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12 januari 2022

Accountants moeten klokkenluidersregeling
aanpassen aan nieuwe wetgeving
Accountantskantoren lijken nog onvoldoende voorbereid op de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders,
die naar verwachting medio 2022 van kracht wordt.
Dat constateert zelfstandig compliance-adviseur Arnout van Kempen op basis van een rondgang langs de regelingen
van de grootste kantoren, waarover hij bericht via LinkedIn. "Geen enkel kantoor uit de top-20 auditkantoren voldoet
op dit moment al aan de nieuwe wet", aldus Van Kempen.
Hij geeft aan dat de regeling bij een aantal accountantskantoren dicht aansluit op de nieuwe wet, maar zeker is dat alle
kantoren nog werk te doen hebben rondom de klokkenluidersregeling. Er is weliswaar een regeling op grond van de
VAO, maar die is niet genoeg.
Sommige klokkenluidersregelingen van kantoren voldoen ook niet aan de huidige regels. Daarnaast vindt Van Kempen
het "vrij bedroevend" dat enkele kantoren hun best lijken te doen om de regeling onvindbaar te maken.

Nieuwe wet
Een nieuwe Europese richtlijn, die sinds 2019 van kracht is, moet klokkenluiders beter beschermen. Op basis daarvan
wordt de Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar een 'Wet bescherming klokkenluiders .
De invoering daarvan hangt af van de behandeling in het parlement, maar verwachting is dat de wetswijziging voor de
zomer van 2022 in werking zal treden. "Bij invoering zijn de nieuwe regels direct van kracht, dus de nodige
aanpassingen moeten nu worden gemaakt", benadrukt Van Kempen.
Overheidswerkgevers moeten al per 17 december 2021 aan de eisen van de richtlijn voldoen. Op de website van het
ministerie van BZK worden tips gegeven voor het inrichten van een meldprocedure.
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25 oktober 2021

Klokkenluider Liboraffaire krijgt beloning van bijna
200 miljoen
Een klokkenluider die belangrijke informatie heeft verstrekt over de
Libora aire heeft van Amerikaanse toezichthouders een beloning gekregen
van bijna 200 miljoen... 

NIEUWS

18 februari 2020

'Klokkenluiders thuis door melden mogelijke
misstand'
Twee medewerkers van een Nederlands bedrijf zitten thuis omdat ze intern
hadden gemeld dat hun werkgever mogelijk aanbestedingsregels schond. Dat
meldt het Huis... 

NIEUWS

08 maart 2019

Klokkenluider beschermd bij externe melding
Werknemers in de EU die aan de bel trekken over illegale zaken zoals
corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels krijgen
wettelijke bescherming... 

KLOKKENLUIDEN

05 december 2018

Bijtijds luisteren voorkomt klokkenluiden
Werkgevers moeten interne meldingen van misstanden serieus nemen en
niet achter de melder aangaan. Omkoping kunnen zij voorkomen door
werknemers beter toe te rusten... 
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14 mei 2018

Boetebedrag topman Barclays bekend
Topman Jes Staley van Barclays heeft van Britse toezichthouders een boete
gekregen van ruim 642.000 pond (730.000 euro) in een klokkenluiderszaak.


