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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de eerbiediging van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten, 

zoals geformuleerd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 

Handvest van de grondrechten, een centrale plaats inneemt onder de fundamentele 

waarden van de EU, en overwegende dat de vrijheid van meningsuiting en het recht op 

goed bestuur uitdrukkelijk worden beschermd uit hoofde van de artikelen 11 en 41 van 

genoemd handvest; 

B. overwegende dat alle EU-instellingen sedert 1 januari 2014 verplicht zijn interne regels in 

te voeren ter bescherming van klokkenluiders die als EU-functionaris werkzaam zijn, 

overeenkomstig de artikelen 22 bis, 22 ter en 22 quater, van het statuut van de 

ambtenaren; 

C. overwegende dat klokkenluiders de hele gemeenschap een fundamentele dienst bewijzen, 

een zeer belangrijke en waardevolle rol vervullen bij de bescherming van de democratie 

en het algemeen belang, een essentiële bijdrage hebben geleverd in gevallen zoals 

LuxLeaks, SwissLeaks, WikiLeaks en de onthullingen inzake de Panama Papers, en een 

essentiële bron van informatie zijn in de strijd tegen de misdaad, corruptie en andere 

inbreuken in de particuliere en overheidssectoren, zoals herhaaldelijk is erkend door het 

Europees Parlement en internationale organisaties zoals de Raad van Europa, de 

Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) en de VN; 

overwegende dat al deze organisaties hebben gewezen op de noodzaak klokkenluiders te 

beschermen; overwegende dat de doeltreffende bescherming van klokkenluiders tevens 

zou bijdragen aan de efficiëntie van de interne markt, het vertrouwen van de burgers in de 

EU zou versterken en een beslissende bijdrage aan een cultuur van publieke 

verantwoordingsplicht en integriteit bij openbare en particuliere instellingen zou leveren; 

D. overwegende dat klokkenluiders thans zeer vaak nadelige gevolgen en represailles 

ondervinden ten gevolge van hun onthullingen, samen met hun gezinnen slachtoffer 

worden van sociale uitsluiting en stigmatisering, en vaak hun baan kwijtraken; 

overwegende dat volgens de OESO meer dan een derde van de organisaties met een 

meldingsmechanisme geen schriftelijk vastgelegd beleid hebben voor de bescherming van 

klokkenluiders tegen vergelding, of geen weet hebben van een dergelijk beleid; 

overwegende dat werknemers in vele jurisdicties, en met name in de particuliere sector, 

een geheimhoudingsplicht hebben met betrekking tot bepaalde informatie, met het gevolg 

dat klokkenluiders gestraft kunnen worden voor rapportering buiten hun organisatie; 

E. overwegende dat de huidige bescherming van klokkenluiders ernstig tekortschiet, per 

sector is geregeld, geen samenhang tussen de lidstaten vertoont en in sommige gevallen 

volledig ontbreekt, hetgeen nadelige gevolgen heeft voor, onder andere, het EU-beleid en 

de financiële belangen van de Unie; overwegende dat EU-recht, waarin specifieke regels 

inzake de nationale veiligheid, de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad 

zijn vastgelegd, reeds een aantal bepalingen ter bescherming van klokkenluiders tegen 

vergeldingsmaatregelen omvat, maar nog niet voorziet in horizontale wetgeving die van 

toepassing is op alle openbare en particuliere instellingen, waardoor het vaak inefficiënt 

blijkt te zijn en discriminatie en lacunes in de hand worden gewerkt; overwegende dat de 
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meeste EU-lidstaten het VN-Verdrag tegen corruptie hebben geratificeerd, waardoor zij 

verplicht zijn passende en doeltreffende bescherming aan klokkenluiders te bieden; 

F. overwegende dat de bescherming van klokkenluiders bij wet moet worden gewaarborgd 

en in de hele EU moet worden versterkt, op voorwaarde dat hun activiteiten de 

bescherming van het algemeen belang tot doel hebben en zijzelf te goeder trouw handelen, 

overeenkomstig de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens; 

G. overwegende dat het bureau van de Europese Ombudsman een duidelijke bevoegdheid 

heeft voor het onderzoeken van klachten van EU-burgers over wanbeheer bij de EU-

instellingen, maar zelf geen rol vervult bij de bescherming van klokkenluiders; 

1. merkt op dat slechts enkele lidstaten voldoende geavanceerde beschermingsstelsels voor 

klokkenluiders hebben ingevoerd; verzoekt de lidstaten die de beginselen ter bescherming 

van klokkenluiders nog niet in hun nationale wetgeving hebben opgenomen, dit zo snel 

mogelijk te doen; 

2. benadrukt dat zowel de klokkenluiders als de betrokken particuliere of overheidsorganen 

of -instanties moeten zorgen voor de wettelijke bescherming van de rechten die zijn 

verankerd in het EU-Handvest van de grondrechten en de nationale wettelijke bepalingen; 

3. is van oordeel dat het, gezien de centrale rol van klokkenluiders die handelen in het 

algemeen belang, van essentieel belang is dat degenen die (min of meer vertrouwelijke) 

informatie over vermeende onregelmatigheden, misstanden of bedreigingen voor het 

algemeen belang verspreiden, een gedegen bescherming van hun lichamelijke en morele 

integriteit, levensonderhoud en loopbaan genieten doordat zij worden beschermd tegen 

vergeldingsmaatregelen, met inbegrip van bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en 

strafrechtelijke procedures, en toegang krijgen tot rechtsbijstand en psychologische 

ondersteuning, waar nodig; onderstreept het feit dat, wanneer de klokkenluider in dienst is 

van de betrokken organisatie of het gevaar loopt schade te ondervinden door maatregelen 

van de gelaakte partij, deze beschermingsmaatregelen strenger moeten zijn, aangezien 

klokkenluiders in een zwakke en moeilijke positie terecht kunnen komen waarvoor extra 

financiële en juridische instrumenten nodig kunnen zijn; is van oordeel dat de bewijslast 

moet worden omgekeerd, zodat de werkgever moet bewijzen dat veranderingen of 

vergeldingsmaatregelen geen verband houden met de onthulling; 

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten aan klokkenluiders een zo groot mogelijke 

vertrouwelijkheid te bieden, ook in de digitale omgeving, en hun toegang tot een 

standaardprocedure te verlenen en tegelijkertijd hun recht te waarborgen rechtstreeks via 

externe kanalen naar buiten te treden in het geval van ernstige misstanden of ingeval de 

interne kanalen niet voldoende of averechts werken; 

5. verzoekt de Commissie de optimale praktijken voor de bescherming van klokkenluiders 

op wereldniveau te bestuderen en op basis hiervan een holistische benadering te kiezen 

voor de snelle indiening, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, van een wetsvoorstel 

inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader waarmee een hoog beschermingsniveau 

op horizontale basis wordt gewaarborgd dat zowel voor de particuliere als de 

overheidssector geldt, en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat het de lidstaten vrij staat bij 

wet krachtigere bescherming te regelen; dringt andermaal erop aan dat vóór eind 2017 

horizontale voorstellen worden ingediend; verzoekt de Commissie het model voor de 
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bescherming van klokkenluiders te overwegen op grond waarvan het overheden niet is 

toegestaan te proberen de identiteit van klokkenluiders te achterhalen; 

6. herinnert eraan dat in de Verdragen diverse rechtsgronden zijn vastgelegd die moeten 

worden geanalyseerd om de Unie in staat te stellen op dit gebied te handelen, zoals artikel 

114 VWEU over de aanpassing van de nationale wetgevingen inzake de werking van de 

interne markt en artikel 153, lid 2, onder b) over de de bescherming van de 

arbeidsomstandigheden, teneinde een allesomvattende en horizontale richtlijn over 

geharmoniseerde minimumvoorwaarden voor de bescherming van klokkenluiders in te 

voeren;  

7. benadrukt dat het gemeenschappelijk regelgevingskader een ruime en duidelijke wettelijke 

definitie van "klokkenluider" dient te omvatten,  waaronder tal van uiteenlopende 

arbeidsverhoudingen vallen, alsmede de onthulling van informatie over een onwettige of 

onrechtmatige handeling of een handeling die het algemeen belang schaadt, met inbegrip 

van een selectie van instrumenten ter waarborging van de bescherming tegen 

ongerechtvaardigde rechtsvervolging en vergelding, alsmede prikkels om klokkenluiders 

te stimuleren misstanden aan het licht te helpen brengen; onderstreept dat deze 

bescherming niet mag worden verleend aan degenen die tegen het algemeen belang 

handelen, bijvoorbeeld door informatie te onthullen voor eigen gewin, spionage, operaties 

onder "valse vlag", hybride oorlogvoering, subversieve praktijken of enige vorm van 

georganiseerde misdaad;  merkt echter op dat deze bescherming tevens moeten worden 

gewaarborgd voor personen, zowel in de particuliere als de overheidssector, die worden 

beschuldigd van dergelijke vermeende onregelmatigheden, met inbegrip van bijvoorbeeld 

de bescherming van procedurele rechten in verband met smaad en laster;  benadrukt dat 

meldingen van klokkenluiders snel en naar behoren dienen te worden onderzocht en dat 

zowel de klokkenluider als elke bij een onthulling betrokken persoon gedurende het 

gehele onderzoek in de gelegenheid moeten worden gesteld om aanvullende argumenten 

en bewijzen aan te dragen; 

8. herinnert eraan dat in de tussentijd het vigerende EU-recht door de instellingen van de 

Unie en de lidstaten naar behoren moet worden toegepast en dat het zo moet worden 

geïnterpreteerd dat aan klokkenluiders die handelen in het algemeen belang, optimale 

bescherming wordt geboden; benadrukt dat de bescherming van klokkenluiders reeds 

erkenning geniet als een belangrijk instrument om de doeltreffende toepassing van de EU-

wetgeving te waarborgen; doet derhalve een beroep op de lidstaten zich te onthouden van 

de criminalisering van het handelen van klokkenluiders wanneer deze in het algemeen 

belang informatie onthullen; 

9. spoort alle instellingen en organen van de EU ertoe aan een voorbeeld te stellen door 

volledig en daadwerkelijk gevolg te geven aan het initiatiefverslag van de Ombudsman 

van 24 juli 2014, uitgaande van artikel 22 van het statuut van de ambtenaren, dat voorziet 

in de invoering van interne maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die in het 

algemeen belang handelen; 

10. verzoekt de lidstaten duidelijke en veilige methoden voor de melding van 

onregelmatigheden af te bakenen, met duidelijke en veilige meldingsprotocollen die de 

vertrouwelijkheid waarborgen, en onafhankelijke nationale instanties in te stellen voor de 

bescherming van klokkenluiders die in het algemeen belang handelen, alsmede te 
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overwegen speciale middelen ter ondersteuning van deze instanties uit te trekken; is van 

mening dat de oprichting van een onafhankelijke instantie de lidstaten kan helpen hun 

optreden te coördineren en zeer nuttig is bij het behandelen van grensoverschrijdende 

zaken;  

11. moedigt de lidstaten en de EU-instellingen ertoe aan een cultuur te stimuleren waarin de 

belangrijke rol van klokkenluiders in de samenleving wordt erkend, mede door middel van 

bewustmakingscampagnes; doet met name een beroep op de Commissie met een uitvoerig 

actieplan voor deze kwestie te komen; acht het noodzakelijk in de overheidssector en op 

de werkplek een ethisch klimaat te bevorderen om te benadrukken dat het belangrijk is 

werknemers bewust te maken van bestaande rechtskaders met betrekking tot 

klokkenluiden, in samenwerking met vakbondsorganisaties; 

12. verzoekt de Commissie een openbare raadpleging van de belanghebbenden te houden, 

teneinde hun mening te vernemen over de meldingsmechanismen en eventuele 

tekortkomingen van de procedures op nationaal niveau te onderzoeken; stelt dat de 

uitkomst van de openbare raadpleging voor de Commissie een waardevolle bijdrage zal 

vormen bij het opstellen van een mogelijk voorstel over de toekomstige bescherming van 

klokkenluiders. 
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