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BEKNOPTE MOTIVERING

Zoals blijkt uit recente schandalen zoals LuxLeaks, WikiLeaks, Panama Papers, Paradise 
Papers, Dieselgate etc., bewijzen klokkenluiders de hele samenleving een belangrijke dienst. 
Hun rol is van onschatbare waarde voor de bescherming van het algemeen belang en zij 
vormen een essentiële informatiebron bij de bestrijding van corruptie, fraude en andere 
illegale activiteiten en leveren een onmiskenbare bijdrage aan de cultuur van transparantie, 
verantwoording en integriteit, zowel in de publieke als in de private sector. Op EU-niveau is 
een doeltreffende bescherming van klokkenluiders niet alleen van essentieel belang om de 
doelmatigheid van de mogelijk betrokken beleidsterreinen te waarborgen, maar ook 
noodzakelijk om te voldoen aan de verwachtingen in de samenleving die door deze 
schandalen zijn gewekt, om zo het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen te 
vergroten. Nadat zij zich vooral op een sectorale aanpak had gericht, met name op het terrein 
van de financiële dienstverlening, heeft de Commissie nu een voorstel voor een richtlijn met 
een uitgebreider toepassingsgebied ingediend, waarin wordt voorzien in algemene regels voor 
de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Uw rapporteur vindt deze nieuwe aanpak zeer veelbelovend en stelt wijzigingen bij het 
voorstel voor ter versterking van het rechtskader voor de bescherming van klokkenluiders. In 
het bijzonder raadt hij aan om onder het materiële toepassingsgebied van het voorstel ook 
schendingen van de gemeenschappelijke waarden van de EU, in de zin van artikel 2 VEU, en 
schendingen door middel van politieke handelingen te laten vallen. Hij stelt ook voor om de 
ambtenaren en ander personeel van de EU en de EGA in aanmerking te laten komen voor 
bescherming en om bepalingen op te nemen die de rol van het strafrecht bij de uitvoering van 
de voorgestelde richtlijn versterken. Ten slotte behoort een betere bescherming in geval van 
onnodige of vexatoire gerechtelijke procedures tegen klokkenluiders tot de voorstellen van de 
rapporteur.

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens en met name 
artikel 10,

Amendement 2
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Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 11,

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Personen die voor een organisatie 
werken of met een organisatie in contact 
staan in de context van hun 
werkgerelateerde activiteiten, zijn vaak als 
eerste op de hoogte van dreigingen of 
schade voor het algemeen belang die zich 
in die context voordoen. Door de noodklok 
te luiden, spelen zij een belangrijke rol /bij 
het onthullen en voorkomen van inbreuken 
op de wetgeving en ter bescherming van 
het maatschappelijk welzijn. Potentiële 
klokkenluiders worden echter door vrees 
voor represailles vaak van melding van hun 
bezorgdheid of vermoedens weerhouden.

(1) Personen die voor een organisatie 
werken of met een organisatie in contact 
staan in de context van hun 
werkgerelateerde activiteiten, zijn vaak als 
eerste op de hoogte van gevallen van 
onrechtmatige activiteiten of 
rechtsmisbruik die zich in die context 
kunnen voordoen en die kunnen 
resulteren in dreigingen of schade voor 
het algemeen belang. Door de noodklok te 
luiden, spelen zij een belangrijke rol /bij 
het onthullen en voorkomen van inbreuken 
op de wetgeving en ter bescherming van 
het maatschappelijk welzijn en het 
algemeen belang. Potentiële 
klokkenluiders worden echter door vrees 
voor represailles vaak van melding van hun 
bezorgdheid of vermoedens weerhouden.

Motivering

Nauwkeuriger formulering.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Op Unieniveau fungeren de 
meldingen van klokkenluiders als een 

(2) Op Unieniveau fungeren de 
meldingen en openbaarmakingen van 
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eerste fase van het proces van de 
handhaving van het Unierecht: zij zijn een 
middel om de nationale en Europese 
handhavingssystemen te voorzien van 
informatie die het mogelijk maakt om 
inbreuken op het Unierecht op 
doeltreffende wijze op te sporen, te 
onderzoeken en te vervolgen.

klokkenluiders als een eerste fase van het 
proces van de handhaving van het 
Unierecht: zij zijn een middel om de 
nationale en Europese 
handhavingssystemen te voorzien van 
informatie die het mogelijk maakt om 
inbreuken op het Unierecht op 
doeltreffende wijze op te sporen, te 
onderzoeken en te vervolgen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op bepaalde beleidsterreinen 
kunnen inbreuken op het Unierecht het 
algemeen belang ernstig schaden, in die zin 
dat zij significante risico’s voor het 
maatschappelijk welzijn kunnen vormen. 
Wanneer op dergelijke terreinen zwakke 
punten voor de handhaving zijn 
geconstateerd en klokkenluiders bij uitstek 
een rol kunnen spelen bij de 
openbaarmaking van inbreuken, moet de 
handhaving worden verbeterd door 
klokkenluiders beter te beschermen tegen 
represailles en doeltreffende kanalen voor 
melding op te zetten.

(3) Op bepaalde beleidsterreinen 
kunnen inbreuken op het Unierecht het 
algemeen belang ernstig schaden, in die zin 
dat zij significante risico’s voor het 
maatschappelijk welzijn kunnen vormen en 
het vertrouwen van de burger in het 
optreden van de Unie kunnen 
ondermijnen. Wanneer op dergelijke 
terreinen zwakke punten voor de 
handhaving zijn geconstateerd en 
klokkenluiders bij uitstek een rol kunnen 
spelen bij de openbaarmaking van 
inbreuken, moet de handhaving worden 
verbeterd door klokkenluiders beter te 
beschermen tegen represailles en 
doeltreffende en vertrouwelijke en veilige
kanalen voor melding op te zetten.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Daarom moeten er 
minimumnormen komen om een 
doeltreffende bescherming van 
klokkenluiders te garanderen ten aanzien 
van rechtshandelingen en beleidsterreinen 

(5) Daarom moeten er wettelijke 
minimumnormen komen om een 
doeltreffende bescherming van 
klokkenluiders te garanderen ten aanzien 
van rechtshandelingen en beleidsterreinen 
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waarvoor geldt dat i) de handhaving moet 
worden verbeterd, ii) onvoldoende melding 
van misstanden door klokkenluiders van 
aanzienlijke invloed is op de handhaving 
en iii) inbreuken op het Unierecht tot 
ernstige schade voor het algemeen belang 
leiden.

waarvoor geldt dat i) de handhaving moet 
worden verbeterd, ii) onvoldoende melding 
van misstanden door klokkenluiders van 
aanzienlijke invloed is op de handhaving 
en iii) inbreuken op het Unierecht tot 
schade voor het algemeen belang leiden. 
Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de reputatie van de betrokken 
entiteiten is gewaarborgd, met name 
wanneer het voorwerp van de melding 
nog niet vaststaat.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het verzamelen van 
bewijsmateriaal en het opsporen en 
bestrijden van milieudelicten en 
onrechtmatig gedrag dat in strijd is met de 
bescherming van het milieu levert nog 
steeds problemen op en derhalve is op dat 
gebied verbetering nodig, zoals 
aangegeven in de mededeling van de 
Commissie „EU-maatregelen om de 
naleving van de milieuwetgeving en 
milieugovernance te verbeteren” van 18 
januari 201840. Aangezien momenteel 
slechts in één sectoraal instrument inzake 
milieubescherming regels inzake de 
bescherming van klokkenluiders zijn 
opgenomen41, lijkt invoering daarvan 
noodzakelijk om doeltreffende handhaving 
van het milieuacquis van de Unie te 
waarborgen, omdat inbreuken op het 
milieuacquis het algemeen belang ernstig 
kunnen schaden en buiten de landsgrenzen 
gevolgen kunnen hebben. Dit geldt ook 
wanneer onveilige producten tot 
milieuschade kunnen leiden.

(10) Het verzamelen van 
bewijsmateriaal en het opsporen en 
bestrijden van milieudelicten en 
onrechtmatig gedrag dat in strijd is met de 
bescherming van het milieu levert nog 
steeds problemen op en derhalve is op dat 
gebied verbetering nodig, zoals 
aangegeven in de mededeling van de 
Commissie „EU-maatregelen om de 
naleving van de milieuwetgeving en 
milieugovernance te verbeteren” van 18 
januari 201840. Aangezien momenteel 
slechts in één sectoraal instrument inzake 
milieubescherming regels inzake de 
bescherming van klokkenluiders zijn 
opgenomen41, lijkt invoering daarvan 
noodzakelijk om doeltreffende handhaving 
van het milieuacquis van de Unie te 
waarborgen, omdat inbreuken op het 
milieuacquis het algemeen belang kunnen 
schaden en buiten de landsgrenzen 
gevolgen kunnen hebben. Dit geldt ook 
wanneer onveilige producten tot 
milieuschade kunnen leiden.

_________________ _________________

40 COM(2018) 10 final 40 COM(2018) 10 final

41 Richtlijn 2013/30/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juni 2013 

41 Richtlijn 2013/30/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juni 2013 
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betreffende de veiligheid van offshore olie-
en gasactiviteiten (PB L 178 van 
28.6.2013, blz. 66).

betreffende de veiligheid van offshore olie-
en gasactiviteiten (PB L 178 van 
28.6.2013, blz. 66).

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Ook de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens is een terrein waar 
klokkenluiders zich in een bevoorrechte 
positie bevinden om inbreuken op het 
Unierecht aan het licht te brengen die het 
algemeen belang ernstig kunnen schaden. 
Soortgelijke overwegingen gelden voor 
inbreuken op de richtlijn inzake de 
beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen45, die voorziet in 
melding van incidenten (ook indien 
daardoor geen persoonsgegevens in gevaar 
zijn gebracht) en in beveiligingsvereisten 
voor aanbieders van essentiële diensten in 
talrijke sectoren (zoals energie, 
gezondheid, vervoer en bankdiensten) en 
aanbieders van belangrijke digitale 
diensten (zoals cloudcomputing). 
Meldingen van klokkenluiders zijn op dit 
terrein met name waardevol ter 
voorkoming van beveiligingsincidenten die 
belangrijke economische en sociale 
activiteiten en veelgebruikte digitale 
diensten treffen. Deze meldingen dragen 
bij tot de continuïteit van de verlening van 
diensten die essentieel zijn voor de 
werking van de interne markt en het 
maatschappelijk welzijn.

(14) Ook de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens is een terrein waar 
klokkenluiders zich in een bevoorrechte 
positie bevinden om inbreuken op het 
Unierecht aan het licht te brengen die het 
algemeen belang kunnen schaden. 
Soortgelijke overwegingen gelden voor 
inbreuken op de richtlijn inzake de 
beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen45, die voorziet in 
melding van incidenten (ook indien 
daardoor geen persoonsgegevens in gevaar 
zijn gebracht) en in beveiligingsvereisten 
voor aanbieders van essentiële diensten in 
talrijke sectoren (zoals energie, 
gezondheid, vervoer en bankdiensten) en 
aanbieders van belangrijke digitale 
diensten (zoals cloudcomputing). 
Meldingen van klokkenluiders zijn op dit 
terrein met name waardevol ter 
voorkoming van beveiligingsincidenten die 
belangrijke economische en sociale 
activiteiten en veelgebruikte digitale 
diensten treffen. Deze meldingen dragen 
bij tot de continuïteit van de verlening van 
diensten die essentieel zijn voor de 
werking van de interne markt en het 
maatschappelijk welzijn.

_________________ _________________

45 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 
2016 houdende maatregelen voor een hoog 
gemeenschappelijk niveau van beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen in de 
Unie.

45 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 
2016 houdende maatregelen voor een hoog 
gemeenschappelijk niveau van beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen in de 
Unie.
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De bescherming van de financiële 
belangen van de Unie, die betrekking heeft 
op de bestrijding van fraude, corruptie en 
alle andere illegale activiteiten die raken 
aan de uitgaven van de Unie, de inning van 
de inkomsten en middelen van de Unie en 
het vermogen van de Unie, is een 
belangrijk gebied waarop de handhaving 
van het Unierecht moet worden verbeterd. 
Betere bescherming van de financiële 
belangen van de Unie omvat tevens de 
tenuitvoerlegging van de begroting van de 
Unie met betrekking tot uitgaven uit 
hoofde van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. Gebrekkige handhaving op 
het gebied van de financiële belangen van 
de Unie, onder meer ter bestrijding van 
fraude en corruptie op nationaal niveau, 
leidt tot vermindering van de inkomsten 
van de Unie en misbruik van EU-middelen, 
wat een verstorende invloed op 
overheidsinvesteringen en groei kan 
hebben en het vertrouwen van het publiek 
in EU-maatregelen kan ondermijnen. 
Bescherming van klokkenluiders is 
noodzakelijk ter vergemakkelijking van het 
opsporen, voorkomen en ontmoedigen van 
fraude en illegale activiteiten op dat 
gebied.

(16) De bescherming van de financiële 
belangen van de Unie, die betrekking heeft 
op de bestrijding van fraude, corruptie, 
schending van wettelijke verplichtingen, 
machtsmisbruik en alle andere illegale 
activiteiten die raken aan de uitgaven van 
de Unie, de inning van de inkomsten en 
middelen van de Unie en het vermogen van 
de Unie, is een belangrijk gebied waarop 
de handhaving van het Unierecht moet 
worden verbeterd. Betere bescherming van 
de financiële belangen van de Unie omvat 
tevens de tenuitvoerlegging van de 
begroting van de Unie met betrekking tot 
uitgaven uit hoofde van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie. Gebrekkige 
handhaving op het gebied van de financiële 
belangen van de Unie, onder meer ter 
bestrijding van fraude en corruptie op 
nationaal niveau, leidt tot vermindering 
van de inkomsten van de Unie en misbruik 
van EU-middelen, wat een verstorende 
invloed op overheidsinvesteringen en groei 
kan hebben en het vertrouwen van het 
publiek in EU-maatregelen kan 
ondermijnen. Bescherming van 
klokkenluiders is noodzakelijk ter 
vergemakkelijking van het opsporen, 
voorkomen en ontmoedigen van fraude en 
illegale activiteiten op dat gebied.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(18) In bepaalde Uniehandelingen, met 
name op het gebied van financiële 
diensten, zoals Verordening (EU) nr. 
596/2014 betreffende marktmisbruik49 en 
de op basis van die verordening 
vastgestelde Uitvoeringsrichtlijn (EU) 
2015/2392 van de Commissie50, zijn al 
uitvoerige voorschriften over de 
bescherming van klokkenluiders 
opgenomen. Dergelijke al bestaande 
Uniewetgeving, waaronder de op de lijst in 
deel II van de bijlage vermelde 
handelingen, moet door deze richtlijn 
worden aangevuld, op zodanige wijze dat 
de instrumenten volledig in 
overeenstemming zijn met de 
minimumnormen, met behoud van de 
specifieke bepalingen waarvoor zij zijn 
vastgesteld, die op de desbetreffende sector 
betrekking hebben. Dit is met name van 
belang om vast te stellen welke juridische 
entiteiten op het gebied van financiële 
diensten en de preventie van witwassen en 
terrorismefinanciering momenteel verplicht 
zijn kanalen voor interne melding op te 
zetten.

(18) In bepaalde Uniehandelingen, met 
name op het gebied van financiële 
diensten, zoals Verordening (EU) nr. 
596/2014 betreffende marktmisbruik49 en 
de op basis van die verordening 
vastgestelde Uitvoeringsrichtlijn (EU) 
2015/2392 van de Commissie50, zijn al 
uitvoerige voorschriften over de 
bescherming van klokkenluiders 
opgenomen. Dergelijke al bestaande 
Uniewetgeving, waaronder de op de lijst in 
deel II van de bijlage vermelde 
handelingen, moet door deze richtlijn 
worden aangevuld, op zodanige wijze dat 
de instrumenten volledig in 
overeenstemming zijn met de 
minimumnormen, met behoud van de 
specifieke bepalingen waarvoor zij zijn 
vastgesteld, die op de desbetreffende sector 
betrekking hebben. Dit is met name van 
belang om vast te stellen welke juridische 
entiteiten op het gebied van financiële 
diensten en de bestrijding van witwassen 
en terrorismefinanciering momenteel 
verplicht zijn kanalen voor interne melding 
op te zetten.

_________________ _________________

49 PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1. 49 PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1.

50 Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van 
de Commissie van 17 december 2015 bij 
Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad met 
betrekking tot de melding van 
daadwerkelijke of potentiële inbreuken op 
deze verordening aan de bevoegde 
autoriteiten (PB L 332 van 18.12.2015, 
blz. 126).

50 Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van 
de Commissie van 17 december 2015 bij 
Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad met 
betrekking tot de melding van 
daadwerkelijke of potentiële inbreuken op 
deze verordening aan de bevoegde 
autoriteiten (PB L 332 van 18.12.2015, 
blz. 126).

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Teneinde de bepalingen 
van deze richtlijn volledig te benutten, 
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moeten activiteiten die niet als 
onrechtmatig worden beschouwd maar 
het algemeen belang kunnen schaden het 
voorwerp van een melding kunnen 
uitmaken. Daarom moet een bepaling 
worden opgenomen waarin is vastgelegd 
dat de persoon die melding maakt van 
dergelijke activiteiten recht heeft op 
bescherming uit hoofde van deze richtlijn.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Het materiële 
toepassingsgebied van deze richtlijn zou 
onvolledig zijn als er geen bescherming 
wordt geboden aan personen die melding 
maken van schendingen van de in artikel 
2 VEU genoemde gemeenschappelijke 
waarden van de Unie of van de rechten, 
vrijheden en beginselen van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie ("het Handvest").

(Zie amendementen bij overweging 22 en artikel 1, lid 1, letter d bis (nieuw))

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 quater) Om de doelstellingen van 
deze richtlijn te kunnen verwezenlijken, 
moeten de onrechtmatige activiteiten 
waarvan melding gemaakt kan worden zo 
ruim mogelijk worden gedefinieerd. In het 
bijzonder kunnen handelingen van 
politieke aard die door een juridische 
entiteit in de publieke sector zijn 
vastgesteld en die resulteren in een 
dreiging of schade voor het algemeen 
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belang schendingen van het Unierecht 
vormen. Daarom moet een bepaling 
worden opgenomen waarin is vastgelegd 
dat de persoon die melding maakt van een 
dergelijke schending uit hoofde van deze 
richtlijn recht heeft op bescherming. 

(Zie het amendement op artikel 1, lid 1 bis (nieuw))

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Personen die in de context van hun 
werkgerelateerde activiteiten verkregen 
informatie over dreigingen of schade voor 
het algemeen belang melden, maken 
gebruik van hun vrijheid van 
meningsuiting. Het recht op vrijheid van 
meningsuiting, dat is vastgelegd in artikel 
11 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en artikel 10 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens, omvat vrijheid en 
pluralisme van de media.

(22) Personen die in de context van hun 
werkgerelateerde activiteiten verkregen 
informatie over dreigingen of schade voor 
het algemeen belang melden, maken 
gebruik van hun vrijheid van 
meningsuiting. Het recht op vrijheid van 
meningsuiting, dat is vastgelegd in artikel 
11 van het Handvest en artikel 10 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens, omvat vrijheid en 
pluralisme van de media.

(Zie amendement op overweging 18 bis (nieuw))

Motivering

De volledige naam van het Handvest wordt al vermeld in overweging 18 bis (nieuw).

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Personen hebben specifieke 
juridische bescherming nodig als zij de 
informatie die zij melden, hebben 
verkregen door hun werkgerelateerde 

(24) Personen hebben specifieke 
juridische bescherming nodig als zij de 
informatie die zij melden, hebben 
verkregen door hun werkgerelateerde 
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activiteiten en als gevolg daarvan in hun 
werkomgeving het risico lopen op 
represailles, bijvoorbeeld wegens 
schending van de geheimhoudingsplicht of 
loyaliteitsplicht. De reden die ten 
grondslag ligt aan het bieden van 
bescherming is hun positie van 
economische kwetsbaarheid ten opzichte 
van de persoon van wie zij de facto
afhankelijk zijn voor hun werk. Indien er 
van een dergelijke werkgerelateerde 
machtsongelijkheid geen sprake is 
(bijvoorbeeld bij een gewone klager of een 
burger die getuige is van een misstand), is 
bescherming tegen represailles niet nodig.

activiteiten en als gevolg daarvan in hun 
werkomgeving het risico lopen op 
represailles, bijvoorbeeld wegens 
schending van de geheimhoudingsplicht of 
loyaliteitsplicht. De reden die ten 
grondslag ligt aan het bieden van 
bescherming is hun positie van 
economische kwetsbaarheid ten opzichte 
van de entiteit waarvan zij afhankelijk zijn 
voor hun werk. Indien er van een 
dergelijke werkgerelateerde 
machtsongelijkheid geen sprake is 
(bijvoorbeeld bij een gewone klager of een 
burger die getuige is van een misstand), is 
bescherming tegen represailles niet nodig.

Motivering

Passender formulering.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Bescherming dient in de eerste 
plaats geboden te worden aan personen die 
de status van „werknemer” hebben in de 
zin van artikel 45 VWEU, zoals uitgelegd 
door het Hof van Justitie van de Europese 
Unie52, dat wil zeggen een persoon die 
gedurende een bepaalde tijd voor een ander 
en onder diens leiding prestaties levert en 
in ruil daarvoor een vergoeding ontvangt. 
Bescherming dient derhalve tevens te 
worden geboden aan werknemers die in 
een atypische arbeidsverhouding verkeren, 
onder wie deeltijdwerkers en werknemers 
met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd alsmede personen die een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking 
met een uitzendbureau hebben, dat wil 
zeggen soorten werkgerelateerde 
verhoudingen waarop de standaardvormen 
van bescherming tegen oneerlijke 

(26) Bescherming dient in de eerste
plaats geboden te worden aan personen die 
de status van „werknemer” hebben in de 
zin van artikel 45 VWEU, zoals uitgelegd 
door het Hof van Justitie van de Europese 
Unie52, dat wil zeggen een persoon die 
gedurende een bepaalde tijd voor een ander 
en onder diens leiding prestaties levert en 
in ruil daarvoor een vergoeding ontvangt.
Overeenkomstig de jurisprudentie van het 
Hof moet het begrip "werknemer" in 
brede zin worden geïnterpreteerd en 
bijvoorbeeld ambtenaren omvatten.
Bescherming dient derhalve tevens te 
worden geboden aan werknemers die in 
een andere arbeidsverhouding verkeren, 
onder wie deeltijdwerkers en werknemers 
met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd alsmede personen die een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking 
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behandeling vaak moeilijk toe te passen 
zijn.

met een uitzendbureau hebben, dat wil 
zeggen soorten werkgerelateerde 
verhoudingen waarop de standaardvormen 
van bescherming tegen oneerlijke 
behandeling vaak moeilijk toe te passen 
zijn.

_________________ _________________

52 Arresten van: 3 juli 1986 in zaak 66/85, 
Lawrie-Blum; 14 oktober 2010 in zaak C-
428/09, Union Syndicale Solidaires Isère; 9 
juli 2015 in zaak C-229/14, Balkaya; 4 
december 2014 in zaak C-413/13, FNV 
Kunsten; en 17 november 2016 in zaak C-
216/15, Ruhrlandklinik.

52 Arresten van: 3 juli 1986 in zaak 66/85, 
Lawrie-Blum; 14 oktober 2010 in zaak C-
428/09, Union Syndicale Solidaires Isère; 9 
juli 2015 in zaak C-229/14, Balkaya; 4 
december 2014 in zaak C-413/13, FNV 
Kunsten; en 17 november 2016 in zaak C-
216/15, Ruhrlandklinik.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De bescherming zou ook moeten 
gelden voor andere categorieën natuurlijke 
personen of rechtspersonen die – ook al 
zijn zij geen “werknemer” in de zin van 
artikel 45 VWEU – een belangrijke rol 
kunnen spelen bij het onthullen van 
inbreuken op het recht en in een positie van 
economische kwetsbaarheid kunnen 
verkeren in het kader van hun 
werkgerelateerde activiteiten. Zo staan op 
gebieden als productveiligheid leveranciers 
bijvoorbeeld veel dichter bij de bron van 
mogelijke oneerlijke en illegale praktijken 
inzake de productie, invoer of distributie 
van onveilige producten en zijn wat de 
besteding van middelen van de Unie 
betreft, consultants door hun 
dienstverlening bij uitstek in staat om de 
aandacht te vestigen op inbreuken waarvan 
zij getuige zijn. Dergelijke categorieën 
personen, met inbegrip van zelfstandige 
dienstverleners, freelancers, aannemers, 
onderaannemers en leveranciers, krijgen 
vaak te maken met represailles in de vorm 
van vervroegde beëindiging of opzegging 

(27) De bescherming zou ook moeten 
gelden voor personen die de melding 
faciliteren, zoals tussenpersonen en 
onderzoeksjournalisten, die de mogelijke 
of de plaatsgevonden inbreuk openbaar 
maken, alsmede andere categorieën 
natuurlijke personen of rechtspersonen die 
– ook al zijn zij geen "werknemer" in de 
zin van artikel 45 VWEU – een belangrijke 
rol kunnen spelen bij het onthullen van 
inbreuken op het recht en in een positie van 
economische kwetsbaarheid kunnen 
verkeren in het kader van hun werk of hun 
maatschappelijke of politieke activiteiten. 
Zo staan op gebieden als productveiligheid 
leveranciers bijvoorbeeld veel dichter bij 
de bron van mogelijke oneerlijke en 
illegale praktijken inzake de productie, 
invoer of distributie van onveilige
producten en zijn wat de besteding van 
middelen van de Unie betreft, consultants 
door hun dienstverlening bij uitstek in staat 
om de aandacht te vestigen op inbreuken 
waarvan zij getuige zijn. Dergelijke 
categorieën personen, met inbegrip van 
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van een dienstverleningsovereenkomst, een 
vergunning of een machtiging, 
omzetderving, inkomstenderving, dwang, 
intimidatie of pesterij, opname op een 
zwarte lijst/bedrijfsboycot of 
reputatieschade. Ook aandeelhouders en 
personen in leidinggevende organen 
kunnen te maken krijgen met represailles,
bijvoorbeeld in financieel opzicht of in de 
vorm van intimidatie of pesterij, opname 
op een zwarte lijst of reputatieschade. 
Bescherming moet ook worden geboden 
aan kandidaten voor een baan of voor 
dienstverlening aan een organisatie die 
informatie over inbreuken op het recht 
hebben verkregen tijdens de 
aanwervingsprocedure of in een andere 
fase van precontractuele onderhandelingen 
en die met represailles te maken kunnen 
krijgen in de vorm van negatieve 
arbeidsreferenties of opname op een zwarte 
lijst of een bedrijfsboycot.

zelfstandige dienstverleners, freelancers, 
aannemers, onderaannemers en 
leveranciers, krijgen vaak te maken met 
represailles in de vorm van vervroegde 
beëindiging of opzegging van een 
dienstverleningsovereenkomst, een 
vergunning of een machtiging, 
omzetderving, inkomstenderving, dwang, 
intimidatie of pesterij, opname op een 
zwarte lijst/bedrijfsboycot of 
reputatieschade. Ook aandeelhouders en 
personen in leidinggevende organen 
kunnen te maken krijgen met represailles, 
bijvoorbeeld in financieel opzicht of in de 
vorm van intimidatie of pesterij, opname 
op een zwarte lijst of reputatieschade. 
Bescherming moet ook worden geboden 
aan kandidaten voor een baan of voor 
dienstverlening aan een organisatie die 
informatie over inbreuken op het recht 
hebben verkregen tijdens de 
aanwervingsprocedure of in een andere 
fase van precontractuele onderhandelingen 
en die met represailles te maken kunnen 
krijgen in de vorm van negatieve 
arbeidsreferenties of opname op een zwarte 
lijst of een bedrijfsboycot.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Ten slotte moet 
bescherming worden geboden aan 
ambtenaren en ander personeel van de 
Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie die, 
tijdens de uitvoering van hun taken of in 
verband daarmee, melding maken van 
schendingen van het Unierecht die binnen 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. Die personen kunnen 
beroepshalve contact hebben met 
juridische entiteiten in de particuliere of 
publieke sector in een of meer lidstaten en 
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kunnen op grond daarvan kennis krijgen 
van onrechtmatige activiteiten waarvan de 
melding zou kunnen leiden tot represailles 
– bijvoorbeeld in de vorm van intimidatie, 
pesterijen of reputatieschade – in de 
betrokken lidstaten. Tegelijkertijd mag 
deze richtlijn geen afbreuk doen aan de 
artikelen 22 bis, 22 ter en 22 quater van 
Verordening nr. 31 (EEG), nr. 11 
(EGA)1 bis.

__________________

1 bis Verordening nr. 31 (EEG), nr. 11 
(EGA), tot vaststelling van het statuut van 
de ambtenaren en de regeling welke van 
toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese 
Economische Gemeenschap en de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (PB P 45 van 14.6.1962, 
blz. 1385).

(Zie het amendement op artikel 2, lid 2 bis (nieuw)).

Motivering

Ambtenaren en ander personeel van de EU en de EGA die melding maken van onrechtmatige 
activiteiten vallen onder de artikelen 22 bis-22 quater van het Statuut van de ambtenaren. 
Deze bepalingen zijn echter alleen van toepassing op de EU-instellingen en niet op de 
lidstaten. Dit amendement heeft als doel bescherming te bieden tegen alle vormen van 
represailles waarmee dergelijke personen van buiten de EU-instellingen geconfronteerd 
kunnen worden.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Doeltreffende opsporing en 
preventie van ernstige schade voor het 
algemeen belang vereist dat de gemelde 
informatie die recht geeft op bescherming 
niet alleen onrechtmatige activiteiten 
betreft, maar ook rechtsmisbruik, namelijk 
handelen of nalaten dat formeel niet 
onrechtmatig is, doch het doel of de 

(29) Doeltreffende opsporing en 
preventie van ernstige schade voor het 
algemeen belang vereist dat de gemelde 
informatie die recht geeft op bescherming 
niet alleen onrechtmatige activiteiten 
betreft, maar ook rechtsmisbruik, namelijk 
handelen of nalaten dat formeel niet 
onrechtmatig is, doch het doel of de 
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toepassing van de wet ondermijnt. toepassing van de wet ondermijnt of een 
gevaar of potentiële bedreiging vormt voor 
het algemeen belang.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Doeltreffende bescherming 
vereist een kenniscentrum dat 
klokkenluiders voorlicht over hun 
rechten, de opties voor openbaarmaking 
en de beperkingen zodat zij op de hoogte 
zijn van hun rechten en 
verantwoordelijkheden.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Van represailles is sprake als er een 
nauw (oorzakelijk) verband bestaat tussen 
de melding en de nadelige behandeling die 
de melder direct of indirect ten deel valt en 
op grond waarvan deze persoon voor 
rechtsbescherming in aanmerking komt. 
Doeltreffende bescherming van melders 
met het oog op betere handhaving van het 
Unierecht vereist een ruime definitie van 
represaille, die elk voor de melder nadelig 
handelen of nalaten binnen een 
werkgerelateerde context omvat.

(31) Van represailles is sprake als er een 
(oorzakelijk) verband bestaat tussen de 
melding en de nadelige behandeling die de 
melder direct of indirect ten deel valt en op 
grond waarvan deze persoon voor 
rechtsbescherming in aanmerking komt. 
Doeltreffende bescherming van melders 
met het oog op betere handhaving van het 
Unierecht vereist een ruime definitie van 
represaille, die elk voor de melder nadelig 
handelen of nalaten binnen een 
werkgerelateerde context omvat.

Motivering

Het is voor de melder wellicht te belastend om een "nauw" verband aan te tonen.
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Klokkenluiders zijn met name een 
belangrijke bron voor 
onderzoeksjournalisten. Door 
klokkenluiders doeltreffende bescherming 
te bieden tegen represailles, neemt de 
rechtszekerheid van (potentiële) 
klokkenluiders toe, hetgeen klokkenluiden 
ook in de media stimuleert en 
vergemakkelijkt. In dit verband is de 
bescherming van klokkenluiders als 
journalistieke bron van cruciaal belang om 
te waarborgen dat onderzoeksjournalistiek 
in democratische samenlevingen haar rol 
van waakhond kan vervullen.

(33) Klokkenluiders zijn met name een 
belangrijke bron voor 
onderzoeksjournalisten. Door 
klokkenluiders doeltreffende bescherming 
te bieden tegen represailles, neemt de 
rechtszekerheid van (potentiële) 
klokkenluiders toe, hetgeen klokkenluiden 
ook in de media stimuleert en 
vergemakkelijkt. In dit verband is de 
bescherming van klokkenluiders als 
journalistieke bron van cruciaal belang om 
te waarborgen dat onderzoeksjournalistiek 
in democratische samenlevingen haar rol 
van waakhond kan vervullen. Bovendien 
zijn klokkenluiders en journalisten vaak 
betrokken bij ongefundeerde rechtszaken 
die tegen hen zijn aangespannen door 
advocatenkantoren die zich bezighouden 
met laster en afpersing om de melders af 
te schrikken en te dwingen hun toevlucht 
te nemen tot kostbare juridische bijstand. 
Dergelijke praktijken moeten met kracht 
worden veroordeeld en moeten daarom 
onder deze richtlijn vallen.

(Zie amendement op artikel 14, alinea 1, letter n bis (nieuw))

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Het is aan de lidstaten om vast te 
stellen welke autoriteiten bevoegd zijn 
meldingen over inbreuken die binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
te ontvangen en daaraan passende follow-
up te geven. Daarbij kan het gaan om 
regulerende of toezichthoudende organen 

(34) Het is aan de lidstaten om vast te 
stellen welke autoriteiten bevoegd zijn 
meldingen over inbreuken die binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
te ontvangen en daaraan passende follow-
up te geven. Deze autoriteiten beschikken 
over een zo hoog mogelijk niveau van 
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op de betrokken gebieden, 
wetshandhavingsinstanties, 
corruptiebestrijdingsinstanties en 
ombudsmannen. De als bevoegd 
aangewezen autoriteiten moeten over de 
nodige capaciteiten en bevoegdheden 
beschikken voor het beoordelen van de 
juistheid van de in de melding vervatte 
beweringen en het aanpakken van de 
gemelde inbreuken, bijvoorbeeld door over 
te gaan tot onderzoek, vervolging, 
terugvordering van middelen of andere 
passende corrigerende maatregelen, 
overeenkomstig hun mandaat.

onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
Daarbij kan het gaan om regulerende of 
toezichthoudende organen op de betrokken 
gebieden, wetshandhavingsinstanties, 
corruptiebestrijdingsinstanties en 
ombudsmannen. De als bevoegd 
aangewezen autoriteiten moeten over de 
nodige capaciteiten en bevoegdheden 
beschikken voor het beoordelen van de 
juistheid van de in de melding vervatte 
beweringen en het aanpakken van de 
gemelde inbreuken, bijvoorbeeld door over 
te gaan tot of te verzoeken om onderzoek, 
vervolging, terugvordering van middelen 
of andere passende corrigerende 
maatregelen, overeenkomstig hun mandaat. 
Het bij die instanties werkzame personeel 
is gespecialiseerd en naar behoren 
opgeleid.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) In het algemeen, en met 
betrekking tot alle activiteiten en 
entiteiten die onder deze richtlijn vallen, 
moeten de externe en interne 
meldingskanalen in het gebruik effectief 
op elkaar aansluiten, zodat zo veel 
mogelijk gevallen worden bestreken.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Anonieme melding of 
openbaarmaking is een mogelijkheid die 
wordt gebruikt en die niet mag worden 
verboden. Ook als het niet de bedoeling is 
om voor deze wijze van melding of
openbaarmaking in de onderhavige 
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richtlijn een regeling op te nemen, mag 
deze wijze niet volledig van het 
toepassingsgebied van de richtlijn worden 
uitgesloten. Zodoende mag de identiteit 
van een persoon die een anonieme 
melding of openbaarmaking verricht en 
die anoniem wenst te blijven, niet onthuld 
worden. Mocht de identiteit van deze 
persoon bekend worden, dan moet hij in 
aanmerking komen voor bescherming uit 
hoofde van deze richtlijn en moet de 
vertrouwelijkheid van zijn identiteit 
gewaarborgd blijven.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Geheimhouding van de 
identiteit van de melder en alle andere 
betrokkenen moet worden gewaarborgd 
om ervoor te zorgen dat de 
meldingsprocedure optimaal verloopt, 
zonder belemmeringen en zonder 
zelfcensuur. De bescherming van 
persoonsgegevens is immers vastgelegd in 
het Unierecht en het nationale recht, en 
moet in het geval van een melding des te 
meer geëerbiedigd worden.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) De lidstaten moeten erop toezien 
dat alle meldingen van een inbreuk naar 
behoren worden geregistreerd en dat iedere 
melding binnen de bevoegde autoriteit kan 
worden opgevraagd, en dat informatie die 
via de meldingen wordt ontvangen, als 
bewijsmateriaal kan worden gebruikt in het 

(57) De lidstaten moeten erop toezien 
dat alle meldingen van een inbreuk naar 
behoren worden geregistreerd en dat iedere 
melding binnen de bevoegde autoriteit kan 
worden opgevraagd, en dat informatie die 
via de meldingen wordt ontvangen, als 
bewijsmateriaal kan worden gebruikt in het 
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kader van eventuele 
handhavingsmaatregelen.

kader van eventuele 
handhavingsmaatregelen, waar mogelijk 
met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid van de identiteit van de 
melder.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) In andere gevallen kan niet 
redelijkerwijs worden verwacht dat de 
interne kanalen naar behoren functioneren; 
bijvoorbeeld wanneer de melder gegronde 
redenen heeft om aan te nemen dat hij in 
verband met de melding met represailles te 
maken zou krijgen, de vertrouwelijkheid 
niet zou worden beschermd, de uiteindelijk 
verantwoordelijke in de werkgerelateerde 
context bij de inbreuk betrokken is, de 
inbreuk zou kunnen worden verhuld, 
bewijs zou kunnen worden achtergehouden 
of vernietigd, de doeltreffendheid van het 
onderzoek door de bevoegde autoriteiten 
zou kunnen worden aangetast of dringend 
optreden geboden is (bijvoorbeeld 
vanwege een imminent risico van een 
wezenlijk en specifiek gevaar voor het 
leven, de gezondheid en de veiligheid van 
personen of voor het milieu). In al deze 
gevallen moeten personen die een externe 
melding richten tot de bevoegde 
autoriteiten en, in voorkomend geval, tot 
organen of instanties van de Unie, worden 
beschermd. Bovendien moet ook 
bescherming worden verleend ingeval de 
wetgeving van de Unie voorziet in de 
mogelijkheid dat de melder zich direct tot 
de bevoegde nationale autoriteiten of 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie richt, bijvoorbeeld als het gaat om 
fraude ten nadele van de begroting van de 
Unie, om preventie en opsporing van het 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, of om financiële 

(63) In andere gevallen kan niet 
redelijkerwijs worden verwacht dat de 
interne kanalen naar behoren functioneren; 
bijvoorbeeld wanneer de melder gegronde 
redenen heeft om aan te nemen dat hij in 
verband met de melding met represailles te 
maken zou krijgen, de vertrouwelijkheid 
niet zou worden beschermd, de uiteindelijk 
verantwoordelijke in de werkgerelateerde 
context bij de inbreuk betrokken is, de 
inbreuk zou kunnen worden verhuld, 
bewijs zou kunnen worden achtergehouden 
of vernietigd, de doeltreffendheid van het 
onderzoek door de bevoegde autoriteiten 
zou kunnen worden aangetast of dringend 
optreden geboden is (bijvoorbeeld 
vanwege een imminent risico van een 
wezenlijk en specifiek gevaar voor het 
leven, de gezondheid en de veiligheid van 
personen of voor het milieu). In al deze 
gevallen moeten personen die een externe 
melding richten tot de bevoegde 
autoriteiten en, in voorkomend geval, tot 
organen of instanties van de Unie, worden 
beschermd. Bovendien moet ook 
bescherming worden verleend ingeval de 
wetgeving van de Unie voorziet in de 
mogelijkheid dat de melder zich direct tot 
de bevoegde nationale autoriteiten of 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie richt, bijvoorbeeld als het gaat om 
fraude ten nadele van de begroting van de 
Unie, om de bestrijding en opsporing van 
het witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, of om financiële 
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diensten. diensten.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Melders moeten worden beschermd 
tegen alle directe of indirecte represailles 
van de zijde van hun werkgever of 
klant/ontvanger van diensten en van 
personen die werken voor of optreden 
namens laatstgenoemden, zoals collega’s 
en leidinggevenden in dezelfde organisatie 
of in andere organisaties waarmee de 
melder contact onderhoudt in het kader van 
zijn werkgerelateerde activiteiten, als 
represailles door de betrokkene worden 
aanbevolen of geduld. Er is bescherming 
nodig tegen represaillemaatregelen ten 
aanzien van de melder zelf, maar ook tegen 
represailles ten aanzien van de juridische 
entiteit die de melder vertegenwoordigt, 
zoals weigering van dienstverlening, 
opname op een zwarte lijst of een 
bedrijfsboycot. Indirecte represailles 
omvatten tevens maatregelen tegen 
familieleden van de melder die ook in een 
werkgerelateerde positie ten opzichte van 
diens werkgever of klant/ontvanger van 
diensten verkeren en maatregelen tegen 
werknemersvertegenwoordigers die de 
melder ondersteuning hebben verleend.

(65) Melders moeten worden beschermd 
tegen alle directe of indirecte represailles 
van de zijde van hun werkgever of 
klant/ontvanger van diensten en van 
personen die werken voor of optreden 
namens laatstgenoemden, zoals collega’s 
en leidinggevenden in dezelfde organisatie 
of in andere organisaties waarmee de 
melder contact onderhoudt in het kader van 
zijn werkgerelateerde activiteiten, als 
represailles door de betrokkene worden 
aanbevolen of geduld. Er is bescherming 
nodig tegen represaillemaatregelen ten 
aanzien van de melder zelf, maar ook tegen 
represailles ten aanzien van de juridische 
entiteit die de melder vertegenwoordigt, 
zoals weigering van dienstverlening, 
opname op een zwarte lijst of een 
bedrijfsboycot. Bescherming tegen 
represailles moet ook worden geboden 
aan natuurlijke of rechtspersonen die 
nauwe banden hebben met de melder, 
ongeacht de aard van de activiteiten en of 
zij al dan niet bezoldigd zijn. Indirecte 
represailles omvatten tevens maatregelen 
tegen familieleden van de melder die ook 
in een werkgerelateerde positie ten 
opzichte van diens werkgever of 
klant/ontvanger van diensten verkeren en 
maatregelen tegen 
werknemersvertegenwoordigers die de 
melder ondersteuning hebben verleend.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 69
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) Het moet niet mogelijk zijn om 
door middel van een overeenkomst afstand 
te doen van de rechten en verplichtingen 
waarin deze richtlijn voorziet. Er mag geen 
gebruik worden gemaakt van de wettelijke 
en contractuele verplichtingen van 
natuurlijke personen, zoals 
getrouwheidsbedingen of 
vertrouwelijkheids-/niet-
openbaarmakingsovereenkomsten, om 
werknemers van melden te weerhouden, 
bescherming te ontzeggen of wegens een 
melding te straffen. Tegelijkertijd mag 
deze richtlijn geen afbreuk doen aan de 
bescherming van het wettelijk 
verschoningsrecht of andere 
beroepsgeheimen waarin het nationale 
recht voorziet.

(69) Het moet niet mogelijk zijn om 
door middel van een overeenkomst afstand 
te doen van de rechten en verplichtingen 
waarin deze richtlijn voorziet. Er mag geen 
gebruik worden gemaakt van de wettelijke 
en contractuele verplichtingen van 
natuurlijke personen, zoals 
getrouwheidsbedingen of 
vertrouwelijkheids-/niet-
openbaarmakingsovereenkomsten, om 
werknemers van melden te weerhouden, 
bescherming te ontzeggen of wegens een 
melding te straffen. Om doeltreffende 
bescherming te waarborgen, mag een 
melder voor een melding niet 
aansprakelijk worden gesteld op grond 
van wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen, inclusief bepalingen van 
strafrechtelijke aard. Tegelijkertijd mag 
deze richtlijn geen afbreuk doen aan de 
bescherming van het wettelijk 
verschoningsrecht of andere 
beroepsgeheimen waarin het nationale 
recht voorziet.

(Zie amendement op artikel 15, lid 4)

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op een betere 
tenuitvoerlegging van het recht en het 
beleid van de Unie op specifieke gebieden, 
bevat deze richtlijn gemeenschappelijke 
minimumnormen voor de bescherming van 
melders van de navolgende onrechtmatige 
activiteiten of vormen van rechtsmisbruik:

1. Met het oog op een betere 
handhaving van het recht bij de 
tenuitvoerlegging van het beleid van de 
Unie op specifieke gebieden, bevat deze 
richtlijn gemeenschappelijke 
minimumnormen voor de bescherming van 
melders van de navolgende onrechtmatige 
activiteiten of vormen van rechtsmisbruik:

Amendement 32
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) financiële diensten en voorkoming 
van witwassen van geld en 
terrorismefinanciering;

ii) financiële diensten en voorkoming 
en bestrijding van witwassen van geld en 
terrorismefinanciering;

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – letter a – punt viii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

viii) volksgezondheid; viii) volksgezondheid en openbare 
veiligheid;

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) inbreuken in verband met de interne 
markt, als bedoeld in artikel 26, lid 2, 
VWEU, met betrekking tot handelingen die 
in strijd zijn met de regels van de 
vennootschapsbelasting of constructies die 
erop gericht zijn een belastingvoordeel te 
verkrijgen dat het doel of de toepassing van 
het toepasselijke belastingrecht ondermijnt.

d) inbreuken in verband met de interne 
markt, als bedoeld in artikel 26, lid 2, 
VWEU, met betrekking tot handelingen die 
in strijd zijn met de regels van de 
vennootschapsbelasting of constructies die 
erop gericht zijn een belastingvoordeel te 
verkrijgen dat het doel of de toepassing van 
het toepasselijke belastingrecht ondermijnt;

(Zie amendement op artikel 1, lid 1, letter d bis (nieuw))

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) inbreuken op de 



PE623.888v02-00 24/39 AD\1164532NL.docx

NL

gemeenschappelijke waarden van de Unie 
in de zin van artikel 2 VEU en de rechten, 
vrijheden en beginselen die zijn 
vastgelegd in het Handvest.

(Zie amendement op overweging 18 bis (nieuw))

Motivering

Het toepassingsgebied van deze richtlijn zou onvolledig zijn, als er geen bescherming in 
wordt opgenomen voor personen die melding maken van mogelijke schendingen van de 
gemeenschappelijke waarden en grondrechten van de EU.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onder de inbreuken waarnaar in 
dit artikel wordt verwezen vallen ook 
inbreuken die worden begaan door een 
juridische entiteit in de publieke sector 
door middel van handelingen van 
politieke aard.

(Zie amendement op overweging 18 ter (nieuw))

Motivering

Door publieke entiteiten vastgestelde handelingen van politieke aard kunnen in strijd met het 
algemeen belang blijken te zijn en inbreuken op het recht van de Unie vormen. Dit 
amendement maakt duidelijk dat ook bij een melding van dergelijke inbreuken de melder 
recht heeft op bescherming op grond van deze richtlijn.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de in deel 2 van de bijlage 
vermelde sectorspecifieke handelingen van 
de Unie specifieke regels inzake het 

2. Indien de in deel 2 van de bijlage 
vermelde sectorspecifieke handelingen van 
de Unie specifieke regels inzake het 
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melden van inbreuken bevatten, zijn die 
regels van toepassing. De bepalingen van 
deze richtlijn zijn van toepassing op alle 
zaken betreffende de bescherming van 
melders die niet in voornoemde 
sectorspecifieke handelingen van de Unie 
zijn geregeld.

melden van inbreuken bevatten, zijn die 
regels van toepassing. De bepalingen van 
deze richtlijn zijn van toepassing op alle 
zaken betreffende de bescherming van 
melders die niet in voornoemde 
sectorspecifieke handelingen van de Unie 
zijn geregeld. Dit lid geldt uitsluitend in 
gevallen waarin de in sectorspecifieke 
handelingen voorziene bescherming de uit 
hoofde van deze richtlijn geboden 
bescherming overstijgt.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten beschikken over 
specifieke bepalingen betreffende de 
bescherming van de nationale veiligheid 
en van gerubriceerde informatie die uit 
hoofde van het Unierecht of de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
betrokken lidstaat, om veiligheidsredenen, 
tegen ongeoorloofde toegang moeten 
worden beschermd.

Motivering

Weerslag van overweging 21 in de tekst van de richtlijn: "Deze richtlijn mag geen afbreuk 
doen aan de bescherming van de nationale veiligheid en van gerubriceerde informatie die uit 
hoofde van het Unierecht of de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de betrokken 
lidstaat tegen ongeoorloofde toegang moet worden beschermd."

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is ook van toepassing 
op melders wier werkgerelateerde 
verhouding nog moet aanvangen, ingeval 

2. Deze richtlijn is ook van toepassing 
op melders wier werkgerelateerde 
verhouding nog moet aanvangen, ingeval 
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informatie over een breuk is verkregen 
tijdens de aanwervingsprocedure of andere 
precontractuele onderhandelingen.

informatie over een breuk is verkregen 
tijdens de aanwervingsprocedure of andere 
precontractuele onderhandelingen, alsmede 
op melders wier werkverhouding is 
beëindigd.

Motivering

Melders kunnen ook na beëindiging van hun werkverhouding te maken krijgen met financiële 
of andersoortige represailles.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd de artikelen 22 bis, 
22 ter en 22 quater van Verordening nr. 
31 (EEG), 11 (EGA), is deze richtlijn ook 
van toepassing op ambtenaren en andere 
personeelsleden van de Europese Unie en 
de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie die, tijdens de uitvoering 
van hun taken of in verband daarmee, 
informatie melden over inbreuken in de 
zin van artikel 1.

(Zie amendement op overweging 28 bis (nieuw))

Motivering

Ambtenaren en ander personeel van de EU en de EGA die melding maken van onrechtmatige 
activiteiten vallen onder de artikelen 22 bis-22 quater van het Statuut van de ambtenaren. 
Deze bepalingen zijn echter alleen van toepassing op de EU-instellingen en niet op de 
lidstaten. Dit amendement heeft als doel bescherming te bieden tegen alle vormen van 
represailles waarmee dergelijke personen van buiten de EU-instellingen geconfronteerd 
kunnen worden.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) “rechtsmisbruik”: handelen of 
nalaten dat binnen het toepassingsgebied 
van het Unierecht valt en kennelijk formeel 
niet onrechtmatig is, maar het doel of de 
toepassing van de toepasselijke regels 
ondermijnt;

(3) "rechtsmisbruik": handelen of 
nalaten dat binnen het toepassingsgebied 
van het Unierecht valt en kennelijk formeel 
niet onrechtmatig is, maar het doel of de 
toepassing van de toepasselijke regels 
ondermijnt of een gevaar of potentieel 
gevaar vormt voor het algemeen belang;

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) “represaille”: een dreigend of 
feitelijk handelen of nalaten naar 
aanleiding van een interne of externe 
melding, dat binnen een werkgerelateerde 
context plaatsvindt en tot 
ongerechtvaardigde benadeling van de 
melder leidt of kan leiden;

(12) "represaille": een dreigend of 
feitelijk handelen of nalaten naar 
aanleiding van een interne of externe 
melding of openbaarmaking en dat tot 
ongerechtvaardigde benadeling van de 
melder, de vermoedelijke melder, of zijn 
gezinsleden, verwanten en faciliteerders
leidt of kan leiden;

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) “follow-up”: optreden van de 
ontvanger van de interne of externe 
melding om de juistheid van de 
beweringen in de melding na te gaan en de 
gemelde inbreuk zo nodig aan te pakken, 
via maatregelen zoals intern 
vooronderzoek, vervolging, terugvordering 
van middelen en afsluiting;

(13) "follow-up": optreden van de 
ontvanger van de interne of externe 
melding om de juistheid van de 
beweringen in de melding na te gaan en de 
gemelde inbreuk zo nodig aan te pakken, 
via maatregelen zoals intern 
vooronderzoek, vervolging, terugvordering 
van middelen en afsluiting, alsook elke 
andere toepasselijke corrigerende 
maatregel;

Amendement 44
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "faciliteerder": elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
bijdraagt aan de melding of de melder 
bijstaat bij het melden van een inbreuk;

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 1 bedoelde juridische 
entiteiten in de publieke sector zijn:

6. Tot de in lid 1 bedoelde juridische 
entiteiten in de publieke sector behoren 
met name:

Motivering

In artikel 4, lid 6, letter d, van het voorstel waarin sprake is van "andere publiekrechtelijke 
entiteiten", wordt impliciet bevestigd dat de lijst met juridische entiteiten in de publieke sector 
die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, niet limitatief is. Met dit 
amendement wordt beoogd het niet-limitatieve karakter van de lijst te verduidelijken en wordt 
de inleidende formule dienovereenkomstig aangepast.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) fysieke ontmoetingen met de 
persoon of de dienst die is aangewezen 
voor de ontvangst van meldingen.

b) fysieke ontmoetingen met de 
persoon of de dienst die is aangewezen 
voor de ontvangst van meldingen, naar 
behoren vastgelegd in gedateerde, door de 
melder ondertekende notulen.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 6 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) onafhankelijke en autonome 
meldingskanalen opzetten, die veilig zijn 
en de geheimhouding waarborgen, voor 
het ontvangen en in behandeling nemen 
van door de melder verstrekte informatie;

a) onafhankelijke en autonome 
externe meldingskanalen opzetten, die 
veilig zijn, de geheimhouding waarborgen
en garanderen dat de identiteit van de 
melder niet openbaar gemaakt wordt, voor 
het ontvangen en in behandeling nemen 
van door de melder verstrekte informatie;

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale autoriteiten gepaste 
corrigerende maatregelen kunnen nemen.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
autoriteit die een melding heeft ontvangen, 
maar niet bevoegd is om de gemelde 
inbreuk aan te pakken, de melding 
doorzendt aan de bevoegde autoriteit en dat 
de melder hierover wordt geïnformeerd.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
autoriteit die een melding heeft ontvangen, 
maar niet bevoegd is om de gemelde 
inbreuk aan te pakken, de melding binnen 
een redelijke termijn doorzendt aan de 
bevoegde autoriteit en dat de melder 
hierover onverwijld wordt geïnformeerd.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door hun ontwerp, opzet en beheer b) door hun ontwerp, opzet en beheer 
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waarborgen de kanalen de volledigheid, 
integriteit en geheimhouding van de 
informatie en zijn zij niet toegankelijk voor 
niet-gemachtigde personeelsleden van de 
bevoegde autoriteit ;

waarborgen de kanalen de volledigheid, 
integriteit en geheimhouding van de 
informatie, bieden zij een passend niveau 
van cyberbeveiliging en zijn zij niet 
toegankelijk voor niet-gemachtigde 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteit;

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) tijdens een fysieke ontmoeting met 
personeelsleden van de bevoegde autoriteit 
die met de behandeling van meldingen zijn 
belast.

c) tijdens een fysieke ontmoeting met 
personeelsleden van de bevoegde autoriteit 
die met de behandeling van meldingen zijn 
belast, naar behoren vastgelegd in 
gedateerde, door de melder ondertekende 
notulen.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten beschikken over 
personeelsleden die specifiek belast zijn 
met de behandeling van meldingen. Deze 
personeelsleden worden specifiek opgeleid 
voor de behandeling van meldingen van 
inbreuken.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten beschikken over 
personeelsleden die specifiek belast zijn 
met de behandeling van meldingen, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid 
van de identiteit van de personen die 
inbreuken melden. Deze personeelsleden 
worden specifiek opgeleid voor de 
behandeling van meldingen van inbreuken.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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a) de voorwaarden waaronder melders 
in aanmerking komen voor bescherming 
krachtens deze richtlijn;

a) de voorwaarden waaronder melders 
en/of tussenpersonen in aanmerking 
komen voor bescherming krachtens deze 
richtlijn;

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een verklaring waarin duidelijk 
wordt uitgelegd dat personen die 
overeenkomstig deze richtlijn informatie 
aan de bevoegde autoriteiten verstrekken, 
niet geacht worden inbreuk te maken op 
enige bij overeenkomst of bij wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling opgelegde 
beperking van de openbaarmaking van 
informatie, en dat deze personen op geen 
enkele wijze aansprakelijk mogen worden 
gesteld in verband met deze 
openbaarmaking.

g) een verklaring waarin duidelijk 
wordt uitgelegd dat personen die 
overeenkomstig deze richtlijn informatie 
aan de bevoegde autoriteiten en in het 
kader van de kanalen voor interne 
melding verstrekken, niet geacht worden 
inbreuk te maken op enige bij 
overeenkomst of bij wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling opgelegde 
beperking van de openbaarmaking van 
informatie, en dat deze personen op geen 
enkele wijze aansprakelijk mogen worden 
gesteld in verband met deze 
openbaarmaking;

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een melder komt in aanmerking 
voor bescherming uit hoofde van deze 
richtlijn als hij gegronde redenen heeft om 
aan te nemen dat de gemelde informatie 
juist was op het moment van melding en 
dat deze informatie binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt.

1. Een melder komt in aanmerking 
voor bescherming uit hoofde van deze 
richtlijn als hij gegronde redenen heeft om 
aan te nemen dat de gemelde informatie 
juist was op het moment van melding en 
dat deze informatie binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt, 
ongeacht het gekozen meldingskanaal.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 13 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de melder kon niet redelijkerwijs 
worden geacht gebruik te maken van 
kanalen voor interne melding, gezien de 
inhoud van de melding;

d) de melder kon niet redelijkerwijs 
worden geacht gebruik te maken van 
kanalen voor interne melding, gezien de 
inhoud van de melding en de ernst van de 
inbreuk;

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De melder van een anonieme 
melding van wie de identiteit in een later 
stadium bekend wordt, komt in 
aanmerking voor de uit hoofde van deze 
richtlijn geboden bescherming, onder 
dezelfde voorwaarden als de melder van 
wie de identiteit bij de melding of de 
openbaarmaking al bekend was.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n bis) duidelijk ongefundeerde 
rechtszaken die zijn aangespannen om de 
melder grote angst aan te jagen.

(Zie het amendement op overweging 33)

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een persoon die overgaat tot een 
externe melding aan de bevoegde 
autoriteit of tot een openbaarmaking
overeenkomstig deze verordening, wordt 
niet geacht inbreuk te hebben gemaakt op 
enige beperking op de openbaarmaking van 
informatie zoals vastgesteld in een 
overeenkomst, of zoals neergelegd in 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen, en een dergelijke 
openbaarmaking brengt voor de melder 
generlei aansprakelijkheid met zich mee.

4. Een persoon die overgaat tot 
melding of openbaarmaking van 
informatie over inbreuken op het 
Unierecht die het algemeen belang 
schaden, overeenkomstig deze 
verordening, wordt niet geacht inbreuk te 
hebben gemaakt op enige beperking op de 
openbaarmaking van informatie zoals 
vastgesteld in een overeenkomst, of zoals 
neergelegd in wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen, en een 
dergelijke openbaarmaking brengt voor de 
melder generlei aansprakelijkheid, ook niet 
van strafrechtelijke aard, met zich mee.

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat alle soorten meldingen, zowel interne als externe, onder 
dit lid vallen en dat vrijwaring van aansprakelijkheid in de eerste plaats betrekking heeft op 
strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Indien duidelijk is dat de 
gerechtelijke procedure die tegen de 
melder is ingesteld het gevolg is van zijn 
melding en er voldoende bewijs bestaat 
dat er sprake is van een vexatoire 
procedure die voortkomt uit lichtzinnige 
of onzuivere bedoelingen, legt het 
bevoegde gerecht degene die de procedure 
aanspant een sanctie op wegens misbruik 
van de procedure, in voorkomend geval 
een strafrechtelijke sanctie.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 15 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Ook moet de reputatie van de 
entiteit die vanwege de melding in geding 
is gedurende de gehele 
meldingsprocedure worden beschermd om 
te voorkomen dat aantijgingen die 
ongegrond blijken te zijn, blijvende 
gevolgen hebben voor de betrokken 
entiteit.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Naast het verlenen van 
rechtsbijstand aan melders in 
strafrechtelijke procedures en in 
grensoverschrijdende civiele procedures 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1919 
en Richtlijn 2008/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad63, en 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
kunnen de lidstaten voorzien in verdere 
maatregelen om melders juridische en 
financiële bijstand en steun te bieden in het 
kader van een gerechtelijke procedure.

8. Naast het verlenen van 
rechtsbijstand aan melders in 
strafrechtelijke procedures en in 
grensoverschrijdende civiele procedures 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1919 
en Richtlijn 2008/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad63, en 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
kunnen de lidstaten voorzien in verdere 
maatregelen om melders juridische, 
financiële en psychologische bijstand en 
steun te bieden in het kader van een 
gerechtelijke procedure.

__________________ __________________

63 Richtlijn 2008/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 mei 2008 
betreffende bepaalde aspecten van 
bemiddeling/mediation in burgerlijke en 
handelszaken (PB L 136 van 24.5.2008, 
blz. 3).

63 Richtlijn 2008/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 mei 2008 
betreffende bepaalde aspecten van 
bemiddeling/mediation in burgerlijke en 
handelszaken (PB L 136 van 24.5.2008, 
blz. 3).

Motivering

In haar advies inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen 
in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en 
overheidsinstanties (2016/2224(INI)), heeft de Commissie constitutionele zaken al gewezen op 
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het belang van psychologische steun voor klokkenluiders.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties toepasselijk zijn op natuurlijke 
personen of rechtspersonen die:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties, waaronder in voorkomend geval 
strafrechtelijke sancties, toepasselijk zijn 
op natuurlijke personen of rechtspersonen 
die:

Motivering

Uitgebreidere formulering.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting tot geheimhouding 
van de identiteit van melders schenden.

d) de verplichting tot geheimhouding 
van de identiteit van melders schenden of 
die handelingen verrichten die de 
identiteit van de melders in geval van 
anonieme meldingen onthullen, of op die 
onthulling gericht zijn.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – deel B – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B. Artikel 1, onder a), punt ii) –
financiële diensten, voorkoming van 
witwassen van geld en 

B. Artikel 1, onder a), punt ii) –
financiële diensten, voorkoming en 
bestrijding van witwassen van geld en 
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terrorismefinanciering: terrorismefinanciering:

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel II – deel A – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A. Artikel 1, onder a), punt ii) –
financiële diensten, voorkoming van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering:

A. Artikel 1, onder a), punt ii) –
financiële diensten, voorkoming en 
bestrijding van witwassen van geld en 
terrorismefinanciering:

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel II – deel 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voorkoming van witwassen van 
geld en terrorismefinanciering:

2. Voorkoming en bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering:
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