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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. is van oordeel dat het feit dat de bescherming van klokkenluiders niet afdoende geregeld 

is, negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het EU-

beleid op het gebied van milieubescherming, volksgezondheid en voedselveiligheid, en 

dat de angst voor vergelding een verlammend effect kan hebben op klokkenluiders, 

waardoor het openbaar belang in gevaar komt; 

2. is van mening dat het belang en de waarde van klokkenluiden op het gebied van 

volksgezondheid, milieu en voedselveiligheid nu weliswaar in de lidstaten in toenemende 

mate worden erkend, maar dat er op nationaal en Europees niveau voorlichtings- en 

promotiecampagnes met betrekking tot klokkenluiden nodig zijn om een gedrags- en 

mentaliteitsverandering te bewerkstelligen; 

3. is ervan overtuigd dat klokkenluiders een onmisbare rol hebben als het gaat om het 

terugdringen van risico's voor de volksgezondheid, het milieu en de voedselveiligheid, 

gebieden waarvoor geldt dat bepaalde risico's lastig van buitenaf te controleren zijn, en 

tevens een bijdrage leveren aan het tegengaan en voorkomen van wangedrag en corruptie; 

is van oordeel dat een betere bescherming van klokkenluiders ertoe zal leiden dat meer 

risico's en bedreigingen voor de volksgezondheid en het milieu openbaar zullen worden 

gemaakt met het oog op het algemeen belang, de voedselveiligheid zal verbeteren, een 

cultuur van publieke verantwoording en integriteit binnen zowel publieke als particuliere 

instellingen zal worden bevorderd en zelfs mensenlevens zullen worden gered; wijst als 

voorbeeld op de publicatie van het onderzoek naar SARS (Severe Acute Respiratory 

Syndrome) en andere gevaarlijke ziekten die miljoenen mensen in China bedreigden, en 

op andere openbaarmakingen waardoor gevaren voor het milieu in de VS zijn afgewend; 

4. herinnert aan recente gevallen die veel publiciteit hebben gekregen, zoals Dieselgate, 

Nestlé en het paardenvleesschandaal, waarbij gevaren voor het milieu, de 

volksgezondheid en de voedselveiligheid aan het licht zijn gekomen en waarbij de 

onthullingen van klokkenluiders zeer belangrijk zijn geweest voor het opsporen van die 

gevaren, of waar een betere bescherming van klokkenluiders ertoe had kunnen leiden dat 

die gevaren eerder waren ontdekt, waardoor de schade beperkt had kunnen blijven; 

5. benadrukt dat belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid, met 

name op het gebied van tabaksontmoediging, uiteindelijk te danken zijn aan de 

openbaarmaking van interne documenten door klokkenluiders; 

6. wijst erop dat gevaren voor het milieu, de volksgezondheid of de voedselveiligheid zelden 

stoppen bij de grens en dat een ontoereikende of volledig ontbrekende bescherming van 

klokkenluiders in een lidstaat, waardoor dergelijke gevaren mogelijk niet op tijd worden 

ontdekt, daarom een gevaar vormt voor de gezondheid en veiligheid van alle EU-burgers, 

en de mogelijkheden voor burgers om het milieu te beschermen verkleint; 

7. wijst erop dat de illegale handel in wilde dieren en planten een van 's werelds meest 

winstgevende vormen van georganiseerde misdaad is geworden en wijst op de rol die 
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klokkenluiders vervullen bij het aangeven van illegale handel, houtkap en visserij en 

andere misdaden met betrekking tot de natuurlijke flora en fauna; 

8. benadrukt dat bewijzen van schending van het EU-recht inzake dierenbescherming en 

voedselveiligheid op boerderijen en in slachthuizen vrijwel uitsluitend afkomstig zijn van 

klokkenluiders, aangezien deze plaatsen niet openbaar toegankelijk zijn en officiële 

controles doorgaans vooraf worden aangekondigd; 

9. beseft dat vissersboten ver weg op zee zich in hoge mate aan de waarneming onttrekken 

en dat een sterke bescherming van klokkenluiders die bewijzen willen leveren van illegale 

visserij of andere schendingen van het EU-recht noodzakelijk is; 

10. betreurt dat toezichthouders, waaronder toezichthouders die de voedselketen controleren, 

over te weinig middelen beschikken en daarom voor hun informatie afhankelijk zijn van 

klokkenluiders; is daarom van mening dat enerzijds toezichthouders meer financiering 

moeten krijgen en dat anderzijds klokkenluiders op doeltreffende wijze moeten worden 

beschermd;  

11. benadrukt dat snelle en krachtige EU-wetgeving ter bescherming van klokkenluiders en 

een politieke consensus die het mogelijk maakt op nationaal en Europees niveau 

doeltreffende maatregelen ten uitvoer te leggen er tevens toe zullen bijdragen dat het 

vertrouwen in democratische instellingen blijft bestaan of zelfs toeneemt, dat de 

wetenschappelijke expertise en het debat worden bevorderd, dat belangenverstrengeling 

aan het licht komt en dat burgers meer besef krijgen van de meerwaarde van EU-

maatregelen; wijst erop dat wetgeving ter bescherming van klokkenluiders personen die 

beschikken over kennis op wetenschappelijk of technisch gebied kan aansporen om 

informatie naar buiten te brengen die anders geheim zou blijven; 

12. betreurt de grote leemten in de wetgeving, de ontoereikende bescherming van 

klokkenluiders in de lidstaten en het feit dat te weinig lidstaten wetgeving hebben 

vastgesteld om klokkenluiders te beschermen; staat erop dat de bescherming van 

klokkenluiders op EU-niveau gewaarborgd wordt, zodat klokkenluiders in alle lidstaten 

volledige rechtsbescherming genieten en verlangt dat dit proces nadat de zaak is 

doorverwezen op passende en onafhankelijke wijze wordt voortgezet, mits de 

klokkenluiders te goeder trouw en met als enig doel het dienen van het algemeen belang 

hebben gehandeld; 

13. merkt op dat het EU-recht reeds enkele bepalingen ter bescherming van klokkenluiders 

kent, maar dat de werkingssfeer van die bepalingen vaak slechts beperkt is en dat die 

bepalingen bovendien in diverse wetgevingsinstrumenten zijn opgenomen, met leemten en 

mazen als gevolg; 

14. vraagt de steun van de Commissie bij het aansporen van lidstaten om doeltreffende en 

doelmatige beschermingsmechanismen voor klokkenluiders tot stand te brengen; 

15. verzoekt de Commissie de balans op te maken van de resultaten van haar openbare 

raadpleging, de komende maanden te werken aan de opstelling van ontwerpwetgeving en 

zo snel mogelijk een voorstel in te dienen voor een horizontaal wetgevingsinstrument, dat 

in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel en dat robuuste gemeenschappelijke 

minimumnormen bevat voor de bescherming van klokkenluiders in de EU en dat aansluit 
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op de bepalingen in de Verdragen inzake milieubescherming, volksgezondheid en 

consumentenbescherming; wijst op de tekortkomingen en het falen van sectorale 

benaderingen ter zake, zoals die van Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement 

en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte 

knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, 

gebruiken en openbaar maken daarvan; spoort de lidstaten aan wetgevingsinstrumenten te 

ontwikkelen ter bescherming van personen die wanpraktijken melden bij 

overheidsinstanties; stelt voor dat de EU-agentschappen schriftelijk vastgelegde 

beleidslijnen aannemen inzake de bescherming van personen die onregelmatigheden 

melden, alsmede klokkenluiders, tegen vergeldingsmaatregelen; 

16. wijst erop dat de beginselen van transparantie en integriteit bij de activiteiten van 

klokkenluiders in de meeste gevallen een rol spelen; is van mening dat de bescherming 

van klokkenluiders daarom wettelijk moet worden vastgelegd en in de hele EU moet 

worden gewaarborgd, maar uitsluitend als klokkenluiders in actie zijn gekomen om het 

openbaar belang te dienen en te goeder trouw handelen, een en ander in overeenstemming 

met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; 

17. dringt er bij de Commissie op aan de bepalingen inzake klokkenluiders van de lidstaten te 

inventariseren om de uitwisseling van beste praktijken te bevorderen, waardoor de 

bescherming van klokkenluiders op nationaal niveau kan worden verbeterd; 

18. benadrukt dat het melden of onthullen van informatie over gevaren, wangedrag of 

criminele activiteiten of pogingen om deze te verbergen, die kunnen leiden tot 

milieuschade, problemen voor de volksgezondheid of de voedselintegriteit en -veiligheid, 

onder meer in samenhang met nieuwe technologieën waarvan de langetermijngevolgen 

voor het milieu en de volksgezondheid nog niet bekend zijn, en andere vormen van 

wangedrag zoals wanbeheer binnen overheidsorganen of wanbeheer van de openbare 

ruimte en publieke eigendommen, allemaal binnen de werkingssfeer van een EU-

instrument ter bescherming van klokkenluiders moeten vallen, ongeacht of er daarbij 

sprake is van een schending van het EU-recht en in de redelijke veronderstelling dat de 

onthulling het openbaar belang dient; benadrukt dat klokkenluiders in de hele Unie 

moeten kunnen profiteren van beschermingsinstrumenten, omdat milieukwesties per 

definitie grensoverschrijdend zijn en dit dus in de wetgeving tot uitdrukking moet komen; 

is van oordeel dat de bescherming van klokkenluiders in de hele Unie gewaarborgd moet 

worden, ongeacht de woonplaats van de klokkenluider of de plaats waar de strafbare 

feiten zich hebben voorgedaan; 

19. wijst op het belang van een open organisatiecultuur en van de beschikbaarheid van 

verschillende, beschermde kanalen voor het vrijwillig, intern of extern, melden van 

informatie, om schade aan het milieu, de volksgezondheid en de voedselketen te 

voorkomen, hetgeen ook in het belang is van de organisaties zelf; 

20. benadrukt dat EU-maatregelen ter bescherming van klokkenluiders omvattend en 

snelwerkend moeten zijn en een ruim toepassingsgebied moeten hebben en de 

klokkenluider en waar passend ook diens collega's of gezinsleden moeten beschermen 

tegen vergeldingsmaatregelen, pesterijen, intimidatie en uitsluiting van de werkplek of de 

privéomgeving en tegen civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke 

procedures naar aanleiding van de onthulling; onderstreept dat een doeltreffende 
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bescherming van klokkenluiders essentieel is om het recht op vrije meningsuiting en 

vrijheid van informatie te garanderen, en dat tegenstrijdige normen in verband met 

geheimhouding en vertrouwelijkheid moeten worden herzien in overeenstemming met de 

Europese rechtspraak inzake de mensenrechten, om te waarborgen dat dergelijke 

uitzonderingen noodzakelijk en evenredig zijn; wijst erop dat er niet alleen bescherming 

nodig is voor interne onthullingen via speciaal daarvoor bestemde kanalen op het werk of 

onthullingen aan de overheid of toezichthoudende instanties, maar ook, gelet op de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ter zake, voor externe 

onthullingen aan het publiek, via de media of anderszins; wijst erop dat de EU-

instellingen, in samenwerking met alle betrokken nationale autoriteiten, alle nodige 

maatregelen moeten invoeren en toepassen om de vertrouwelijkheid van 

informatiebronnen te beschermen teneinde discriminerende handelingen of bedreigingen 

te voorkomen; dringt er bij de Commissie op aan te waarborgen dat alle klokkenluiders, 

waaronder klokkenluiders die na een melding of onthulling in het openbaar belang met 

vergelding te maken hebben gekregen, die om geldige redenen een zaak bij de rechter 

aanhangig hebben gemaakt, toegang hebben tot onafhankelijke rechtshulp, financiële en 

psychologische ondersteuning en, waar passend, noodhulp; 

21. verzoekt de lidstaten en de Commissie een strikt rechtskader vast te stellen voor de 

vaststelling van interne klokkenluidersregelingen door ondernemingen, dat vastlegt binnen 

welke termijn een antwoord van de onderneming verwacht mag worden en dat waarborgt 

dat dergelijke regelingen in overeenstemming zijn met het sociaal recht en het recht 

inzake bescherming van persoonsgegevens; 

22. benadrukt dat de rechtszekerheid met betrekking tot de bepalingen ter bescherming van 

klokkenluiders gewaarborgd moet worden, omdat een aanhoudend gebrek aan 

duidelijkheid en de huidige gefragmenteerde aanpak potentiële klokkenluiders ervan 

weerhouden zich te melden, en nadelig zijn voor hun werkgevers, met name als het gaat 

om ondernemingen die in verschillende rechtsgebieden of sectoren actief zijn; 

23. wijst op de belangrijke rol van onderzoeksjournalistiek en verzoekt de Commissie in haar 

voorstel hetzelfde beschermingsniveau te waarborgen voor onderzoeksjournalisten als 

voor klokkenluiders; 

24. benadrukt dat de definitie van het begrip klokkenluider ruim moet zijn en zich niet mag 

beperken tot bepaalde gebieden, bepaalde arbeidscontracten of een bepaald wettelijk 

karakter van de gemelde of onthulde handelingen of informatie en dat klokkenluiders in 

de publieke en de particuliere sector dezelfde rechtsbescherming moeten genieten en niet 

gebonden mogen zijn door contractuele verplichtingen die meldingen of onthullingen 

voorkomen wanneer deze in het algemeen belang zijn, met uitzondering van eventueel 

noodzakelijke beperkingen zoals vastgesteld in het kader van de mondiale beginselen 

betreffende de nationale veiligheid en het recht op informatie; 

25. moedigt de lidstaten aan om benchmarks en indicatoren te ontwikkelen met betrekking tot 

het klokkenluidersbeleid in zowel de publieke als de particuliere sector; 

26. wijst erop dat in EU-wetgeving een duidelijke procedure moet worden 
vastgesteld voor de manier waarop – van begin tot eind – omgegaan moet 

worden met onthullingen, zodat er op passende wijze gevolg wordt gegeven 
aan alle handelingen van klokkenluiders, van de indiening van hun verslag en 
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wijze waarop daarmee wordt omgegaan tot het waarborgen van een 
doeltreffende bescherming van de klokkenluider, evenals doeltreffender 
mechanismen ter bescherming van klokkenluiders; beklemtoont dat het 

belangrijk is om de bevoegde autoriteiten en regelgevings- en 
wetshandhavingsinstanties uitdrukkelijk de bevoegdheid te verlenen om 

kanalen voor het melden van misstanden beschikbaar te stellen en dergelijke 
meldingen in ontvangst te nemen, te behandelen en te onderzoeken en daarbij, 
in voorkomend geval, de vertrouwelijkheid van de bron en de rechten van de 
betrokken partijen te beschermen; spoort de Commissie en de lidstaten aan 

om personen die een melding of onthulling in het algemeen belang overwegen 
en die daarom informatie nodig hebben over de rechten en plichten van 

klokkenluiders, passende kanalen en de mogelijke gevolgen van hun besluit, 
gelegenheid te bieden vertrouwelijk advies in te winnen.
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