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Geachte colleges,
De wet Huis voor Klokkenluiders is op 1 juli 2016 in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn het Adviespunt Klokkenluiders (APKL) en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) per 1 juli 2016 opgeheven
(ook als vast extern meldpunt). In de toolkit integriteit van het A&O fonds waterschappen is de modelregeling ‘Melding vermoeden misstand en/of integriteitschending’ opgenomen. Ook deze moet hierdoor gewijzigd worden. In overleg met de VNG, UvW en na advies van het voormalige APKL is bijgaande nieuwe modelregeling opgesteld.
In deze brief ga ik achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:
1. Aandachtspunten bij modelregeling ‘Melden vermoeden van een misstand’.
2. Wat moet u als waterschap nog regelen?
Ad 1. Op basis van de 'handreiking goed meldbeleid' en de aanbevelingen vanuit het APKL valt ook het
melden van vermoedens van onregelmatigheid onder de nieuwe modelregeling. Als gevolg van de wettelijke verplichtingen, de ervaringen met de huidige modelregeling en de aanbevelingen van het APKL is de
modelregeling op een aantal punten verduidelijkt ter bescherming van de melder. Dit betreft voornamelijk
de bepalingen die betrekking hebben op benadeling van de melder als gevolg van zijn melding.
In de regeling is daarom opgenomen dat melders een contactpersoon krijgen toegewezen met wie zij
kunnen overleggen over benadeling als gevolg van de melding. Aanbevolen wordt om een vaste contactpersoon aan te wijzen die bekend is met de door het door het college vastgestelde regeling en hiervoor bij
voorkeur iemand van buiten de eigen organisatie aan te wijzen. Hierbij is het nadrukkelijk mogelijk dat
meerdere waterschappen dezelfde contactpersoon aanwijzen.
Ad 2. Het waterschap is nog aan zet om de volgende zaken, naast het vaststellen van de regeling, te regelen:
a. Aanwijzen van een contactpersoon voor melders.
b. Voor de vaststelling van de regeling moet het waterschap de ondernemingsraad om instemming vragen
(WOR art. 27, eerste lid, onder j).
c. Het waterschap wordt verzocht de sectorvolgers waar het waterschap bij betrokken is op de hoogte te
stellen van deze modelregeling.
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In de bijlage treft u aan de modelregeling ‘Melden vermoeden van een misstand’.
Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Indien de informatie tot vragen of opmerkingen van uw kant leidt, kunt u zich richten tot Arjan Guijt (u vindt zijn gegevens in het briefhoofd).

Hoogachtend,

ir. ing. A.J. Vermuë
Algemeen directeur

