherming van de werkgever tegen lichtzinnige vorderingen of 

vorderingen ter kwader trouw. Zo is voorzien in de mogelijkheid een bedrag van maximum 

$1.000 toe te kennen  voor de kosten van een raadsman
57

. Deze straf lijkt echter te licht te zijn 

om enig resultaat te kunnen oogsten. 

EXTRATERRITORIALE WERKING VAN AFDELING 806 SOX 

Het toepassingsgebied van afdeling 806 SOX is niet enkel verbreed wat betreft de praktijken 

waartegen de werknemer beschermd wordt, ook de categorieën van werknemers die be-

schermd worden door de wet zijn aanzienlijk toegenomen. Door de formulering van de wet 

lijken zowel werknemers van Amerikaanse als buitenlandse bedrijven die een openbaar be-

roep op het spaarwezen doen, gedekt te zijn, naast werknemers bij private dochters van  moe-

dermaatschappijen die onder de toepassing van de wet vallen. 

“No company with a class of securities registered under section 12 of the Securities 

Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78l), or that is required to file reports under section 

15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78o(d)), or any officer, em-

ployee, contractor, subcontractor, or agent of such company..” 

                                                             

56 R.E. MOBERLY, “Unfulfilled expectations: an empirical analysis of why Sarbanes-Oxley whistleblowers 

rarely win”, 49 William and Mary Law Review  2007, 65-82. 
57 29 CFR Part 1980, 69 Fed. Reg. 52107, 4 augustus 2004. 
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In 2006 is voor het eerst een beslissing geveld die hieromtrent enig uitsluitsel biedt. In de 

zaak Carnero v. Boston Scientific Corporation ( “BSC” ) diende Ruben Carnero in juli 2003 

een klacht in o.g.v. 18 U.S.C. §1514A (b)(1)(A) wegens zijn ontslag als vorm van vergelding 

na het aankaarten van een frauduleuze boekhouding binnen BSC
58

. Carnero is een Argentijnse 

burger die sinds 1997 werkte voor een Argentijnse dochtermaatschappij van de Amerikaanse, 

op de NYSE genoteerde onderneming BSC.  

Het ministerie van arbeid oordeelde in een preliminaire beslissing dat, hoewel BSC als onder-

neming binnen het toepassingsgebied van de whistleblowers-regulering valt, Carnero als 

werknemer buiten de V.S. geen aanspraak kan maken op de bescherming van afdeling 806 

SOX. Gebruik makend van 18 USC §1514 (b)(1)(B) heeft Carnero vervolgens begin 2004 

klacht neergelegd bij het U.S. District Court van het District Massachusetts.  

Het District Court wees zijn klacht af en oordeelde dat:  

“Nothing in Section 1514A(a) remotely suggests that Congress intended it to apply 

outside of the United States”.  

Carnero ging hiertegen in beroep bij het First Circuit, die in tweede aanleg hetzelfde oordeel 

velde als het District Court. Het First Circuit baseerde zich hiervoor onder meer op het vol-

gende:  

“Where, as here, a statute is silent as to its territorial reach, and no contrary congres-

sional intent clearly appears, there is generally a presumption against its extra-

territorial application”. 

Deze veronderstelling was mede ingegeven door de mogelijke problemen die een extra-

territoriale werking met zich mee zou brengen, doordat op die wijze Amerikaanse wetten 

zouden kunnen tussenkomen in de relatie tussen buitenlandse werknemers van buitenlandse 

ondernemingen.  

Na deze zaken zijn nog verschillende kleinere beslissingen geveld, waarbij vanuit dezelfde 

redenering een oordeel werd geveld.  In Concone v. Capital One Financial Corp
59

 werd de 

klacht van een Italiaanse burger, werkzaam in Italië en Engeland, afgewezen. De rechter oor-

deelde dat hij niet gedekt was door SOX aangezien hij buiten de V.S. werkzaam was.
60

 In een 

                                                             

58 Carnero v. Boston Scientific Corp. (Carnero II), 433 F.3d. 1,9 (1st Cir. 2006). 
59

 No. 2005-SOX-2006 (ALJ) (Dep’t of Labor Dec. 3, 2004). 
60 T.M. DWORKIN, “SOX and whistleblowing”, 105 Michigan Law Review 2007, 1762-1764. 
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volgende zaak, Penesso v. LLC International, Inc.
61

 werd de klacht van een Amerikaanse 

burger beschouwd als zijnde wel gedekt door SOX, omwille van het feit dat zijn werkzaam-

heden gedeeltelijk plaatsvonden op Amerikaanse bodem. De laatste zaak hieromtrent was 

Villanueva v. Core Labs, NV, Saybolt de Colombia Limitada, waarbij nogmaals tegen een 

extraterritoriale werking werd geoordeeld
62

. Aldus staat (het gebrek aan) extraterritoriale toe-

passing van afdeling 806 SOX los van enige nationaliteit, maar is deze enkel gebaseerd op de 

mate waarin de getroffen werknemer werkzaam is in de V.S. 

III. AFDELING 1107 SOX 

De bescherming die voorzien wordt in afdeling 806 SOX wordt -wat toepassingsgebied be-

treft- enigszins beperkt; enkel werknemers van een onderneming die een publiek beroep op 

het spaarwezen doet, kunnen desgevallend een burgerlijke vordering instellen wegens de ver-

geldingsmaatregelen die op hen zijn toegepast. Afdeling 1107 komt hieraan tegemoet door in 

een strafrechtelijke sanctie te voorzien voor gelijk welke persoon die ‘any harmful action’ 

onderneemt tegen een persoon, wegens het begaan van een Federaal strafbaar feit. 

Afdeling 1107 wordt toegevoegd aan 15 USC 1513, waarvoor expliciet een extraterritoriale 

werking is vastgelegd. Hiermee lijkt de niet extraterritorialiteit van afdeling 806 bevestigd te 

worden, aangezien beide voorzien in bescherming tegen vergeldingsmaatregelen en het Con-

gres ervoor gekozen heeft aan de ene afdeling wel expliciet extraterritoriale werking toe te 

kennen. 

IV. CONCLUSIE M.B.T. DE BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS IN DE V.S. 

Met de invoering van deze afdelingen is duidelijk een krachtige poging gedaan klokkenluiders 

beter te beschermen tegen vergeldingspraktijken dan voordien het geval was. Toch zijn ver-

schillende auteurs van mening dat de toepassing ervan in de praktijk minder positieve resul-

taten heeft opgeleverd dan verwacht.  

Slechts een beperkt aantal werknemers is er immers in geslaagd om op grond van afdeling 

806 SOX hun zaak hard te maken
63

.  Volgens enkelen is dit te wijten aan het feit, dat ondanks 

de uitbreiding van de beschermde handelingen, er nog steeds vergeldingsmogelijkheden zijn 

voor de werkgever die niet door de wet gedekt worden. Immers, de werkgever kan de werk-

nemer nog steeds aanklagen voor het ongeoorloofd mededelen van informatie, hij kan de 
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werknemer publiekelijk vernederen, aanvallen op zijn geloofwaardigheid of professionele 

bekwaamheid enz.
64

 Daarnaast is de periode waarbinnen men een klacht kan neerleggen (90 

dagen) te beperkt.  Aldus lijkt afdeling 806 SOX werknemers een vals gevoel van veiligheid 

te geven zonder hen echt bescherming te bieden
65

. 

Daarnaast is er afdeling 1107 SOX, dat zowel personeel, als materieel en territoriaal een erg 

uitgebreid toepassingsgebied heeft, maar waarbij niet voorzien is in een aangepaste bewijs-

last, waardoor het, ondanks het uitgebreide toepassingsgebied, in de praktijk heel moeilijk 

wordt voor het slachtoffer van de vergelding om zijn vordering hard te maken.   

De regelgeving in de V.S. om vergeldingsmaatregelen tegen klokkenluiders tegen te gaan is 

dus te beperkt om hen van een effectieve, voldoende bescherming te voorzien. 

 

D) DODD-FRANK ACT 

I. INHOUD 

Op 21 juli 2010 ondertekende President Obama de Dodd Frank Wall Street Reform and Con-

sumer Protection Act (“Dodd-Frank”)
66

. Deze wet bracht naast vele aanpassingen aan het toe-

zicht door de S.E.C. op de financiële sector, ook wijzigingen aan de Sarbanes-Oxley Act met 

zich mee. Afdeling 922 ‘Whistleblower protection’ van Dodd-Frank voegt een nieuwe afde-

ling 21F in de Securities Exchange Act van 1934 in, en tracht tegemoet te komen aan de kri-

tiek waaronder SOX de afgelopen jaren te lijden had. 

Een eerste belangrijke aanpassing vindt men terug in afdeling 21F (b) (1). Op grond van deze 

bepaling kunnen klokkenluiders, onder de voorwaarden vastgesteld door de S.E.C., aanspraak 

maken op een ‘beloning’ wanneer zij vrijwillig originele informatie verstrekken die tot de 

succesvolle uitoefening van een welbepaalde vordering kan leiden.  Hiermee komt men tege-

moet aan de kritiek dat beloningen als doorslaggevende factor zwaarder doorwegen dan de 

vrees voor vergelding in het beslissingsproces om tot een melding over te gaan
67

. 

Daarnaast is de bescherming die klokkenluiders kunnen genieten bij vergeldingsmaatregelen 

door hun werkgevers versterkt. Afdeling 21F (h) (1) juncto afdeling 1057 (c) (3)(A) Dodd-
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65 T.M. DWORKIN, “SOX and whistleblowing”, 105 Michigan Law Review 2007, 1762-1764. 
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Frank houden een uitbreiding van de verjaringstermijn (de zogenaamde ‘statute of limitati-

ons’) in, waardoor vorderingen nu tot drie, zes of hoogstens tien jaar na de vergelding kunnen 

ingesteld worden, afhankelijk van de feiten die in aanmerking worden genomen. Daarnaast is 

de bewijslast voor de klokkenluider bij deze vorderingen verlaagd, doordat hij nu slechts nog 

dient  te bewijzen dat zijn handelingen een ‘contributing factor’ uitmaakten bij de vergelding, 

i.p.v. een doorslaggevende factor, zoals eerder het geval was. Tot slot is de tegemoetkoming 

waarop de klokkenluider bij veroordeling van de werkgever aanspraak kan maken aangepast, 

waardoor hij nu recht heeft op o.a.  vernieuwde tewerkstelling met behoud van anciënniteit, 

tweemaal zijn achterstallige loon plus interesten, en gerechtskosten. 

Tot slot bepaalt Dodd-Frank ook dat arbitrageclausules ondertekend vóór het ontstaan van het 

geschil zonder gevolg worden, indien deze bepalen dat geschillen m.b.t. vergeldings-

maatregelen, onder 18 U.S.C. §1514A,  door arbitrage moeten behandeld worden. 

II. EVALUATIE 

De Dodd-Frank Act heeft enerzijds de drempel voor klokkenluiders om klacht neer te leggen 

aanzienlijk verlaagd en tegelijkertijd de incentives aanzienlijk verhoogd. Dit heeft bij vele 

auteurs tot de kritiek geleid dat hoewel de drempel om klacht neer te leggen nu veel lager is, 

er geen afdoende maatregelen zijn genomen om roekeloze, waardeloze of frauduleuze klach-

ten tegen te gaan
68

. 

Zo is er geen straf voorzien bij het indienen van een valse claim: Dodd-Frank bepaalt dat een 

klokkenluider geen aanspraak kan maken op een beloning indien hij wetens willens valse ver-

klaringen heeft afgelegd of valse documenten heeft gebruikt om zijn klacht te staven, maar 

niet dat hierop een straf wordt ingesteld
69

. 

Daarnaast dreigt het beloningssysteem volgens enkele auteurs een pervers effect op de markt 

te hebben: klokkenluiders die aanspraak willen maken op een beloning dienen hun klacht aan 

te melden bij de S.E.C. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat een klokkenluider er persoonlijk 

meer baat bij heeft rechtstreeks naar de S.E.C. te stappen dan intern zijn superieuren op de 

hoogte te brengen, aangezien zijn superieuren voor ‘originele informatie’ ook aanspraak zou-

den kunnen maken op de beloning. Hierdoor zou afbreuk kunnen gedaan worden aan de 

kracht die de financiële sector heeft: namelijk de mogelijkheid een effectief (intern) beleid te 
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kunnen voeren door haar mogelijkheid snel op informatie te reageren en aanpassingen door te 

voeren, waar S.E.C. in se een gouvernementele instelling blijft die minder snel, en in de fi-

nanciële sector dus minder doeltreffend, kan reageren
70

. Ook is het, in het bijzonder voor 

beursgenoteerde ondernemingen, negatief voor de onderneming dat via een dergelijke mel-

ding interne wanpraktijken buiten de onderneming worden gebracht. 

Positief is dan weer de bepaling m.b.t. arbitrageclausules, die voorheen would-be klokken-

luiders in een houdgreep dreigde te houden uit angst voor vergeldingspraktijken terwijl nu 

ook werknemers die in principe gebonden zijn door een arbitrageclausule een claim o.g.v. 

afdeling 806 SOX voor de rechtbank kunnen brengen. 

III. CONCLUSIE 

 De wetgevende bepalingen die van toepassing zijn op klokkenluidersregelingen in de V.S. 

komen allen voort uit eenzelfde ratio legis, nl. de bescherming van (kleine) investeerders. 

Hierbij heeft de Amerikaanse wetgever een bijna machiavellistische benadering gehanteerd, 

waarbij met het oog op een maximale doeltreffendheid geopteerd is voor een sterke bescher-

ming van de klokkenluider en een minimale tot onbestaande bescherming voor het subject 

van de melding.  

Voor de klokkenluider bestaat er immers eerst en vooral een anonieme rapporterings-

mogelijkheid, die ingeschreven is in de wet. Daarnaast voorziet de Dodd-Frank Act  in gelde-

lijke beloningen voor klokkenluiders, terwijl er tegelijkertijd geen straf voorzien is voor het 

bewust indienen van valse beschuldigingen. Tot slot is de bewijslast verlaagd die de klokken-

luider moet dragen wanneer hij wil opkomen tegen vergeldingsmaatregelen. Aldus is er voor 

de klokkenluider slechts een beperkt risico verbonden aan het rapporteren van wanpraktijken, 

hetgeen het risico op foutieve of lasterlijke claims aanzienlijk verhoogt.  

De persoon die het onderwerp is van een rapportering geniet echter zo goed als geen be-

scherming; de wet bepaalt dat het verboden is bewust foutieve rapporteringen te doen, maar 

hiervoor is geen strafmaat vastgesteld. Ook bepaalt de wet niet op welke informatie de be-

trokken personen recht hebben, noch wordt er melding gemaakt van de overdracht en bewa-

ring van gegevens.  

Aldus is het evenwicht tussen de belangen van de onderneming en de belangen van de be-

trokken persoon, hetgeen de graadmeter vormt voor de beoordeling van zowel de recht-
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vaardigheid als de doeltreffendheid van een klokkenluidersregeling, zoek. In deel 3 wordt 

onderzocht welke principes in acht moeten genomen worden om een dergelijk evenwicht wel 

te bereiken
71

. 

 

3. SOX 307: ADVOCATEN (IN HOUSE COUNCIL) 

A)  INLEIDING 

Afdeling 307 SOX bevat ‘Rules of professional responsability for attorneys’. Volgens deze 

afdeling moet de S.E.C. regels vaststellen met het oog op het publiek belang en de bescher-

ming van investeerders, waarin minimumstandaarden worden vastgesteld m.b.t. het professi-

oneel gedrag voor advocaten die in de uitoefening van hun taak uitgevers van effecten verte-

genwoordigen voor de S.E.C.  

In ieder geval moet in deze standaarden een regel worden opgenomen waardoor de advocaat 

verplicht wordt bewijs van een inbreuk door de onderneming of agent ervan, op een ‘securi-

ties law’, ‘fiduciary duty’ of een gelijkaardige inbreuk, te rapporteren.  

De advocaat moet zich hiervoor wenden tot de Chief Legal Counsel (“CLO”) of de Chief 

Executive of Officer (“CFO”) en bij gebrek aan ‘appropriate respond’ door deze personen, tot 

het auditcomité of de raad van bestuur, hetgeen  omschreven wordt als ‘up-the-ladder-

reporting’. 

De S.E.C. heeft ter implementering van afdeling 307 SOX op 21 november 2002 de ‘Propo-

sed Rule 205: Implementation of Standards of Professional Conduct for attorney’s’ uitge-

vaardigd, een extensieve tekst waarin de Commissie bepalingen, voorzien van toelichting, 

heeft neergeschreven, die openstonden voor commentaar door de state bar associations en 

actoren uit de praktijk
72

. Bijzonder belangrijk zijn de volgende twee voorgestelde regels
73

:  

1. Mandatory up-the-ladder reporting zoals expliciet gedefinieerd in afdeling 307 SOX 

en verder gespecifieerd in Rule 205.3(b). 

2. Noisy withdrawal: zoals voorgesteld in Rule 205.3(d).  
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Voor deze en andere regels onderzocht worden, wordt het toepassingsgebied van de regels 

onder de loep genomen.  

 

B) TOEPASSINGSGEBIED 

Volgens afdeling 307 SOX moeten de regels vastgesteld worden voor: 

“Attorneys appearing and practicing before the Commission in any way in the repre-

sentation of issuers”.  

Afdeling 205.2 (c)  bepaalt dat met ‘attorney’ het volgende wordt bedoeld:  

“Any person actually admitted, licensed, or otherwise qualified to practice law in any 

jurisdiction, domestic or foreign…”
74

 

Deze attorney’s zijn ‘appearing and practicing’ wanneer: 

“The attorney transacts any business with the agency, including communications in 

any form”.  

Door deze ruime omschrijving dreigen buitenlandse advocaten die in de V.S. niet geregi-

streerd zijn, ook onderworpen te worden aan deze regels.  

Echter, de S.E.C. heeft in afdeling 205.2(j) ‘non-appearing foreign attorney’s’ van het toe-

passingsgebied uitgesloten: 

j) Non-appearing foreign attorney means an attorney:  

(1) Who is admitted to practice law in a jurisdiction outside the United States;  

(2) Who does not hold himself or herself out as practicing, and does not give 

legal advice regarding, United States federal or state securities or other laws 

(except as provided in paragraph (j)(3)(ii) of this section); and  

(3) Who:  

(i) Conducts activities that would constitute appearing and practicing 

before the Commission only incidentally to, and in the ordinary course 

of, the practice of law in a jurisdiction outside the United States; or  
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(ii) Is appearing and practicing before the Commission only in consul-

tation with counsel, other than a non-appearing foreign attorney, ad-

mitted or licensed to practice in a state or other United States jurisdic-

tion.
75

  

Toch blijft de toepassing ervan in de praktijk problematisch. De S.E.C. heeft immers geen 

toelichting gegeven wat betreft de inhoud van o.a. ‘holding themselves out’ of ‘incidentally’. 

Zowel het voorstel als de definitieve regel kon op heel wat commentaar rekenen van inter-

nationale regelgevers, advocatenkantoren en professionele verenigingen
76

. Deze zijn eerder 

voorstander van een algehele uitzondering voor buitenlandse advocaten of van een verder 

onderzoek van de conflicten die de huidige regel kon opleveren, ondertussen zorgend voor 

een tijdelijke uitzondering voor deze buitenlandse advocaten. De S.E.C. is echter op geen van 

beide voorstellen ingegaan en verklaarde hieromtrent: 

“Foreign lawyers who are concerned that they may not have the expertise to identify 

material violation of United States law may avoid being subject to the rule by declin-

ing to advise their clients on United States law or by seeking the assistance of United 

States counsel when undertaking any activity that could constitute appearing and 

practicing before the Commission.”
77

 

Waar de S.E.C. dit als een oplossing voor het probleem lijkt te zien, schept dit nog verdere 

verwarring. Immers, wanneer een buitenlandse advocaat de hulp inroept van een Amerikaanse 

advocaat loopt hij in bepaalde gevallen het risico beschouwd te worden als een ‘supervisory 

attorney’ volgens afdeling 205.4. 

Volgens afdeling 205.4 is men een ‘supervisory attorney’ wanneer men een ‘subordinate at-

torney’ superviseert die ‘appearing and practicing’ is voor de S.E.C. Aldus kan een buiten-

landse advocaat die richtlijnen geeft aan een Amerikaans college die voor de S.E.C appearing 

and practicing is, aldus beschouwd worden als een supervisory attorney.  Wanneer men be-

schouwd wordt als ‘supervisory attorney’ is men in bepaalde gevallen ook onderwerpen aan 

het mandatoire up-the-ladder reporting van afdeling 305.3(b). 
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C) RULE 205.3  

I. UP-THE-LADDER-REPORTING 

Rule 205.3(b) is in 2004 Final Rule geworden en dient dus toegepast te worden in de praktijk. 

Deze regel specifieert de up-the-ladder rapportering uit afdeling 307 SOX verder: 

“(b) Duty to report evidence of a material violation. (1) If an attorney, appearing and 

practicing before the Commission in the representation of an issuer, becomes aware of 

evidence of a material violation by the issuer or by any officer, director, employee, or 

agent of the issuer, the attorney shall report such evidence to the issuer's chief legal 

officer (or the equivalent thereof) or to both the issuer's chief legal officer and its chief 

executive officer (or the equivalents thereof) forthwith. By communicating such infor-

mation to the issuer's officers or directors, an attorney does not reveal client confi-

dences or secrets or privileged or otherwise protected information related to the at-

torney's representation of an issuer.” 

In deze bepaling is eerst en vooral ‘becomes aware of’ van belang.  Hierdoor wordt van de 

advocaat vrij snel vereist dat hij een inbreuk rapporteert.  Wanneer de advocaat zich bewust 

wordt  van de inbreuk, dient hij, om aan zijn verplichtingen te voldoen, de verdere stappen 

van afdeling 205.b te doorlopen.   

Echter, sommige auteurs opperen dat advocaten niet altijd over volledige informatie beschik-

ken, waardoor redelijkerwijs van hen niet verwacht kan worden dat ze in staat zijn een ‘mate-

rial violation’ vast te stellen
78

. Advocaten hebben geen onderzoeksverplichting tot ze zich 

bewust worden van bewijs van de inbreuk. Wanneer ze echter niet over voldoende informatie 

beschikken, kan een dergelijke onderzoeksverplichting niet in hun hoofde ontstaan. 

Maar zelfs wanneer volledige informatie voorhanden is, beschikken advocaten in hun functie 

vaak niet over de vereiste boekhoudkundige kennis om over de aanwezigheid van een ‘mate-

rial violation’ te kunnen oordelen. Wat dit betreft lijkt de up-the-ladder rapporteringsvereiste 

ingesteld te zijn zonder echt rekening te houden met de realiteit. 

Tot slot heeft de S.E.C. zich m.b.t. criteria om een ‘material violation’ vast te stellen, beperkt 

tot ‘reasonable likelihood’
79

. Voor buitenlandse advocaten bemoeilijkt dit de vraag naar toe-
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passing op zichzelf nog meer, aangezien voor de juiste toepassing van deze term enige kennis 

van Amerikaans recht m.b.t. de vereisten van bewijs nodig is
80

.  

II. NOISY WITHDRAWAL 

In Proposed Rule 205.3(d) werd een voorstel gedaan tot zogenaamde ‘mandatory noisy with-

drawal’. Een deel van het voorstel luidde als volgt: 

(i) An attorney retained by the issuer shall: 

(A) Withdraw forthwith from representing the issuer, indicating that the with-

drawal is based on professional considerations; 

(B) Within one business day of withdrawing, give written notice to the Com-

mission of the attorney's withdrawal, indicating that the withdrawal was based 

on professional considerations; and 

(C) Promptly disaffirm to the Commission any opinion, document, affirmation, 

representation, characterization, or the like in a document filed with or submit-

ted to the Commission, or incorporated into such a document, that the attorney 

has prepared or assisted in preparing and that the attorney reasonably be-

lieves is or may be materially false or misleading.
81

 

Afdeling 205.3(d) stond als onderdeel van de Proposed Rule open voor commentaar van de 

balies van de verschillende staten en actoren in de praktijk. De S.E.C. kreeg m.b.t. dit voorstel 

een overvloed aan commentaar en besloot bij de aanneming van de Final Rule in 2004 de 

periode waarbinnen het artikel nog openstond voor commentaar, te verlengen.  

De meningen over het voorstel zijn verdeeld. Bij de tegenstanders zien we o.a. de San Fran-

cisco Bar Association. Deze is van mening dat afdeling 307 SOX als bedoeling heeft de 

communicatie tussen cliënt en advocaat te verbeteren en om te vermijden dat eventuele 

schendingen van securities laws kunnen plaatsvinden of ongerapporteerd blijven. Met Rule 

205 worden advocaten echter geïntroduceerd als gatekeepers, met regels die een ingrijpende 

invloed hebben op de confidentialiteit tussen advocaat en cliënt. Dit heeft volgens de San 

Francisco Bar Association verstrekkende gevolgen op het discretionaire professionele oordeel 

van de advocaat: 
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“Decisions with respect to non-consensual withdrawal and the means by which with-

drawal should be accomplished should remain with the attorney as part of the attor-

ney's independent professional judgment and should not be mandated by statute.”
 82

 

A contrario zijn verschillende auteurs van mening dat net het gebrek  aan ‘mandatory with-

drawal’ problematisch is voor de advocaat. Immers, deze ‘mandatory withdrawal’ biedt niet 

alleen een uitweg aan de advocaat ter zake, maar zou ook een instrument kunnen zijn in het 

gevecht tegen wanpraktijken
83

. Door een ‘noisy and mandatory withdrawal’ wordt immers 

een signaal gezonden naar de onderneming en andere advocaten dat de onderneming zich in 

slechte papieren bevindt.  

Het voorstel lijkt wegens deze grote tegenstand terecht niet opgenomen te zijn in de Final 

Rule, maar dat kan er ondernemingen niet van weerhouden in de praktijk deze regel alsnog op 

te nemen. Ondernemingen gaan bij het opstellen van hun interne regels immers veelal de 

‘Best Practices’-doctrine toepassen, waardoor er steeds verder wordt gegaan dan vereist 

wordt door de minimumregeling uit SOX en de Final Rule.
84

 

 

D) VERHOUDING MET  A.B.A. EN STATE MODEL RULES PROFESSIONAL CONDUCT 

Met Rule 205 begeeft de S.E.C. zich op wat op regelgevend gebied altijd al het terrein van de 

staten en de American Bar Association (“ABA”) is geweest. M.b.t. de mededeling van ver-

trouwelijke informatie van een cliënt bepaalt artikel 1.6 van haar ‘Model Rules of Professio-

nal Conduct’ dat een advocaat behoudens bepaalde uitzonderingen geen informatie mag vrij-

geven m.b.t. de vertegenwoordiging van een cliënt zonder de voorafgaande toestemming van 

de cliënt, waarvoor overleg en ‘full disclosure’ met de cliënt vereist is
85

. Dit conflicteert met 

de regels in afdeling 307 SOX en Rule 205.   

De S.E.C. heeft in afdeling 205.1 echter bepaald: 

“These standards supplement applicable standards of any jurisdiction where an attor-

ney is admitted or practices and are not intended to limit the ability of any jurisdiction 

                                                             

82 Brief van de San Francisco Bar Association gericht aan  de S.E.C.  m.b.t. Proposed Rule S-7-45-02 

http://www.sec.gov/rules/proposed/s74502/jbleich1.htm 
83 L.N. DAL PEZZO, “Reporting rules for U.S. and international attorneys under Sarbanes-Oxley: Exporting 

an unfinished product?”, 3 Florida International University Law Review 2007, 479. 
84 ‘Best Practices’-doctrine, supra noot 40. 
85  Art. 1.6 American Bar Association, Model Rules of Professional Conduct 

http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_

conduct/model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents.html 

http://www.sec.gov/rules/proposed/s74502/jbleich1.htm
http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents.html
http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents.html


 
32 

to impose additional obligations on an attorney not inconsistent with the application 

of this part. Where the standards of a state or other United States jurisdiction where 

an attorney is admitted or practices conflict with this part, this part shall govern.”
86

 

De Washington State Bar Association (“W.S.B.A”) heeft hieromtrent in juli 2003 een “Inte-

rim Formal Ethics Opinion” uitgevaardigd waarin ze advocaten in de staat Washington ervoor 

waarschuwde informatie o.g.v. Rule 205.3(d)(2) mee te delen wanneer dit niet in overeen-

stemming is met de professionele gedragsregels van de W.S.B.A.
 87

 De S.E.C. heeft de 

W.S.B.A. in een brief aan de W.S.B.A onmiddellijk teruggefloten en definitief duidelijk  ge-

steld dat de Rule 205 voorrang heeft op de statelijke regels. 

 

E) SANCTIE BIJ SCHENDING AFDELING 307 SOX EN RULE 205 

Afdeling 205.6 bepaalt dat advocaten bij schending van de regels uit Rule 205 gestraft kunnen 

worden met zowel burgerlijke straffen als tuchtmaatregelen waarop de S.E.C. zich kan beroe-

pen op basis van de Amerikaanse federal securities laws
88

. De S.E.C. heeft in haar toelichting 

benadrukt dat het enkel haar toegelaten is om bij schending straffen te eisen en/of bepalen. 

 

F) WENSELIJKHEID EN GESCHIKTHEID VAN GATEKEEPER-REGELS VOOR ADVO-

CATEN  

De laatste twee decennia is er na verschillende fraudeschandalen bij multinationals een op-

roep gekomen tot een versterkte controle op, en grotere verantwoordelijkheid van de verschil-

lende actoren in de financiële sector. Advocaten werden hierbij, in tegenstelling tot o.a. audi-

toren en financiële analysten, over het hoofd gezien. Sinds enkele jaren rijst ook de vraag naar 

de verantwoordelijkheid van de advocaat van de onderneming. COFFEE stelt hierbij het 

volgende:  

“Can investor confidence in our equity markets be restored without imposing on at-

torney’s, as the profession typically having the principal role in the drafting of disclo-

                                                             

86 Afdeling 205.1 S.E.C. Implementation of standards of professional conduct for attorneys. 
87

 http://litigationcenter.bna.com/pic2/lit.nsf/id/BNAP-5Q7MR5?OpenDocument 
88 Afdeling 205.6 S.E.C. Implementation of standards of professional conduct for attorneys. 

http://litigationcenter.bna.com/pic2/lit.nsf/id/BNAP-5Q7MR5?OpenDocument


 
33 

sure documents, some greater responsibility for protecting the integrity of the disclo-

sure process?”
89

 

De Sarbanes-Oxley Act is hieraan tegemoet gekomen door de invoering van afdeling 307 

SOX. waarbij aan de advocaat een grotere verantwoordelijkheid wordt opgelegd. Maar in 

hoeverre is deze grotere verantwoordelijkheid wenselijk, en vooral, verzoenbaar met het spe-

cifieke kenmerk van de advocaat als raadsman die een confidentiële relatie heeft met zijn cli-

ënt? M.a.w., kan of zou aan een advocaat een rol als klokkenluider moeten opgelegd worden? 

I. ADVOCAAT ALS GATEKEEPER 

De Sarbanes-Oxley Act heeft in het algemeen getracht voor zogenaamde ‘gatekeepers’ stren-

gere regels vast te stellen, omdat zij diegene zijn die instaan voor de controle van de onder-

neming: een controle die de onderneming als het ware een kwaliteitslabel bezorgt waarop 

investeerders kunnen vertrouwen. Gatekeepers kunnen in het algemeen als volgt omschreven 

worden: 

“Independant professionals who are so positioned that, if they withhold their consent, 

approval or rating, the corporation may be unable to effect some transaction or to 

maintain some desired status.”
90

  

Traditioneel gaat men de auditor, de securities analyst, de investment banker  en het debt ra-

ting agency als gatekeepers beschouwen, maar volgens sommige auteurs hoort ook de securi-

ties attorney hierbij thuis
91

. S.E.C. beschouwt advocaten alvast als ‘gatekeepers’: Katherine S. 

Addleman, regionaal directeur van het S.E.C. kantoor in Atlanta liet de volgende uitspraak 

optekenen: 

“The market relies on attorneys to act as gatekeepers who exercise their function in 

good Faith.”
92

 

Vooraleer verder onderzocht wordt of advocaten als gatekeepers beschouwd moeten worden, 

dient eerst duidelijk te zijn wat dit precies inhoudt.  COFFEE schrijft hierover het volgende: 
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“The gatekeepers relative credibility derives in part from its lesser incentive to lie or 

dissemble, but even more so from the fact that the gatekeeper in effect pledges a repu-

tational capital that it has built up over many years and many clients to secure its rep-

resentations about the particular client or transaction. At least in theory, a gatekeeper 

would not rationally sacrifice this reputational capital for a single client who accounts 

for only a small portion of its revenues.”
 93

 

Op basis van deze omschrijving zijn sommige auteurs van oordeel dat securities attorneys 

ook gatekeepers zijn vanwege hun ‘reputational capital’ en hun mogelijkheid om bepaalde, 

voor hun cliënt belangrijke transacties te blokkeren. Aangezien SOX aan de andere categorie-

ën van gatekeepers strengere verplichtingen opgelegd heeft, zou dit bij advocaten redelijker-

wijs ook het geval moeten zijn.
 
 Andere auteurs zijn dan weer van mening dat een advocaat in 

de eerste plaats raadsman van zijn cliënt is, waarbij confidentialiteit inherent is aan zijn rol. 

Een eventuele gatekeepers-rol is dan ook pas in ondergeschikte orde van belang. 

Deze tegenstelling komt voort uit een algemene discussie rond de rol van corporate attorneys 

die al enkele jaren aan de gang is: enerzijds is er de ‘hired gun’-theorie, op basis waarvan de 

advocaat in hoofdzaak de raadsman is die in confidentiële relatie tot zijn cliënt staat. Ander-

zijds is er de gatekeeper-theorie, op basis waarvan de advocaat het algemeen belang van de 

gemeenschap mee in acht moet nemen en dit zo nodig voor zijn cliënt  moet stellen
94

.  

Voorstanders van de hired-gun theorie zijn van mening dat confidentialiteit een wezenlijk 

onderdeel is van het beroep van advocaat en dat het opdringen van een gatekeeper-rol aan de 

advocaat een negatief effect zal hebben op de band tussen de raadsman en zijn cliënt. Immers,  

indien de cliënt zich bewust is van de verplichting die op de advocaat rust, zal dit een veran-

dering in hun onderlinge verhouding teweegbrengen. De cliënt zal mogelijks zijn gedrag t.o.v. 

de advocaat gaan aanpassen, door in beperktere mate informatie mee te delen, hetgeen ervoor 

zou zorgen dat de bedoelde functie van de advocaat als gatekeeper teniet zou gaan
95

. Boven-

dien zou dit de rechtsbijstand aan de cliënt niet ten goede komen. 

Aanhangers van de gatekeeper-theorie menen echter dat het zo’n vaart niet zal lopen, sterker 

nog, dat de verplichting die op deze wijze aan de advocaat wordt opgelegd, een versterkte 
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communicatie tussen de advocaat en cliënt teweeg zal brengen. Immers, hoe meer regels met 

aanzienlijke strafmaat ingesteld worden (zoals het geval is in SOX), hoe meer cliënten nood 

hebben aan overleg met hun advocaat, om de legitimiteit van hun (geplande) daden na te 

gaan. Gezien de cliënt zich bewust is van de verplichting die aan de advocaat wordt opgelegd, 

zal deze ook sneller geneigd zijn zich aan de wet te houden. 

Daarnaast zou het belang van confidentialiteit niet onderschat mogen worden, maar dient dit 

m.b.t. corporate attorneys tegelijkertijd gerelativeerd te worden. Eerst en vooral is de confi-

dentialiteit waarop men zich beroept gerechtvaardigd in het geval van de litigator, maar rijst 

hierbij de vraag in hoeverre deze confidentialiteit, die zelfs in het geval van de litigator in 

bepaalde gevallen beperkt is
96

, op dezelfde wijze van toepassing is in het geval van de securi-

ties attorney. Daarnaast merkt COFFEE terecht het volgende op:  

“Client confidentiality is a means to an end, not an end in itself”
97

. 

Hoewel de verantwoordelijkheid voor bepaalde beslissingen niet bij de advocaat ligt en dat 

ook nooit het geval zal zijn, lijkt de vraag naar de wenselijkheid van een mede-gatekeeper-rol 

voor de advocaat wel positief beantwoord te kunnen worden. Een dergelijke rol kan echter op 

verschillende manieren ingevuld worden. Los van de wenselijkheid ervan is het nog maar de 

vraag of de klokkenluidersrol die bij afdeling 307 en Rule 205 aan de advocaten wordt opge-

legd, hiervoor het geschikte instrument is. 

De huidige regels uit afdeling 307 SOX en Rule 205 missen, ondanks de nobele bedoelingen 

die tot de verwezenlijking van de Sarbanes-Oxley Act geleid hebben, de nodige voeling met 

het ambt van de advocaat, dat confidentialiteit als een fundamentele pijler van het beroep be-

schouwt die in een rechtstaat steeds gerespecteerd dient te worden.  

Daarnaast ontbreekt het de regels aan voeling met de praktijk, waarin gebleken is dat advoca-

ten die als corporate attorneys in een gatekeeper-rol geduwd worden, hier vaak de nodige 

expertise voor ontberen. Auteurs hebben terecht de te beperkte financiële en boekhoudkundi-

ge expertise van advocaten aangehaald om een dergelijke rol correct te kunnen vervullen
98

.  

Zo stelt ROSICH-SCHWARTZ: 
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“In the absence of any financial and accounting experience, it will be impossible for 

the attorney to apply competently the legal requirements of the securities laws to the 

financial statements and to make an adequate determination as to wheter such a mate-

rial violation has in fact occurred, is occurring of is about to occur.”
99

 

Tot slot hebben deze regels geen oog voor de specifieke relatie die er bestaat tussen de corpo-

rate attorney en zijn cliënt. Up-the-ladder reporting zal -eerder dan de raad van bestuur ertoe 

te brengen bepaalde beslissingen te herzien- in vele gevallen tot gevolg hebben dat de relatie 

tussen de advocaat en zijn cliënt verstoord wordt, en  dat de professionele reputatie van de 

advocaat geschaad wordt.  

Aldus dringt een zoektocht naar andere maatregelen zich op. FISCH & ROSEN en COFFEE heb-

ben elk verschillende voorstellen gedaan die naar hun mening zouden bijdragen tot betere 

corporate governance binnen grote ondernemingen. Hoewel beide een fundamenteel verschil-

lende visie hebben op de rol van advocaten in dit verband, lijken ze in hun voorstellen toch 

een zekere eensgezindheid te hebben. 

II. NIEUWE VOORSTELLEN TER VERVANGING VAN 307/205 

a) Certificering 

Er bestaat voor bepaalde actoren binnen de onderneming reeds de vereiste dat zij bij de neer-

legging van financiële verslagen verklaren dat de verstrekte informatie correct is en een juiste 

weergave geeft van de financiële toestand en geboekte resultaten van de uitgever van effecten. 

Voor de auditor bestond reeds een dergelijke verplichting, voor de CEO en CFO is deze inge-

voerd onder afdeling 302 SOX, met sancties tot 20 jaar cel bij niet naleving
100

. 

In de praktijk is gebleken dat deze bijkomende verplichting, vermoedelijk door het risico op 

persoonlijke aansprakelijkheid bij niet-naleving, nauwgezet wordt nageleefd
101

. Aldus zijn 

zowel FISCH & ROSEN, als COFFEE overtuigd van de waarde die een dergelijke certificerings-

verplichting kan hebben wanneer opgelegd aan andere actoren binnen de onderneming. 
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Waar FISCH & ROSEN van mening zijn dat de verantwoordelijkheid voor genomen beslissin-

gen steeds en hoofdzakelijk bij de raad van bestuur en de corporate official rust
102

, is COFFEE 

van mening dat dit eerder een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen de verschillende acto-

ren van de onderneming. De verantwoordelijkheid kan niet afgeschoven worden op de raad 

van bestuur aangezien deze slechts beslissingen neemt op basis van de informatie die haar 

door de andere actoren wordt voorgelegd. 

Dit verschil is dan ook duidelijk merkbaar in hun respectievelijk voorstel m.b.t. certificering: 

FISCH & ROSEN kiezen ervoor de certificeringsplicht aan corporate officials op te leggen, 

waar COFFEE deze verplichting op de corporate attorneys wil toepassen. 

“It would seem justifiable to ask the attorney principally responsible for preparing a 

disclosure document or report filed with the S.E.C. to certify (1) that such attorney be-

lieves the statements made in the document or report to be true and correct in all ma-

terial aspects and (2) that such attorney is not aware of any additional material infor-

mation whose disclosure is necessary in order to make the statements made, in the 

light of the circumstances under which they were made, not misleading.”
103

 

Wanneer men de rol van advocaten als mede-gatekeepers van de onderneming erkent, lijkt 

zo’n verplichting zeker aanvaard te kunnen worden. Dergelijke verplichting komt tegemoet 

aan de kritiek waaronder afdeling 307 SOX en bijhorende Rule 205 te lijden heeft: i.p.v. uit te 

gaan van een negatieve rapportering, waarbij de advocaat de verplichting heeft  actie te on-

dernemen bij bepaalde inbreuken door zijn cliënt, wordt hierbij gebruik gemaakt van een po-

sitieve rapportering, waarbij de advocaat de juistheid van de door hem opgestelde en/of goed-

gekeurde documenten bevestigt.   

Hierdoor wordt geen afbreuk gedaan aan de vertrouwensrelatie die er bestaat tussen de advo-

caat en zijn cliënt, noch kan de advocaat achteraf onverwachts worden aangesproken op zijn 

gebrek aan financiële expertise. Immers, de verantwoordelijkheid voor zijn verklaring m.b.t. 

de juistheid van de inhoud van de verslagen ligt geheel bij zichzelf.   

b) Onafhankelijkheidsvereiste voor advocaten 

Onafhankelijkheid wordt beschouwd als een van de belangrijkste aspecten bij corporate 

governance. Immers, hoe kan er sprake zijn van deugdelijk bestuur wanneer actoren binnen 
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de onderneming zich kunnen laten leiden door persoonlijke belangen. Waar deze vereiste voor 

auditoren als vanzelfsprekend beschouwd wordt, is deze voor advocaten achterwege geble-

ven. Echter, bij advocaten lijkt hier een even grote nood aan te bestaan, zeker gezien de per-

soonlijke band die de advocaat-partner met zijn cliënt lijkt te hebben en de toenemende prak-

tijk waarbij kantoren in ruil voor professionele dienstverlening een aandeel in het bedrijf ver-

krijgen
104

.   

Waar men zich bij auditing kantoren (steeds) bewust is geweest van het gevaar dat persoonlij-

ke partner-cliënt relaties kunnen inhouden voor de onafhankelijkheid van het kantoor en men 

dit vervolgens heeft trachten te vermijden door strenge systemen van interne controle in te 

stellen, is dit bij advocatenkantoren nooit het geval geweest. COFFEE stelt o.a. een verdeling 

van de verantwoordelijkheden over twee verschillende kantoren voor, waarbij het ene kantoor 

verantwoordelijk is voor de gatekeeper-rol, en het andere kantoor zich bezighoudt met trans-

action engineering voor de cliënt
105

. 

FISCH & ROSEN zien deze vereiste uitgewerkt in de vorm van een ‘legal audit committee’ als 

aparte entiteit die toeziet op een correcte informering door de advocaten van de raad van be-

stuur
106

. Waar COFFEE  m.b.t. de verschillende rollen van de advocaat een splitsing over twee 

advocatenkantoren voorstelde, zien FISCH & ROSEN het ‘legal audit committee’ als een mo-

gelijke oplossing hiervoor.  

Een splitsing tussen de gatekeeper-rol enerzijds en de transaction enigeering-rol anderzijds 

lijkt vanuit een corporate governance oogpunt meer dan opportuun. Een van de grote proble-

men bij advocaten in dergelijke ondernemingen is immers het gebrek aan interne controle 

binnen het legale departement. Door het opzetten van een ‘legal audit committee’ kan men 

deze nood verhelpen. De entiteit van een ‘legal audit committee’ heeft daarnaast als voordeel 

dat men ex ante tegemoet komt aan een bezwaar, nl. de kost die een extra advocatenkantoor 

voor de onderneming met zich mee zou kunnen brengen, waaronder het voorstel van COFFEE 

zeker te lijden zou hebben.  

c) Verhoogd risico op aansprakelijkheid voor bestuurders 

                                                             

104 J.C. COFFEE. “The attorney as gatekeepers: An Agenda for the S.E.C.”, Columbia Law School working 

paper 2010, 29. 
105 J.C. COFFEE. “The attorney as gatekeepers: An Agenda for the S.E.C.”, Columbia Law School working 

paper 2010, 20. 
106

 J.E. FISCH and K. M. ROSEN “Is there a role for attorneys in preventing future Enrons?”, 48 Villanova 

Law Review, 2003, 1136. 



 
39 

FISCH & ROSEN zijn van mening dat, bovenop de voorgestelde certificering, een verhoogde 

aansprakelijkheid voor bestuurders opportuun is, in het bijzonder voor bestuurders van bui-

tenaf die ‘enkel maar’ zetelen in de raad van bestuur. Hierbij verwijzen ze naar het imago dat 

bestuurders van buitenaf  hebben als  

“conduits of management who affirm without question actions planned and adminis-

tered by others.”
107

  

Hoewel er geenszins een veralgemening mag plaatsvinden, lijkt er wel een kern van waarheid 

in te zitten. Waar in de praktijk gebleken is dat het vooruitzicht van benadeelde investeerders 

een bestuurder niet voldoende aanspoort om zich grondig te informeren alvorens bepaalde 

beslissingen te steunen, lijkt een verhoogd risico op persoonlijke aansprakelijkheid dit wel te 

kunnen doen.  

d) Due Diligence verplichting 

Due diligence wordt algemeen erkend als een absolute minimumvereiste bij het opstellen van 

prospectussen en andere documenten door de securities attorney. COFFEE pleit er dan ook 

voor deze vereiste, die verrassend genoeg nog niet door de S.E.C. als regel is aangenomen, 

voor advocaten verplicht te maken als onderdeel van de ‘Standards of Professional Conduct 

for Attorneys’ zoals uitgevaardigd door de S.E.C
108

. 
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2.  EUROPA 

A) INLEIDING 

Zoals in de inleiding kort werd aangehaald ligt klokkenluiden in Europa omwille van histori-

sche redenen erg gevoelig. Zeker in Duitsland, Frankrijk, België en Spanje hebben zowel de 

verklikkingen als de toen verantwoord geachte represailles hiervoor, een indruk nagelaten op 

de maatschappij. Door de eigen geschiedenis en evolutie die iedere Europese lidstaat heeft 

doorgemaakt bestaat er echter geen eenduidig denkbeeld en kent ieder land hierbij zijn speci-

fieke gevoeligheden.  

Waar echter alle lidstaten het over eens zijn, is dat de privacybescherming van de actoren ter 

zake steeds primordiaal is. Dit in tegenstelling tot de V.S., waar bij de totstandkoming van 

verscheidene klokkenluiderswetten slechts in beperkte mate rekening gehouden is met priva-

cybescherming. Traditioneel is dit in Europa echter van groot belang, hetgeen ook duidelijk 

blijkt in o.a. het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waar artikel 8 het recht op 

eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven waarborgt. Een lakse houding m.b.t. de be-

scherming van ‘alledged wrongdoers’ was dan ook ondenkbaar. 

De Europese Unie heeft ter bescherming van de privacy van Europese burgers in 1995 de 

Richtlijn verwerking persoonsgegevens
109

 aangenomen. Doordat bij de melding door de klok-

kenluider informatie over een werknemer wordt overgedragen, is de richtlijn in bepaalde ge-

vallen ook toepasselijk op klokkenluidersregelingen. De Europese Unie heeft sinds de uit-

vaardiging van de richtlijn verschillende stappen ondernomen om enerzijds Europese klok-

kenluidersregelingen van voldoende waarborgen te voorzien, zodat het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens steeds gerespecteerd wordt, en anderzijds te zorgen voor be-

staanbaarheid van deze systemen met niet-Europese regelingen ter zake. Hiertoe heeft Euro-

pese Groep Gegevensbescherming artikel 29 o.a. een advies uitgevaardigd en met de bevoeg-

de Amerikaanse instellingen een dialoog opgestart. 

De evolutie van het afgelopen decennium heeft er echter ook toe geleid dat de Europese Unie 

het vennootschapsrecht onder de loep is gaan nemen, waarbij de nadruk vooral ligt op de be-

scherming van de belangen van de onderneming en het publiek.  
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Er wordt eerst algemeen ingegaan op de acties die de Europese Unie heeft genomen op het 

gebied van vennootschapsrecht en gegevensbescherming. Vervolgens wordt de situatie in 

enkele lidstaten, nl. België, Frankrijk, Duitsland en Spanje, uitvoeriger belicht.  

Daarnaast wordt ook het arbeidsrecht in beperkte mate besproken. Klokkenluiderssystemen 

werken immers op ingrijpende wijze in op de arbeidsomstandigheden en –verhoudingen. In 

de verschillende lidstaten zijn hieromtrent vaak dwingende regelingen uitgevaardigd die mee 

de toelaatbaarheid van klokkenluiderssystemen bepalen. Deze regelgeving wordt, voor zover 

ze hierop een significante invloed uitoefent, ook behandeld. 

 

B) EUROPESE UNIE 

1. VENNOOTSCHAPSRECHT 

A) ACTIEPLAN 

Op 21 mei 2003 stelde de Europese Commissie haar actieplan “Modernisering van het ven-

nootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie” voor
110

.   

De Commissie wees de versterking van rechten van de aandeelhouders en bescherming voor 

werknemers, kredietverstrekkers en andere partijen die in contact komen met ondernemingen 

als belangrijkste doelen aan. De Commissie vermeldde expliciet de aandacht voor specifieke 

grensoverschrijdende problemen, waarmee ze vermoedelijk op de Sarbanes-Oxley Act doelde. 

Er wordt in het actieplan melding gemaakt van een voorgenomen aanbeveling waarin bijzon-

dere aandacht zal worden besteed aan het auditcomité en haar rol bij interne controle. De 

Commissie bepaalt bij de vaststelling van de minimumnormen passende aandacht te besteden 

aan de toegang van het comité tot relevante informatie, waarbij specifiek aandacht kan be-

steed worden aan de behoefte aan meer rechtsbescherming voor klokkenluiders. 

In haar resolutie van 21 april 2004 drukt het Europees Parlement haar steun uit voor het actie-

plan en verzoekt ze de Europese Commissie hieromtrent regelgeving uit te vaardigen
111

. Ze 

benadrukt hierbij de nood aan- op internationaal niveau erkende- beginselen ter bescherming 

van bedrijven, beleggers, en werkenden.  In deze resolutie wordt voor de eerste maal op Eu-
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ropees niveau de nood aan een auditcomité voor iedere beursgenoteerde onderneming ver-

meld. 

De Commissie vaardigt de voorgenomen aanbeveling van haar actieplan uit op 15 februari 

2005
112

. In artikel 4.3.8 van bijlage I bij de aanbeveling wordt gesteld: 

“Het auditcomité dient te onderzoeken hoe de onderneming de wettelijke verplichting 

naleeft om haar werknemers de mogelijkheid te bieden vermeende onregelmatigheden 

binnen de onderneming te melden d.m.v. het indienen van een klacht of het afleggen 

van anonieme schriftelijke verklaring die gewoonlijk aan een onafhankelijke bestuur-

der worden gericht.”
113

 

Door de niet-bindende kracht van de aanbeveling van de Commissie beschikken de lidstaten 

over de mogelijkheid af te wijken van de voorgestelde invulling van de taken van het audit-

comité. Dit is, zeker wat de mogelijkheid tot anonieme meldingen betreft, in de praktijk dan 

ook gebeurd
114

. 

 

B) RICHTLIJN 2006/43/EG 

In mei 2006 vaardigen het Europees Parlement en de Raad een richtlijn uit m.b.t. de wettelijke 

controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
115

. Deze richtlijn bepaalt in 

artikel 41 de verplichte instelling van een auditcomité in elke organisatie van openbaar be-

lang. Volgens artikel 2.13 van diezelfde richtlijn is dit elke entiteit die onder het recht van een 

lidstaat valt en wiens effecten op een gereglementeerde markt in die lidstaat verhandeld wor-

den.   

Artikel 41 lid 2 somt de taken van het audit comité op: 

a) het monitoren van het financiële-verslaggevingsproces; 
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b) het monitoren van de doeltreffendheid van het internebeheersingssysteem, het even-

tuele interneauditsysteem en het risicomanagementsysteem van de vennootschap; 

c) het monitoren van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde 

jaarrekening; 

d) het beoordelen en monitoren van de onafhankelijkheid van de wettelijke auditor of 

het auditkantoor, waarbij met name wordt gelet op de verlening van nevendiensten aan 

de gecontroleerde entiteit. 

Van een verplichte instelling van klokkenluidersregelingen in de vorm van (anonieme) meld-

procedures is in de richtlijn geen sprake. 

De lidstaten dienden tegen 29 juni 2008 de nodige bepalingen vastgesteld te hebben die ver-

eist zijn om aan deze richtlijn te voldoen. België heeft deze verplichting vervuld met de wet 

van 17 december 2008 betreffende de instelling van een auditcomité
116

.  

 

2. WETGEVING M.B.T. GEGEVENSBESCHERMING 

A) RICHTLIJN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 95/46/EC 

I. INLEIDING 

Op 24 oktober 1995 heeft het Europees Parlement en de Raad de Europese richtlijn m.b.t. de 

verwerking van persoonsgegevens aangenomen
117

. Deze richtlijn is aangenomen om verschil-

lende redenen.  

Ten eerste is er de interne markt met zijn vrij verkeer van goederen, diensten, personen en 

kapitaal zoals vastgelegd in artikel 26 van het Verdrag betreffende de werking van de Europe-

se Unie. Dit houdt in dat ook persoonsgegevens vrij moeten kunnen overgedragen worden 

tussen de lidstaten. Door de realisatie van de interne markt is de verwerking van persoonsge-

gevens in de Gemeenschap enorm toegenomen, zowel tussen ondernemingen onderling als 

tussen overheden, zonder dat tegelijkertijd een uniforme regelgeving werd ontwikkeld. 

Daarnaast waren er binnen de Gemeenschap verschillen ontstaan m.b.t. de gewaarborgde be-

scherming van de rechten van personen inzake gegevensverwerking, hetgeen ertoe kon leiden 
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dat persoonsgegevens niet langer van de ene lidstaat naar de andere verzonden konden wor-

den.  

Aldus ontstond er de nood aan een communautaire richtlijn die, met inachtneming van artikel 

8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens,  in de Gemeenschap een algemeen 

hoog niveau van bescherming moest voorzien m.b.t. de overdracht van persoonsgegevens
118

. 

Doordat er bij klokkenluidersregelingen sprake is van gegevensverwerking wordt de be-

scherming die men geniet o.g.v. de Europese richtlijn en van toepassing kan zijn bij klokken-

luiderssystemen, hieronder besproken. 

Eerst en vooral wordt de Toezichthoudende overheid en de Groep voor de bescherming van 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens besproken. Deze instanties 

worden ingesteld bij artikel 28 en 29 van de richtlijn en spelen een belangrijke rol in de inter-

pretatie en uitvoering van de richtlijn. 

II. TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID EN GROEP GEGEVENSBESCHERMING 

De toezichthoudende overheid is een nationale instelling die belast wordt met het toezicht op 

de toepassing van de richtlijn op het grondgebied van een lidstaat. In België is dit de ‘Com-

missie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer’ (“CPBL”). Volgens artikel 28 

van de richtlijn heeft deze instelling hierbij verschillende taken.  

Ten eerste speelt ze een adviserende rol bij de opstelling van nationale wetgeving m.b.t. de 

verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is het ook een orgaan waar particulieren terecht 

kunnen wanneer ze menen dat hun rechten geschonden zijn. Tot slot heeft ze ook de be-

voegdheid de verwerking van persoonsgegevens te onderzoeken, en eventueel de verwerking 

voorlopig of definitief tegen te houden. 

Naast de nationale toezichthoudende overheid voorziet de richtlijn in artikel 29 in de oprich-

ting van een Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van per-

soonsgegevens (hierna: “de Groep”). Deze Groep is een onafhankelijk Europees adviesorgaan 

dat wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de Commissie en van de onderscheiden 

nationale toezichthoudende overheden. 

De Groep, ook wel de ‘Working Party’ genoemd, houdt toezicht op de omzetting en toepas-

sing van de richtlijn in de lidstaten, met het oog op een homogene toepassing ervan. Ze doet 
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dit door middel van adviezen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie beslist 

vervolgens of, en welk gevolg er aan deze adviezen gegeven wordt.  

 

B) ADVIES 1/2006 M.B.T. RICHTLIJN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 95/46/EC 

De Groep heeft op 1 februari 2006 een advies goedgekeurd dat betrekking heeft op de toepas-

sing van de Europese gegevensbeschermingsregels op interne klokkenluidersregelingen in de 

sfeer van boekhouding, interne boekhoudcontrole, auditing en bestrijding van omkoping en 

van bancaire en financiële criminaliteit
119

. 

Doordat de ontwikkeling van klokkenluidersregelingen in Europa met heel wat vragen ge-

paard ging, vooral over de verenigbaarheid van deze regelingen met de richtlijn 95/46/EC, 

heeft de Groep in 2006 een eerste richtsnoer opgesteld om te beantwoorden aan de meest ur-

gente vragen. Het richtsnoer is niet bindend maar wel gezaghebbend. 

In de praktijk bleek vooral de verenigbaarheid van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act met 

de Europese regelgeving een probleem te vormen. Doordat ondernemingen die genoteerd zijn 

in de VS dochterondernemingen kunnen hebben in Europa kunnen deze aan beide regelingen 

onderworpen zijn. Bij conformiteit met de ene regelgeving zouden ze het risico kunnen lopen 

bestraft te worden wegens niet-conformiteit met de andere regelgeving. Met als doel bij te 

dragen tot de rechtszekerheid voor deze ondernemingen heeft de Groep advies 1/2006 opge-

steld. 

Om een zo geïntegreerd mogelijk overzicht te geven van de huidige regelgeving op Europees 

niveau die van toepassing kan zijn op klokkenluidersregelingen, worden de relevante bepalin-

gen uit de richtlijn verwerking persoonsgegevens besproken, eventueel aangevuld met advies 

en procedures bij de Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens. 

  

                                                             

119 Werkdocument 117 nr. 0195/06/EN, 1 februari 2006 Advies 1/2006 over de toepassing van de EU-

gegevensbeschermingsregels op interne klokkenluidersregelingen in de sfeer van boekhouding, interne 

boekhoudcontrole, auditing en bestrijding van omkoping en van bancaire en financiële criminaliteit, 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2006/wp117_nl.pdf (hierna verkort Advies 1/2006 

van de Groep Gegevensbescherming artikel 29). 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2006/wp117_nl.pdf
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C) GEÏNTEGREERD OVERZICHT GEGEVENSBESCHERMING 

I. TOEPASSINGSGEBIED RICHTLIJN 95/46/EC 

Artikel 3: Werkingssfeer 

Volgens artikel 3 van de richtlijn valt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, 

alsook de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn 

opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen, onder de richtlijn. 

Klokkenluidersregelingen zijn meldsystemen waarbij aan individuen de mogelijkheid wordt 

gegeven melding te maken van bepaalde (incorrecte) handelswijzen van een lid van hun orga-

nisatie
120

. De informatie die hierbij wordt meegedeeld gaat dus steeds over een geïdentificeer-

de of identificeerbare persoon en valt dus onder de definitie van ‘persoonsgegevens’,  zoals 

vermeld in artikel 1.a van de richtlijn.  

In de meeste gevallen worden deze persoonsgegevens overgedragen van de klokkenluider op 

de hiervoor bevoegde entiteit binnen de onderneming, waarbij deze verzameld, vastgelegd, 

bewaard, verspreid of vernietigd worden, hetgeen onder de ‘verwerking van persoonsgege-

vens’ uit artikel 2 lid 2 van de richtlijn valt. 

Klokkenluiderssystemen vallen dus binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn. 

Artikel 4: Toepasselijk nationaal recht 

Artikel 4 bepaalt in welke gevallen het nationale recht van de lidstaten, vastgesteld ter uitvoe-

ring van richtlijn 95/46/EC, toepasselijk is. 

Wanneer de voor verwerking verantwoordelijke vestigingen heeft op het grondgebied van een 

of meerdere lidstaten, dient deze te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de nationale 

regelgeving van elkeen van die lidstaten.  

Indien de voor verwerking verantwoordelijke niet gevestigd is op het grondgebied van een 

lidstaat zal hij toch onderworpen zijn aan de nationale wetgeving in twee gevallen: enerzijds 

wanneer hij gevestigd is op een plaats waar volgens het internationaal publiekrecht de natio-

nale wet van een lidstaat van toepassing is, anderzijds wanneer de voor verwerking verant-

woordelijke gebruik maakt van geautomatiseerde middelen die zich op het grondgebied van 

een lidstaat bevinden, tenzij deze middelen op het grondgebied van de Gemeenschap slechts 

voor doorvoer worden gebruikt. 

                                                             

120 Art. 3 Advies 1/2006 van de Groep Gegevensbescherming artikel 29. 
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Wanneer een Amerikaanse onderneming een dochteronderneming heeft op grondgebied van 

een Europese lidstaat, zal dit beschouwd worden als een vestiging en zal deze onderneming 

volgens deze regels aan de nationale wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens 

dienen te voldoen.  

II. VOORWAARDEN VOOR RECHTMATIGE GEGEVENSVERWERKING 

ARTIKEL 7: TOELAATBAARHEID VAN GEGEVENSVERWERKING 

Artikel 7: Beginselen betreffende de toelaatbaarheid van gegevensverwerking 

Artikel 7 bevat zes verschillende situaties waarin de verwerking van gegevens toelaat-

baar kan zijn.  M.b.t. klokkenluidersregelingen binnen ondernemingen lijken slechts 

twee gevallen in aanmerking te komen voor toelaatbare gegevensverwerking, nl. de 

gevallen waarin: 

-Artikel 7 lid 1, c: “de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplich-

ting na te komen waaraan de voor verwerking verantwoordelijke onderworpen 

is.” 

-Artikel 7 lid 1, f: “de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het 

gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van 

de derde (n) aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fun-

damentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op be-

scherming van artikel 1,1, van deze richtlijn, niet prevaleren.” 

M.b.t. artikel 7 lid 1 c stelt  de Groep dat het hierbij moet gaan om een wettelijke ver-

plichting vanwege de Gemeenschap of lidstaat om op welbepaalde gebieden interne 

controleprocedures in te stellen
121

. Buitenlandse verplichtingen, zoals deze onder afde-

ling 301 SOX, komen dus niet in aanmerking als wettelijke verplichting onder artikel 7 

lid 1, c. 

Voor genoteerde vennootschappen voorziet de richtlijn van 2006/43/EG in een ver-

plichting bepaalde controleprocedures in te stellen
122

. Sinds juni 2008 dient iedere lid-

staat deze regels in nationaal recht omgezet te hebben? hetgeen geldt als een wettelijke 

verplichting uit artikel 7 lid 1, c
123

. Vóór juni 2008 was dit echter niet het geval. Hoe-

                                                             

121 Advies 1/2006 van de Groep Gegevensbescherming artikel 29. 
122

 Richtlijn betreffende de controles van jaarrekeningen. 
123 Supra 2.B.1.B. 
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wel de meeste lidstaten o.g.v. nationaal recht voor bepaalde entiteiten reeds dergelijke 

verplichtingen hadden, was dit lang niet overal in dezelfde mate het geval.  

Voor niet-genoteerde ondernemingen bestond er echter geen uniforme, Europese wet-

telijke grondslag om de verwerking van persoonsgegevens bij controleprocedures te 

kunnen verantwoorden.  

Zowel voor niet-genoteerde ondernemingen als voor genoteerde entiteiten in de perio-

de vóór de omzetting van de richtlijn 2006/43/EG was er in het kader van klokkenlui-

dersregelingen nood aan een andere grondslag om de verwerking van persoonsgege-

vens toelaatbaar te maken. De richtlijn verwerking persoonsgegevens voorzag hierin 

door de introductie van de figuur van het gerechtvaardigde belang in artikel 7 lid 1, f 

van de richtlijn. 

M.b.t. het gerechtvaardigde belang stelt de Groep dat ondernemingen er belang bij 

hebben adequate procedures te voorzien waarbij werknemers onregelmatigheden kun-

nen rapporteren. Ze oordeelt dan ook het volgende: 

“[..] in de lidstaten waar de instelling van klokkenluidersregelingen in de sfeer 

van boekhouding, interne boekhoudcontrole, auditing en bestrijding van omko-

ping, bancaire en financiële criminaliteit geen wettelijke verplichting is, de 

voor verwerking verantwoordelijken er een gerechtvaardigd belang bij hebben 

om dit toch te doen.” 

De verplichtingen onder de Sarbanes-Oxley Act, nl. het veilig stellen van de financiële stabili-

teit van de internationale financiële markten, houdt volgens de Groep een gerechtvaardigd 

belang in die zin in. Er moet echter wel over gewaakt worden dat het gerechtvaardigde belang 

en de fundamentele rechten van de betrokkene in balans zijn. Om dit te verzekeren zijn er 

vereisten gesteld wat betreft de kwaliteit van de gegevens, het recht op verdediging van de 

betrokkene enz. 

ARTIKEL 6: BEGINSELEN BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN DE GEGEVENS 

In dit artikel worden enkele criteria gesteld waaraan gegevens moeten voldoen alvorens ze op 

een rechtmatige wijze verwerkt kunnen worden.  

M.b.t. de eerste vereiste dat de gegevens ‘eerlijk en rechtmatig’ moeten worden verwerkt, stelt 

de richtlijn dat de betrokkenen van het bestaan van de verwerkingen op de hoogte worden 
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gebracht en, wanneer van hen gegevens worden verkregen, zij daadwerkelijk en volledig 

worden ingelicht over de omstandigheden waaronder deze gegevens worden verkregen. 

Voor de bescherming van deze fundamentele gegevensbeschermingsregels heeft de Groep een 

aantal maatregelen voorgesteld die mogelijk/wenselijk zijn. 

1. Eventuele beperking van het aantal personen dat vermeende onregelmatigheden mag rappor-

teren/tegen wie een klacht kan worden ingediend via een klokkenluidersregeling 

Volgens de Groep kan het wenselijk zijn binnen de onderneming het aantal personen te be-

perken dat bevoegd is onregelmatigheden te rapporteren. Men kan deze beperking desgeval-

lend koppelen aan de graad van zwaarwichtigheid van de vermeende onregelmatigheid. De 

rapportering van minder ernstige feiten zal hierdoor bv. mogelijk zijn door alle werknemers 

terwijl rapportering van eerder ernstige feiten voorbehouden zal zijn aan het personeel dat 

actief is binnen een bepaald gebied. 

2. Geïdentificeerde, vertrouwelijke rapportering verkieslijker dan anonieme meldingen 

De Groep oordeelt dat om te voldoen aan de vereiste van een eerlijke en rechtmatige verkrij-

ging van de persoonsgegevens de identificatie van de klokkenluider steeds vereist is. Doordat 

vele klokkenluiders zich echter tegengehouden zien door deze identificatie en de Groep ook 

beseft dat anonieme klachten een realiteit zijn binnen ondernemingen, wordt voorzien dat ook 

anonieme meldingen per uitzondering mogelijk zijn. 

Anonieme rapportering kan wel een aantal negatieve gevolgen met zich meebrengen. Langs 

de kant van de klokkenluider is het moeilijker bescherming te organiseren tegen represailles 

die de klokkenluider zou kunnen ondervinden. Ook is het moeilijker om follow-up-vragen te 

stellen en verschaft anonimiteit geen zekerheid dat de identiteit van de klokkenluider niet 

wordt achterhaald. Daarnaast kan een anoniem meldsysteem een negatieve invloed hebben op 

het werkklimaat in de organisatie, of een cultuur van anonieme beschuldigingen ontwikkelen. 

Aldus lijkt een geïdentificeerde rapportering niet alleen in het voordeel van de klokkenluider, 

maar ook in het voordeel van zowel de onderneming als van de persoon tegen wie een klacht 

wordt ingediend. Het lijkt dus terecht dat de Groep de anonieme rapportering als uitzondering 

op de regel heeft voorgesteld. 

Volgens de te verkiezen handelswijze moet de klokkenluider er bij de eerste rapportering op 

kunnen rekenen dat zijn identiteit vertrouwelijk in alle fasen van de procedure zal blijven en 
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niet meegedeeld zal worden aan derden. Indien de klokkenluider zijn melding toch anoniem 

wenst te doen, zal deze worden aanvaard.  

De klokkenluider dient er wel op geattendeerd te worden dat zelfs bij een anonieme rapporte-

ring het n.a.v. verder onderzoek of gerechtelijke procedures noodzakelijk kan zijn dat zijn 

identiteit wordt meegedeeld aan de hiervoor bevoegde personen. 

3. Proportionaliteit en nauwkeurigheid van de verkregen en verwerkte gegevens 

De gegevens moeten volgens artikel 6, b en 6, c voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven 

en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en ze moeten ‘ter zake dienend’ zijn, gelet 

op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. Eventuele latere verwerkingen 

mogen niet onverenigbaar zijn met de doelstellingen. 

Volgens de Groep moet erover gewaakt worden dat enkel persoonsgegevens die betrekking 

hebben op boekhouding, interne boekhoudcontroles, auditing en bestrijding van omkoping en 

bancaire en financiële criminaliteit worden verwerkt.  

Indien er toch meldingen ontvangen worden over feiten die buiten de werkingssfeer van de 

klokkenluidersregelingen vallen, kunnen deze volgens de Groep worden doorgegeven aan de 

bevoegde instanties van de organisatie indien de vitale belangen van de betrokkene of de mo-

rele integriteit van de werknemers in het geding zijn, of indien er een wettelijke verplichting 

geldt deze mee te delen aan de voor strafvervolging bevoegde openbare lichamen of autoritei-

ten. 

4. Naleving van de strikte gegevensbewaartermijnen 

De richtlijn bepaalt in artikel 6, e dat de persoonsgegevens waarbij identificatie van de be-

trokkenen mogelijk is, niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwe-

zenlijking van de doeleinden.  

De Groep oordeelt dat deze na voltooiing van het onderzoek zo spoedig mogelijk moeten 

worden gewist, gewoonlijk binnen een termijn van twee maanden.  

Ingeval de klachten ongegrond bevonden zijn, dienen de gegevens hieromtrent onmiddellijk 

te worden gewist. 

Ingeval er gerechtelijke procedures of tuchtmaatregelen worden ingeleid moeten de gegevens 

worden bewaard tot de procedures en termijnen om in beroep te gaan, verlopen zijn. Deze 

termijnen worden vastgesteld door de nationale wetgeving van de lidstaten. 
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ARTIKEL 11-14: RECHTEN VAN DE BETROKKENE 

RECHT OP INFORMATIE  

Wanneer de gegevens niet bij de betrokkene persoonlijk, maar bij een derde worden gehaald, 

zoals het geval is bij een klokkenluidersregeling, dient er te worden gewaakt over het even-

wicht tussen de rechten van het subject van de melding en de rechten van de klokkenluider. 

Het subject heeft hierbij eerst en vooral het recht op informatie, met inachtneming van de 

rechten van de klokkenluider, en daarnaast een recht van toegang tot en recht op rechtzetting 

en verwijdering van gegevens. 

M.b.t. het recht op informatie oordeelt de Groep dat  zo spoedig mogelijk de volgende infor-

matie moet meegedeeld worden:  

-de voor de klokkenluidersregeling verantwoordelijke entiteit 

-de ten laste gelegde feiten 

-de afdelingen of diensten aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld, binnen de 

onderneming of in andere entiteiten of ondernemingen van de groep waarvan de on-

derneming van de betrokkene deel uitmaakt 

-hoe de rechten van toegang en rectificatie kunnen worden uitgeoefend 

Echter, indien door deze kennisgeving de kansen van de onderneming om de vermeende fei-

ten te onderzoeken of het nodige bewijs te verzamelen aanzienlijk worden verkleind, dan mag 

deze kennisgeving worden uitgesteld totdat het risico niet langer aanwezig is. Op deze wijze 

wil de Groep voorkomen dat eventueel bewijsmateriaal wordt vernietigd of gemanipuleerd 

door het subject. Deze uitzondering dient restrictief te worden geïnterpreteerd. 

RECHT VAN TOEGANG TOT EN RECHTZETTING EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS 

 De betrokkene heeft o.g.v. artikel 12 steeds het recht informatie te verkrijgen m.b.t. het be-

staan van de verwerking, de verschillende categorieën van gegevens en de doeleinden waar-

voor deze worden verwerkt.  

Verder heeft de betrokkene ook het recht op de verbetering, uitwissing of afscherming van 

onjuiste of onvolledige gegevens en indien dit gebeurt, dat hiervan kennis wordt gegeven aan 

derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt. 
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De Groep benadrukt dat deze rechten steeds dienen te worden gewaarborgd, maar dat deze 

rechten ook beperkt kunnen worden om te garanderen dat de rechten en vrijheden van andere 

personen niet worden geschaad:  

“In geen geval mag o.g.v. het recht van toegang aan de aangeklaagde informatie over 

de identiteit van de klokkenluider worden verstrekt..” 

VERZETSRECHT 

O.g.v. artikel 14 heeft de betrokkene het recht om zich, ingeval van zwaarwegende en ge-

rechtvaardigde redenen die verband houden met de persoonlijke situatie van de betrokkene, of 

ingeval de verwerking heeft plaatsgevonden o.g.v. artikel 7, lid 1 e of artikel 7, lid 1 f, te ver-

zetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben
124

.   

ARTIKEL 18-20: KENNISGEVINGSEISEN 

Krachtens de artikelen 18 t.e.m. 20 van de richtlijn moet de voor verwerking verantwoordelij-

ke, voorafgaandelijk aan de geautomatiseerde gegevensverwerking, deze procedures meede-

len aan de nationale toezichthoudende overheid. Het is mogelijk dat nationale regelgeving 

bepaalt dat een voorafgaandelijk onderzoek door deze toezichthoudende overheid vereist is 

m.b.t. specifieke risico’s voor de persoonlijke rechten en vrijheden van de betrokken perso-

nen. O.a. in België is steeds een voorafgaande melding bij de nationale toezichthoudende 

overheid vereist
125

. In Frankrijk is dit dan weer slechts in bepaalde gevallen vereist
126

 

ARTIKEL 16-17: BEVEILIGING EN BEHEER VAN DE VERWERKING 

BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID 

Volgens de artikelen 16 en 17 van de richtlijn moet de voor verwerking verantwoordelijke 

passende maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen bij het verzamelen, door-

zenden of bewaren, zodat deze niet vernietigd, verloren of verspreid worden zonder de vereis-

te toelating. 

De Groep heeft bepaald dat deze maatregelen in overeenstemming dienen te zijn met de nati-

onale regelgeving rond gegevensbeveiliging en in verhouding moeten staan tot het doel.  

                                                             

124 Art. 7 e) en f) Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens: De verwerking is toelaatbaar vanwege haar 

noodzakelijkheid voor het algemeen belang of  wegens een gerechtvaardigd belang van de voor verwerking 

verantwoordelijke. 
125

 Supra 2.C.2.C. 
126 Supra 2.D.4.A. 
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Ook benadrukt ze het belang van een adequate bescherming van de identiteit van de klokken-

luider om een doeltreffend klokkenluidersbeleid te kunnen realiseren. Echter, ingeval valse 

verklaringen, ter kwader trouw afgelegd door de klokkenluider, kan de identiteit van de klok-

kenluider wel worden meegedeeld aan de betrokkene o.g.v. nationale wetgeving indien de 

betrokkene een klacht wil indienen wegens laster of smaad. 

BEHEER 

De Groep geeft de voorkeur aan een intern beheer van de verwerking, maar het is aan de on-

derneming of organisatie toegelaten de verwerking van persoonsgegevens uit te besteden aan 

externe dienstverleners.  

Ingeval van intern beheer dient een specifieke entiteit te worden opgericht binnen de onder-

neming of organisatie die belast is met meldingen en het onderzoek hiernaar. Deze entiteit 

dient strikt gescheiden te zijn van andere afdelingen. 

Wanneer de onderneming een beroep doet op externe dienstverleners wordt er tussen deze 

dienstverlener en de onderneming een overeenkomst gesloten waarin o.a. absolute geheim-

houding en conformiteit met de richtlijn moet vastgelegd worden. De onderneming of organi-

satie blijft wel steeds de voor verwerking verantwoordelijke in de zin van de richtlijn. Aldus 

dient zij periodiek te controleren of de verwerking gebeurt in overeenstemming met de richt-

lijn, en zal zij kunnen aangesproken worden wegens niet-conformiteit met de richtlijn. 

In de praktijk stelt zich het probleem dat de verworven gegevens binnen groepen van onder-

nemingen worden gedeeld op groepsniveau, zowel binnen als buiten de Europese Unie. De 

Groep oordeelt dat in dit geval de rapporteringen moeten behandeld worden op lokaal niveau, 

d.w.z. in één lidstaat, zonder dat dit automatisch gedeeld moet worden op groepsniveau.  

De Groep voorziet dat hierop uitzonderingen mogelijk zijn, namelijk in geval dit door de 

structuur van de groep onvermijdelijk wordt gemaakt of indien dit noodzakelijk is voor het 

onderzoek vanwege de aard en ernst van de gemelde onregelmatigheden.  

Zowel bij extern beheer als bij intern beheer waarbij de gegevens op groepsniveau worden 

gedeeld, stelt zich de vraag naar het beschermingsniveau van de verwerkte gegevens in derde 

landen.  
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ARTIKEL 25-26: DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN 

Artikel 25 van de richtlijn bepaalt dat de lidstaten persoonsgegevens slechts naar een derde 

land mogen doorgeven indien deze landen een passend beschermingsniveau waarborgen
127

. 

De richtlijn voorziet echter vier gevallen waarin de lidstaten een dergelijke doorgifte toch 

mogen toestaan. 

Eerst en vooral kan de Commissie o.g.v. artikel 25 lid 6 bepalen dat een derde land toch de 

passende bescherming biedt. Wanneer de Commissie een dergelijke beslissing neemt, worden 

de lidstaten geacht zich hiernaar te gedragen
128

. De Commissie heeft reeds voor verschillende 

landen een dergelijke beschikking uitgevaardigd, waardoor doorgifte van persoonsgegevens 

naar deze landen toch mogelijk worden
129

.  

M.b.t. de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten in het kader van klokkenluidersre-

gelingen, is de beschikking van de Europese Commissie van 26 juli 2002 m.b.t. de Ameri-

kaanse ‘Safe Harbor Privacy Principles’ van belang
130

. De Commissie oordeelt hierbij dat het 

passend beschermingsniveau voor doorgifte van gegevens aan de V.S. wordt bereikt indien 

organisaties voldoen aan de volgende voorwaarden: 

-ze voldoen aan de ‘Safe Harbor Privacy Principles’
131

 

-ze voldoen aan de richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van deze beginselen
132

 

-ze onderwerpen zich aan de rechtsbevoegdheid van de Federal Trade Commission. 

Wanneer een Amerikaanse onderneming aan deze voorwaarden voldoet, is een doorgifte van 

gegevens, bv. van een Europese dochteronderneming naar de Amerikaanse moedermaat-

schappij, toegestaan. 

                                                             

127 Noorwegen, IJsland en Liechtenstein worden steeds geacht de vereiste waarborgen te bieden. 
128 Art. 26, 6 Richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens. 
129 Zie beschikkingen van de Europese Commissie voor Andorra, Argentinië, Australië, Canada, Faroer Ei-

landen, Guernsey, Isle of Man, Israël, Jersey en Zwitserland, beschikbaar op 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/thridcountries/index_en.htm 
130

 Beschikking Commissie nr. 520/2000/EC, 26 juli 2000 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Eu-

ropees Parlement en de Raad, betreffende de gepastheid van de bescherming geboden door de Veiligeha-

venbeginselen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de daarmee verband houdende Vaak 
gestelde vragen, die door het ministerie van Handel van de Verenigde Staten zijn gepubliceerd, Pb. L. 25 

augustus 2000, afl. 215, 7. 
131 De ‘Safe Harbor Privacy Principles’ zijn beginselen die zijn uitgevaardigd na overleg tussen de V.S. en 

de Europese Unie om de overdracht van persoonsgegevens tussen beide mogelijk te maken. Ze bieden aan-

zienlijke waarborgen voor de Europese lidstaten m.b.t. de bescherming van de gegevens, en bieden voor 

Amerikaanse ondernemingen het voordeel dat de doorgifte van gegevens mogelijk is van en naar elk van de 

27 lidstaten. Safe Harbor Privacy Principles beschikbaar op  

http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018475.asp 
132 Safe Harbor Frequently Asked Questions  http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018493.asp 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/thridcountries/index_en.htm
http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018475.asp
http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018493.asp
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Daarnaast is een doorgifte naar een land dat noch de vereiste waarborgen biedt voor een pas-

send beschermingsniveau, noch over een goedkeurende beschikking van de Commissie be-

schikt, toch mogelijk indien voldaan is aan de voorwaarden uit artikel 26 lid 1 van de richtlijn. 

Het kan hierbij o.a. gaan om de vereiste toestemming van de betrokkene of de noodzaak van 

doorgifte om de vitale belangen van de betrokkene te vrijwaren
133

. 

Tot slot voorziet artikel 26 lid 2 dat doorgifte ook mogelijk is indien de lidstaat oordeelt dat 

de voor verwerking verantwoordelijke voldoende waarborgen biedt m.b.t. de bescherming 

van de fundamentele rechten van de personen.  

De lidstaat kan dit afleiden uit de contractuele bepalingen in de overeenkomst die de doorge-

ver van de gegevens met de ontvanger ervan heeft gesloten o.g.v. artikel 17 lid 3 van de richt-

lijn. Op grond van artikel 26 lid 4 van de richtlijn heeft de Commissie modelcontractbepalin-

gen vastgelegd voor zowel de doorgifte naar, als de verwerking van gegevens in een derde 

land
134

. Wanneer deze worden toegepast is voldaan aan de vereiste waarborgen in de zin van 

artikel 26 lid 2 van de richtlijn.  

Zo kan bv. de Europese dochteronderneming van de Amerikaanse moederonderneming die 

zich niet wenst te conformeren met de ‘Safe Harbor Privacy Principles’, een overeenkomst 

sluiten met een externe gegevensverwerker. Wanneer deze overeenkomst de modelcontract-

bepalingen van de Europese Commissie bevat kan de onderneming op rechtsgeldige wijze 

gegevens overdragen om deze te laten verwerken in een derde land.  

Waar dit een goede oplossing kan betekenen voor bepaalde ondernemingen, houdt dit voor 

een multinational met afdelingen in verschillende Europese lidstaten of in verschillende niet-

Europese lidstaten die geen voldoende waarborgen in de zin van artikel 25 bieden, in dat deze 

onderneming steeds een nieuwe overeenkomst met de vereiste modelcontractbepalingen moet 

sluiten.  

Om hieraan tegemoet te komen is in 2003 op Europees niveau de regeling van de ‘Binding 

Corporate Rules’ in ondernemingen uitgevaardigd
135

. Een lidstaat kan uit deze bindende on-

                                                             

133 Art. 26 lid 1 a) t.e.m. f) Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens. 
134 Zie o.a. beschikking Commissie nr. 2010/87/EU betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte 

van persoonsgegevens naar in derde landen gevestigde verwerkers krachtens Richtlijn 95/46/EG, 5 februari 

2010, Pb. L. 12 februari 2010, afl. 39, 5; beschikking Commissie nr. 2004/915/EG tot wijziging van be-

schikking 2001/497/EG betreffende de invoering van alternatieve modelcontractbepalingen voor de door-

gifte van persoonsgegevens naar derde landen, 27 december 2004, Pb. L. 29 december 2004, afl. 385, 74. 
135

 Werkdocument 74 nr. 11639/02/EN, 3 juni 2003 over de doorgifte van persoonsgegevens naar derde 

landen: toepassing van artikel 26 (2) van de Europese Richtlijn betreffende verwerking persoonsgegevens 
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dernemingscode afleiden of de vereiste waarborgen m.b.t. de bescherming van fundamentele 

rechten van de betrokkenen zijn genomen, en alzo voldaan is aan artikel 26 lid 2 van de richt-

lijn. 

III. BINDING CORPORATE RULES 

Om in aanmerking te komen voor een afwijking o.g.v. artikel 26 lid 3 van de richtlijn kan een  

multinational ervoor kiezen om voor zijn hele groep eenzelfde bindende ondernemingscode 

uit te vaardigen.  Indien deze ondernemingscode de vereiste waarborgen bevat wat betreft 

privacy en doeltreffendheid, en daarnaast bindend is voor de hele ondernemingsgroep, komt 

de erin vervatte gegevenstransfer naar derde landen in aanmerking voor een eenvoudigere 

goedkeuringsprocedure op Europees niveau.  

Volgens deze samenwerkingsprocedure onderzoekt één nationale gegevensbeschermingsauto-

riteit, de autoriteit-leider, de bindende ondernemingscode
136

. Zij voorziet de code van opmer-

kingen en verspreidt deze naar de betrokken nationale gegevensbeschermingsautoriteiten, die 

vervolgens elk een beslissing nemen. 

Om deze procedure nog efficiënter te maken voorziet men in een mutual recognition-

procedure tussen een aantal van de verschillende Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. 

Onder de mutual recognition-procedure neemt de autoriteit-leider een beslissing over de bin-

dende ondernemingscode, die vervolgens bindend is voor de twintig Europese lidstaten die lid 

zijn van deze groep
137

. Onder andere België, Frankrijk, Duitsland en Spanje passen deze pro-

cedure toe. 

 

C) BELGIË 

1. INLEIDING 

In België is het aantal grote schandalen beperkt gebleven tot dat van Lernout & Hauspie in 

2000, waarbij de totale schuld tijdens het proces geschat werd op zo’n 744 miljoen Euro
138

. 

                                                                                                                                                                                              

naar een bindende ondernemingscode voor de internationale doorgifte van gegevens 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2003/wp74_en.pdf 
136

 Werkdocument 107 nr. 05/EN, 14 april 2005 betreffende een samenwerkingsprocedure voor het uit-

brengen van een gemeenschappelijk standpunt over de geschiktheid van de waarborgen geboden door de 

bindende ondernemingscodes, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp107_en.pdf 
137

 De Europese en EER-lidstaten die lid zijn van de mutual recognition-groep zijn de volgende: België, 

Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Letland, Luxem-

burg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Verenigd Koninkrijk. 
138 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110724_109 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2003/wp74_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp107_en.pdf
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110724_109
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Vele Belgische beleggers investeerden massaal in het succesverhaal van deze West-Vlaamse 

wonderboys. Het faillissement betekende een klap in hun gezicht en in de daaropvolgende 

jaren is dan ook getracht de bescherming van investeerders naar een hoger niveau te tillen. 

Wat klokkenluiders betreft is er echter enkel nog maar wetgeving uitgevaardigd m.b.t. de  

publieke sector. In Vlaanderen werd op 7 mei 2004 het Decreet betreffende de bescherming 

van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden uitgevaardigd, dat gevolgd werd 

door het Protocol van 15 juni 2005. Hierbij onderzoekt de ombudsman de ontvankelijkheid en 

gegrondheid van de melding en voorziet deze in bescherming voor de klokkenluider indien 

deze daarom verzoekt. Deze bescherming houdt o.a. in dat  m.b.t. de gemaakte melding geen 

tuchtstraf- of maatregel mogelijk is gedurende 2 jaar vanaf de melding. 

Federaal is er voorlopig enkel het wetsvoorstel van 25 oktober 2007 ter wijziging van de wet 

van 22 maart 1995, maar dit initiatief ligt ondertussen al even stil. 

In de private sector is er vooralsnog geen specifieke regeling. Hiervoor dient men terug te 

vallen op een amalgaan van regelgevingen, waaronder de Europese richtlijn verwerking per-

soonsgegevens,  de daaropvolgend gewijzigde Belgische Wet Verwerking Persoonsgegevens, 

de Belgische Corporate Governance code en de Wet Arbeidsovereenkomsten
139

.  

 

2. WETGEVING 

A) ARBEIDSRECHT 

N.a.v. een parlementaire vraag van Mevr. De Roeck op 15 december 2006
140

 verklaarde 

toenmalige minister van werk Peter Van Velthoven dat in het arbeidsovereenkomstenrecht 

geen specifieke beschermingsregels geformuleerd worden voor klokkenluiders die binnen hun 

organisatie bepaalde wanpraktijken aanklagen, maar dat ter zake wel kan teruggegrepen wor-

den naar een aantal algemene beginselen zoals artikel 16 van de wet betreffende de arbeids-

overeenkomsten dat bepaalt dat de werkgever en werknemer elkander eerbied en achting ver-

schuldigd zijn
141

. 

Daarnaast is het de werkgever volgens artikel 63 van diezelfde wet niet toegelaten tot wille-

keurig ontslag over te gaan m.b.t. een werkman. Een soortgelijke bepaling bestaat niet voor 

                                                             

139 Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens. 
140

 Vr. en Antw. Senaat 2006-07, 15 december 2006, 88 (Vr. nr. 6430 J. DE ROECK). 
141 Art.16 wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978. 
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bedienden, maar eventueel kan men hierbij gebruik maken van de figuur van rechtsmisbruik.  

Indien er n.a.v. de gestelde klokkenluidershandelingen sprake zou zijn van ‘pesten op het 

werk’, dan kan de werknemer beroep doen op de regeling m.b.t. pesten op het werk die is op-

genomen in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk, aldus de minister. 

 

B) VENNOOTSCHAPSRECHT 

I. AUDITCOMITÉ 

Ter implementering van o.a. artikel 41 van de Europese richtlijn betreffende de controles op 

de jaarrekeningen
142

, voert de wet van 17 december 2008 een verplichting in voor beursgeno-

teerde vennootschappen en financiële ondernemingen om een auditcomité op te stellen
143

. 

Dit auditcomité heeft als doel het financiële, operationele en nalevingsrisico tot een minimum 

te reduceren en de kwaliteit van de financiële verslaggeving te verhogen 
144

. 

De wet voorziet geen rapporteringsmogelijkheden voor werknemers. 

II. CORPORATE GOVERNANCE CODE 

Op 21 januari 2004 werd de Belgische Corporate Governance Commissie opgericht. Het was 

haar bedoeling een gedragscode m.b.t. deugdelijk bestuur voor genoteerde ondernemingen te 

ontwikkelen. Op 9 december 2004 werd de eerste Belgische Corporate Governance Code 

uitgevaardigd die op 12 maart 2009 een opvolger kreeg. De wetgever heeft in een KB van 6 

juni 2010
145

 deze code vastgelegd als zijnde de referentiecode waaraan beursgenoteerde be-

drijven verplicht onderworpen zijn volgens artikel 96 §2 1° van het wetboek Vennootschap-

pen zoals gewijzigd door de wet van 6 april 2010
146

.  

Deze wet is van toepassing op vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de 

verhandeling op een Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt zoals voorzien in arti-

kel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 

                                                             

142 Richtlijn betreffende de controles van jaarrekeningen. 
143

 Wet 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in genoteerde vennootschappen 

en de financiële ondernemingen, BS 29 december 2008, 68.568. 
144 Supra 2.B.1.A. 
145 Art. 1 KB 6 juni 2010 houdende aanduiding van de na te leve Code inzake deugdelijk bestuur door ge-

noteerde vennootschappen, BS 28 juni 2010, 39.622. 
146 Art. 3 wet  6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en 

de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en 

financiële sector, BS 23 april 2010, 22.709. 
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financiële diensten. Het bevat geen specifieke bepalingen rond klokkenluidersregelingen, 

maar stelt in C 5.2/16 het volgende: 

“Het auditcomité beoordeelt de bestaande specifieke regelingen waar personeelsleden 

van de vennootschap gebruik van kunnen maken, in vertrouwen, om hun bezorgdheid te 

uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële verslaggeving of andere aan-

gelegenheden. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, worden regelingen getroffen voor 

een onafhankelijk onderzoek en een gepaste opvolging van deze aangelegenheden, en 

dit in proportie tot de beweerde ernst ervan. Tevens worden regelingen getroffen vol-

gens dewelke personeelsleden de voorzitter van het auditcomité rechtstreeks kunnen in-

lichten.” 

Aldus stelt de code algemene bepalingen vast voor de interne regelingen van vennootschap-

pen, waaronder klokkenluidersregelingen, maar bepaalt zij niet in detail wat deze regelingen 

moeten inhouden. De vennootschap heeft wel nog steeds de mogelijkheid hiervan af te wijken 

volgens het ‘comply or explain’-principe: indien de vennootschap bepaalde delen van de code 

niet toepast, dient ze deze aan te duiden en te vermelden wat haar drijfveren hiertoe zijn. 

Verder is er de Code Buysse van 2005, die corporate governance richtlijnen bevat voor niet-

beursgenoteerde bedrijven. Deze code bevat echter geen bepalingen die naar interne audit of 

klokkenluidersregelingen verwijzen. 

 

C) WETGEVING M.B.T. GEGEVENSBESCHERMING 

Inzake de gegevensverwerking die plaatsvindt n.a.v. meldingen gedaan onder een klokkenlui-

derssysteem is in België de wet van 8 december 1992  tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer  ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van toepassing 
147

. 

Aangezien de Belgische aanbeveling verder slechts in zeer beperkte mate afwijkt van het Eu-

ropese advies 1/2006, wordt deze enkel besproken in de mate dat ze het advies aanvult of er-

van afwijkt
148

. 

De wet stelt  in artikel 23 een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer in (hierna “CBPL”) die voor België de toezichthoudende overheid inhoudt in de zin van 

                                                             

147 Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van per-

soonsgegevens, BS 18 maart 1993 (hierna verkort Belgische wet verwerking persoonsgegevens). 
148 Supra 2.B.2.C. 
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de Europese richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens
149

. 

De CBPL heeft op 29 november 2006 een aanbeveling uitgevaardigd over de verenigbaarheid 

van klokkenluidersregelingen met de Belgische wet verwerking persoonsgegevens
150

. Deze 

aanbeveling herneemt grotendeels de bepalingen van de Groep Gegevensbescherming Artikel 

29 uit advies 1/2006
151

. 

Artikel 17 van de wet vereist dat een klokkenluidersregeling die voorziet in een geautomati-

seerde verwerking van gegevens voorafgaand aan de implementering ervan aangemeld moet 

worden bij de CPBL. Wanneer dit niet gerespecteerd wordt, of wanneer de Commissie oor-

deelt dat bepaalde vereisten uit de wet niet worden nageleefd, kan de voor verwerking ver-

antwoordelijke bestraft worden met een geldboete gaande van €100 tot €20.000 of €100.000, 

afhankelijk van de geschonden bepalingen
152

.  

In de aanbeveling van 2006 voorziet de CPBL dat een doorgifte naar derde landen enkel ge-

rechtvaardigd is indien het bijzonder problematische situaties betreft waarvan de afhandeling 

van de melding niet meer naar behoren enkel op niveau van de Europese organisatie kan ge-

beuren of die gevolgen hebben welke het niveau van het dochterbedrijf in België of de Euro-

pese Unie overstijgen
153

. 

Op 23 juli 2011 kwam de CPBL echter een protocol inzake bindende ondernemingsregels 

overeen met de FOD Justitie, waarin de procedure van de ‘Binding Corporate Rules’
154

  en de 

mutual recognition wordt geconcretiseerd
155

. België behoort hiertoe tot de groep van 20 lan-

den die zich ertoe verbinden m.b.t. de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen, aan 

de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten van één van de leden van de groep, een eigen 

goedkeuring koppelen. 

  

                                                             

149 Art. 28 Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens. 
150 Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Aanbeveling betreffende de verenig-

baarheid van meldsystemen (klokkenluidersystemen) met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 29 november 2006, nr. 

01/2006, http://www.privacycommission.be/ (hierna verkort Belgisch Advies CPBL). 
151 Advies 1/2006 van de Groep Gegevensbescherming Artikel 29. 
152 Art. 38-39 Belgische wet verwerking persoonsgegevens. 
153 Belgisch Advies CPBL. 
154 Supra 2.B.2.C. 
155

 Protocol inzake bindende ondernemingsregels tussen de FOD Justitie en de CPBL, 13 juli 2011, 

http://www.privacycommission.be/nl/static/pdf/flux-transfrontieres/protocole-nl.pdf 

http://www.privacycommission.be/
http://www.privacycommission.be/nl/static/pdf/flux-transfrontieres/protocole-nl.pdf
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3. RECHTSPRAAK 

In 2009 velde het Arbeidshof te Brussel een arrest m.b.t. de geoorloofdheid van een ontslag 

wegens dringende redenen nadat een werknemer in de onderneming via een open brief finan-

ciële onregelmatigheden had aangekaart. Het Arbeidshof besloot dat het ontslag niet geoor-

loofd was. 

Deze zaak toont dat er in België ook de nood bestaat aan meldsystemen, en dat hiervoor de 

nodige regelgevende maatregelen dienen genomen te worden
156

. 

 

4. CONCLUSIE 

Er is, zoals in de hele Europese Unie, voorzien in een sterke bescherming van de persoonsge-

gevens, maar jammergenoeg is de bescherming van de klokkenluider hierbij achterwege ge-

bleven. Deze kan weliswaar terugvallen op het arbeidsrecht, maar de bepalingen die hij hier-

van zou kunnen aanwenden zijn geenszins specifiek genoeg om de klokkenluider daadwerke-

lijk van bescherming te kunnen voorzien.  

Er is zeker en vast nood aan een algemeen uitgewerkte klokkenluidersregeling in de private 

sector, waarin specifieke onderwerpen geadresseerd worden. Hierbij wordt o.a. gedacht aan 

de bescherming van de klokkenluider tegen vergeldingsmaatregelen en de bescherming voor 

het subject van de melding tegen valse beschuldigingen. Idealiter wordt hiervoor teruggegre-

pen naar de bepalingen van de ideale klokkenluidersregeling, zoals uiteengezet in deel drie. 

 

D) FRANKRIJK 

1. INLEIDING  

In Frankrijk ligt de instelling van klokkenluidersregelingen erg gevoelig. Dit is enerzijds te 

wijten aan de herinneringen aan verklikkingen zoals onder o.a. het Vichy-regime, praktijken 

die een stempel gedrukt hebben op de totstandkoming van de Franse maatschappij zoals ze 

vandaag is. Anderzijds zien sommigen ook een verklaring in de continentale arbeidsverhou-

dingen, waarin werknemers respect verwachten van hun werkgever, en hierin vervat ook res-

pectering van hun privacy zien.  

                                                             

156
 P.VAN EECKE, “Klokkenluiden in het bedrijfsleven: privacyaspecten”, DAOR 2010, 36. 
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Frankrijk is, vermoedelijk om bovenstaande redenen, het land gebleken waar de afgelopen 

jaren omtrent de implementering van klokkenluidersregelingen heel wat actie ondernomen is, 

zowel op regelgevend als jurisprudentieel vlak. 

 

2. WETGEVING 

A) ARBEIDSRECHT 

De instelling van klokkenluidersregelingen grijpt op verschillende wijzen in op de arbeidsom-

standigheden en moet dus voldoen aan de vereisten gesteld door de arbeidswetgeving.  

Toezicht en controle op werknemers: Volgens artikel L2323-32 van de Code du Travail is 

controle op de activiteit van werknemers toegelaten, op voorwaarde dat men hiervoor éérst 

het comité d’entreprise raadpleegt en informeert
157

. 

Nieuwe technologieën: Volgens artikel L2323-12 t.e.m. L2323-14 van de Code du Travail 

moet het comité d’entreprise vooraf geïnformeerd en geconsulteerd worden wanneer nieuwe 

technologie ingevoerd wordt die een invloed kan hebben op de arbeidsomstandigheden.  

Intern Reglement: Artikel L1321-4 van de  Code du Travail bevat regels m.b.t. het intern re-

glement van de onderneming. Hierin worden o.a. tuchtmaatregelen en bijhorende sancties 

vastgesteld. Vooraleer het intern reglement van een onderneming geïmplementeerd of aange-

past kan worden, dient het goedgekeurd te worden door de ondernemingsraad of door verte-

genwoordigers van de werknemers, en voor zover hun advies van toepassing is, door het co-

mité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  

Om in Frankrijk op een correcte manier een klokkenluidersregeling in te voeren, dient men 

dus vooraf het comité d’entreprise te consulteren m.b.t. de voorgenomen maatregelen. Daar-

naast is de facto ook echte toestemming van de werknemers vereist. Immers, in het intern re-

glement worden ook disciplinaire maatregelen opgenomen die n.a.v. klokkenluidersmeldin-

gen worden genomen. Dit reglement moet steeds goedgekeurd worden door het comité 

d’entreprise. De instelling van een klokkenluiderssysteem staat aldus bloot aan het oordeel 

van de werknemers. Zou de werkgever aan deze vereisten voorbijgaan, dan loopt hij het risico 

bestraft te worden met een gevangenisstraf van één jaar en een boete van €3.750
158

. 

                                                             

157 De Franse arbeidswetgeving voorziet in de instelling van een comité d’entreprise dat beschouwd kan 

worden als de  Franse equivalent van de Belgische ondernemingsraad. 
158 C. TRAV. L2328-1. 
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M.b.t. de bescherming van de klokkenluider voorziet de Franse Code du Travail sinds de wet 

van 13 november 2007 in bescherming tegen vergeldingsmaatregelen die tegen de klokken-

luider genomen kunnen worden: artikel L1161-1 bepaalt dat  geen enkele persoon mag ont-

slagen of onderworpen worden aan een disciplinaire of discriminerende maatregel: 

”Pour avoir relaté  ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités 

judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance 

dans l'exercice de ses fonctions.”
159

 

 

B) STRAFRECHT 

De Franse strafwet in artikel 226-10 een strafmaat van vijf jaar en een boete tot €45 000 voor 

de klokkenluider die, wetende dat de door hem geformuleerde aanklacht geheel of gedeeltelijk 

onjuist is, een aanklacht doet die aanleiding kan geven tot juridische, administratieve of disci-

plinaire sancties voor de betrokken personen
160

. De Franse strafwet probeert hiermee lasterlij-

ke aanklachten tegen te gaan, en voorziet aldus in zowel een bescherming voor de betrokken 

persoon als een zware strafmaat voor de onoprechte klokkenluider.  

Ze kunnen door hun werkgever ook niet verplicht worden wanpraktijken aan te klagen
161

. 

 

C) WETGEVING M.B.T. GEGEVENSVERWERKING  

Wet op Bescherming van Personoonsgegevens van 6 januari 1978
162

:  

Bij artikel 11 van deze wet is de Commission National de l’Informatique et des Libertés 

(“CNIL”) opgericht, die voor Frankrijk de toezichthoudende overheid uitmaakt die o.g.v. arti-

kel 28 Richtlijn rerwerking persoonsgegevens diende ingesteld te worden
163

. 

De wet bevat in artikel 6 enkele algemene vereisten die uit de richtlijn voorkomen: eerlijke en 

rechtmatige verzameling en verwerking van gegevens, proportionaliteit, juistheid en nauw-

keurigheid. 

                                                             

159 C. TRAV. L1161-1. 
160 C.PEN. 226-10. 
161 C.TRAV. L1121-1. 
162

 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par Loi 

n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnens physiques à l’égard des traitements de 

données à caractère personnel - art. 1 JORF 7 août 2004 (hierna verkort Franse Wet op Bescherming van 

Persoonsgegevens). 
163 Art. 28 Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=865358C7DDB0A061AA5E529C89A67222.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529394&dateTexte=20040807&categorieLien=id#LEGIARTI000006529394
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=865358C7DDB0A061AA5E529C89A67222.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529394&dateTexte=20040807&categorieLien=id#LEGIARTI000006529394
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=865358C7DDB0A061AA5E529C89A67222.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529394&dateTexte=20040807&categorieLien=id#LEGIARTI000006529394
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Voor klokkenluiderssystemen zijn er voor de CNIL twee procedures die van belang zijn: de 

déclaration-procedure uit artikel 22 t.e.m. 24 en de autorisation-procedure uit artikel 25. 

De déclaration-procedure houdt in dat ondernemingen die gegevens van werknemers verwer-

ken aan de CNIL toelichting moeten verstrekken m.b.t. de informatie die verzameld wordt, de 

categorieën van personen van wie de informatie verzameld wordt, de ontvangers van deze 

gegevens en hoelang deze gegevens zullen bewaard worden. Om in aanmerking te komen 

voor de déclaration-procedure moet het systeem beperkt zijn tot informatie rond financing, 

accounting, banking en anti-corruptie
164

. 

De autorisation-procedure vereist dat ondernemingen, voorafgaandelijk aan de verwerking 

van bepaalde categorieën gegevens, toestemming verkrijgen van de CNIL om deze verwer-

king door te voeren
165

. Doordat volgens artikel 25, I, 4° bepaalde types van gegevensverwer-

king, nl.: 

“Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de 

leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un 

contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire”  

onderworpen zijn aan de autorisation-procedure, is voor de instelling van klokkenluiderssys-

temen (die in se een werknemer kunnen uitsluiten van een (arbeids)contract) de voorafgaande 

autorisation van de CNIL vereist
166

. 

Bij inbreuk op de wet kan de CNIL een waarschuwing uitvaardigen of de onderneming een 

termijn geven haar gedrag te regulariseren. Wanneer de onderneming zich hier niet naar ge-

draagt kan CNIL een pecuniaire sanctie opleggen van hoogstens €150.000 bij een eerste in-

breuk tot €300.000 of 5% van de omzet bij een tweede inbreuk binnen de 5 jaar
167

. 

I.p.v. een pecuniaire sanctie kan de CNIL ervoor kiezen bij schending van de déclaration-

procedure een stakingsvordering op te leggen en bij schending van de autorisation-procedure 

tot een stakingsvordering te besluiten
168

.  

  

                                                             

164 http://www.cnil.fr/english/topics/workers-being-globalised-in-spite-of-themselves/ 
165 Art. 25 Franse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. 
166 D. DOWLING, “Sarbanes-Oxley Whistleblower Hotlines across Europe: Directions through the maze”, 

42 The Int’l Lawyer 2008, 18. 
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 Art. 47 Franse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. 
168 Art. 45 Franse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. 
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3. CNIL BESLISSINGEN EN RECHTSPRAAK 2005 

In 2005 zijn drie toonaangevende beslissingen uitgevaardigd door de CNIL en het Tribunal de 

Grande Instance van Libourne m.b.t. de toelaatbaarheid van klokkenluiderssystemen. In 2009 

volgde nog een beslissing rond Dassault-Systems.  

Tribunal de Grande Instance de Libourne- BSN Glasspack
169

 

In 2005 werd een arrest geveld rond een meldsysteem vanuit een arbeidsrechtelijk oogpunt. 

Op 15 september 2005 velde het Tribunal de Grande Instance de Libourne een oordeel over 

de ‘Ethics Hotline’” en het ‘Numéro vert Ethique’ die werden ingevoerd bij het filiaal te Vay-

res van BSN Glasspack, de Franse dochteronderneming van het Amerikaanse, op de NYSE 

genoteerde Owens-Illinois Inc.  BSN Glasspack geeft in haar verdediging zelf aan dat ze deze 

hotlines heeft ingevoerd om te voldoen aan de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act. 

De klacht werd ingediend door de werknemersorganisaties en ondernemingsraad van de on-

derneming, primair o.g.v. voormalig artikel L122-36 van de Code du Travail, volgens hetwelk 

het intern reglement pas kan ingevoerd worden nadat het eerst is voorgelegd aan de onderne-

mingsraad, secundair o.g.v. artikel 226-26 van de Code Pénal wegens de niet-naleving van de 

vereiste van voorafgaande toestemming van de CNIL vooraleer een dergelijke gegevensver-

werking door te voeren. Tertiair o.g.v. artikel 121-8 van de Code du Travail wegens het ge-

brek aan voorafgaande mededeling aan de werknemer van de verzameling van informatie 

over zijn persoon
170

. 

Het Tribunal de Grande Instance poneerde twee hoofdproblemen bij de ingevoerde ‘Ethics 

Hotline’ en ‘Numéro vert Ethique’. Eerst en vooral zijn de feiten waarover een melding kan 

gedaan worden niet beperkt tot het domein van fraude of boekhoudkundige onregelmatighe-

den die het financieel evenwicht van de onderneming in gevaar kunnen brengen,  maar zijn 

deze uitgebreid tot alle feiten die een inbreuk kunnen uitmaken op de ethiek van de onderne-

ming, waaronder ook diefstal, fraude, enz. Daarnaast lopen werknemers op die wijze het risi-

co het onderwerp te worden van een anonieme klacht die kan leiden tot een intern onderzoek 

met eventuele sancties, zonder van hun fundamentele rechten van verdediging gebruik te kun-

nen maken
171

. De mogelijke schade die dit aan hun individuele rechten kan berokkenen, zon-

                                                             

169 BSN GlassPack SA, T.G.I. Libourne, 15 sept. 2005, n° RG 05/00143. 
170

 Vrije vertaling. 
171 Vrije vertaling. 
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der dat dit gerechtvaardigd is in het licht van het belang van de onderneming, rechtvaardigt 

volgens de rechtbank voorlopige maatregelen. 

Het Tribunal de Grande Instance de Libourne besluit dat de voorgestelde klokkenluiderssys-

temen disproportioneel zijn in verhouding tot de doelstellingen uit de Amerikaanse Sarbanes-

Oxley Act. 

CNIL- McDonald’s France en Compagnie Européenne d’Accumulateurs (“CEAC”) 

McDonalds’s France en CEAC zijn beide Franse dochterondernemingen van twee op de NY-

SE genoteerde Amerikaanse moedermaatschappijen, respectievelijk McDonald’s USA en 

Exide Technologies. 

Aangezien beide moedermaatschappijen effecten verdelen op de NYSE zijn beide ook onder-

worpen aan de vereisten van afdeling 10A(m) van de Securities Exchange Act
172

. Ter uitvoe-

ring van deze afdeling wenste men vanuit de hoofdzetel in de V.S. klokkenluiderssystemen in 

te voeren bij de dochtermaatschappijen in Frankrijk, om zo zeker te voldoen aan de vereisten 

uit de Securities Exchange Act. 

McDonalds Frankrijk verzocht, zoals vereist door artikel 25 van de Franse Wet op de Be-

scherming van Persoonsgegevens, autorisatie m.b.t. haar ‘Dispositif d’intégrité professionelle’ 

die kadert in de Code of Ethics die internationaal binnen de McDonalds groep toepassing 

vindt. Dit ‘Dispositif d’intégrité professionelle’ liet medewerkers van de Franse filialen van 

de groep toe de moedermaatschappij via fax of post op de hoogte te stellen van gedrag van 

medewerkers dat vermoedelijk in strijd is met Franse regelgeving evenals de Code of Ethics 

van McDonalds’s. 

CEAC vroeg dan weer de goedkeuring van een speciale telefoonlijn, een ‘Ligne Ethique’, 

erop gericht boekhoudkundige onregelmatigheden en inbreuken op gedragsregels, ethische 

codes of ondernemingsregels te laten rapporteren
173

.  

CNIL oordeelde bijna woordelijk hetzelfde in beide zaken. Ze stelde dat de voorgestelde 

klokkenluiderssystemen zouden leiden tot een georganiseerd systeem van aanklachten en de 

verzameling van persoonsgegevens van Franse werknemers op een wijze die tegengesteld is 

aan de Franse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. Immers, artikel 1 van deze wet 
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 Amerikaanse Securities Exchange Act. 

173 Vrije vertaling. 



 
67 

stelt dat de gegevensverwerking moet gebeuren in respect voor de fundamentele vrijheden 

van de Franse burgers
174

. 

Bovendien zouden de voorgestelde regels disproportioneel zijn wat betreft de doelstellingen 

en de risico’s op lasterlijke aantijgingen en stigmatisatie van de werknemers die er het voor-

werp van zijn. Hierdoor maken ze een inbreuk uit op artikel 6,3° van de Franse Wet op de 

Bescherming van Persoonsgegevens
175

. 

Verder zouden de werknemers die het onderwerp zijn van een aantijging, niet de vereiste 

rechten van informatie en toegang geboden worden. 

Tot slot is de Commissie van oordeel dat de mogelijkheid tot anoniem klokkenluiden het risi-

co op lasterlijke aantijgingen enkel maar kan vergroten
176

. Ze besluit met de vaststelling dat 

de modaliteiten wat betreft de verzameling en verwerking van gegevens niet als eerlijk kan 

beschouwd worden en dat de Commissie aldus zowel het ‘Dispositif d’integrité professionel-

le’ als de ‘Ligne ethique’ niet autoriseert. 

De beslissingen van de CNIL lokte heel wat klachten uit bij zowel de CNIL als de S.E.C.
177

. 

Door deze besluiten werden ondernemingen immers de facto voor de keuze gesteld tussen 

conformiteit met het ene rechtsstelsel met risico op sancties in het andere, en vice versa. Een 

partner bij een internationaal advocatenkantoor verwoordde de situatie treffend:  

“Companies are being told ‘I have to either chop off my left hand or my right 

hand.”
178

  

CNIL lijkt dit echter niet als gevolg van haar beslissing gewenst te hebben, zo blijkt uit een 

quote van het hoofd van de CNIL in oktober 2005:  

“It would be wrong to assume that by issuing these decisions, the CNIL intended to 

prohibit all forms of anonymous reporting within companies.”
179

  

  

                                                             

174 Art. 1 Franse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. 
175 Ibid. 
176 Vrije vertaling 
177 D. DOWLING, “Sarbanes-Oxley Whistleblower Hotlines across Europe: Directions through the maze”, 

42 The Int’l Lawyer 2008, 19. 
178 D. REILLY en NASSUER S. “Tip-line Bind: Follow the law in U.S. or EU?” Wall Street Journal 13 sep-

tember 2006, www.old.post-gazette.com/pg/05249/566468-28.stm 
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42 The Int’l Lawyer 2008, 19. 
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4. CNIL RICHTLIJNEN 

A) RICHTSNOER EN SINGLE AUTHORISATION 2005 

Na de hierboven uiteengezette beslissingen was het nodig enige klaarheid te scheppen in de 

situatie. De CNIL pleegde overleg met zowel de S.E.C. als met de Franse werkgevers- en 

werknemersorganisaties in de hoop een richtlijn te kunnen opstellen die beide partijen tevre-

den stelde
180

 en vaardigde naderhand twee documenten uit: een Richtsnoer van 10 november 

2005, het zogenaamde ‘Document de d’Orientation’
181

 en de Beslissing tot eenmalige goed-

keuring van 8 december 2005, de ‘Délibération portant autorisation unique’
182

. Beide docu-

menten worden samen besproken om aldus ook hun onderlinge verschillen te kunnen bekij-

ken
183

. 

In het Richtsnoer van 10 november 2005 benadrukt de CNIL eerst en vooral dat klokkenlui-

dersregelingen volgens de Franse arbeidswetgeving noch toegelaten, noch verboden zijn. In 

de mate dat bij deze klokkenluiderssystemen gegevensverwerking wordt toegepast, vallen 

deze systemen wat gegevensverwerking betreft onder de Richtlijn verwerking persoonsgege-

vens
184

 en de Franse wet op de bescherming van de persoonsgegevens
185

. Deze regels bevat-

ten een aantal fundamentele rechten waarop werknemers die het onderwerp vormen van een 

klokkenluidersregeling, steeds recht hebben.  

In de Beslissing tot eenmalige goedkeuring van 8 december 2005 legt de CNIL de definitieve 

regels vast waaraan klokkenluidersregelingen moeten voldoen om onder de single autorisati-

on AU-004 te vallen. Dit houdt in dat ondernemingen d.m.v. een verklaring van conformiteit 

m.b.t. de onderstaande regels de toelating verkrijgen de door hen voorgestelde klokkenlui-

derssystemen in te voeren, zonder de toestemming van de CNIL hieromtrent te moeten af-

wachten.  

                                                             

180
 C. PREUMONT, “Is whistleblowing verenigbaar met het recht op eerbiediging van privacy?”, SOCWEG 

2008, 2-18. 
181 Document d’Orientation adopté par la Commission le 10 novembre 2005 pour la mise en oeuvre de dis-
positifs d’alerte professionelle conforme à la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/CNIL-

recommandations-whistleblowing-VA.pdf (hierna verkort Richtsnoer van 10 november 2005). 
182 Autorisation Unique n°AU-2004, Délibération n°2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation 

unique de traitement automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de disposi-

tifs d’alerte professionelle, J.O. du 4 janvier 2006 (hierna verkort Beslissing tot eenmalige goedkeuring van 

8 december 2005). 
183 D. DOWLING, “Sarbanes-Oxley Whistleblower Hotlines across Europe: Directions through the maze”, 

42 The Int’l Lawyer 2008, 23-24. 
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 Richtlijn verwerking persoonsgegevens. 
185 Art. 1 Franse Wet op Bescherming van Persoonsgegevens. 
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1. Werkingssfeer van een klokkenluiderssysteem
186

: 

Om tot een toepassingsgebied te komen dat in overeenstemming is met de wet, onderzoekt de 

CNIL eerst de toepassingsvoorwaarden. 

Artikel 7, 1 bepaalt dat een klokkenluidersregeling ingesteld kan worden o.g.v. legale ver-

plichting onder de Franse wet. De CNIL heeft bepaald dat een buitenlandse wettelijke ver-

plichting, zoals afdeling 301 SOX,  niet beschouwd kan worden als een legale verplichting in 

de zin van artikel 7, 1 van de wet. 

Artikel 7, 5 stelt dat een meldingssysteem ook kan ingesteld worden o.g.v. een gelegitimeerd 

belang van de voor verwerking verantwoordelijke, voor zover de fundamentele rechten van de 

betrokken persoon gerespecteerd worden. De CNIL oordeelde dat het gerechtvaardigde be-

lang van Franse ondernemingen, genoteerd in de V.S. of dochteronderneming van in de V.S. 

genoteerde ondernemingen geenszins genegeerd kan worden. Ze wijst ook op de Europese 

aanbeveling van 15 februari 2005 die hetzelfde doel heeft als de Sarbanes-Oxley Act, nl. de 

veiligheid van de financiële markten verbeteren
187

. 

Aldus voldoen klokkenluiderssystemen die beperkt zijn tot financing, accounting, banking en 

omkoopaffaires zeker aan de legitimiteitsvereiste uit artikel 7 van de Franse wet op de be-

scherming van persoonsgegevens.  

O.g.v artikel 3 van de Beslissing tot eenmalige goedkeuring zijn rapporteringen ook toege-

staan wanneer deze melding de essentiële belangen van de onderneming of de fysieke of psy-

chische integriteit van de werknemers raakt. 

Wanneer de klokkenluidersregelingen echter verder gaan dan de bovenstaande onderwerpen, 

onderzoekt de CNIL zaak per zaak de legitimiteit van de doestellingen en de proportionaliteit 

van het klokkenluiderssysteem.  

Alzo komen klokkenluidersregelingen in aanmerking voor de single authorisation voor zover 

zij als doel hebben in overeenstemming te zijn met: 

-een legale verplichting onder de Franse wet  

-afdeling 301(4) SOX 

                                                             

186 Art. 1 en 3 Beslissing tot eenmalige goedkeuring 8 december 2005. 
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-interne controle op finance, accounting, banking en corruptie 

-bescherming van de essentiële belangen van de onderneming of de fysische of psychische 

integriteit van de werknemers. 

Daarnaast beklemtoont de CNIL ook het verbod klokkenluiderssystemen verplicht te maken 

voor werknemers
188

.  

In de V.S. wordt geen verplichte rapportering door SOX opgelegd, maar op basis van ‘Best 

Practices’ kunnen ondernemingen er wel voor opteren dit in te voeren. Om conform beide 

regelgevingen te handelen dienen ondernemingen die reeds een dergelijke verplichting inge-

voerd hebben, deze regel (althans voor haar Franse dochterondernemingen) te schrappen. 

De Beslissing tot eenmalige goedkeuring van december 2005 bevestigt dit toepassingsgebied. 

2. Restrictieve verwerking van klokkenluidersmeldingen 

De CNIL neemt m.b.t de anonieme rapportering, de bepaling die wat conformiteit met SOX 

en Europese regelgeving de grootste verwarring veroorzaakt, een strenge positie in.  

Ze haalt de voordelen van niet-anonieme, zij het wel confidentiële rapportering aan, zoals de 

mogelijkheid de melding beter af te handelen doordat nog de mogelijkheid bestaat achteraf 

extra informatie m.b.t. de melding op te vragen. Daarnaast zou het ook foute of lasterlijke 

aantijgen beperken en is hierdoor voor de klokkenluider een betere bescherming tegen vergel-

ding mogelijk. 

Opvallend is vooral dat de CNIL daarnaast ook bepaalt dat anonieme rapporteringen niet aan-

gemoedigd mogen worden: 

“On the contrary, the procedure must be designed in such a way that the employees 

using the system are requested to identify themselves each time they make an alert and 

report information relating to facts rather than to individuals.” 

Uit uitspraken van de CNIL kan afgeleid worden dat gelijk welke vermelding van een ano-

nieme rapporteringsmogelijkheid naar de werknemers toe, beschouwd wordt als een aanmoe-

                                                             

188 Ze wijst ter zake op een brief gericht aan de CNIL vanwege de toenmalige Franse Minister voor Arbeid 

en Sociale Zaken: “The use of whistleblowing systems must not be compulsory, but be merely encouraged. 

(…) Making reporting mandatory would result in passing on to employees the employers’ duties to ensure 

compliance with the company’s internal rules of procedure. It can be argued also that a compulsory re-

porting requirement would breach article L120-2 of the Labor Code as a requirement out of proportion 

with its objective.” 
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diging die verboden is volgens het Richtsnoer van 10 november
189

. Daarnaast is het van vitaal 

belang de identiteit van de klokkenluider vertrouwelijk te houden, en deze in geen geval mee 

te delen aan de betrokken persoon. 

De Beslissing tot eenmalige goedkeuring van 8 december 2005 voegt hieraan toe dat speciale 

maatregelen dienen genomen te worden om de anonimiteit van de klokkenluider te verzeke-

ren. 

3. Duidelijke en extensieve informatieverstrekking over de klokkenluidersregeling 

De personen betrokken bij het klokkenluiderssysteem hebben een uitgebreid recht op infor-

matie, gelijk aan het door de Groep Gegevensbescherming Artikel 29 bepaalde recht
190

. 

De CNIL benadrukt dat bewust foutieve meldingen doen kan leiden tot disciplinaire en juridi-

sche sancties, waar ter goeder trouw gebruik maken van het systeem, zelfs indien de gerap-

porteerde feiten niet juist blijken te zijn, niet zal leiden tot sancties. 

M.b.t. de overdracht van persoonsgegevens naar staten buiten de Europese Unie die niet vol-

doen aan de vereisten van artikel 68 en 69 van de Franse wet op bescherming van persoons-

gegevens  voegt het document van 8 december 2005 enkele vereisten toe waarvan de vervul-

ling  op gelijke wijze zorgt voor conformiteit met deze artikelen. 

4. Relevante, adequate en niet overdadige gegevens 

Hotlines moeten enkel informatie opnemen die direct verband heeft met het toepassingsge-

bied van de hotline en die absoluut noodzakelijk is om de vermoedelijke feiten te verifiëren. 

5. Bewaartijd van de verzamelde persoonsgegevens 

Indien een rapportering onderzocht wordt, dienen de gegevens hiervan ten laatste 2 maanden 

na het afsluiten van de zaak gewist te worden, tenzij een langere termijn vereist is voor de 

juridische afwikkeling ervan of het nemen van disciplinaire maatregelen. In dit geval dienen 

de gegevens te worden gewist of gearchiveerd na het afsluiten van de procedure. Wanneer een 

rapportering ongegrond wordt bevonden, dient het rapport onmiddellijk te worden gewist.  

Opvallend is dat de CNIL ook voorziet dat archivering onder bepaalde voorwaarden is toege-

staan. De Beslissing tot eenmalige goedkeuring van 8 december 2005 biedt deze mogelijk-

heid, en zowel de toegang ertoe als de bewaartermijn ervan dient beperkt te worden. 

                                                             

189 D. DOWLING, “Sarbanes-Oxley Whistleblower Hotlines across Europe: Directions through the maze”, 
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6. Recht op informatie voor de beschuldigde 

De beschuldigde persoon dient zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden van de rap-

portering. 

7. Mededelings- of toestemmingsvereiste 

Het Richtsnoer van 10 november 2005 vereiste de eigenlijke toestemming van de CNIL, nadat 

deze onderzocht had in hoeverre de voorgestelde klokkenluidersregelingen voldoen aan de 

gestelde vereisten. De Beslissing tot eenmalige goedkeuring van 8 december 2005 verlicht 

deze regel door aan de onderneming een mededelingsplicht op te leggen m.b.t. de nageleefde 

regels, zonder dat ze het oordeel en de toestemming van de CNIL moet afwachten om tot im-

plementering over te gaan. 

De bovenstaande toelichting door de CNIL bracht heel wat verduidelijking maar maakte ook 

duidelijk dat er nog steeds een grote kloof gaapte tussen de Franse (en bij uitbreiding Europe-

se) en de Amerikaanse regelgeving. Dit kan voor ondernemingen echter ernstige gevolgen 

hebben. Gezien de bindende kracht die de richtlijnen van de CNIL genieten stellen onderne-

mingen die de richtlijnen van de CNIL schenden zich bloot aan zware financiële sancties (su-

pra ….). Wanneer ondernemingen echter ervoor kiezen zich te conformeren met de Ameri-

kaanse wetgeving, en hierbij de Franse richtlijnen schenden, lopen ze het risico te worden 

bestraft met een verbod tot notering op de beurs
191

. In de hoop een manier te vinden beide 

regelgevingen zonder schending langs enige kant naast elkaar te laten bestaan, starten de 

S.E.C. en het hoofd van de Working Party in 2006 een officiële correspondentie op m.b.t. de 

meest belangrijke kwesties van beide regelgevingen
192

. Hoewel de communicatie m.b.t. be-

paalde onderwerpen noodzakelijke verduidelijking bracht, kwam het niet tot een trans-

Atlantisch akkoord
193

. 
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B) SINGLE AUTHORISATION AU-004 2010 

In 2010 heeft de voorlopig laatste aanpassing van de richtlijnen van de CNIL plaatsgevonden, 

dit naar aanleiding van een arrest van de Chambre Sociale de la Cour de Cassation van 8 de-

cember 2009
194

.  

Dassault Systems, een Amerikaanse beursgenoteerde onderneming, had in 2004 en 2007 een 

‘Code of Business Conduct’ uitgevaardigd ter implementering van de Sarbanes-Oxley Act die 

van toepassing was op de hele Dassault groep, waaronder ook een dochteronderneming in 

Frankrijk. Dassault Systems had o.g.v. artikel 3 van de Beslissing tot eenmalige goedkeuring 

van 8 december 2005 van de CNIL, in haar ‘Code of Business Conduct’ de klokkenluidersre-

gelingen uitgebreid tot andere onderwerpen dan finance, banking, accounting en anti-

corruptie
195

.  

Het Franse Hof van Cassatie oordeelde echter dat artikel 3 geenszins mocht geïnterpreteerd 

worden als een uitbreiding van de werkingssfeer die in artikel 1 wordt vastgelegd en dat alzo 

alle klokkenluiderssystemen die buiten het toepassingsgebied van artikel 1 reiken, onderwor-

pen zijn aan de individuele autorisatieprocedure bij de CNIL i.p.v. aan de single autorisation 

procedure
196

; 

De CNIL vaardigde in oktober 2010 een nieuwe beslissing uit die de Beslissing tot eenmalige 

goedkeuring van 8 december 2005 aanpast
197

. De werkingssfeer van artikel 1, en dus van de 

single autorisation AU-004, wordt wat betreft de legale verplichtingen uitgebreid met respec-

tievelijk de Japanse “Financial Instrument and Exchange Act” van 6 juni 2006 en met de 

strijd tegen anti-competitieve praktijken binnen de onderneming, wat betreft de gerechtvaar-

digde doeleinden
198

; De bepaling op grond waarvan de essentiële belangen van de onderne-

ming of de fysische of psychische integriteit van de werknemers in aanmerking kwam als 

gerechtvaardigde doelstelling, werd geschrapt.  

  

                                                             

194 Cass. Soc., 8 dec. 2009, n°2524 . 
195 Beslissing tot eenmalige goedkeuring van 8 december 2005. 
196 Supra 2.D.4.A 
197 Délibération n° 2010-369 du 14 octobre 2010 modifiant l'autorisation unique n° 2005-305 du 8 dé-

cembre 2005 n° AU-004 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en 

œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (hierna verkort Aangepaste beslissing tot een-

malige goedkeuring van 14 oktober 2010). 
198 Supra 2.D.4.A 
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5. RECHTSPRAAK 2011 

Een laatste opvallend arrest werd geveld door het Cour d’Appel de Caen op 23 september 

2011 m.b.t. de implementering van een klokkenluiderssysteem in Benoist Girard, de Franse 

dochteronderneming van het op de NYSE genoteerde Stryker Corp.  

Benoist Girard had voor de geïmplementeerde rapporteringsmogelijkheden de vereiste décla-

ration aan de CNIL gedaan, waarvoor o.a. vereist is dat het klokkenluiderssysteem wat de 

werkingssfeer betreft beperkt wordt tot bepaalde onderwerpen
199

.De werknemersraad oor-

deelde dat deze werkingssfeer in casu overschreden werd, waardoor de implementering onder 

de autorisation-procedure van de CNIL zou vallen, en legde in 2009 een klacht neer bij het 

Tribunal de Grande Instance de Caen. Op 5 november 2009 oordeelde de rechtbank dat de 

vereiste déclaration en bijhorende conformiteitsverklaring aan de CNIL geen bewijs vormt 

dat Benoist Girard de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens niet schendt
200

.  

In hoger beroep bevestigde het Hof deze beslissing waarmee het Hof de CNIL de facto bui-

tenspel zet
201

. Voor ondernemingen wordt conformiteit met de Franse wetgeving hierdoor 

bemoeilijkt. Hoewel ondernemingen nog steeds dienden te voldoen aan de strenge Franse 

arbeidswetgeving, betekende de procedure voor de CNIL een zekerheid wat betreft conformi-

teit met de franse wetgeving op gegevensbescherming. Door dit arrest is deze 

(rechts)zekerheid op de helling gezet, waardoor het voor ondernemingen in de praktijk een 

stuk moeilijker wordt zich met de Franse wetgeving te conformeren. 

 

6. CONCLUSIE 

Het is duidelijk dat de V.S. en Frankrijk wat klokkenluidersregelingen betreft nog mijlenver 

van elkaar staan. Vanaf duidelijk werd dat ondernemingen afdeling 301(4) SOX extraterrito-

riaal toepasten op hun dochterondernemingen in Frankrijk, heeft de CNIL een strenge positie 

ingenomen t.o.v. de toelaatbaarheid en conformiteit ervan met de Franse wetgeving
202

. 

Ze heeft zich echter, vermoedelijk onder druk van zowel de Europese Unie als het internatio-

nale zakenleven, enigszins soepeler opgesteld door de Amerikaanse SOX en de Japanese ver-

sie van SOX te aanvaarden als legitieme doelstelling op grond waarvan ondernemingen hun 

                                                             

199 Supra 2.D.2.C. 
200 Benoist Girard, T.G.I. Caen, 5 nov. 2009, No. 09/00287. 
201

 Benoist Girard, C.A. Caen, 23 sept. 2011, No. 09/03336. 
202 Supra 2.D.3 
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klokkenluidersregelingen mogen invoeren. Daarnaast heeft de CNIL het afgelopen jaar de 

werkingssfeer m.b.t. gerechtvaardigde doelstellingen de facto uitgebreid, door bij de specifie-

ke toestemming voor verschillende ondernemingen een ruimer toepassingsgebied te aanvaar-

den
203

. 

In de praktijk blijven er echter nog een aantal pijnpunten. De CNIL houdt, al dan niet terecht, 

op bepaalde vlakken nog steeds het been stijf. Ter vereenvoudiging van de toestemmingsver-

eiste die er bestond o.g.v. artikel 25,4 van de Franse wet op de bescherming van persoonsge-

gevens heeft de CNIL voorzien in een single authorisation, maar door de strenge vereisten die 

hieraan verbonden zijn kan dit voor ondernemingen nauwelijks als een vereenvoudiging be-

schouwd worden. Hier komt nog bij dat conformiteit met de regels van de CNIL een onder-

neming nog geen rechtszekerheid bezorgt voor een rechtbank. Daarnaast is gebleken dat ook 

de strenge Franse arbeidswetgeving en de Franse strafwet een belangrijke rol spelen. In de 

praktijk is het voor ondernemingen dus een hele opgave op rechtsgeldige wijze klokkenlui-

dersregelingen in te stellen. 

Wat de geschiktheid van rechtsregels die betrekking hebben op de instelling van klokkenlui-

dersregelingen betreft, is de Franse onbuigzaamheid enigszins verregaand, maar daarom niet 

onterecht. Een klokkenluiderssysteem moet immers een evenwicht vinden tussen de belangen 

van de onderneming en de belangen van de betrokkenen. Om een dergelijk evenwicht te be-

reiken en behouden, dienen langs beide zijden waarborgen ingebouwd te worden. 

In Frankrijk helt de balans over in het voordeel van persoonlijk rechten. De CNIL heeft wat 

privacywetgeving betreft sterke waarborgen ingebouwd, waarbij de nadruk ligt op het ont-

moedigen van anonimiteit van de klokkenluider om alzo de betrokken persoon te beschermen. 

Ook voorziet de strafwetgeving in een aanzienlijke bescherming tegen foutieve aanklachten. 

M.b.t. arbeidswetgeving is, zoals te verwachten valt in het syndicaal sterke Frankrijk, een 

grote inspraak voorzien voor afgevaardigden van werknemers bij de implementering van de 

rapporteringsmogelijkheid. Hierdoor hebben zij die onderworpen kunnen worden aan het sys-

teem de facto de mogelijkheid de toepassing ervan te weigeren.   

Sinds 2007 wordt voorzien in de bescherming van de klokkenluider tegen vergeldingspraktij-

ken die kunnen plaatsvinden n.a.v. de gedane melding, waardoor het evenwicht dat noodzake-

                                                             

203
 http://www.linklaters.com/Publications/Publication1403Newsletter/TMT-News-March-

2012/Pages/France-Whistleblowing-schemes-under-scrutiny.aspx 

http://www.linklaters.com/Publications/Publication1403Newsletter/TMT-News-March-2012/Pages/France-Whistleblowing-schemes-under-scrutiny.aspx
http://www.linklaters.com/Publications/Publication1403Newsletter/TMT-News-March-2012/Pages/France-Whistleblowing-schemes-under-scrutiny.aspx
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lijk is om een klokkenluidersregeling doeltreffend te maken, en dat voorheen enigszins zoek 

was, alvast gedeeltelijk hersteld lijkt.  

 

E) DUITSLAND 

Duitsland is een van de West-Europese landen die, naast Frankrijk, een zwarte geschiedenis 

kent op het gebied van klokkenluiden, of zoals het in het verleden eerder was, verklikken. 

Hoffman von Fallersleben schreef reeds in de 19
e
 eeuw: 

“The greatest rogue in the whole land is, and will remain, the informer.”  

Het lijkt erop dat de daaropvolgende eeuw, met zijn Nazi- en Stasi-praktijken, hierin geen 

verandering heeft gebracht. Hoewel het laatste decennium met zijn schandalen ook in Duits-

land een invloed heeft uitgeoefend en ook daar de baan heeft vrijgemaakt voor een klokken-

luiders-vriendelijker beleid, blijft dit verleden in Duitsland belang hebben. Zo is er nog steeds 

geen Duitse variant van whistleblower, en gebruikt men in de plaats de Engelse benaming 

voor ‘klokkenluider’. 

De Europese richtlijn voorziet in artikel 28 de oprichting van een nationale toezichthoudende 

overheid
204

. In Duitsland zijn echter zestien toezichthoudende overheden, één voor elk van de 

zestien Bondsstaten, de zogenaamde ‘Länder’. Overkoepelend is er de federale Düsseldorf 

Kreis, die bestaat uit leden van de toezichthoudende autoriteiten van de verschillende bonds-

staten. Ze beschikt over een Working group on employee data protection die adviezen uit-

vaardigt m.b.t. de verwerking van (persoons)gegevens van werknemers. 

 

1. WETGEVING 

In Duitsland vindt men toepasselijke bepalingen voor klokkenluiders in de privésector terug 

in zowel arbeidsrecht, vennootschapsrecht, grondwettelijk recht, als wetgeving m.b.t. gege-

vensverwerking. 

  

                                                             

204 Art. 28 Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens. 
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A) ARBEIDSRECHT 

O.g.v. artikel 87, 1 van de Betriebsverfassungsgesetz, heeft de werknemersraad in een Duitse 

onderneming m.b.t. bepaalde aangelegenheden een medebeslissingsrecht
205

. M.b.t. klokken-

luidersregelingen zijn vooral afdeling 1 betreffende het gedrag van werknemers, en afdeling 

6, betreffende technische processen om werknemers te observeren, van belang. De werkne-

mers beschikken alzo over de mogelijkheid de instelling van klokkenluidersregelingen tegen 

te houden. 

Wat de bescherming tegen vergelding betreft, voorziet het Bürgerliches Gesetzbuch in artikel 

§612a dat de werkgever een werknemer niet mag discrimineren in een overeenkomst of bij 

wijze van een maatregel omwille van het feit dat hij zijn rechten waarover hij beschikt, op een 

toelaatbare wijze heeft uitgeoefend
206

. 

Daarnaast bepaalt artikel 1 van het Kündigungsschutzgesetz, de Duitse ontslagwet, dat een 

ontslag slechts rechtsgeldig is indien dit ‘sociaal aanvaardbaar’ is
207

. Een ontslag dat niet ge-

baseerd is op het gedrag van de werknemer, de persoon van de werknemer of dringende be-

drijfseconomische redenen kan niet als sociaal aanvaardbaar beschouwd worden en de werk-

gever kan alzo trachten onder het mom van deze gronden de klokkenluider te ontslaan.  De 

Works Constitution Act bepaalt echter in artikel §102 dat ieder ontslag vooraf moet voorge-

legd worden aan de werknemersraad
208

.  

Alzo genieten werknemers, zowel klokkenluiders als de betrokken personen o.g.v. het Duitse 

arbeidsrecht adequate bescherming. 

  

                                                             

205  §87 S. 1 Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 2001 

(BGBl. I S. 2518), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424) geändert 

worden ist (hierna verkort: Duitse Works Constitution Act). Deze wet vormt de basis van de vertegenwoor-

diging van werknemers in ondernemingen. 
206 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 

2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. März 2012 (BGBl. 2012 II S. 178) geän-

dert worden is¨(hierna verkort Duits burgerlijk wetboek). 
207 Kündigungsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1317), 

das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 444) geändert worden ist (hierna 

verkort Duitse ontslagwet). 
208 §102 Duitse Works Constitution Act. 
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B) VENNOOTSCHAPSRECHT 

De Duitse wet op vennootschappen, de Aktiengesetz
209

, bepaalt in artikel §91 lid 2 dat de raad 

van bestuur van de onderneming passende maatregelen, in het bijzonder het instellen van een 

toezichtsysteem. moet treffen zodat gevaarlijke ontwikkelingen in een vroeg stadium kunnen 

vastgesteld worden
210

. In deze bepaling is de Duitse evolutie van het afgelopen decennium 

m.b.t. klokkenluiders duidelijk zichtbaar. 

 

C) GRONDWETTELIJK RECHT 

De Duitse grondwet beschermt in de artikelen 1 en 2 de menselijke waardigheid en de per-

soonlijke vrijheid
211

. Aangezien klokkenluidersregelingen bepalingen kunnen bevatten die 

deze rechten beknotten, zoals geoordeeld is in de Wal-Mart zaak
212

 dient hierover zorgvuldig 

gewaakt te worden. Daarnaast kunnen deze fundamentele rechten ook een rol spelen in de 

arbeidsverhouding tussen de werknemer en de werkgever
213

. 

 

D) WETGEVING M.B.T. GEGEVENSBESCHERMING 

M.b.t. de verwerking van (persoons-)gegevens is eerst en vooral de Bundesdatenschutzgesetz, 

dit is de federale wet m.b.t. gegevensbescherming, van belang
214

. Daarnaast hebben de 

Bondsstaten ook elk hun eigen gegevensbeschermingswet uitgevaardigd.  M.b.t. klokkenlui-

derssystemen is vooral het rapport van de ‘Düsseldorf Kreis’ over interne meldingssystemen 

en de privacy van werknemers van belang
215

. Aangezien dit rapport een nationale aanvulling 

betekent op het Europese advies 1/2006 van de Groep Gegevensbescherming artikel 29 en is 

                                                             

209 Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 49 des Ge-

setzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist". 
210 Vrije vertaling. 
211

 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23 Mai 1949 (BGBI S. 1) zuletzt  geändert durch 

das Gesetz vom 21 Juli 2010 (BGBI. I s. 944). 
212 Infra 2.E.2. 
213 Ibid. 
214 Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66), das 

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2814) geändert worden ist (hierna 

verkort Duitse wet betreffende gegevensbescherming). 
215  Whistleblowing – Hotlines: Firmeninterne Warnsysteme und Beschäftigtendatenschutz Arbeitsbericht 

der Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Beschäftigtendatenschutz“ des Düsseldorfer Kreises, 19-20 april 2007, Engelse 

vertaling beschikbaar op: http://www.complianceweek.com/s/documents/german_whistling.pdf (hierna 

verkort Duits rapport rond whistleblowing hotlines). 

http://www.complianceweek.com/s/documents/german_whistling.pdf
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uitgevaardigd na het Wal-Mart arrest, wordt eerst dit arrest besproken en vervolgens pas het 

rapport
216

. 

 

2. RECHTSPRAAK 

Op 15 juni 2005 oordeelde het Arbeitsgericht van Wuppertal dat de hotline en code of con-

duct die Wal-Mart eerder had ingevoerd in al haar Duitse filialen in strijd was met zowel 

Duits arbeids- als grondwettelijk recht
217

. Wal-Mart Stores Inc. had deze maatregelen geno-

men ter uitvoering van afdeling 10A (m) van de Securities Exchange Act waaraan ze onder-

worpen is als gevolg van haar notering op de NYSE. 

De Code of conduct stelde met de volgende bepaling de telefoonlijn in: 

“Should you have any questions or want to report a possible violation of the code of 

conduct: 1.Please make use of the open door policy and or 2. Please call the code of 

conduct telephone hotline.” 

De arbeidsrechtbank oordeelde eerst en vooral dat de Duitse Works Constitution Act van toe-

passing was aangezien deze toepasselijk is op elke onderneming in Duitsland, ongeacht of dit 

een Duitse of buitenlandse onderneming is. De bepalingen uit deze wet zijn dwingend en 

kunnen niet geraakt worden door instructies van de moedermaatschappij, in casu het Ameri-

kaanse Wal-Mart Stores Inc.  

De rechtbank meende dat, hoewel de gedragscode  de werknemers niet expliciet verplicht van 

de telefoonlijn gebruik te maken, de werknemers hier de facto toch toe verplicht werden. Im-

mers,  in de gedragscode werd ook bepaald dat tegen een werknemer die de regelgeving uit de 

code, met inbegrip van ethische principes, schendt, passende disciplinaire maatregelen mogen 

genomen worden, t.e.m. beëindiging van de arbeidsovereenkomst
218

. 

Bovenal moest de works council geraadpleegd zijn bij de implementering van de gedragsco-

de. De rechtbank oordeelde dat de works council voor de implementering van een gedragsco-

de an sich niet steeds geraadpleegd dient te worden, maar dat dit wel vereist is indien deze 

                                                             

216 Advies 1/2006 van de Groep Gegevensbescherming artikel 29. 
217 Wal-Mart, ArbG Wuppertal, 15.06.2005.- 5 BV 20/05. 
218 Vrije vertaling,  J. THOMPSON, “The paradoxal nature of the Sarbanes-Oxley Act as it relates to the 

practitioner representing a multination corporation” 15 Journal of Transnational Law & Policy 2006, 265-

280. 
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bepaalde richtlijnen vastlegt die het gedrag van de werknemers betreffen of een technisch 

proces invoert om werknemers te controleren, hetgeen in casu niet gebeurd was
219

. 

Daarnaast was de rechtbank van mening dat het verbod op liefdesrelaties tussen werknemers 

een schending uitmaakte van de artikelen 1 en 2 van de Duitse Grondwet. 

M.b.t. de verwerking van persoonsgegevens oordeelde de rechtbank dat geen voldoende 

waarborgen werden geboden om de confidentialiteit van de identiteit van de klokkenluider te 

verzekeren. De anonieme meldingsmogelijkheid vormde volgens de Duitse rechtbank aldus 

geen probleem wat betreft de rechten van de werknemer die het onderwerp kan zijn van een 

anonieme melding, maar wel wat betreft de rechten van de klokkenluider.  Deze bedenking 

staat in schril contrast met de Franse rechtspraak in de McDonald’s en CEAC zaken, waar de 

nadruk net ligt op de bescherming van de rechten van de beschuldigde werknemer
220

. 

Opmerkelijk is dat ondanks deze overweging, de rechtbank haar beslissing toch steunde op 

argumenten van arbeidsrecht en niet op de wetgeving betreffende gegevensverwerking.   

Het Landesarbeitsgericht van Düsseldorf bevestigde het vonnis in hoger beroep
221

. 

 

3. WETGEVING M.B.T. GEGEVENSBESCHERMING 

Zoals hierboven reeds gesteld, is het Duitse rapport rond whistleblowing hotlines
222

 in 2007 

uitgevaardigd, nadat  in 2005 het Wal-Mart arrest was geveld en de Groep Gegevensbescher-

ming Artikel 29 haar advies uitvaardigde in 2006
223

.  

Het advies is gericht aan de 16 toezichthoudende overheden van de Bondsstaten. Het houdt 

geen bindende rechtsregels in maar is door de hoedanigheid van de Düsseldorf Kreis als over-

koepelend orgaan wel gezaghebbend. 

Aangezien het rapport inhoudelijk het advies van de Groep Gegevensbescherming weerspie-

gelt, worden enkel die punten besproken waarop het rapport verschilt of een opmerkelijke 

houding aanneemt t.o.v. het advies of het arrest in de Wal-Mart-zaak.  

                                                             

219 §87 S.1 1,6 Duitse Works Constitution Act. 
220 Supra 2.D.3. 
221 LAG Düsseldorf, 14.11.2005- 10 TaBV 46/05. 
222

 Duits rapport rond whistleblowing hotlines. 
223 Advies 1/2006 van de Groep Gegevensbescherming artikel 29. 
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Eerst en vooral wordt een duidelijke opdeling gemaakt wat betreft het toepassingsgebied van 

eventuele klokkenluidersregelingen. Het rapport deelt mogelijke wanpraktijken op in drie 

groepen: 

-Strafbare feiten die ingaan tegen de belangen van de onderneming (o.a. fraude, wan-

praktijken m.b.t. de boekhouding en interne boekhoudcontroles, auditing, bancaire en 

financiële misdaden en verboden handel met voorkennis) 

-Gedrag dat een schending van fundamentele mensenrechten of milieu inhoudt 

-Gedrag dat een negatieve invloed heeft op de ethische regels van de onderneming  

De Düsseldorf Kreis is van mening dat de belangen van de onderneming steeds moeten afge-

wogen worden tegen de belangen van de betrokken personen. In het geval van de eerste twee 

soorten gedrag oordeelt de groep dat de preventie van bovenstaande feiten gerechtvaardigde 

belangen inhouden en aldus opwegen tegen de belangen van de betrokkenen. M.b.t. gedrag 

dat een negatieve invloed heeft op de ethische regels van de onderneming oordeelt de groep 

dat algemeen genomen de gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen dwingend zijn en 

dat de verwerking van persoonsgegevens in dit opzicht niet gerechtvaardigd is. Hiervan kan 

wel afgeweken worden in een case by case analyse. 

Hiermee bevestigt de Düsseldorf Kreis de rechtspraak in de Wal-Mart zaak als zijnde de juis-

te. Wat betreft het overleg bij de instelling van klokkenluidersregelingen gaat het rapport ver-

der dan het gevelde vonnis: het bepaalt dat werkgevers de instelling van een dergelijke rap-

porteringsmogelijkheid niet alleen moeten bespreken met vertegenwoordigers van de werk-

nemers maar met alle betrokken partijen, zowel de interne audit, bestuurders, als de personen 

bevoegd voor gegevensbescherming
224

. 

M.b.t. anonieme rapporteringsmogelijkheden stelt de Düsseldorf Kreis dat dit niet alleen in-

gaat tegen het principe van transparantie maar daarnaast ook misbruik en beschuldigingen 

bevordert. Wanneer men deze mogelijkheid uitsluit is er echter het nadeel dat sommigen afge-

schrikt worden. De groep beveelt hieromtrent aan dat de klokkenluider bij het eerste contact 

erop gewezen wordt dat zijn identiteit vertrouwelijk zal blijven tijdens alle stappen van de 

procedure en dat het klokkenluiderssysteem een dergelijke vertrouwelijke behandeling ook 

kan verzekeren. 

                                                             

224 §87  S.1 Duitse Works Constitution Act. 
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De groep verklaart uitdrukkelijk dat de doorgifte van persoonlijke gegevens naar derde landen 

in dit rapport niet behandeld wordt. Zoals reeds werd aangehaald is een samenwerkingsproce-

dure ontwikkeld tussen de verschillende Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. Vol-

gens deze procedure kan op Europees niveau toelating verkregen worden voor de doorgifte 

naar derde landen
225

. Daarnaast is Duitsland een van de twintig landen die lid zijn van de mu-

tual recognition group
226

. Dit houdt in dat ondernemingen voor de transfer van persoonsgege-

vens naar derde landen met de toelating van de autoriteit-leider een toelating verkrijgen voor 

doorgifte vanuit alle leden van de mutual recognition-groep. 

 

4. CONCLUSIE 

Het Duitse recht lijkt een goede balans gevonden te hebben tussen zowel de belangen van de 

onderneming als die van de klokkenluider en de subjecten van de rapportering.  De onderne-

ming kan een meldingssysteem instellen voor strafbare feiten die ingaan tegen het belang van 

de onderneming en kan daarnaast steeds trachten een toelating te verkrijgen wat betreft mel-

dingen die de ethische regels van de onderneming raken. Hierdoor lijkt een implementering 

van rapporteringssystemen o.g.v. de Sarbanes-Oxley Act zeker mogelijk.  

De betrokkenen worden beschermd door het verplichte overleg met de werknemersraad vóór 

de implementering van enig rapporteringssysteem en daarnaast wordt een algemeen overleg 

met alle betrokkene aangeraden. Doordat anonieme rapportering slechts onder uitzonderlijke 

omstandigheden toegelaten is worden zowel de subjecten ervan als de klokkenluiders be-

schermd. Daarnaast mag grond van het Duitse burgerlijk wetboek tegen deze laatste geen ver-

gelding plaatsvinden n.a.v. de uitoefening van zijn recht om wanpraktijken te rapporteren.   

Eventueel dient nog enige bescherming voor de werknemer tegen valse beschuldigingen te 

worden ingesteld, maar verder is Duitsland erin geslaagd een gebalanceerde, rechtvaardige 

regelgeving voor de implementering van klokkenluidersregelingen in te stellen. 

 

F) SPANJE 

                                                             

225 Werkdocument 107 nr. 05/EN, 14 april 2005 betreffende een samenwerkingsprocedure voor het uit-

brengen van een gemeenschappelijk standpunt over de geschiktheid van de waarborgen geboden door de 

bindende ondernemingscodes, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp107_en.pdf 
226 Supra 2.B.2.C. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp107_en.pdf
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In Spanje is de Agencia Espanola de Protección de Datos (hierna “AEPD”) de nationale toe-

zichthoudende overheid die o.g.v. artikel 28 van de Europese richtlijn verwerking persoons-

gegevens diende opgericht te worden
227

.  Zij heeft in een mededeling van 28 mei 2007 een 

niet-bindend nationaal advies gegeven m.b.t. de implementering van klokkenluidersregelin-

gen in Spaanse ondernemingen
228

. 

Dit advies volgt grotendeels het advies 1/2006 van de Groep Gegevensbescherming artikel 29 

en wordt enkel besproken voor zover het hiervan afwijkt
229

. 

De AEPD legt hierin als eerste nationale toezichthoudende overheid een verbod vast voor een 

anonieme rapporteringsmogelijkheid in het kader van een klokkenluiderssysteem, hetgeen 

zeer duidelijk een conflict inhoudt met afdeling 301 SOX (supra p13) en daarnaast afwijkt 

van het, weliswaar niet bindende, advies van de Groep Gegevensbescherming artikel 29.  

De identiteit van de klokkenluider mag volgens het Spaanse advies onder geen enkele voor-

waarde openbaar gemaakt worden waardoor er in de praktijk geen nood bestaat aan een ano-

nieme rapporteringsmogelijkheid. Hiermee wijkt het advies opnieuw af van het Europese ad-

vies hieromtrent, dat bepaalt dat de identiteit van de klokkenluider desgevallend wel kan 

meegedeeld worden aan de bevoegde personen voor onderzoek of gerechtelijke procedures . 

De AEPD stelt zich hiermee erg streng op, hetgeen in de praktijk voor onnodige problemen 

lijkt te zullen zorgen. 

In 2009 heeft ook Portugal een verbod van anonieme klokkenluiderssystemen ingesteld
230

. 

Hoewel de richtlijnen van de nationale toezichthoudende overheid van Portugal, de CNDP, 

ook hier niet bindend zijn, is deze opnieuw gezaghebbend. 

Zowel Spanje als Portugal zonderen zich hiermee als het ware af van de andere Europese lid-

staten en de Europese Unie die de verzoenbaarheid van de Amerikaanse regelgeving met de 

lidstaat voor ogen hebben.  

                                                             

227 Art. 28 Richtlijn verwerking persoonsgegevens. 
228 Agencia Espanola de Protección de Datos, Creacion de sistemas de denuncias internas en las empresas 

(mecanismos de “whistleblowing”), 28 mei 2007, bevestigd door Autorizacion transferencia internacional 

No. Expediente TI/ 00035/2007, 10 aug. 2007, Engelse vertaling beschikbaar op: 

http://www.globalcompliance.com/pdf/spanish-whistleblowing-scheme-opinion.pdf 
229 Advies 1/2006 van de Groep Gegevensbescherming artikel 29. 
230

 Commissao Nactional de Proteccao de Dados, Deliberaçao n° 765/2009 Princípios Aplicáveis aos 

Tratamentos de Dados Pessoais com a finalidade de Comunicação Interna de Actos de Gestão Financeira 

Irregular (Linhas de Ética), no. 765/2009, 21 september 2009, engelse vertaling beschikbaar op: 

http://www.globalcompliance.com/pdf/gc-summary-portuguese-guidelines-final.pdf 

 

http://www.globalcompliance.com/pdf/spanish-whistleblowing-scheme-opinion.pdf
http://www.globalcompliance.com/pdf/gc-summary-portuguese-guidelines-final.pdf
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3.  EVALUATIE VAN KLOKKE NLUIDERSREGELINGEN  

Hiervoor is een overzicht gegeven van de wijze waarop klokkenluidersregelingen in Europa 

en in de V.S. ingesteld en beoordeeld worden.  Nu worden deze, losgekoppeld van enige re-

gelgeving, onderzocht in termen van rechtvaardigheid en doeltreffendheid, om tot een voor-

beeld-regeling m.b.t. meldsystemen te komen. Daarnaast wordt bekeken of deze regeling in 

de praktijk ingesteld zou kunnen worden volgens de onderscheiden regelgevingen. Tot slot 

worden mogelijke strategieën gegeven die multinationals kunnen hanteren bij het instellen 

van klokkenluiderssystemen. 

 

A) INLEIDING 

Wat definieert een ideaal klokkenluiderssysteem? Om hierop een antwoord te kunnen formu-

leren moeten eerst de doelstellingen van een klokkenluiderssysteem onder de loep genomen 

worden.  

Een klokkenluiderssysteem wordt eerst en vooral ingesteld als een instrument om deugdelijk 

bestuur in een organisatie te bereiken. De doelstelling van een klokkenluidersregeling an sich 

bestaat erin informatie te vergaren over feiten die een organisatie zouden kunnen schaden, en 

die anders niet aan het licht zouden komen, om hierop te kunnen reageren en zo (verdere) 

schade aan de organisatie te voorkomen. In het geval van klokkenluidersregelingen in de pri-

vate sector, meer in het bijzonder in het geval van genoteerde multinationals, komen hier ook 

nog de belangen van het grotere publiek bij, dat geïnvesteerd heeft in deze ondernemingen. 

Bij een meldsysteem zijn er drie verschillende actoren die rechtstreeks betrokken zijn bij de 

meldingen: de onderneming, de klokkenluider, en het subject van de melding. Wanneer men 

bij de instelling van het meldsysteem enkel gaat trachten de doelstelling ervan zo goed moge-

lijk te bereiken, zal enkel het belang van de onderneming gediend worden.  Het is echter van 

uitermate groot belang de belangen van deze drie actoren in gelijke verhouding tot elkaar te 

laten bestaan. Immers, indien een klokkenluider geen aanspraak kan maken op enige be-

scherming, zal hij zich hierdoor mogelijks geremd voelen om tot een melding over te gaan. 

Ook is de onderneming niet gebaat bij valse en lasterlijke aantijgingen; enerzijds beïnvloedt 

dit op negatieve wijze de sfeer op de werkvloer, anderzijds  houdt dit een inefficiënt gebruik 

in van de middelen die de onderneming ter beschikking heeft voor het onderzoek naar derge-

lijke meldingen.  
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Aldus zijn alle partijen gebaat bij klokkenluidersregelingen waarin niet alleen getracht wordt 

de doelstelling ervan te verwezenlijken, maar daarnaast ook wordt toegezien op de bescher-

ming van de rechten van de andere betrokken personen. 

De verschillende onderdelen van de klokkenluidersregeling worden besproken in de volgorde 

waarin ze in de praktijk van belang zijn: eerst wordt het toepassingsgebied van klokkenlui-

derssystemen besproken, vervolgens op welke wijze meldingen gedaan moeten worden. Eens 

op deze wijze gegevens verzameld zijn, moeten ze op een welbepaalde manier verwerkt wor-

den. Bij dit proces hebben de betrokkenen bepaalde rechten. Na afloop kunnen de betrokke-

nen in bepaalde gevallen aanspraak maken op bescherming of een beloning. 

 

B) DE IDEALE KLOKKENLUIDERSREGELING 

1. WERKINGSSFEER 

A) MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED 

Klokkenluidersregelingen dienen beperkt te worden tot een aantal specifiek bepaalde onder-

werpen omwille van hun hoedanigheid als secundaire meldingskanalen en de overdracht van 

persoonsgegevens die met klokkenluidersmeldingen gepaard gaan. 

In een onderneming zijn er immers allerhande mogelijkheden waarop wanpraktijken aan het 

licht kunnen komen. Primaire meldingskanalen bestaan enerzijds uit meldingsmogelijkheden 

bij een meerdere, anderzijds uit specifieke procedures en organen die we o.a. terugvinden in 

de afdelingen van de onderneming die toezien op de kwaliteit van het afgeleverde werk, in 

interne audits, en in de werknemersraad of de werknemersvertegenwoordiging bij de raad van 

bestuur. Een klokkenluidersregeling is daarentegen gebaseerd op een persoonlijke melding 

van één persoon, zonder dat het subject van de melding voorafgaand aan een intern onderzoek 

is onderworpen of om enige verklaring werd gevraagd. Het gaat om meldingen die niet langs 

de normale hiërarchische weg kunnen worden gemeld en waarvoor geen specifieke wettelijke 

procedures bestaan. Om deze redenen worden klokkenluidersregelingen slechts als secundaire 

rapporteringskanalen beschouwd. 

Dit onderscheid tussen primaire en secundaire meldingskanalen houdt ook in dat er een ver-

schil moet bestaan tussen de meldingen die langs beide kanalen gedaan kunnen worden. Door 

de persoonlijkere aard van de klokkenluidersregeling is dit secundaire kanaal niet geschikt 



 
86 

voor bepaalde onderwerpen die bij het primaire kanaal wel op gepaste wijze ontvangen kun-

nen worden. 

Daarnaast speelt ook de overdracht van persoonlijke informatie een rol in dit argument. Er 

zijn bepaalde onderwerpen waarbij een melding hierover tot een overdracht van persoonlijke, 

gevoelige informatie kan leiden
231

. Een dergelijke overdracht is, wegens de inbreuk die dit 

kan inhouden op het recht van privacy o.g.v. artikel 8 EVRM, slechts gerechtvaardigd onder 

bepaalde voorwaarden. Doordat bij klokkenluidersregelingen zo’n overdracht plaatsvindt 

zonder dat de betrokkene hiertoe enige toestemming heeft gegeven, dient de gerechtvaardigd-

heid hiervan zorgvuldig onderzocht te worden. 

Geïnspireerd op het advies van de Düsseldorf Kreis delen we de meldingen hiervoor in drie 

groepen in: 

-Wanpraktijken die ingaan tegen de belangen van de onderneming (zoals fraude in de 

boekhouding en interne audit of corruptie) 

-Schending van mensenrechten (bv. kinderarbeid) of milieu 

-Schending van de ethiek van de onderneming
232

. 

In het eerste geval beschikt de onderneming over een gerechtvaardigd belang t.o.v. de betrok-

kene om hiervoor klokkenluidersregelingen in te stellen. Dergelijke inbreuken maken de on-

derneming immers kwetsbaar voor zware legale en financiële gevolgen.  

In het tweede geval gaat het om rechten die zo fundamenteel zijn, niet alleen voor de onder-

neming maar ook voor de hele maatschappij, dat een schending ervan niet getolereerd kan 

worden. Daarnaast loopt de onderneming ook hier een risico op vervolging en financiële ge-

volgen. De vraag rijst of onder deze voorwaarde ook meldingen m.b.t. ongewenste intimitei-

ten of pesten op het werk kunnen gedaan worden. In vele landen bestaan hieromtrent specifie-

ke procedures, waardoor deze een primair meldingskanaal inhouden en hiervoor geen klok-

kenluidersregeling mogelijk is. In de landen waar dit echter niet het geval is, dient gepleit te 

worden voor de instelling van dergelijke specifieke procedures boven het gebruik van klok-

kenluidersregelingen. De uitzonderlijk gevoelige informatie die aldus gemeld wordt dient nl. 

                                                             

231 Bv. het beleid van de onderneming omtrent stelen op het werk, liefdesrelaties tussen personeelsleden 

enz. 
232

 B en D.2.1 en D.2.2 Duits rapport rond whistleblowing hotlines. 
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onderworpen te worden aan nog specifiekere beschermingsmaatregelen dan hieronder uiteen-

gezet worden. 

Bij de derde groep hebben de persoonlijke rechten van de betrokkene dan weer voorrang op 

de belangen van de onderneming. Deze regels zijn immers niet zwaarwichtig genoeg om een 

schending van het persoonlijke recht op privacy te verantwoorden.  

Wanneer een klokkenluidersregeling beperkt wordt tot onderwerpen die tot de eerste twee 

groepen behoren, dient zij dus aanvaard te worden. 

B) PERSONEEL TOEPASSINGSGEBIED 

Een klokkenluidersregeling moet vastleggen op welke categorieën van personen zij toepasse-

lijk is, zowel wat betreft de personen die een melding kunnen doen als de personen over wie 

een melding gemaakt kan worden. Een verplichting voor een of meerdere categorieën perso-

nen om tot meldingen over te gaan mag hierbij niet ingesteld worden. Hiermee zou immers 

een inbreuk gepleegd worden op het recht van vrije meningsuiting. 

Welke categorieën tot het personeel toepassingsgebied zullen behoren is een overweging die 

de onderneming zelf moet maken. Er valt wel steeds aan te raden niet enkel werknemers, 

maar ook tijdelijke werkkrachten, stagiairs en voormalige werknemers in het toepassingsge-

bied te omvatten. De advocaten van de onderneming kunnen hier echter niet toe behoren.  

Eerder werd reeds aangehaald dat advocaten een zekere verantwoordelijkheid dragen in hun 

rol van corporate attorney. In het verleden is gebleken dat ze (in beperkte mate) ook een rol 

hebben gespeeld in financiële schandalen
233

.Toch mag ook aan hen geen verplichting worden 

opgelegd om bepaalde wanpraktijken mee te delen. Eerst en vooral is de bescherming van de 

advocaat-cliënt confidentialiteit primordiaal. Daarnaast zijn er maatregelen mogelijk op grond 

waarvan de advocaat zich in zekere mate moet verantwoorden, zonder dat hierbij de vertrou-

wensrelatie tussen de advocaat en zijn cliënt geschonden wordt
234

. 

  

                                                             

233
 http://www.forbes.com/2002/01/28/0128veenron.html 

234 Supra 1.B.3.F. 

http://www.forbes.com/2002/01/28/0128veenron.html
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2. WIJZE VAN RAPPORTERING 

A) ANONIMITEIT EN CONFIDENTIALITEIT 

I. ANONIMITEIT 

Om een goede klokkenluidersregeling op te stellen, dient gewaakt te worden over de verhou-

ding tussen de belangen van de drie actoren ter zake: de onderneming, de klokkenluider en het 

subject van de melding. De vraag rijst of een anonieme rapporteringsmogelijkheid hierbij op-

portuun is. 

Een anonieme rapporteringsmogelijkheid lijkt positief te zijn voor de onderneming in die zin 

dat er een groter aantal meldingen zal zijn dan wanneer enkel een (weliswaar vertrouwelijke) 

geïdentificeerde melding mogelijk is. Voor de klokkenluider zou dit dan weer de drempel 

verlagen en de angst voor vergeldingspraktijken wegnemen
235

. Echter,  uit verschillende stu-

dies blijkt dat niet de vrees voor vergelding een doorslaggevende factor is in de beslissing om 

al dan niet tot een melding over te gaan, maar wel o.a. de zwaarwichtigheid van de inbreuk, 

het bewijsmateriaal waar men over beschikt, de verwachting dat de inbreuk gecorrigeerd of 

bestraft zal worden en eventuele financiële beloningen
236

. 

Daarnaast bestaat er een grotere kans op lasterlijke aantijgingen tegen het subject van de mel-

ding en is het veel moeilijker om bescherming te organiseren voor de klokkenluider. Eventue-

le voordelen voor de onderneming worden tenietgedaan door het feit dat er bij anonieme rap-

portering geen mogelijkheid is tot follow- up, hetgeen een verder onderzoek en eventuele 

sanctionering kan tegenhouden. Ook dreigen dergelijke klokkenluidersregelingen een nega-

tieve sfeer op de werkvloer te creëren, doordat men het gevoel heeft in een verklikkerscultuur 

terecht gekomen te zijn, hetgeen een negatieve invloed heeft op de productiviteit van de 

werknemers en dus ook negatief is voor de onderneming
237

. 

Los van de onderlinge  belangen van de verschillende actoren heeft een studie van januari 

2011 uitgewezen dat een anonieme melding door de ontvangers ervan wordt beschouwd als 

minder geloofwaardig dan een niet-anonieme melding
238

. Ook bleken de ontvangers ervan 

                                                             

235 Supra 2.B.2.C.II. 
236 T.M. DWORKIN, “SOX and whistleblowing”, 105 Michigan Law Review 2007, 1762-1764. 
237 Supra 2.B.2.C.II. 
238

 HUNTON J.E. en ROSE J.M. “Effects of anonymous whistle-blowing and perceived reputation threats 

on investigations of whistle-blowing allegations by audit committee members”, 1 Journal of Management 

Studies 2011, 75-98. 
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minder geneigd om anonieme rapporteringen te onderzoeken en hieraan middelen toe te wij-

zen dan dit het geval was bij niet-anonieme rapporteringen. 

Met inachtneming van bovenstaande bevindingen en de belangen van de actoren ter zake, is 

het overduidelijk dat alle partijen het meest gebaat zijn bij een vertrouwelijke i.p.v. anonieme 

rapportering.  

Men moet er echter rekening mee houden dat er steeds klokkenluiders zullen zijn die niet be-

reid zijn om over te gaan tot een geïdentificeerde melding. Voor deze gevallen dient een ano-

nieme rapportering voorzien te worden. In de praktijk kan men beide strekkingen verzoenen 

door geen melding te maken van deze anonieme rapporteringsmogelijkheid en ook steeds om 

identificatie van de klokkenluider te vragen, maar de melding toch te aanvaarden wanneer de 

klokkenluider zijn identiteit niet wenst mee te delen. 

II. CONFIDENTIALITEIT 

Wanneer men i.p.v. anonieme? geïdentificeerde meldingen gaat promoten is natuurlijk wel 

van uitermate groot belang dat de identiteit van de klokkenluider vertrouwelijk gehouden 

wordt. De klokkenluider moet erop kunnen rekenen dat zijn identiteit in alle fasen van het 

onderzoek vertrouwelijk bewaard zal blijven. Een absolute vertrouwelijkheid van zijn identi-

teit, zoals in Spanje het geval is, is echter niet opportuun
239

. Voor verder onderzoek of even-

tuele gerechtelijke procedures kan het immers noodzakelijk zijn dat de identiteit wordt mee-

gedeeld aan de hiertoe bevoegde personen. Ook is het mogelijk dat het subject van de melding 

na een bewust valse verklaring een klacht wenst neer te leggen tegen de klokkenluider. In 

beide gevallen kan een doorgifte van de identiteit van de klokkenluider gerechtvaardigd wor-

den. 

 

3. VERWERKING VAN DE GEGEVENS 

A) INTERN/EXTERN BEHEER 

De onderneming kan ervoor kiezen de klachten te laten ontvangen door een externe dienstver-

lener, of door een entiteit binnen de onderneming zelf, een klachtenbehandelaar. De vraagt 

rijst welke van beide het meest opportuun is. In Europa zijn de meningen alvast verdeeld; 

waar de Groep Gegevensbescherming Artikel 29, de Belgische CBPL en de Franse CNIL 

voorstanders zijn van een intern beheer, zijn de Duitse Düsseldorf Kreis en het Nederlandse 

                                                             

239 Supra 2.F. 
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College Bescherming Persoonsgegevens voorstander van outsourcing naar een externe gege-

vensverwerker.  

Mijns inziens zijn zowel de ondernemingen als de betrokkenen gebaat bij een extern beheer. 

Eerst en vooral zijn externe gegevensverwerkers professionals die als het ware over reputati-

onal capital beschikken: eventuele processen of klachten over de bescherming van de gege-

vens zou nefast zijn voor hun waardevolle reputatie waardoor zij zich te allen tijde aan de 

gestelde vereisten zullen houden. Daarnaast wees een onderzoek in de V.S. uit dat leden van 

het auditcomité zich bij het ontvangen van meldingen lieten leiden door het eventuele effect 

dat een dergelijke melding zou kunnen hebben op hun persoonlijke reputatie en toekomstkan-

sen. Zelfs wanneer binnen een onderneming een aparte entiteit zou opgericht worden die en-

kel belast is met de behandeling van klachten, dan nog blijft dit een entiteit binnen de onder-

neming, wiens lot onlosmakelijk verbonden is met dat van de onderneming, met personeel dat 

klachten door en over collega’s moet beoordelen. Hierdoor wordt onafhankelijkheid in de 

praktijk een zeer moeilijke opgave. Aldus lijkt een externe gegevensverwerker beter geplaatst 

om klachten te ontvangen en behandelen. 

 

B) PROPORTIONALITEIT VAN DE VERWERKING 

Omdat klokkenluidersmeldingen op verregaande wijze ingrijpen op de persoonlijke rechten 

van de betrokkenen dient de proportionaliteitsvereiste steeds gerespecteerd te worden. Dit 

houdt in dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens niet verder mag gaan dan 

noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel van de klokkenluidersregeling, nl. een 

deugdelijk bestuur. 

Dit heeft tot gevolg dat slechts meldingen die tot het toegelaten toepassingsgebied van de 

klokkenluidersregeling behoren, toegelaten mogen worden
240

. Wanneer meldingen gedaan 

worden die buiten dit toepassingsgebied vallen, moeten deze geweigerd worden. Indien dit 

niet zou gebeuren, zou er immers de facto een uitbreiding van het toepassingsgebied plaats-

vinden, hetgeen zou inhouden dat deugdelijk bestuur voorrang heeft op de persoonlijke rech-

ten van de betrokkenen, terwijl met de gehele regeling net getracht is hiervoor de nodige be-

scherming te bieden. 

Voorts moeten de verstrekte gegevens toereikend, relevant en niet-overmatig zijn.  

                                                             

240 Supra 3.B.1.A. 
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Ook moet er erover gewaakt worden dat de gegevens beperkt blijven tot feiten, en dat hierbij 

duidelijk wordt aangegeven dat het om onbewezen feiten gaat. 

 

C) OVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN 

Bij een rapportering vindt een overdracht van persoonlijke gegevens plaats zonder dat het 

subject van de melding daartoe zijn toestemming heeft gegeven. Hiervoor worden speciale 

waarborgen ingebouwd, zoals de vereiste van proportionaliteit bij de verzameling en verwer-

king van de gegevens en de rechten van de betrokkene op rechtzetting e.d.  (infra).  

De overdracht van gegevens vanuit de onderneming in land X naar een entiteit in land Y is 

dan ook pas mogelijk wanneer in land Y dezelfde waarborgen worden geboden wat betreft 

gegevensverwerking. 

 

D) BEWARINGSTERMIJN 

Om te voldoen aan de vereiste van proportionaliteit bij de verwerking van de gegevens mogen 

de verwerkte gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is, en dienen zij binnen een 

bepaalde termijn te worden gewist. Wanneer er echter gerechtelijke of tuchtprocedures wor-

den ingeleid zullen andere termijnen gelden. 

Wanneer de klachten uit de melding ongegrond blijken, dienen zij onmiddellijk te worden 

gewist
241

. 

4. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN 

A) RECHT OP INFORMATIE EN RECHT VAN TOEGANG 

Ook hier moeten de belangen van de verschillende actoren tegen elkaar worden afgewogen. 

Enerzijds is er de onderneming, die er belang bij heeft een zo goed mogelijk onderzoek te 

kunnen voeren om alzo voldoende zekerheid en eventueel het vereiste bewijsmateriaal te 

kunnen verzekeren. Voor een vlot verloop van dit onderzoek kan het beter zijn dat het subject 

nog niet op de hoogte is van de verzamelde gegevens. Anderzijds is er de persoon die het 

voorwerp vormt van een melding en die recht heeft hiervan op de hoogte te worden gebracht 

en eventuele foutieve gegevens, die zonder zijn toestemming zijn verstrekt, te corrigeren. 

                                                             

241 Supra 2.B.2.C.II. 
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De belangen van beide partijen kunnen in overeenstemming met elkaar worden gebracht door 

de instelling van een recht op informatie m.b.t. de verwerkte gegevens, dat beperkt wordt door 

een recht voor de voor verwerking verantwoordelijke om in bepaalde gevallen de mededeling 

van deze informatie uit te stellen. Hij zal hiertoe het recht hebben wanneer de mededeling o.a. 

een risico op vernietiging van bewijsmateriaal of de verhindering van het onderzoek tot ge-

volg zou kunnen hebben. 

In alle andere gevallen heeft de betrokkene recht op informatie m.b.t. de voor verwerking ver-

antwoordelijke, het verwerkingsproces; de gevolgen van de melding, zijn recht van toegang 

en correctie m.b.t. incorrecte of onvolledige gegevens en aan wie zijn informatie desgevallend 

nog zal doorgegeven worden
242

. 

 

5. BESCHERMING VAN DE ACTOREN 

A) BESCHERMING VAN DE KLOKKENLUIDER 

Wanneer de klokkenluider via een klokkenluidersregeling een melding doet, neemt hij steeds 

(in beperkte mate) een risico. Hij zet immers, in principe zonder dat hij hier zelf enig voordeel 

uit kan halen, zijn betrekking én professionele reputatie op het spel. Als onderdeel van het 

personeel is hij immers van de onderneming afhankelijk voor beide.  De klokkenluider heeft 

dus nood aan enige bescherming tegen eventuele negatieve gevolgen die voor hem uit zijn 

melding kunnen ontstaan. 

Hierbij moet bepaald worden wat in aanmerking komt als vergeldingmaatregel, welke bewijs-

last hiervoor wordt vastgelegd en hoe dergelijke vergeldingsmaatregelen bestraft worden.  

I. BESCHERMING TEGEN VERGELDINGSMAATREGELEN 

VERGELDINGSMAATREGELEN 

Bij de vaststelling van welke maatregelen al dan niet onder vergeldingsmaatregelen vallen, 

zijn er twee methodes. De eerste bestaat uit het opstellen van een exhaustieve lijst met objec-

tieve criteria, aan de hand waarvan men gaat toetsen of er in casu sprake is van vergeldings-

maatregelen of niet. De tweede bestaat erin een algemene omschrijving te geven van hetgeen 

in aanmerking komt om als vergeldingsmaatregel beschouwd te worden, en de beoordeling 

hiervan over te laten aan de rechtbank. 

                                                             

242 Supra 2.B.2.C.II. 
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Beide hebben hun voor- en nadelen. Bij de eerste richting kunnen we bv. als mogelijke ver-

geldingsmaatregelen noteren: 

-Ontslag 

-Toewijzing van de klokkenluider aan een andere afdeling van de onderneming 

-Aanklacht wegens ongeoorloofd mededelen van informatie door de klokkenluider 

Deze aanpak heeft als voordeel dat misbruik van de geboden bescherming door de klokken-

luider tot een minimum beperkt wordt. Nadelig hierbij is echter dat nog vóór een eigenlijke 

beoordeling van de acties heeft plaatsgevonden, er al een aantal handelingen worden uitgeslo-

ten die de werkgever in de praktijk wel kan hanteren om de klokkenluider te bestraffen. Hier-

bij denken we o.a. aan het besmeuren van de persoonlijke of professionele reputatie van de 

klokkenluider, het opleggen van onmogelijke opdrachten waardoor de klokkenluider zeker zal 

falen, het ondraaglijk maken van het werkklimaat enz.    

Aldus lijkt een algemene omschrijving de beste uitweg te zijn. Zoals in de Engelse Public 

Interest Disclosure Act dient aan de klokkenluider een recht te worden toegekend op grond 

waarvan hij door zijn werkgever aan geen enkel nadeel mag onderworpen worden door een 

handeling of gebrek aan een handeling omwille van het feit dat hij een melding heeft ge-

daan
243

.  

BEWIJSLAST 

Bij de vaststelling van de bewijslast moet een evenwicht worden gevonden tussen de nood om 

misbruik van een dergelijke regeling door allerhande misnoegde ex-werknemers te vermijden, 

en de nood om de klokkenluider, die als personeelslid van de onderneming in een zwakke 

positie staat t.o.v. die onderneming, te beschermen. 

Er wordt bij voorkeur geopteerd voor een prima facie beoordeling om te weten te komen of er 

al dan niet sprake is van een ‘nadeel’ opgelegd door de werkgever aan de klokkenluider om-

wille van de gedane melding. Om voor de klokkenluider in een voldoende ruime bescherming 

te voorzien volstaat het dat de gedane melding heeft bijgedragen tot het nadeel waaronder de 

klokkenluider lijdt. Indien de vergelding op die wijze vastgesteld wordt, verschuift de bewijs-

last naar de werkgever, die vervolgens moet aantonen dat hij op grond van onafhankelijke, 

                                                             

243 Art. 47B Public Interest Disclosure Act 1998 (c.23). 
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legitieme redenen op dezelfde wijze zou gehandeld hebben wanneer de melding door de klok-

kenluider niet had plaatsgevonden
244

. 

Langs deze weg geniet de klokkenluider voldoende bescherming maar kunnen vorderingen 

jegens de onderneming die klaarblijkelijk niet serieus zijn, ook tegengehouden worden. 

STRAFMAAT 

Het is van groot belang te voorzien in een voldoende grote genoegdoening voor de klokken-

luider nadat zijn vordering tegen de onderneming gegrond bevonden is. Eerst en vooral omdat 

dit een signaal zendt naar andere would-be klokkenluiders dat het risico dat men neemt door 

bepaalde rapporteringen te doen, gecounterd wordt door de bestraffing die er tegenover staat. 

Anderzijds zendt dit ook een signaal naar ondernemingen dat dergelijke vergeldingen wel 

degelijk gesanctioneerd worden en dat de onderneming dus meer gebaat is bij een correct on-

derzoek en behandeling van de gedane meldingen, zowel voor haar reputatie als op financieel 

gebied. 

De klokkenluiders moeten zowel hun directe als indirecte schade vergoed zien. Hieronder 

kunnen o.a. lonen vallen waarop de klokkenluider door een gemiste promotie geen aanspraak 

kon maken, emotionele schade, gerechtskosten, e.d. Daarnaast moet ook eventuele toekomsti-

ge schade waaronder de klokkenluider te lijden kan hebben, gedekt worden. Immers, na het 

klokkenluiden en een eventueel proces achteraf gaan klokkenluiders vaak gebukt onder een 

verwoeste professionele reputatie als disloyale werknemer en verklikker
245

. 

MAATREGELEN TEGEN ZIJ DIE VERGELDINGSMAATREGELEN HEBBEN UITGE-

VAARDIGD 

Een strafmaat tegen de onderneming kan dan wel een signaal zenden naar de onderneming, 

maar een dergelijk signaal heeft pas effect indien de onderneming de personen die de vergel-

dingsmaatregelen hebben opgedragen of goedgekeurd, ter verantwoording kan roepen. Een 

onderneming dient disciplinaire maatregelen t.e.m. ontslag vast te stellen voor die personen 

die getracht hebben het onderzoek te dwarsbomen of de klokkenluider te intimideren op gelijk 

welke wijze. Slechts dan kan de geboden bescherming tegen vergelding effectief worden. 
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 Art. 47B Public Interest Disclosure Act 1998 (c.23). 

245 Dodd-Frank Act. 
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II. BESCHERMING TEGEN ARBITRAGECLAUSULES 

Er moet vastgelegd worden dat clausules in het arbeidscontract, op grond waarvan de klok-

kenluider zich ertoe verbonden heeft eventuele geschillen aan arbitrage te onderwerpen, zon-

der gevolg worden.  

 

B) BESCHERMING VAN HET SUBJECT VAN DE MELDING 

I. VALSE BESCHULDIGINGEN 

Door gebruik te maken van een klokkenluidersregeling kan een persoon desgevallend ano-

niem, door een enkele eenzijdige rapportering een andere persoon aan een onderzoek laten 

onderwerpen, hetgeen diens carrière op het spel kan zetten. Deze laatste bevindt zich dan in 

een situatie waarbij hij pas achteraf, door van zijn recht van toegang en verbetering gebruik te 

maken, de kans heeft zijn naam te zuiveren.  

Indien men dergelijk valse en lasterlijke aantijgingen tegen wil gaan, dient men te zorgen 

voor bescherming van het subject van de melding door het instellen van een zware strafmaat 

op bewust gemaakte foutieve meldingen. Een dergelijke bescherming kan zowel door het 

strafwetboek, de arbeidswetgeving als de wetgeving ingevoerd worden. 

II. FOUTIEVE MELDINGEN TER GOEDER TROUW? 

Het is mogelijk dat een klokkenluider een melding doet waarvan achteraf blijkt dat deze on-

gegrond was. Indien de klokkenluider hiervoor gestraft zou kunnen worden zou dit zowel een 

drempel kunnen betekenen voor would-be klokkenluiders om tot een melding over te gaan als 

argwanend gedrag en onderzoek onder collega’s stimuleren. Wanneer een klokkenluider dus 

een rapportering te goeder trouw heeft gedaan, mag hij hier niet voor gestraft worden. 

 

6. BELONINGEN 

Wanneer men klokkenluidersregelingen zo doeltreffend mogelijk wil maken zijn er verschil-

lende mogelijkheden. Eerst en vooral moet men de klokkenluider ertoe brengen een melding 

te doen. Om dit te bewerkstellingen zijn er verschillende maatregelen mogelijk, waaronder 

o.a. het organiseren van bescherming tegen vergeldingsmaatregelen vanwege de werkgever en 

de mogelijkheid op vertrouwelijke wijze wanpraktijken te rapporteren. Hetgeen ook tot de 

opties behoort is het stimuleren van eventuele klokkenluiders door aan een rapportering een 



 
96 

geldelijke beloning vast te knopen. Het is echter nog de vraag in hoeverre dit wel opportuun 

is.  

Onderzoeken hebben uitgewezen dat eventuele klokkenluiders niet zozeer de stap tot een 

melding gaan wagen omwille van de bescherming die hen geboden wordt, als wel omwille 

van een aantal andere factoren waaronder de zwaarte van de inbreuk, de kracht van het be-

wijsmateriaal, de verwachting dat het gedrag gecorrigeerd of bestraft zal worden, en financië-

le beloningen
246

. Institutioneel kunnen enkel voorzieningen gemaakt worden voor deze laatste 

twee elementen.  

Wat de correctie van het gedrag betreft dient erover gewaakt te worden dat klachten ontvan-

gen, behandeld en onderzocht worden door een zo onafhankelijk mogelijke instantie om even-

tuele procedures zo correct mogelijk te laten plaatsvinden.  

Wat de financiële beloningen betreft bestaat er de mogelijkheid om regels in te voeren waar-

door klokkenluiders aanspraak zouden kunnen maken op een geldsom voor het aanleveren 

van informatie omtrent aangaande wanpraktijken.  Indien men een dergelijk systeem wil in-

stellen, moet er wel over een aantal zaken zorgvuldig gewaakt worden.  

Eerst en vooral is een beloning slechts mogelijk indien de geleverde informatie accuraat ge-

bleken is en bijgedragen heeft tot de vaststelling van het wangedrag. Daarnaast dient een der-

gelijk systeem ingesteld te worden op overheidsniveau. Indien men zo’n systeem zou instellen 

op niveau van de onderneming zou het voor de hiertoe bevoegde personen, zelfs als afge-

scheiden afdeling, in de praktijk namelijk nog steeds zeer moeilijk zijn om de onafhankelijk-

heid die hiervoor nodig is, te bewaren. Dit heeft wel als nadeel dat de vuile was van de onder-

neming steeds wordt buiten gehangen, hetgeen een nadelige invloed kan hebben op het imago 

van de onderneming, en dus op de onderneming zelf. Voor zover de bovenstaande waarbor-

gen ingevoerd worden kan, indien gewenst, een dergelijk systeem dus op een correcte manier 

worden ingesteld. De vraag rijst echter in hoeverre dit opportuun is.  

Bij een afweging van de onderlinge belangen van de actoren is alvast duidelijk dat het in het 

belang van de klokkenluider is: hij wordt als het ware beloond voor zijn moed en strijkt een 

mooie geldsom op. Hoewel men op het eerst gezicht zou denken dat ook de belangen van de 

onderneming ermee gediend worden -klokkenluiders voelen zich immers sneller geneigd 
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wangedrag te rapporteren als ze er persoonlijk voordeel uithalen- lijkt dit bij nader inzien toch 

niet zo te zijn.  

Een rapporteringssysteem waarbij een persoon er een persoonlijk belang bij heeft zijn colle-

ga’s te betrappen op wangedrag verlaagt de drempel tot rapporteringen want men kan op per-

soonlijk vlak enkel winnen bij een rapportering. Daarnaast dreigt dit onder het personeel een 

verhoogde waakzaamheid voor andermans gedrag op te wekken, hetgeen een negatieve werk-

omgeving creëert. Tot slot stelt de onderneming zich, zoals hierboven gesteld, bloot aan 

slechte PR. 

Aldus kunnen we besluiten dat de nadelen van een dergelijk beloningssysteem niet opwegen 

tegen de voordelen ervan. Bovendien is het nog steeds mogelijk een beloningssysteem in te 

stellen bij andere meldingskanalen, zoals bv. in de Verenigde Staten het geval is met de False 

Claims Act voor fraude jegens de overheid, maar de specifieke instelling van een klokkenlui-

dersregeling leent zich niet tot deze maatregel
247

. 

 

C) REGELGEVINGEN V.S. EN EUROPA VERZOENBAAR? 

Hierboven is een overzicht gegeven van welke elementen de ideale klokkenluidersregeling 

bevat. Nu is de vraag in hoeverre de regelgeving in de V.S. en de verschillende Europese sta-

ten gelijklopend of net tegenstellend is wat deze onderdeling betreft, om zo uiteindelijk een 

antwoord te kunnen geven op de vraag of ondernemingen eenzelfde klokkenluidersregeling 

op wettelijke wijze kunnen instellen in hun ondernemingen in de V.S. en Europa, zonder 

hierbij een van beide te schenden. Tot slot zal ik een aanbeveling geven hoe dit wél verwezen-

lijkt kan worden, en wat, tot die tijd, de mogelijke strategieën zijn voor multinationals om bij 

de instelling van klokkenluidersregelingen steeds conform de wet te ageren. 
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1. WERKINGSSFEER 

A) MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED 

Het materieel toepassingsgebied stelt op het eerste zicht geen problemen. In de Sarbanes-

Oxley Act is dit beperkt tot boekhouding, interne controle en auditing. De Europese Unie be-

veelt eenzelfde toepassingsgebied aan, waar de meeste lidstaten zich ook toe beperkt hebben. 

Doordat in de Amerikaanse wet enkel een verplichting is opgelegd om voor bepaalde onder-

werpen in bepaalde procedures te voorzien, zonder een verbod vast te leggen buiten deze 

grenzen te gaan, hebben de ondernemingen onder de ‘Best Practices’- doctrine de mogelijk-

heid dit wel te doen.  

Hoewel het verkieslijk kan zijn ook meldingen m.b.t. schending van mensenrechten en milieu 

op te nemen
248

 is dit in de praktijk in Frankrijk o.a. niet mogelijk doordat dit in 2009 uit het 

toepassingsgebied werd gehaald. Voor zover de onderneming het toepassingsgebied van haar 

klokkenluidersregeling beperkt tot boekhouding, interne controle, auditing, bestrijding van 

omkoping en bancaire en financiële criminaliteit is eenzelfde regeling mogelijk in de V.S. en 

Europa. 

 

B) PERSONEELTOEPASSINGSGEBIED 

Zoals reeds vermeld is het de vrije keuze van de onderneming welke categorieën van perso-

neelsleden ze al dan niet onderwerpt aan de klokkenluidersregeling.  

Hoewel aan advocaten onder afdeling 307 SOX wel een mededelingsplicht aan de S.E.C., de 

nationale toezichtcommissie op het bank- en financiënwezen, wordt opgelegd, valt dit an sich 

niet onder een klokkenluidersregeling. Er wordt immers een verplichting aan de advocaat op-

gelegd om zelf wanpraktijken te rapporteren bij zijn meerdere, zonder dat de onderneming 

hiervoor een klokkenluidersregeling moet instellen. Voor de instelling van een globale klok-

kenluidersregeling is dit dus niet aan de orde en dit wordt dan ook niet verder besproken
249

. 

Wat het personeel toepassingsgebied betreft is één globale klokkenluidersregeling dus moge-

lijk. 

                                                             

248 Supra 3.B.1.A. 
249 Vermoedelijk zal de toepassing van deze bepaling in de onderscheiden lidstaten wel enige problemen 

opleveren wat betreft de verzoenbaarheid ervan met de nationale advocaat-cliënt geheimhoudingsprivile-

ges. 



 
99 

2. RAPPORTERINGSWIJZE 

A) ANONIMITEIT EN CONFIDENTIALITEIT 

M.b.t. anonieme rapporteringen lijken de V.S. en Europa op het eerste gezicht lijnrecht tegen-

over elkaar te staan. Maar wanneer men de toepasselijke wetgeving van dichterbij gaat bekij-

ken ziet men dat -m.u.v. de niet bindende Spaanse en Portugese adviezenen- in de Europese 

lidstaten geen verbod is ingesteld m.b.t. anonieme rapporteringen. De Europese lidstaten oor-

delen immers dat een vertrouwelijke maar geïdentificeerde rapportering verkieslijk is, maar 

voorzien ook de mogelijkheid om in uitzonderlijke omstandigheden over te gaan tot anonieme 

rapportering. Aangezien in afdeling 301 SOX enkel bepaald wordt dat een anonieme rapporte-

ringsmogelijkheid moet worden voorzien, vormt dit an sich geen probleem. Dit blijkt ook uit 

de correspondentie die tussen februari en september 2006 plaatsvond tussen de S.E.C. en de 

Groep Gegevensbescherming artikel 29. Deze laatste stelt in haar brief van 3 juli 2006 het 

volgende: 

“[However], neither data protection rules generally, nor the Opinion specifically, 

prevent anonymous reports from being filed through whistbleblowing schemes.”
250

 

 

3. VERWERKING VAN DE GEGEVENS 

A) INTERN/EXTERN 

Hieromtrent worden op beide continenten geen bindende regels vastgelegd. 

B) PROPORTIONALITEIT 

De proportionaliteitsvereiste is een typisch Europese doctrine die haaks lijkt te staan op de 

Amerikaanse ‘Best practices’ handelswijze die o.a. wordt toegepast door ondernemingen bij 

de instelling van klokkenluidersregelingen. De proportionaliteitsvereiste houdt immers in dat 

een maatregel niet verder mag gaan dan strikt noodzakelijk is om de doelstelling ervan te 

verwezenlijken. ‘Best practices’ daarentegen is een doctrine op grond waarvan men tracht een 

methode of werkwijze op te stellen die omwille van haar resultaten als superieur kan be-

schouwd worden t.o.v. enige andere werkwijze of methode.  
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 Groep Gegevensbescherming Artikel 29: Brief van P. Schaar, Voorzitter, naar E. Tafara, Hoofd van in-

ternationale betrekkingen van de S.E.C., 3 juli 2006, D(2006) MDF/ajv 8459. 
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Ondernemingen moeten er dus op toezien bij de toepassing van hun ‘Best Practices’ doctrine 

tegelijkertijd de proportionaliteitsvereiste te respecteren. Voor de ondernemingen die zich 

onderworpen hebben aan de Safe Harbor Privacy Principles
251

, vormt de vereiste van propor-

tionaliteit m.b.t. gegevenverwerking echter geen probleem. In deze principes verbindt e on-

derneming zich immers tot data integrity, hetgeen inhoudt dat de onderneming enkel gege-

vensverwerkt die relevant zijn voor de doelstelling voor de verwerking.  

Voor ondernemingen die de Safe Harbor Privacy Principles niet volgen zal de proportionali-

teitsvereiste in de praktijk mogelijks een evenwichtsoefening blijken te zijn waarvoor enige 

finesse nodig is, maar bestaanbaarheid is zeker niet onmogelijk. 

 

C) TRANSFER NAAR DERDE LANDEN 

Bij het instellen van een globale klokkenluidersregeling is het de gangbare praktijk dat de 

gegevens die bij een onderneming in land X verzameld zijn, doorgezonden worden naar het 

hoofdkantoor in land Y. De Europese Unie heeft met haar richtlijn betreffende de verwerking 

van persoonsgegevens uit 1995 strikte regels vastgesteld m.b.t. de doorgifte van persoonsge-

gevens naar derde landen, waarbij een dergelijke transfer enkel mogelijk is onder bepaalde 

voorwaarden 
 252

.  

In 2000 heeft ze op basis van deze voorwaarden vastgesteld dat een transfer van en naar on-

dernemingen die voldoen aan de Amerikaanse Safe Harbor Privacy Principles, voldoende 

waarborgen biedt m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens.  Voor de ondernemingen 

die zich hiertoe verbonden hebben, houdt deze doorgifte dus geen probleem in. Er zijn echter 

ook multinationals, waaronder bv. McDonalds Corporation, die zich niet verbonden hebben 

de Safe Harbor Privacy Principles te volgen
253

. 

Dergelijke ondernemingen kunnen, om alsnog een transfer mogelijk te maken, een bindende 

ondernemingscode aannemen waarin de nodige waarborgen geboden worden, en hiervoor per 

lidstaat een goedkeuring verkrijgen
254

. Aldus is het steeds mogelijk voor Amerikaanse onder-

                                                             

251 Supra 2.B.2.C.III. 
252 Art. 25-26 Richtlijn verwerking persoonsgegevens. 
253 Lijst van ondernemingen die zich ertoe verbonden hebben de Safe Harbor Privacy Principles te volgen is 

te vinden op https://safeharbor.export.gov/list.aspx 
254 Supra 2.B.2.C.III. 
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nemingen om de gegevens die via een klokkenluiderskanaal verkregen worden, naar de moe-

dermaatschappij door te zenden.  

Sinds enkele jaren is dit nog vergemakkelijkt door de instelling van een mutual recognition-

groep, die momenteel twintig landen telt, waarbij de goedkeuring van een transfer door één 

lidstaat ook geldt voor de andere negentien lidstaten
255

. 

 

D) BEWARINGSTERMIJN 

In haar advies van 1 februari 2006 bepaalt de Groep Gegevensbescherming dat artikel 6, lid 1, 

e in die zin moet geïnterpreteerd worden dat de verwerkte persoonsgegevens gewoonlijk na 

twee maanden moeten worden gewist, indien het onderzoek is afgelopen
256

. Ongegrond be-

vonden klachten dienen onmiddellijk te worden gewist. In haar communicatie met de S.E.C. 

stelt de Groep Gegevensbescherming artikel 29 dat gegevensverwerkers ervoor kunnen kiezen 

de gegevens onder gelimiteerde toegang te archiveren i.p.v. te verwijderen, en dat een derge-

lijke beslissing discretionair door de onderneming gemaakt wordt. De verschillende Europese 

lidstaten lijken deze aanwijzing in hun nationale wetgeving te hebben gevolgd; in Frankrijk is 

een dergelijke optie ook weergegeven in de richtlijnen van de CNIL. Daarnaast is dit in de 

andere lidstaten niet uitgesloten.  

Een ‘Best Practices’ aanpak lijkt op dit vlak dus zeker verzoenbaar met de Europese regelge-

ving. 

 

4. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN 

A) RECHTOP INFORMATIE EN RECHT VAN TOEGANG 

In alle Europese regelgevingen m.b.t. gegevensverwerking wordt voorzien in extensieve rech-

ten voor de betrokkenen bij gegevensverwerking. Wat betreft het recht op informatie en het 

recht van toegang liggen de V.S. en Europa echter minder ver uit elkaar dan men op het eerst 

gezicht zou denken. Immers, onder de Safe Harbor Privacy Principles verbindt de onderne-

                                                             

255 De Europese en EER-lidstaten die lid zijn van de mutual recognition-groep zijn de volgende: België, 

Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Letland, Luxem-

burg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Verenigd Koninkrijk. 
256 Artikel 6, lid 1 Advies 1/2006 Groep Gegevensbescherming Artikel 29. 



 
102 

ming zich, naast  data integrity o.a. tot notice, security en access
257

. Op grond hiervan heeft 

de betrokkene de volgende rechten: 

-Recht op informatie over  het doel van de gegevensverwerking. 

-Recht op informatie over welke afdelingen en diensten waaraan deze informatie 

wordt meegedeeld. 

-Recht op informatie over de contactgegevens van de organisatie. 

-Recht de verwerkte gegevens in te kijken en zo nodig te corrigeren of laten verwijde-

ren (mits uitzonderingen). 

Ondernemingen die deze principes volgen, voldoen wat het recht op informatie en toegang 

betreft zeker aan de Europese vereisten wat gegevensverwerking betreft. Heel wat multinatio-

nals, waaronder Coca Cola Enterprises Inc., Intel. Corp, Nike Inc., en Microsoft Corp. hebben 

zich hiertoe verbonden.  

Er zijn ook ondernemingen die ervoor gekozen hebben zich hier niet aan te onderwerpen, zo-

als McDonalds Corp. en Kimberly Clark Corp. Om een naar Europese normen wettelijke 

klokkenluidersregeling in te stellen, dienen zij deze rechten in te bouwen in hun interne regel-

geving.  

Ook hier is het dus, afhankelijk van de situatie waarin de onderneming zich bevindt, makke-

lijk tot haalbaar om een naar Europese normen wettelijke klokkenluidersregeling op te stellen. 

 

5. BESCHERMING VAN DE ACTOREN 

A) BESCHERMING VAN DE KLOKKENLUIDER 

In Europa is in vergelijking met de V.S. in mindere mate voorzien in bescherming van de 

klokkenluider tegen vergelding. Eventuele beschermende maatregelen zijn meestal arbeids-

rechtelijke bepalingen  die in de nationale wetgeving terug te vinden zijn en die de ontslag-

mogelijkheden voor de werkgever beperken, waardoor ontslag als vergeldingsmaatregel de 

facto moeilijk wordt
258

. Ook zijn er regels die een discriminatieverbod inhouden, waar desge-

                                                             

257
 Supra 2.B.2.C.III. 

258 Frankrijk: art. L1161 Code du Travail, Duitsland: art. 612a BGSB. 
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vallend vergeldingsmaatregelen onder kunnen vallen. De V.S. kennen een employment at 

will
259

 systeem waarbij de werkgever veel vrijer is om de werknemer te ontslaan dan in onze 

contreien het geval is. Een effectieve bescherming tegen klokkenluidersmeldingen in de pri-

vate sector was daar dan ook echt nodig. Deze is terug te vinden in afdeling 806 SOX
260

. Een 

dergelijke algemene regeling kent Europa echter niet.  

Wat verzoenbaarheid betreft vormt dit echter geen probleem, aangezien Carnero v. Boston 

uitgewezen heeft dat deze bescherming slechts geldt voor werknemers die in de V.S. werk-

zaam zijn
261

. Dit verandert natuurlijk niets aan het feit dat een algemene bescherming van de 

klokkenluider tegen vergeldingsmaatregelen ook in Europa wenselijk is. 

 

B) BESCHERMING VAN HET SUBJECT VAN DE MELDING 

Wanneer men de bescherming van de klokkenluider en het subject van de melding gaat verge-

lijken, is het duidelijk te zien hoe het spanningsveld tussen de V.S. en Europa ontstaan is. 

Waar, zoals hierboven duidelijk wordt gemaakt, in de V.S. de bescherming van de klokken-

luider sterk is uitgebouwd terwijl dit in Europa in mindere mate het geval is, ziet men bij de 

bescherming van het subject van de melding de omgekeerde situatie. 

Aangezien in de V.S. bij klokkenluidersregelingen tot nog toe hoofdzakelijk gebruik werd 

gemaakt van anonieme rapporteringsmogelijkheden was een dergelijke bescherming ook niet 

aan de orde. Wanneer men echter naar een geïdentificeerde rapportering gaat, zoals in Europa 

bij voorkeur het geval is, dringt een dergelijke bescherming zich wel op
262

. Aangezien er geen 

bepalingen zijn die een dergelijke bescherming tegenhouden, kan deze ook in de V.S. zonder 

enige problemen ingesteld worden.  

  

                                                             

259 ‘Employment at will’is de doctrine in het Amerikaanse recht die het ontslagrecht van de Verenigde Sta-

ten beheerst. Zij behelst dat een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever op vrijwillige basis 

is, en dat beiden deze mogen beëindigen wanneer ze willen, zonder enige wederzijdse aansprakelijkheid. 

Redenen hoeven niet te worden opgegeven. 
260 Supra 1.B.2.C. 
261 Supra 1.B.2.C. 
262 Momenteel bepaalt de Dodd-Frank Act in sectie 922, afdeling 21F (i) dat voor een foutieve claim geen 

aanspraak kan gemaakt worden op een beloning. Voor een dergelijke foutieve claim is echter geen straf 

vastgesteld. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontslag_(arbeid)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
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6. BELONINGEN 

In hoeverre de instelling van hotlines al dan niet verkieslijk is, werd eerder reeds besproken. 

Een eventuele instelling van een beloningssysteem is voor de ondernemingen ook niet aan de 

orde, aangezien een dergelijk systeem ingesteld dient te worden door hun nationale overhe-

den. Indien een onderneming zelf een dergelijk systeem wenst in te stellen, zal ze voor de 

toelaatbaarheid ervan eerst de nationale wetgeving van de onderscheiden lidstaten moeten 

onderzoeken. 

 

7. CONCLUSIE 

In tegenstelling tot wat men zou verwachten, valt de Europese wetgeving dan toch te  verzoe-

nen met de Amerikaanse regelgeving rond klokkenluidersregelingen. Hoewel enkel België, 

Frankrijk, Duitsland, en in beperkte mate Spanje en Portugal besproken zijn, geeft dit toch 

een waargetrouw beeld van de mate waarin verzoenbaarheid een probleem kan blijken. 

Algemeen kan gesteld worden dat vooral de achtergrond waarmee naar deze materie gekeken 

wordt, fundamenteel verschillend is. Er speelt niet alleen een verschillende historische achter-

grond en een andere arbeidsrechtelijke basis, er is tevens sprake van een heel ander rechtssys-

teem in een verschillende cultuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat waar wij de nadruk 

leggen op het historisch gegroeide proportionaliteitsbeginsel en belangenafweging, er in de 

V.S. net nadruk wordt gelegd op ‘Best Practices’ en de bescherming van de klokkenluider als 

leidraad. 

Een verschillende achtergrond betekent echter niet dat de concrete regels niet te verzoenen 

vallen, zoals het bovenstaande stuk ook heeft uitgewezen. Amerikaanse ondernemingen zul-

len wat hun klokkenluidersregelingen betreft een enigszins andere koers moeten uitvaren om 

te voldoen aan de Europese vereisten, maar aangezien de S.E.C. de ondernemingen bewust 

heeft vrijgelaten om zelf hun klokkenluidersregelingen in te stellen, vormt dit voor hen geen 

probleem.  

In de praktijk blijft vooral de arbeidswetgeving een grote struikelblok voor de ondernemin-

gen. In de Europese Unie zijn er tal van dwingende arbeidsrechtelijke bepalingen die steeds 

gerespecteerd dienen te worden en waarvan nauw wordt toegezien op de naleving ervan. 

Wanneer deze bij de implementering van een klokkenluidersregeling niet gerespecteerd wor-
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den, staat dit algemeen genomen los van de toelaatbaarheid van de meldsystemen en komt dit 

eenvoudigweg neer op de schending van een wettelijke bepaling die gesanctioneerd wordt. 

Er mogen echter niet te vroeg conclusies worden getrokken. Er zijn wel degelijk enkele pro-

blemen die specifiek aan klokkenluidersregelingen gelinkt zijn. Eerst en vooral is er m.b.t. de 

anonieme meldprocedure een conflict tussen de Amerikaanse wetgeving, volgens de welke er 

een anonieme melding mogelijk moet zijn, en de Spaanse en Portugese richtlijnen, die een 

dergelijke mogelijkheid expliciet verbieden
263

. Hoewel deze richtlijnen van de nationale toe-

zichthoudende overheden niet bindend zijn, zijn zij wel gezaghebbend en is de kans groot dat 

de rechtspraak zich hierop zal beroepen. 

Daarnaast is in Frankrijk gebleken dat een goedkeuring van een meldingsysteem door een 

nationale toezichthoudende overheid als een onvoldoende zekerheid beschouwd  kan worden 

m.b.t. de gegevensbescherming die hierbij plaatsvindt. 

Tot slot is er ook een conflict wat de mededelingsplicht van advocaten betreft. Zoals hierbo-

ven gesteld vormt dit echter geen probleem voor de onderneming. Immers, de Amerikaanse  

overheid legt aan advocaten de verplichting op wanpraktijken te rapporteren aan hun meerde-

re en desgevallend aan de S.E.C., een overheidscommissie. Ondernemingen zijn dus niet ver-

plicht zelf een meldingssysteem voor advocaten te implementeren. Daarnaast is het nog maar 

de vraag of niet-Amerikaanse advocaten aan deze regelgeving onderworpen zijn. De toekomst 

zal moeten uitwijzen in hoeverre dit het geval is, en welke oplossing voor dit probleem moet 

gezocht worden. 

We kunnen besluiten dat de iure de onderscheiden regelgevingen wel verzoenbaar zijn maar 

dat dit de facto een heel ander verhaal blijkt te zijn. De verwezenlijking hiervan is echter geen 

utopie maar kan via enkele ingrepen op Europees niveau bereikt worden, zoals hieronder 

wordt uiteengezet. 

 

  

                                                             

263 Supra 2.F. 



 
106 

D) VOORSTEL TOT EUROPESE HARMONISATIE 

Dat Europa klaar is voor een diepgaand corporate governance beleid blijkt o.a. uit het actie-

plan dat de Europese Commissie reeds in 2003 voorstelde
264

 en haar aanbeveling van 15 fe-

bruari 2005
265

. Europa heeft ter verwezenlijking hiervan reeds enkele stappen ondernomen 

door o.a. te voozien in de instelling van de Groep Gegevensbescherming Artikel 29, de ver-

plichte instelling van een auditcomité voor beursgenoteerde ondernemingen en een procedure 

voor gegevenstransfer naar derde landen.  

Ter bevordering van de rechtszekerheid voor ondernemingen met vestigingen op zowel Euro-

pese als Amerikaanse bodem, is er specifiek voor klokkenluiderssytemen nood aan harmoni-

satie via een bindende, uniforme Europese regeling. Het is immers het amalgaan aan Europese 

nationale wetgevingen dat het ondernemingen in de praktijk zo moeilijk maakt.  

In de aanbeveling van 15 februari 2005 werd reeds melding gemaakt van de rol van het audit-

comité m.b.t. interne meldsystemen
266

. Europa dient nu de instelling van een dergelijke inter-

ne meldprocedure verplicht voorzien als een van de taken van het auditcomité. Ze kan hierbij 

de vereiste waarborgen om een dergelijk system te implementeren vastleggen, en zo de be-

scherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Richtlijn verwerking persoonsgege-

vens van 1995, garanderen
267

. 

De harmonisatie gebeurt in drie stappen en vormt  in feite een uitbreiding van de binding cor-

porate rule-procedure m.b.t. gegevenstransfer naar derde landen. 

 

1. EUROPEES WETGEVEND KADER 

Eerst en vooral wordt er op Europees niveau voor het auditcomité een vijfde taak toegevoegd, 

nl. de instelling van een interne meldprocedure op grond waarvan aan het personeel de moge-

lijkheid wordt geboden vermeende onregelmatigheden binnen de onderneming te melden 

d.m.v. het indienen van een klacht of het afleggen van anonieme schriftelijke verklaring
268

. 

                                                             

264 Mededeling van de Commissie: Actieplan “Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering 

van de corporate governance in de Europese Unie”, COM(2003)284 def. 
265 Aanbeveling Eurpese Commissie van 15 februari 2005. 
266 Art. 4.3.8 Bijlage I bij de Aanbeveling Eurpese Commissie van 15 februari 2005. 
267 Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens. 
268

 Zoals vastgelegd in artikel 4.3.6. van Bijlage I bij de Aanbeveling van de Europese Commissie van 15 

februari 2005. 
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Daarnaast wordt voor deze interne meldprocedure een bindend kader vastgesteld met een aan-

tal minimumvereisten die primordiaal zijn voor een goede klokkenluidersregeling. Deze zou-

den zijn: 

 -Materiële werkingssfeer:  

-Beperkt tot wanpraktijken die ingaan tegen de belangen van de onderneming 

(boekhouding, interne controle, auditing, bestrijding van omkoping en bancaire 

en financiële criminaliteit en schending van mensenrechten en milieu. 

 -Wijze van rapportering: 

-Vertrouwelijke, geïdentificeerde rapportering als algemene regel waarbij ano-

nieme rapportering als uitzondering moet worden voorzien en aan de lidstaten 

de vrijheid wordt gelaten de voorwaarden hiervoor te bepalen. 

 -Verwerking van de gegevens: 

  -Proportionaliteit van de verwerking 

  -Beperkte bewaringstermijn 

 -Rechten van de betrokkene: 

  -Recht op informatie 

  -Recht van toegang, verbetering en eventueel vernietiging van de gegevens. 

Ook wordt voorzien in een minimum bescherming voor de klokkenluider tegen vergeldings-

maatregelen en een bescherming voor het subject van de melding tegen valse beschuldigingen 

zoals eerder beschreven
269

 . 

In de praktijk moet het zeker haalbaar zijn een dergelijk kader op te stellen. Het is de facto 

een deel van het advies van 1 februari 2006 van de Groep Gegevensbescherming artikel 29 

dat in een regelgevend kader wordt gegoten. Aangezien deze groep bestaat uit een verant-

woordelijke van de nationale toezichthoudende overheid van iedere lidstaat, bestaat er binnen 

de lidstaten al een zekere consensus over de bovenstaande regels en lijkt de vaststelling van 

deze regels niet al te veel problemen te zullen opleveren. 

                                                             

269 Supra 3.B.5. 
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2. EUROPESE SAMENWERKINGSPROCEDURE 

Als tweede stap wordt, naar het voorbeeld van de Europese samenwerkingsprocedure voor 

gegevenstransfer naar derde landen, een Europese samenwerkingsprocedure opgestart voor 

klokkenluidersregelingen
270

. Hierbij dient een onderneming een bindende ondernemingscode 

op te stellen. Indien deze voldoet aan de vastgestelde regels, dan komt de ondernemingscode 

in aanmerking voor een goedkeuring voor nationale implementering. 

In de praktijk moet de onderneming haar bindende ondernemingscode (met hierin haar klok-

kenluidersregeling) indienen bij de Groep Gegevensbescherming Artikel 29. Deze beoordeelt 

de voorgestelde regeling m.b.t. de bovenstaande criteria en maakt haar opmerkingen over aan 

de verschillende lidstaten. Deze nationale toezichthoudende autoriteiten vellen vervolgens 

hun oordeel en maken dit over aan de onderneming. Doordat de basisregels reeds vastgelegd 

zijn, hebben de ondernemingen een relatief grote zekerheid dat hun ondernemingscode goed-

gekeurd zal worden. 

Idealiter wordt de samenwerkingsprocedure m.b.t. de gegevenstransfer naar derde landen, 

geïntegreerd in deze procedure. 

 

3. EUROPESE MUTUAL RECOGNITION-PROCEDURE 

Als derde stap wordt een mutual recognition-procedure opgestart. Op basis van deze procedu-

re kunnen ondernemingen via een goedkeuring door de Groep Gegevensbescherming Artikel 

29 voor alle leden van de mutual recognition-groep een goedkeuring verkrijgen voor de im-

plementering in de ondernemingen in de onderscheiden lidstaten. De onderneming dient haar 

bindende ondernemingscode in bij de Groep. Wanneer deze haar goedkeuring verleent, geldt 

deze goedkeuring voor alle leden van de mutual recognition-groep. De lidstaten die geen lid 

zijn verkrijgen nog steeds de opmerkingen van de Groep waarop zij zelf overgaan tot een be-

slissing. 

Een dergelijke procedure zou de rechtszekerheid voor de ondernemingen in de praktijk erg 

vergroten. 

                                                             

270 Werkdocument 107 nr. 05/EN, 14 april 2005 betreffende een samenwerkingsprocedure voor het uitbren-

gen van een gemeenschappelijk standpunt over de geschiktheid van de waarborgen geboden door de bin-

dende ondernemingscodes, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp107_en.pdf 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp107_en.pdf
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E) STRATEGIEËN VOOR MULTINATIONALS 

Tot een Europese samenwerkingsprocedure of andere maatregelen genomen zijn, blijft het 

echter de vraag hoe ondernemingen in de praktijk hun klokkenluidersregelingen kunnen aan-

pakken en wat hierbij de voor-en nadelen zijn. Hieronder wordt hiervan kort een overzicht 

gegeven. 

 

1. GEEN EXTRATERRITORIALE WERKING VAN 301 SOX  

Een eerste mogelijke strategie vertrekt vanuit het standpunt dat afdeling 301(4) geen extrater-

ritoriale werking kent.  

Er zijn immers heel wat aanwijzingen dat de S.E.C. uitgaat van een extraterritoriale werking, 

maar aan de voorwaarde van een ‘affirmative intention of the Congress clearly expressed’ is 

niet voldaan
271

. Daarnaast wijzen sommige auteurs, waaronder DOWLING, op de niet-

extraterritoriale toepassing van afdeling 806 SOX
272

. 

Voordeel hiervan is dat de ondernemingen in de V.S. hun intern beleid volgens ‘Best Practi-

ces’ kunnen opstellen en hierbij zo ingrijpend te werk kunnen gaan als ze zelf believen. In 

Europa dienen ze dan enkel rekening te houden met de Europese en nationale regelgevingen, 

die bij wet geen interne meldsystemen opleggen. 

Deze aanpak kan ook heel nadelig blijken te zijn. Dat afdeling 301 SOX van het Congres 

geen expliciete extraterritoriale toepassing heeft meegekregen is in de praktijk niet van belang 

als de S.E.C. dit stilzwijgen op een andere manier interpreteert
273

. De S.E.C. beschikt name-

lijk over een verregaande handhavingsbevoegdheid m.b.t. SOX. Deze strategie is aldus niet 

ideaal. 

Daarnaast valt ook te betwijfelen of Amerikaanse ondernemingen zich tot deze strategie zou-

den aangetrokken voelen. De meeste Amerikaanse ondernemingen houden er wat corporate 

governance betreft een andere visie op na en voorzien in het algemeen in een zeer uitgebreide 

                                                             

271 Foley Bros., 336 U.S. at 285 geciteerd in Carnero v. Boston Scientific Corp. (Carnero II), 433 F.3d. 1,9 (1st 

Cir. 2006). 
272 D. DOWLING, “Sarbanes-Oxley Whistleblower Hotlines across Europe: Directions through the maze”, 42 

The Int’l Lawyer 2008, 1-50;  
273 Supra 1.B.1.B. 
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code of conduct, waarvoor strenge handhanvingsmechanismen voorzien zijn. Zij verkiezen 

dan ook dit intern beleid in Europa toe te passen, i.p.v. daar te voorzien in een andere, minder 

agressieve aanpak. 

 

2. EXTRATERRITORIALE WERKING VAN 301 SOX 

A) VERSCHILLENDE HOTLINES: ALLE LANDEN EEN EIGEN, SPECIFIEKE HOTLINE 

Wanneer men uitgaat van een extraterritoriale werking van afdeling 301 SOX kan men eerst 

en vooral kiezen voor de instelling van verschillende hotlines,  aangepast aan de nationale 

wetgeving van het land waar ze worden ingesteld. 

Men kan hierbij makkelijkheidshalve opteren voor een template voor Europa, in overeen-

stemming met de regels opgelegd door de Europese Unie
274

. Deze template kan men vervol-

gens aanpassen aan de nationale vereisten. Zo kan men voor Spanje en Portugal het meldsys-

teem aanpassen aan de vereisten van de nationale toezichthoudende overheden. 

Deze aanpak heeft als voordeel dat de Amerikaanse onderneming niet het risico loopt door de 

S.E.C. bestraft te worden wegens niet-uitvoering van de bepalingen van afdeling 301 van de 

Sarbanes-Oxley Act. Verder heeft ze zo ook de mogelijkheid minder verregaande bepalingen 

vast te stellen voor dochterondernemingen in bepaalde lidstaten, maar evengoed een even 

verregaand beleid in te voeren waar dit wel toegelaten wordt
275

. 

Nadelig zijn dan weer de kosten die gepaard gaan met het instellen van een verschillend sys-

teem in iedere lidstaat en de opvolging ervan. Daarnaast is het voor een grote onderneming 

verkieslijk één globaal beleid te voeren. Ze kan hier reeds gebruik maken van één externe 

gegevensverwerker, maar ze zal afhankelijk van de lidstaat waaruit de melding afkomstig, 

nog steeds verschillende behandelingen moeten voorzien. Dit is natuurlijk nefast voor de ge-

wenste uniformiteit van het intern beleid. 

  

                                                             

274 D. DOWLING, “Sarbanes-Oxley Whistleblower Hotlines across Europe: Directions through the maze”, 42 

The Int’l Lawyer 2008, 1-50. 
275 Bv. Verenigd Koninkrijk 
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B) TWEE HOTLINES: ÉÉN VOOR DE V.S., ÉÉN VOOR EUROPA 

De nadelen van de bovenstaande strategie kunnen gedeeltelijk vermeden worden door één 

hotline in te stellen voor de V.S. en één globale hotline voor Europa. Hierdoor kan in de V.S. 

nog steeds de ‘Best Practices’-doctrine worden gevolgd, terwijl Europa haar waarborgen kan 

behouden. Nadelig is dan weer dan hierbij geen aandacht besteed kan worden aan de specifie-

ke gevoeligheden van iedere lidstaat, hetgeen problemen kan opleveren bij de nationale gege-

vensbeschermingsautoriteiten. Ook vereist men in bepaalde lidstaten van deze laatste een 

goedkeuring voor de instelling ervan. 

C) EEN GLOBALE HOTLINE VOOR ZOWEL V.S. ALS EUROPA 

Door de instelling van één globale beleid, zowel voor de V.S. als Europa, maakt de onderne-

ming het zichzelf enigszins moeilijk. In de V.S. kan men immers niet langer de ‘Best Practi-

ce’-doctrine toepassen maar dienen er integendeel strenge waarborgen m.b.t. gegevensbe-

scherming ingebouwd te worden. In Europa bestaat dan weer het risico dat bepaalde onderde-

len van het intern beleid bij de nationale toezicthoudende overheden voor problemen gaan 

zorgen.  

Een globale hotline heeft echter als voordeel dat het de onderneming de mogelijkheid biedt 

een uniform beleid te voeren, met één externe gegevensverwerker die instaat voor de ont-

vangst en behandeling van de meldingen en die kan toezien op een onafhankelijke verwerking 

ervan. Op die manier kan de onderneming ook een correct beeld verwerven van haar onder-

neming wereldwijd zonder dat bepaalde regio’s door een eigen hotline de gewenste transpa-

rantie kunnen beperken.  

De onderneming dient zelf te onderzoeken welke argumenten voor haar het meeste doorwe-

gen. Hoewel de laatste strategie de voorkeur verdient omwille van de sterke waarborgen die 

geboden worden aan zowel de klokkenluider als het subject van de melding, is deze strategie 

nog niet zaligmakend aangezien er nog rekening moet gehouden worden met bepalingen van 

de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en arbeids- en vennootschapsrechtelijke bepa-

lingen. 

In afwachting van een uniform Europees beleid geniet de tweede strategie aldus de voorkeur. 

Hierbij hebben ondernemingen immers de grootste rechtszekerheid wat toelaatbaarheid be-

treft. 
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SLOT 

Klokkenluidersregelingen zijn sinds jaar en dag ingeburgerd in de V.S. als onderdeel van een 

corporate governance-beleid. Sinds de Sarbanes-Oxley Act van 2002 moeten zij verplicht 

worden ingevoerd in beursgenoteerde ondernemingen, hetgeen aanleiding gaf tot de vraag of 

deze verplichting ook in Europa van toepassing is en indien dit het geval is, of de verschillen-

de regelgevingen hierbij wel verenigbaar zijn. 

Beide vragen kunnen positief beantwoord worden.  

Hoewel de rechtspraak m.b.t. de extraterritoriale toepassing van afdeling 301 SOX nog steeds 

geen uitsluitsel heeft gebracht, kunnen we o.g.v. mededelingen van de S.E.C -de handhaver 

van de toepasselijke bepalingen- toch uitgaan van een extraterritoriale werking van afdeling 

301 van de Sarbanes-Oxley Act.  

Ook de verenigbaarheid van de toepasselijke regelgeving blijkt geen probleem te vormen. De 

V.S. en Europa hebben m.b.t. deze materie een erg verschillende achtergrond, maar net dit 

heeft mogelijks voor de verenigbaarheid ervan gezorgd. Immers, waar de V.S. voorziet in 

beschermingsmaatregelen voor de klokkenluider en hierbij het subject van de melding in de 

kou laat staan, is dit in Europa bijna het omgekeerde. Hier dienen verplicht sterke waarborgen 

te worden ingebouwd ter bescherming van het subject van de melding, terwijl slecht zelden 

bescherming wordt voorzien voor de klokkenluider. Dit zorgt ervoor dat de verschillende 

soorten regelgevingen elkaar als het ware aanvullen en samen voor een uitgebreide bescher-

ming van alle partijen zorgen. 

Dit is duidelijk zichtbaar bij de ideale globale klokkenluidersregeling. Deze is de facto sa-

mengesteld uit de bepalingen die de belangen van de onderneming, de klokkenluider en het 

subject beschermen. Zo wordt een regeling gecreëerd waarbij de onderlinge belangen in 

evenwicht zijn, wat een noodzakelijke vereiste is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, 

maar vooral een absolute vereiste is om een rechtvaardige klokkenluidersregeling te creëren. 

Niettegenstaande dat de toepasselijke regelgevingen complementair zijn, blijken er in de prak-

tijk toch problemen op te duiken, vooral door toedoen van nationale gegevensbeschermings-

autoriteiten van Europese lidstaten wiens adviezen in het overgrote deel van de gevallen niet 

bindend zijn, maar toch een zeker gezag genieten. Om dit probleem te verhelpen dient er op 

Europees niveau geopteerd te worden voor een bindende regelgeving met basisbepalingen 
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rond klokkenluidersregelingen.  Hierdoor wordt het voor ondernemingen veel makkelijker 

zich van conformiteit te verzekeren. Idealiter wordt hierbij ook een samenwerkingsprocedure 

voorzien, op grond waarvan ondernemingen via één gemakkelijke rocedure zekerheid kunnen 

verkrijgen over deze conformiteit. 

Dat Europa klaar is voor zo’n procedure hebben de verschillende initiatieven op Europees 

niveau van het afgelopen decennium uitgewezen. Daarnaast zijn er ook in de lidstaten meer 

nationale adviezen tot standgekomen. De laatste twee jaren blijkt er echter een nieuwe ten-

dens te zijn onstaan, die pleit voor een nog sterkere gegevensbescherming, zoals de adviezen 

van Spanje en Portugal en de Dassault Systems-rechtspraak in Frankrijk aantoonde. 

Met het oog op het belang dat wereldwijd aan corporate governance wordt gehecht en de 

nood van ondernemingen om een globaal beleid te implementeren dient Europa dus snel actie 

te ondernemen, vooraleer de Europese lidstaten allen zelf hun beleid gaan vastleggen en 

hiermee de verenigbaarheid die er momenteel bestaat, op de helling zetten.   
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