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DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET 
DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 
oktober 19951, 

Gelet op artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder c), en lid 3, van deze richtlijn, 

Gelet op het reglement van de Groep en met name op de artikelen 12 en 14 daarvan, 

HEEFT HET VOLGENDE ADVIES GOEDGEKEURD: 

I. INLEIDING   

Dit advies wil een richtsnoer verschaffen voor de toepassing van interne 
klokkenluidersregelingen volgens de in Richtlijn 95/46/EG2 neergelegde 
gegevensbeschermingsregels.  

Het aantal in 2005 door de invoering van klokkenluidersregelingen in Europa aan de orde 
gestelde vragen, betreffende onder andere het aspect van de gegevensbescherming, toont 
aan dat de ontwikkeling van de praktijk in alle EU-lidstaten met de nodige moeilijkheden 
gepaard kan gaan. Die moeilijkheden komen grotendeels voort uit culturele verschillen, 
die op hun beurt berusten op sociale en/of historische gronden die niet mogen worden 
genegeerd noch van tafel geveegd. 

De Groep geeft zich er rekenschap van dat de moeilijkheden voor een stuk samenhangen 
met het zeer uiteenlopende karakter van de zaken die via interne 
klokkenluidersregelingen worden gerapporteerd. De Groep is zich er eveneens van 
bewust dat de arbeidsrechtelijke aspecten van klokkenluidersregelingen in sommige EU-
lidstaten specifieke problemen doen rijzen, en dat dienaangaande werkzaamheden aan de 
gang zijn die nader dienen te worden gevolgd. De Groep moet er voorts rekening mee 
houden dat het functioneren van klokkenluidersregelingen, hoewel hierover in de 
meerderheid van de gevallen geen specifieke wet- of regelgeving bestaat, in bepaalde 
lidstaten bij wet is geregeld.   

De Groep acht het in dit stadium dan ook voorbarig om een definitief advies over het 
klokkenluiden in het algemeen uit te brengen. In het kader van de goedkeuring van dit 
advies is besloten om die aangelegenheden te behandelen waarvoor de behoefte aan een 
EU-richtsnoer het meest urgent is. Om deze en elders in het document vermelde redenen 
is de draagwijdte van dit advies beperkt tot de toepassing van de EU-
gegevensbeschermingsregels op in de sfeer van boekhouding, interne boekhoudcontrole, 
audit, corruptiebestrijding en bancaire en financiële criminaliteit geldende interne 
klokkenluidersregelingen.  

                                                 
1  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31, te vinden op: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/law_en.htm 
2  Rekening houdend met de specifieke opdracht van de Groep betreft dit werkdocument geen andere 

juridische – voornamelijk arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke – kwesties waartoe 
klokkenluidersregelingen aanleiding kunnen geven. 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/law_en.htm
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De Groep heeft dit advies goedgekeurd in het volle besef dat men zich nader zal moeten 
beraden op de verenigbaarheid met de EU-gegevensbeschermingsregels van interne 
klokkenluidersregelingen op andere dan de bovengenoemde gebieden, bijvoorbeeld in de 
sfeer van personeelsbeleid, gezondheid en veiligheid van werknemers, milieuschade en 
-bedreigingen, en diverse inbreuken. De Groep zal de problematiek in de komende 
maanden verder blijven onderzoeken om te bepalen of er ook op die gebieden een EU-
richtsnoer nodig is en zal in voorkomend geval de in dit document uiteengezette 
beginselen completeren of bijstellen in een ander document. 

II. MOTIVATIE VAN DE BEPERKING INZAKE DE WERKINGSSFEER VAN DIT ADVIES 

In 2002 keurde het Amerikaanse Congres naar aanleiding van diverse financiële 
schandelen in het bedrijfsleven de Sarbanes-Oxley Act (SOX) goed.  

Volgens SOX moeten aan een effectenbeurs in de VS genoteerde Amerikaanse 
ondernemingen die publiek eigendom zijn, hun in de EU gevestigde dochters en niet-
Amerikaanse ondernemingen in het kader van hun auditcommissie procedures instellen 
"for the receipt, retention and treatment of complaints received by the issuer regarding 
accounting, internal accounting controls or auditing matters; and the confidential, 
anonymous submission by employees of the issuer of concerns regarding questionable 
accounting or auditing matters”3. §806 SOX regelt de bescherming van werknemers van 
beursgenoteerde ondernemingen die het bewijs van fraude aanbrengen tegen represailles 
of sancties wegens het gebruik van de rapporteringsfaciliteit4. In de VS is de Securities 
and Exchange Commission (SEC) de bevoegde autoriteit voor het toezicht op de 
naleving van de SOX. 

De bovenbedoelde bepalingen zijn verwerkt in de reglementen van de Nasdaq5 en de 
New York Stock Exchange (NYSE)6. Aan de Nasdaq of NYSE genoteerde 
ondernemingen moeten jaarlijks aan de respectieve beurzen verklaren dat hun rekeningen 
juist zijn. Dit proces houdt in dat ondernemingen moeten kunnen aantonen dat zij aan 
een aantal verplichtingen, onder andere inzake klokkenluidersregelingen, voldoen. 

Ondernemingen die niet in orde zijn met laatstgenoemd voorschrift, stellen zich bloot aan 
zware sancties en boetes van Nasdaq, NYSE of SEC. Als gevolg van de onzekerheid 
over de verenigbaarheid van de klokkenluidersregelingen met de EU-
gegevensbeschermingsregels riskeren de betrokken ondernemingen twee keer 
gesanctioneerd te worden: door de EU-gegevensbeschermingsautoriteiten in geval van 
niet-nakoming van de Europese regels én door de Amerikaanse autoriteiten in geval van 
niet-nakoming van de Amerikaanse regels. 

                                                 
3  Sarbanes-Oxley Act, §301(4).  
4  De Sarbanes-Oxley Act, §406, en in het bijzonder de reglementen van de belangrijkste Amerikaanse 

beursinstellingen (NASDAQ, NYSE) bepalen tevens dat de beursgenoteerde ondernemingen met 
betrekking tot de boekhouding, de verslaggeving en de controle een "ethische gedragscode" voor 
financiële topfunctionarissen en bestuurders moeten invoeren die de nodige mechanismen omvat om 
de toepassing ervan te garanderen.  

5  Regel 4350 (D) (3) betreffende de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditcommissie. 
6  New York Stock Exchange (NYSE), §303A.06 betreffende de auditcommissie. 
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De toepassing van sommige SOX-bepalingen op Europese dochters van Amerikaanse 
ondernemingen en op in de VS genoteerde Europese ondernemingen wordt momenteel 
door het Amerikaanse gerecht onderzocht7. Hoewel het dus helemaal niet zeker is dat 
alle SOX-bepalingen gelden voor in Europa gevestigde ondernemingen, willen 
ondernemingen die op basis van duidelijke extraterritoriale bepalingen van de wet aan 
SOX onderworpen zijn, ook aan de specifieke klokkenluidersbepalingen van SOX 
voldoen. 

Vanwege het risico op sancties voor EU-ondernemingen heeft de Groep artikel 29 
geoordeeld haar werkzaamheden in de eerste plaats te moeten toespitsen op 
klokkenluidersregelingen die zijn ingesteld voor het rapporteren van vermeende 
onregelmatigheden in de sfeer van boekhouding, interne boekhoudcontrole en auditing, 
als bedoeld in de Sarbanes-oxley Act, en op de hierna vermelde aanverwante 
aangelegenheden. De Groep streeft ernaar aldus bij te dragen tot rechtszekerheid voor 
ondernemingen die zowel aan de EU-gegevensbeschermingsregels als aan SOX 
onderworpen zijn. 

III. BIJZONDERE NADRUK IN DE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS OP DE 
BESCHERMING VAN PERSONEN TEGEN WIE VIA EEN KLOKKENLUIDERSREGELING EEN 
KLACHT WORDT INGEDIEND 

Interne klokkenluidersregelingen vinden gewoonlijk hun oorsprong in het streven van 
ondernemingen naar de toepassing van de beginselen van corporate governance in hun 
dagelijkse bedrijfsvoering. Zij vormen een specifiek, aanvullend kanaal waarlangs 
werknemers binnen de onderneming onregelmatigheden kunnen rapporteren, naast de 
gewone informatie- en rapporteringskanalen van de organisatie, zoals de 
werknemersvertegenwoordigers, de onmiddellijke superieuren, 
kwaliteitsbewakingsfunctionarissen of interne auditors, wier taak er uitgerekend in 
bestaat dergelijke onregelmatigheden te rapporteren. Het klokkenluiden moet worden 
beschouwd als een aanvulling op en niet als een substituut voor het managen van een 
organisatie. 

De Groep benadrukt dat klokkenluidersregelingen in overeenstemming met de EU-
gegevensbeschermingsregels moeten zijn. In de meeste gevallen zal daarbij immers 
sprake zijn van het verwerken van persoonsgegevens (d.w.z. het verzamelen, vastleggen, 
bewaren, verspreiden en vernietigen van gegevens betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon), zodat de gegevensbeschermingsregels van 
toepassing zijn. 

Die toepasselijkheid heeft een aantal gevolgen voor de inrichting en het beheer van 
klokkenluidersregelingen. Verderop in dit document (zie § IV) wordt uitvoerig 
stilgestaan bij die gevolgen. 

                                                 
7  Het Amerikaanse Court of Appeals (1st Circuit) besliste op 5 januari 2006 dat de SOX-bepalingen 

inzake de bescherming van klokkenluiders niet van toepassing zijn op buitenlandse staatsburgers die 
buiten de VS werkzaam zijn voor buitenlandse dochters van ondernemingen die gehouden zijn tot 
naleving van de overige SOX-bepalingen. 
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De Groep vestigt er de aandacht op dat de bestaande regels en richtsnoeren inzake 
klokkenluiden in het bijzonder de bescherming regelen van degene die gebruik maakt 
van de regeling ("de klokkenluider"), maar dat nergens uitdrukkelijk de bescherming 
wordt geregeld van de persoon tegen wie de klacht is gericht, in het bijzonder wat de 
verwerking van zijn of haar persoonsgegevens betreft. Elke persoon, zelfs al is hij het 
voorwerp van een klacht, heeft recht op de bescherming die hem door Richtlijn 95/46/EG 
en de overeenkomstige bepalingen van het nationale recht wordt geboden. 

Toepassing van de EU-gegevensbeschermingsregels op klokkenluidersregelingen 
impliceert dat nauwlettend wordt toegezien op de bescherming van de persoon tegen wie 
in een klacht beschuldigingen worden geuit. De Groep wijst er in dit verband op dat 
klokkenluidersregelingen een ernstig risico inhouden dat de betrokkene binnen de 
organisatie waartoe hij of zij behoort, slachtoffer wordt van stigmatisering. Het risico is 
reëel dat zulks gebeurt nog voordat de betrokkene er weet van heeft dat tegen hem/haar 
een klacht is ingediend en voordat de gegrondheid van de gerapporteerde feiten is 
onderzocht.  

De Groep is van oordeel dat een correcte toepassing van de gegevensbeschermingsregels 
op klokkenluidersregelingen dat risico kan helpen beperken en zeker niet tot uitholling 
van het beoogde doel van die regelingen leidt, maar integendeel de werking ervan ten 
goede zal komen.  

IV. BEOORDELING VAN DE VERENIGBAARHEID VAN KLOKKENLUIDERSREGELINGEN 
MET DE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS 

Met het oog op de toepassing van de gegevensbeschermingsregels op 
klokkenluidersregelingen dienen de volgende aspecten te worden onderzocht: (1) de 
toelaatbaarheid van klokkenluidersregelingen; (2) de beginselen van kwaliteit van de 
gegevens en proportionaliteit; (3) de verstrekking van duidelijke en volledige informatie 
over de regeling; (4) de rechten van de aangeklaagde persoon; (5) de veiligheid van de 
verwerking; (6) het beheer van interne klokkenluidersregelingen; (7) vraagstukken in 
verband met internationale gegevensdoorgifte; (8) verplichtingen inzake kennisgeving en 
voorafgaande verificatie. 

1. Toelaatbaarheid van klokkenluidersregelingen (art. 7 van Richtlijn 95/46/EG) 

Opdat een klokkenluidersregeling wettig zou zijn, moet de verwerking van 
persoonsgegevens toelaatbaar zijn en voldoen aan één van de voorwaarden van artikel 7 
van de gegevensbeschermingsrichtlijn.  

Bij de huidige stand der dingen lijken de volgende twee redenen in dit verband relevant: 
de instelling van een klokkenluidersregeling is noodzakelijk om een wettelijke 
verplichting na te komen (art. 7, onder c)) of voor de behartiging van het 
gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van de 
derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt (art. 7, onder f))8. 

                                                 
8  Ondernemingen dienen er rekening mee te houden dat in sommige lidstaten aan nog andere 

voorwaarden moet zijn voldaan om gegevens betreffende vermoedelijk strafbare feiten wettig te 
kunnen verwerken (zie verderop, § IV, punt 8). 
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i) Instelling van een klokkenluidersregeling is noodzakelijk om een wettelijke 
verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke 
onderworpen is (art. 7, onder c)) 

Het rapporteringssysteem moet zijn opgezet om een wettelijke verplichting van de 
Gemeenschap of de lidstaat na te komen, meer in het bijzonder een wettelijke 
verplichting om op welbepaalde gebieden interne controleprocedures in te stellen.  

Momenteel geldt een dergelijke verplichting in de meeste EU-lidstaten bijvoorbeeld voor 
de banksector, waar door de overheid is besloten om met name voor de 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen de interne controle te verscherpen.  

Een soortgelijke wettelijke verplichting om strengere controlemechanismen in te voeren, 
bestaat eveneens op het gebied van de strijd tegen corruptie, meer bepaald als gevolg van 
de omzetting in nationaal recht van het OESO-Verdrag van 17 december 1997 inzake 
bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke 
transacties. 

Een verplichting uit hoofde van buitenlandse wettelijke of reglementaire bepalingen om 
een rapporteringssysteem tot stand te brengen, geldt daarentegen niet als een wettelijke 
verplichting die de verwerking van gegevens in de EU toelaatbaar maakt. Elke andere 
interpretatie zou het voor derde wet- en regelgevers gemakkelijk maken om de in 
Richtlijn 95/46/EG neergelegde EU-regels te omzeilen. Dit betekent dat de SOX-
klokkenluidersbepalingen niet als rechtvaardigingsgrond voor gegevensverwerking 
conform artikel 7, onder c), kunnen worden beschouwd.  

Het is evenwel mogelijk dat in sommige EU-lidstaten klokkenluidersregelingen moeten 
worden ingesteld ter nakoming van nationale wettelijke verplichtingen die dezelfde 
gebieden bestrijken als SOX9. In andere lidstaten waar geen dergelijke wettelijke 
verplichtingen bestaan, kan hetzelfde resultaat worden bereikt op basis van artikel 7, 
onder f). 

ii) Instelling van een klokkenluidersregeling is noodzakelijk voor de behartiging van het 
gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke (art. 7, onder 
f)) 

De instelling van een klokkenluidersregeling kan noodzakelijk worden geacht voor de 
behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt (art. 7, onder 
f)). Deze reden kan slechts worden aanvaard mits "het belang of de fundamentele rechten 
en vrijheden van de betrokkene […] niet prevaleren". 

                                                 
9  De Nederlandse corporate governance code van 9.12.2003, § II, punt 1.6. 
 De Spaanse concept-corporate governance code voor beursgenoteerde ondernemingen, hoofdstuk IV, 

punt 67(1)d). Deze code moet nog door de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit worden 
onderzocht.  
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Belangrijke internationale organisaties, waaronder de EU10 en de OESO11, hebben het 
belang van de beginselen van good corporate governance voor een goede werking van de 
organisatie erkend. De binnen die organisaties ontwikkelde beginselen of richtsnoeren 
zijn gericht op het vergroten van de transparantie, het stimuleren van deugdelijke 
financiële en boekhoudkundige praktijken en bijgevolg op het beter beschermen van de 
aandeelhoudersbelangen en het vergroten van de financiële stabiliteit van de markten. Zij 
houden in het bijzonder een erkenning in van het belang dat organisaties hebben bij 
adequate procedures voor werknemers om onregelmatigheden en dubieuze boekhoud- of 
auditpraktijken aan de directie of de auditcommissie te rapporteren. Deze procedures 
moeten waarborgen dat de gerapporteerde feiten naar behoren en onafhankelijk worden 
onderzocht, wat een doelmatige selectie van de bij het beheer van de regeling betrokken 
personen omvat, en dat passende vervolgmaatregelen worden getroffen.  

Voorts moet de bescherming van klokkenluiders afdoende worden geregeld en moeten er 
voldoende garanties zijn ingebouwd om represailles (discriminatie of tuchtmaatregelen) 
tegen klokkenluiders te verhinderen12. 

Het veilig stellen van de financiële stabiliteit van de internationale financiële markten, en 
in het bijzonder het voorkomen van fraude en onregelmatigheden in de sfeer van 
boekhouding, interne boekhoudcontrole, auditing, en het bestrijden van omkoping, 
bancaire en financiële criminaliteit en handel met voorkennis lijken te moeten worden 
beschouwd als een gerechtvaardigd belang van de werkgever dat op de betrokken 
gebieden de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een 
klokkenluidersregeling toelaatbaar maakt. Elke onderneming in publiek eigendom, in het 
bijzonder beursgenoteerde, behoort ervoor te zorgen dat rapporteringen van verdachte 
boekhoudkundige verrichtingen of van gebrekkige controles van de rekeningen, die van 
invloed kunnen zijn op de financiële staten van een onderneming en haar financiële 
stabiliteit, en zodoende de belangen van de aandeelhouders aangaan, daadwerkelijk het 
bestuur bereiken en een passend gevolg krijgen.  

De Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act kan tegen die achtergrond worden gezien als één 
van de intitiatieven om de stabiliteit van de financiële markten en de bescherming van de 
rechtmatige aandeelhoudersbelangen te vrijwaren door regels vast te leggen die moeten 
garanderen dat ondernemingen volgens de beginselen van corporate governance worden 
geleid.  

Om deze redenen is de Groep van oordeel dat in de lidstaten waar de instelling van 
klokkenluidersregelingen in de sfeer van boekhouding, interne boekhoudcontrole, 
auditing en bestrijding van omkoping, bancaire en financiële criminaliteit geen wettelijke 
verplichting is, de voor de verwerking verantwoordelijken er een gerechtvaardigd belang 
bij hebben om dat toch te doen. 

                                                 
10  Europese Gemeenschap:  Aanbeveling van de Commissie van 15 februari 2005 betreffende de taak 

van niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders of commissarissen van beursgenoteerde 
ondernemingen en betreffende de comités van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen 
(PB L 52 van 25.2.2005, blz. 51).) 

11  OESO: OECD Principles of Corporate Governance, 2004, deel 1, § IV. 
12  Zie b.v. de Britse Public Interest Disclosure Act van 1998.  
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Overeenkomstig artikel 7, onder f), moeten het belang dat met de verwerking van 
persoonsgegevens wordt gediend en de fundamentele rechten van de betrokkene daarbij 
echter in balans zijn. Om uit te maken of dat het geval is, moet ook rekening worden 
gehouden met zulke aspecten als proportionaliteit, subsidiariteit, de ernst van de 
vermeende onregelmatigheden die gerapporteerd kunnen worden en de gevolgen voor de 
betrokkenen. Ook adequate beschermende maatregelen maken deel uit van dit evenwicht. 
Met name artikel 14 van Richtlijn 95/46/EG kent de betrokkene het recht toe zich, in de 
gevallen waarin de gegevensverwerking plaatsvindt op grond van artikel 7, onder f), om 
zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen ertegen te verzetten dat hem betreffende 
gegevens worden verwerkt. Deze aspecten worden hieronder successievelijk besproken. 

2. Toepassing van de beginselen van kwaliteit en proportionaliteit van gegevens 
(art. 6 van de gegevensbeschermingsrichtlijn) 

Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG moeten de persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig 
worden verwerkt13, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verkregen en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die 
onverenigbaar is met die doeleinden14. Bovendien moeten de persoonsgegevens 
toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden 
waarvoor zij worden verzameld en/of verder verwerkt15. Al deze regels samen worden 
soms ook wel het "proportionaliteitsbeginsel" genoemd. Tot slot moeten alle redelijke 
maatregelen worden getroffen om de gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn, uit 
te wissen of te corrigeren16. De toepassing van deze fundamentele 
gegevensbeschermingsregels heeft een aantal gevolgen voor de rapportering door de 
werknemers van een organisatie en voor de verwerking daarvan door de organisatie. 
Hierna wordt nader op deze gevolgen ingegaan. 

i) Eventuele beperking van het aantal personen dat vermeende onregelmatigheden mag 
rapporteren via een klokkenluidersregeling 

Het proportionaliteitsbeginsel indachtig, verdient het volgens de Groep aanbeveling dat 
voor een klokkenluidersregeling verantwoordelijke ondernemingen zorgvuldig nagaan of 
er een beperking dient te worden ingesteld van het aantal in het kader daarvan tot 
rapportering van vermeende onregelmatigheden bevoegde personen, in het bijzonder 
rekening houdende met de ernst van die onregelmatigheden. In sommige gevallen echter, 
kunnen de categorieën van bevoegde personeelsleden alle werknemers omvatten die 
actief zijn op een gebied waarop dit advies betrekking heeft.  

Volgens de Groep spelen de specifieke omstandigheden van elk geval een 
doorslaggevende rol. Om die reden schrijft de Groep op dit punt geen regels voor en 
wordt het aan de voor de gegevens verantwoordelijke instanties overgelaten, eventueel 
met toetsing door de bevoegde autoriteiten, om te bepalen of de bovenbedoelde 
beperkingen in de specifieke omstandigheden passend worden geacht.  

                                                 
13  Artikel 6, lid 1, onder a), van Richtlijn 95/46/EG. 
14  Artikel 6, lid 1, onder b), van Richtlijn 95/46/EG. 
15  Artikel 6, lid 1, onder c), van Richtlijn 95/46/EG. 
16  Artikel 6, lid 1, onder d), van Richtlijn 95/46/EG. 
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ii) Eventuele beperking van het aantal personen tegen wie een klacht kan worden 
ingediend via een klokkenluidersregeling 

Het proportionaliteitsbeginsel indachtig, verdient het volgens de Groep aanbeveling dat 
voor een klokkenluidersregeling verantwoordelijke ondernemingen zorgvuldig nagaan of 
er een beperking dient te worden ingesteld wat betreft het aantal personen tegen wie via 
de regeling een klacht kan worden ingediend, in het bijzonder rekening houdende met de 
ernst van die onregelmatigheden.  In sommige gevallen echter, kunnen de categorieën 
van betrokken personeelsleden alle werknemers omvatten die actief zijn op een gebied 
waarop dit advies betrekking heeft.  

Volgens de Groep spelen de specifieke omstandigheden van elk geval een 
doorslaggevende rol. Om die reden schrijft de Groep op dit punt geen regels voor en 
wordt het aan de voor de gegevens verantwoordelijke instanties overgelaten, eventueel 
met toetsing door de bevoegde autoriteiten, om te bepalen of de bovenbedoelde 
beperkingen in de specifieke omstandigheden passend worden geacht.  

iii) Geïdentificeerde, vertrouwelijke rapportering verkieslijker dan anonieme meldingen 

De vraag of de rapportering in het kader van klokkenluidersregelingen anoniem dan wel 
openlijk (d.w.z. met kennis van de identiteit van de melder en confidentieel) moet 
verlopen, verdient bijzondere aandacht.  

Een anonieme procedure is wellicht zowel voor de klokkenluider als voor de organisatie 
niet de beste oplossing, om diverse redenen:  

- anonimiteit verschaft geen zekerheid dat de identiteit van de melder niet wordt 
achterhaald;  

- de onmogelijkheid om follow-upvragen te stellen bemoeilijkt het onderzoek van 
de gemelde feiten;  

- de bescherming van de klokkenluider tegen represailles, in het bijzonder als zij 
bij wet geregeld is17, kan gemakkelijker worden georganiseerd als de meldingen 
openlijk gebeuren;  

- anonieme meldingen kunnen de aandacht concentreren op de klokkenluider, en 
leiden tot de verdenking dat hij/zij met kwade bedoelingen handelt;  

- het risico bestaat dat zich binnen de organisatie een cultuur van anonieme 
rancuneuze beschuldigingen ontwikkelt; 

- als werknemers ervaren dat op elk moment een anonieme klacht tegen hen kan 
worden ingediend, kan dat het werkklimaat in de organisatie verslechteren.  

 
Vanuit het oogpunt van de gegevensbeschermingsregels doet zich met anonieme 
meldingen het specifieke probleem voor dat persoonsgegevens eerlijk moeten zijn 
verkregen (één van de fundamentele voorwaarden). Opdat aan deze voorwaarde zou zijn 
voldaan, moeten de rapporteringen in het kader van klokkenluidersregelingen volgens de 
Groep altijd geïdentificeerd zijn. 

                                                 
17  Zoals door de Britse Public Interest Disclosure Act. 
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De Groep is zich er echter van bewust dat wellicht niet alle klokkenluiders in een positie 
verkeren of er psychologisch toe bereid zijn om op een geïdentificeerde wijze te 
rapporteren. De Groep is zich er eveneens van bewust dat anonieme klachten een realiteit 
zijn binnen ondernemingen, ook en vooral wanneer een georganiseerde, vertrouwelijke 
klokkenluidersregeling ontbreekt, en dat deze realiteit niet kan worden genegeerd. Om 
die reden vindt de Groep dat anonieme meldingen via de regeling en op grond daarvan 
genomen vervolgmaatregelen mogelijk zijn, mits het om uitzonderingen gaat en de 
navolgende voorwaarden worden gerespecteerd. 

De opzet van klokkenluidersregelingen mag volgens de Groep anonieme meldingen niet 
verheffen tot regel. Met name behoort de mogelijkheid om binnen de regeling anonieme 
meldingen te doen door ondernemingen niet nadrukkelijk onder de aandacht te worden 
gebracht. Omdat klokkenluidersregelingen behoren te waarborgen dat de identiteit van de 
klokkenluider vertrouwelijk blijft, moeten personen die iets willen melden er juist op 
kunnen rekenen dat zij geen nadelige gevolgen van hun initiatief zullen ondervinden. 
Daarom moeten klokkenluiders er bij het eerste contact met de regeling van in kennis 
worden gesteld dat hun identiteit in alle fasen van de procedure vertrouwelijk blijft en 
vooral niet zal worden meegedeeld aan derden – niet aan de aangeklaagde persoon noch 
aan hun onmiddellijke superieuren. Mocht de melder desondanks anoniem wensen te 
blijven, dan zal de melding toch worden aanvaard. Anderzijds dienen klokkenluiders 
erop te worden geattendeerd dat het noodzakelijk kan zijn hun identiteit mee te delen aan 
personen die bevoegd zijn voor verder onderzoek of gerechtelijke procedures die worden 
ingesteld ten vervolge op de behandeling in het kader van de klokkenluidersregeling.  

Anonieme meldingen dienen met de nodige omzichtigheid te worden behandeld. Dit 
houdt onder andere in dat degene die de melding in eerste instantie in ontvangst neemt, 
nagaat of deze ontvankelijk is en voor behandeling in het kader van de regeling in 
aanmerking komt. Voorts kan de vraag worden gesteld of anonieme meldingen niet 
sneller in behandeling genomen en onderzocht moeten worden dan vertrouwelijke 
rapporteringen vanwege het risico van misbruik. Die bijzondere aanpak betekent echter 
niet dat anonieme meldingen minder volledig en grondig mogen worden behandeld dan 
openlijke rapporteringen. 

iv) Proportionaliteit en nauwkeurigheid van de verkregen en verwerkte gegevens 

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) en c) van de gegevensbeschermingsrichtlijn 
moeten de persoonsgegevens worden verkregen voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, en mogen zij niet bovenmatig zijn gelet op 
de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt. 

Vermits het doel van de regeling erin bestaat een goede corporate governance te 
garanderen, mogen alleen gegevens worden verzameld en verwerkt die daarvoor nodig 
zijn. Ondernemingen die een regeling instellen, dienen de ontvankelijke informatie 
duidelijk af te bakenen door te bepalen dat deze uitsluitend betrekking heeft op de 
boekhouding, interne boekhoudcontroles, auditing en de bestrijding van omkoping en 
bancaire en financiële criminaliteit. Er wordt terdege rekening mee gehouden dat in 
sommige landen bij wet uitdrukkelijk is voorzien in klokkenluidersregelingen voor 
andere categorieën ernstige strafbare feiten waarvan openbaarmaking in het algemeen 
belang is18, maar die categorieën vallen buiten het bestek van dit advies. In andere landen 
                                                 
18  Zie b.v. de Britse Public Interest Disclosure Act van 1998. 
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kan dat immers geen verplichting zijn. In het kader van de regeling mogen uitsluitend 
persoonsgegevens worden verwerkt die objectief gezien strikt noodzakelijk zijn om de 
juistheid van de aanklacht te controleren. Tevens moeten de klachtenmeldingen 
gescheiden worden gehouden van andere persoonsgegevens.  

Wanneer via een klokkenluidersregeling gemelde feiten buiten de werkingssfeer ervan 
vallen, kunnen zij worden doorgegeven aan de bevoegde instanties van de 
onderneming/organisatie als de vitale belangen van de betrokkene of de morele integriteit 
van werknemers in het geding zijn of wanneer er krachtens de nationale wetgeving een 
verplichting geldt om de informatie mee te delen aan de voor strafvervolging bevoegde 
openbare lichamen of autoriteiten.  

v) Naleving van strikte gegevensbewaartermijnen 

Richtlijn 95/46/EG bepaalt dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan 
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden 
verzameld of vervolgens worden verwerkt. Dit is een cruciale voorwaarde opdat aan het 
beginsel van proportionaliteit van de verwerking van persoonsgegevens zou zijn voldaan.   

In het kader van een klokkenluidersregeling verwerkte persoonsgegevens moeten na 
voltooiing van het onderzoek van de ten laste gelegde feiten zo spoedig mogelijk worden 
gewist, gewoonlijk binnen twee maanden.  

Er zullen andere termijnen gelden wanneer er gerechtelijke procedures of 
tuchtmaatregelen worden ingeleid tegen de aangeklaagde, of tegen de klokkenluider in 
geval van valse verklaringen of lasterlijke aantijgingen. In die gevallen dienen de 
persoonsgegevens te worden bewaard totdat de betrokken procedures en de termijn om in 
beroep te gaan, ten einde zijn. De bewaringstermijnen worden door elke lidstaat bij wet 
vastgesteld. 

Persoonsgegevens betreffende door de bevoegde instantie ongegrond bevonden klachten 
dienen onmiddellijk te worden gewist.  

Voorts blijven de nationale regels inzake het opslaan van gegevens door ondernemingen 
van toepassing. Deze regels kunnen betrekking hebben op de toegang tot de opgeslagen 
gegevens en op de doeleinden waarvoor toegang is toegestaan, op de categorieën 
personen die toegang hebben tot de gegevens en op de vereiste veiligheidsmaatregelen.  

3. Verstrekking van duidelijke en volledige informatie over de regeling (art. 10 
van de gegevensbeschermingsrichtlijn) 

De verplichting om duidelijke en volledige informatie te verstrekken, houdt in dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke de betrokkene in kennis stelt van het bestaan, het 
doel en de werking van de regeling, de ontvangers van de gegevens en het recht voor de 
aangeklaagde persoon op toegang tot en rectificatie en vernietiging van de gegevens. 

De voor de verwerking verantwoordelijke dient eveneens te vermelden dat de identiteit 
van de klokkenluider in alle fasen van de procedure vertrouwelijk blijft en dat wie 
misbruik maakt van de regeling, zich blootstelt aan sancties. Omgekeerd kan worden 
meegedeeld dat wie te goeder trouw van de regeling gebruikt maakt, geen enkele sanctie 
behoeft te vrezen. 
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4. Rechten van de aangeklaagde persoon 

Het bij Richtlijn 95/46/EG ingestelde wettelijk kader voorziet nadrukkelijk in de 
bescherming van de persoon over wie gegevens worden verwerkt. Vanuit het oogpunt 
van gegevensbescherming moeten klokkenluidersregelingen zich derhalve toespitsen op 
de rechten van die persoon, zonder de rechten van de klokkenluider te schaden. Er dient 
een evenwicht tot stand te worden gebracht tussen de belangen en rechten van de 
verschillende betrokkenen, met inbegrip van het recht van de onderneming om de feiten 
te onderzoeken. 
i) Recht op informatie 

Overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 95/46/EG moeten personen ervan op de hoogte 
worden gebracht wanneer gegevens over hen zijn verkregen van een derde en niet bij hen 
persoonlijk. 

Elke door een klokkenluider aangeklaagde persoon moet door de persoon die voor de 
regeling verantwoordelijk is zo spoedig mogelijk na de registratie van de hem/haar 
betreffende gegevens worden geïnformeerd. Krachtens artikel 14 heeft hij/zij het recht 
om zich tegen de gegevensverwerking te verzetten als deze gebaseerd is op artikel 7, 
onder f). Het verzetrecht kan evenwel slechts worden uitgeoefend om zwaarwegende en 
gerechtvaardigde redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de 
betrokkene.  

Aan de aangeklaagde werknemer dient in het bijzonder de volgende informatie te worden 
verstrekt: (1) de voor de klokkenluidersregeling verantwoordelijke entiteit; (2) de ten 
laste gelegde feiten; (3) 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 onderneming van de betrokkene deel uitmaakt, en (4) hoe de rechten 
van toegang en rectificatie kunnen worden uitgeoefend.  

Wanneer de kansen van de onderneming om de vermeende feiten te onderzoeken of het 
nodige bewijs te verzamelen aanzienlijk worden verkleind door die kennisgeving, mag 
deze worden uitgesteld totdat het risico niet langer aanwezig is. Bedoeling van deze 
uitzondering op artikel 11 is te voorkomen dat bewijsmateriaal wordt vernietigd of 
gemanipuleerd door de aangeklaagde. Zij moet restrictief, geval per geval en met 
inachtneming van de grotere belangen die op het spel staan worden toegepast.  

In de klokkenluidersregeling moeten de nodige waarborgen worden ingebouwd dat de 
meegedeelde informatie niet kan worden vernietigd. 
ii) Recht van toegang tot en recht op rechtzetting en verwijdering van gegevens 

Overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 95/46/EG heeft de betrokkene recht van toegang 
tot de hem/haar betreffende gegevens om de juistheid ervan te controleren en om 
onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens te rectificeren (recht van toegang en 
rechtzetting). Bij het opzetten van een rapporteringssysteem moet er bijgevolg voor 
worden gezorgd dat de rechten van het individu inzake toegang tot gegevens en 
rechtzetting van onjuiste, onvolledige en verouderde gegevens worden geëerbiedigd. 

De uitoefening van deze rechten kan evenwel worden beperkt om  te garanderen dat de 
rechten en vrijheden van andere betrokkenen niet worden geschaad. De beperking moet 
geval per geval worden beoordeeld. 
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In geen geval mag aan de aangeklaagde informatie over de identiteit van de 
klokkenluider worden verstrekt op grond van het recht van toegang van de aangeklaagde, 
behalve wanneer de klokkenluider te kwader trouw valse verklaringen aflegt. In alle 
andere gevallen dient de anonimiteit van de klokkenluider te worden gewaarborgd.   

Voorts hebben personen over wie gegevens worden verwerkt het recht om deze te 
rectificeren of te doen uitwissen als de verwerking niet volgens de richtlijn plaatsvindt, 
met name op grond van het onvolledige of onjuiste karakter van de gegevens (art. 12, 
onder b)). 

 
5.  Beveiliging van de verwerking (art. 17 van Richtlijn 95/46/EG) 

i) Fysieke beveiliging 

Volgens artikel 17 van Richtlijn 95/46/EG dient de voor een klokkenluidersregeling 
verantwoordelijke onderneming of organisatie alle passende technische en 
organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens bij het verzamelen, 
doorzenden of bewaren te beveiligen  tegen vernietiging – hetzij per ongeluk, hetzij 
onrechtmatig, tegen verlies en tegen niet-toegelaten verspreiding of toegang. 

Voor het verrichten en ontvangen van de meldingen kan worden gebruikgemaakt van 
elektronische of een andere vorm van gegevensverwerking. De beveiligingsmaatregelen 
zijn nodig om een afwending van de regeling van haar oorspronkelijke doel te 
voorkomen en om de vertrouwelijkheid van de gegevens nog beter te waarborgen. 

Zij moeten in verhouding staan tot het doel – de gerapporteerde feiten onderzoeken – en 
in overeenstemming zijn met de nationale voorschriften op het gebied van 
gegevensbeveiliging.  

Indien de klokkenluidersregeling door een externe dienstverlener wordt beheerd, dient de 
voor de verwerking verantwoordelijke instantie met deze laatste een passende 
overeenkomst te sluiten en met name de nodige bepalingen op te nemen om in alle fasen 
van de procedure de veiligheid van de verwerkte gegevens te garanderen.  
ii) Vertrouwelijkheid van de rapportering in het kader van een klokkenluidersregeling 

Vertrouwelijkheid van de rapportering in het kader van een klokkenluidersregeling is een 
essentiële voorwaarde om aan de verplichting van Richtlijn 95/46/EG inzake veiligheid 
van de gegevensverwerking te voldoen.  

Om het doel van een klokkenluidersregeling te verwezenlijken en het gebruik van de 
regeling voor de rapportering van eventuele onregelmatigheden of illegale praktijken in 
de onderneming aan te moedigen, is het zaak de klokkenluider te verzekeren van een 
adequate bescherming door het vertrouwelijke karakter van de melding te waarborgen en 
te voorkomen dat derden zijn/haar identiteit kunnen achterhalen.  

Ondernemingen met een dergelijke regeling moeten de nodige voorzieningen treffen om 
de anonimiteit van de klokkenluider te beschermen en te verhinderen dat de 
aangeklaagde tijdens eender welk onderzoek kennis kan krijgen van zijn/haar identiteit. 
Wanneer echter een melding ongefundeerd wordt bevonden en blijkt dat de 
klokkenluider te kwader trouw valse verklaringen heeft afgelegd, kan het zijn dat de 
aangeklaagde een vordering wegens laster of smaad wil indienen, in welk geval 
bekendmaking van de identiteit van de klokkenluider aan de aangeklaagde kan worden 
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opgelegd door de nationale wetgeving. De nationale wetgevingen of de 
klokkenluidersbepalingen van corporate governance codes schrijven eveneens voor dat 
klokkenluiders moeten worden beschermd tegen represailles, bijvoorbeeld 
tuchtmaatregelen of discriminerende behandeling door de onderneming of de organisatie.  

Het vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens moet worden gewaarborgd bij het 
verzamelen, doorgeven of opslaan ervan. 

6. Beheer van klokkenluidersregelingen 

Bijzonder aandacht dient in het kader van klokkenluidersregelingen te worden 
geschonken aan de ontvangst en de behandeling van de meldingen. De Groep geeft 
weliswaar de voorkeur aan intern beheer van de regeling, maar erkent het recht van 
ondernemingen om een beroep te doen op externe dienstverleners voor bepaalde 
onderdelen van de regeling, vooral voor het in ontvangst nemen van de meldingen. 
Dergelijke dienstverleners moeten zich verbinden tot absolute geheimhouding en 
eerbiediging van de beginselen van gegevensbescherming. Ongeacht de formule 
waarvoor een onderneming kiest, moet zij aan de artikelen 16 en 17 van de richtlijn 
voldoen.   
i) Bijzondere organisatorische maatregelen voor het beheer van 

klokkenluidersregelingen 

Binnen de onderneming of de groep dient een specifieke entiteit te worden opgericht die 
rapporteringen van klokkenluiders behandelt en het onderzoek ervan leidt.  

Deze entiteit moet bestaan uit een beperkt aantal speciaal daarvoor opgeleide 
personeelsleden die bij overeenkomst tot geheimhouding verplicht zijn. 

De klokkenluidersregeling moet strikt gescheiden zijn van andere afdelingen van de 
ondernemingen, zoals de afdeling personeelszaken.  

Er wordt voor gezorgd dat de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover dat nodig 
is, worden doorgegeven aan de personen die binnen de onderneming of de groep waartoe 
de onderneming behoort exclusief en specifiek bevoegd zijn om de gegevens te 
onderzoeken of om de passende vervolgmaatregelen te treffen. De ontvangers van de 
gegevens doen het nodige opdat deze vertrouwelijk en veilig worden behandeld. 
ii) Inschakeling van externe dienstverleners 

Ondernemingen of groepen die een deel van het beheer van klokkenluidersregelingen 
uitbesteden aan externe dienstverleners, blijven verantwoordelijk voor het 
verwerkingsproces, aangezien die dienstverleners uitsluitend optreden als verwerkers in 
de zin van Richtlijn 95/46/EG.  

Externe dienstverleners kunnen ondernemingen zijn die callcenters exploiteren, 
gespecialiseerde ondernemingen of advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in het in 
ontvangst nemen van meldingen en soms zelfs in het verrichten van een deel van de 
onderzoekoperaties.  
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Ook deze externe dienstverleners moeten de beginselen van Richtlijn 95/46/EG 
eerbiedigen. Zij moeten bij overeenkomst met de onderneming waarvoor zij de regeling 
beheren, vastleggen dat de gegevens worden verzameld en verwerkt volgens die 
beginselen, en uitsluitend worden verwerkt voor de specifieke doeleinden waarvoor zij 
zijn verzameld. Zij zijn in het bijzonder gehouden tot strikte geheimhouding en geven de 
verwerkte gegevens uitsluitend door aan welbepaalde personen in de onderneming of de 
organisatie die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek of voor het nemen van passende 
vervolgmaatregelen. Voorts dienen zij zich te houden aan de bewaringstermijnen die 
gelden voor de voor de gegevens verantwoordelijke instantie. De uitbestedende 
onderneming moet in haar hoedanigheid van voor de gegevens verantwoordelijke 
instantie periodiek controleren of externe dienstverleners de beginselen van de richtlijn 
eerbiedigen. 
ii) Beginsel van onderzoek in de EU voor EU-ondernemingen en uitzonderingen daarop 

Door de aard en de structuur van multinationale ondernemingsgroepen kan het 
voorkomen dat de gegevens en de vervolgmaatregelen van rapporteringen op 
groepsniveau, ook buiten de EU, moeten worden gedeeld.  

Overeenkomstig het proportionaliteitsbeginsel zal in principe de aard en de ernst van de 
vermoedelijke onregelmatigheden bepalen op welk niveau, en bijgevolg in welk land, de 
beoordeling van de rapportering moet plaatsvinden. De Groep is van oordeel dat de 
rapporteringen in de regel door groepen moeten worden behandeld op lokaal niveau, 
d.w.z. in één EU-lidstaat, en niet automatisch met andere ondernemingen binnen de 
groep moeten worden gedeeld. 

Volgens de Groep zijn er evenwel uitzonderingen op deze regel mogelijk. 
De via de klokkenluidersregeling ontvangen gegevens kunnen binnen de groep worden 
doorgegeven als zulks, afhankelijk van de aard en de ernst van de gemelde 
onregelmatigheden, voor het onderzoek noodzakelijk is of door de structuur van de groep 
onvermijdelijk wordt gemaakt. Een dergelijke doorgifte zal als noodzakelijk voor het 
onderzoek worden beschouwd, bijvoorbeeld als in de rapportering een partner van een 
andere juridische entiteit van de groep, een hoger personeelslid of een bestuurder van de 
betrokken onderneming wordt aangeklaagd. In dat geval mogen de gegevens op een 
vertrouwelijke en veilige manier uitsluitend worden doorgegeven aan de bevoegde 
instantie van de ontvangende juridische entiteit, die gelijkwaardige garanties biedt inzake 
beheer van rapporteringen door klokkenluiders als de organisatie die binnen de EU-
onderneming verantwoordelijk is voor de behandeling van dergelijke rapporteringen. 

7. Doorgifte aan derde landen 

De artikelen 25 en 26 van Richtlijn 95/46/EG zijn van toepassing in de gevallen waarin 
persoonsgegevens aan derde landen worden doorgegeven. Dat zal met name het geval 
zijn wanneer de onderneming een deel van het beheer van een klokkenluidersregeling 
heeft uitbesteed aan een derde partij buiten de EU of wanneer de gegevens van 
rapporteringen binnen de groep worden doorgegeven, ook aan ondernemingen buiten de 
EU. 

Dergelijke doorgiften kunnen vooral voorkomen bij EU-dochters van ondernemingen uit 
derde landen.  
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Wanneer het derde landen waarnaar de gegevens worden doorgegeven, geen passend 
niveau van bescherming in de zin van artikel 25 van Richtlijn 95/46/EG waarborgt, mag 
doorgifte van gegevens plaatsvinden mits:  

(1) de ontvanger van persoonsgegevens een in de VS gevestigde entiteit is die de Safe 
Harbor Scheme heeft ondertekend;  

(2) de ontvanger met de doorgevende EU-onderneming een ad-hocovereenkomst heeft 
gesloten waarbij eerstgenoemde afdoende garanties verschaft, bijvoorbeeld berustend op 
de modelcontractbepalingen die de Europese Commissie heeft vastgelegd in de besluiten 
van 15 juni 2001 of 27 december 2004; 

(3) de ontvanger beschikt over een bindende ondernemingscode die naar behoren is 
goedgekeurd door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. 

 
8.  Naleving van de kennisgevingseisen 

Krachtens de artikelen 18 tot en met 20 van de gegevensbeschermingsrichtlijn moeten 
ondernemingen die een klokkenluidersregeling instellen, deze aanmelden bij of voor 
voorafgaandelijk onderzoek voorleggen aan de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten. 

In de lidstaten waar zulke procedure is voorgeschreven, kan het zijn dat het 
gegevensverwerkingsproces voorafgaandelijk door de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteit moet worden onderzocht vanwege de mogelijke 
consequenties voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Dit kan het geval zijn 
wanneer de nationale wetgever de verwerking van gegevens betreffende vermoedelijk 
strafbare feiten door privaatrechtelijke lichamen toestaat mits aan welbepaalde 
voorwaarden, waaronder voorafgaandelijk onderzoek door de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteit, is voldaan. Dit kan eveneens het geval zijn wanneer de 
nationale autoriteit bepaalt dat aangeklaagde personen een recht, een voordeel of een 
contract kan worden ontzegd wanneer een gegevensverwerkingsprocedure loopt. Of 
zulke procedure al dan niet onder de verplichting van voorafgaandelijk onderzoek valt, is 
afhankelijk van de nationale wetgeving en van de praktijk van de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteit. 

V - CONCLUSIE 

De Groep erkent de waarde van klokkenluidersregelingen om ondernemingen of 
organisaties te helpen de toepassing van de regels en beginselen van good corporate 
governance te monitoren, met name in de sfeer van boekhouding, interne 
boekhoudcontroles, auditing en bestrijding van omkoping en van bancaire en financiële 
criminaliteit. Dergelijke regelingen kunnen het voor een onderneming gemakkelijker 
maken om die regels en beginselen te doen toepassen en feiten op te sporen die van 
invloed zijn op de positie van de onderneming.  

De Groep benadrukt dat het instellen van klokkenluidersregelingen in de sfeer van 
boekhouding, interne boekhoudcontroles, auditing en bestrijding van omkoping en van 
bancaire en financiële criminaliteit, waarop dit advies betrekking heeft, moet geschieden 
in overeenstemming met de in Richtlijn 95/46/EG neergelegde beginselen van 
bescherming van persoonsgegevens. De Groep is van oordeel dat de eerbieding van die 
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beginselen door ondernemingen bijdraagt tot de goede werking van de betrokken 
regelingen. Het is immers van wezenlijk belang dat bij de tenuitvoerlegging van een 
klokkenluidersregeling in alle fasen van het proces het fundamentele recht op 
bescherming van persoonsgegevens voor zowel de klokkenluider als de aangeklaagde 
persoon wordt geëerbiedigd.  

De Groep benadrukt dat de gegevensbeschermingsbeginselen van Richtlijn 95/46/EG 
integraal moeten worden toegepast op klokkenluidersregelingen, in het bijzonder wat 
betreft het recht van de aangeklaagde persoon op informatie en op toegang, rectificatie en 
vernietiging van de gegevens. Vanwege de verschillende belangen die in het geding zijn, 
erkent de Groep echter dat aan de uitoefening van die rechten in welbepaalde gevallen 
restricties kunnen worden verbonden, teneinde een juist evenwicht te bewerkstelligen 
tussen het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de belangen van de 
regeling. Daarbij dient echter steeds te worden nagegaan of en in hoeverre die restricties 
nodig zijn om de doelstellingen van de klokkenluidersregeling te bereiken.  

 

 

Gedaan te Brussel, 1 februari 2006 

 

Voor de Groep 

 

 
De voorzitter 

Peter Schaar 
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