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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 16, 33, 43 en 50, artikel 53, lid 1, 
en de artikelen 62, 91, 100, 103, 109, 114, 
168, 169, 192, 207 en 325, lid 4, en het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie, en met 
name artikel 31,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 9, 10, 11, 12, 15, 16, 33, 43 en 50, 
artikel 53, lid 1, en de artikelen 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207, 
325, lid 4, en 352, en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie, en met name 
artikel 31,

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Visum 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Visum 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 14 februari 2017 over de 
rol van klokkenluiders bij de bescherming 
van de financiële belangen van de EU,
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Visum 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 24 oktober 2017 over 
legitieme maatregelen ter bescherming 
van klokkenluiders die handelen in het 
algemeen belang bij het onthullen van 
vertrouwelijke informatie van bedrijven 
en overheidsinstanties,

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Visum 6 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens,

Amendement 6
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 hebben gewerkt of met een 
organisatie in contact staan of hebben 
gestaan, zijn vaak als eerste op de hoogte 
van dreigingen, misdadige of illegale 
activiteiten 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, ter bescherming van het 
maatschappelijk welzijn en ter 
bescherming van het grondrechten, zoals 
de vrijheid van meningsuiting en 
informatie. Klokkenluiders spelen een 
cruciale rol bij het aan het licht brengen 
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van misstanden en onethisch of oneerlijk 
gedrag ten aanzien van het algemeen 
belang. Het is vaak moeilijk voor hen om 
de rechtmatigheid van feiten te 
beoordelen, maar volgens het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens is het 
niet aan de klokkenluiders om een 
juridische beoordeling uit te voeren, 
zolang zij te goeder trouw handelen in de 
veronderstelling dat de informatie juist is.
Potentiële klokkenluiders worden echter 
door vrees voor represailles vaak van 
melding van hun bezorgdheid of 
vermoedens weerhouden, wanneer zij 
onregelmatigheden, wanbeheer, misbruik 
van fondsen, wanbeleid of mogelijke 
corruptie in verband met de activiteiten 
van publieke en private organen binnen 
de Unie onthullen; zij worden en voelen 
zich niet echt beschermd.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Op Unieniveau fungeren de 
meldingen van 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.

(2) Op Unieniveau fungeren de 
meldingen van klokkenluiders en 
onderzoeksjournalisten 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 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op bepaalde beleidsterreinen (3) Inbreuken op het Unierecht kunnen 
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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.

het algemeen belang en de uitoefening van 
de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden ernstig schaden. Het is 
noodzakelijk klokkenluiders beter te 
beschermen tegen represailles en 
doeltreffende en vertrouwelijke kanalen 
voor melding op te zetten.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De bescherming van klokkenluiders 
loopt in de EU van lidstaat tot lidstaat 
uiteen en is niet op alle beleidsterreinen 
even goed. De gevolgen van inbreuken op 
het Unierecht met een 
grensoverschrijdende dimensie die door 
toedoen van klokkenluiders aan het licht 
zijn gekomen, illustreren dat
ontoereikende bescherming in één land niet 
alleen negatieve gevolgen kan hebben voor 
de werking van het EU-beleid in dat land, 
maar ook haar weerslag kan hebben op 
andere lidstaten en de EU in haar geheel.

(4) De bescherming van klokkenluiders 
loopt in de EU van lidstaat tot lidstaat 
uiteen en is niet op alle beleidsterreinen 
even goed. Klokkenluiders worden 
beschermd als zij inbreuken op het recht, 
misstanden of wangedrag in het algemeen 
belang openbaar maken. Ontoereikende 
bescherming in één lidstaat kan niet alleen 
negatieve gevolgen hebben voor de 
werking van het EU-beleid in die lidstaat, 
maar kan ook haar weerslag hebben op 
andere lidstaten en de EU in haar geheel.

Amendement 10
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 
waarvoor geldt dat i) de handhaving moet 

(5) Daarom moeten er wettelijke
minimumnormen komen om een 
doeltreffende bescherming van 
klokkenluiders aan de hand van een 
algemene en alomvattende aanpak te 
garanderen ten aanzien van nationale en 
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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.

Uniehandelingen en beleidsterreinen 
waarvoor geldt dat i) de handhaving moet 
worden verbeterd, ii)voldoende melding 
van misstanden door klokkenluiders van 
aanzienlijke invloed is op de handhaving 
en iii) inbreuken op het nationale of
Unierecht tot ernstige schade voor het 
algemeen belang leiden.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het belang van de bescherming van 
klokkenluiders in termen van het 
voorkomen en ontmoedigen van inbreuken 
op de Unievoorschriften inzake de 
veiligheid van het vervoer die 
mensenlevens in gevaar kunnen brengen, is 
reeds erkend in de sectorale 
wetgevingsinstrumenten van de Unie 
inzake de veiligheid van de luchtvaart38 en 
het zeevervoer39, die in doelgerichte 
maatregelen voor de bescherming van 
klokkenluiders en specifieke 
meldingskanalen voorzien. Deze 
instrumenten voorzien ook in bescherming 
tegen represailles voor werknemers die 
fouten melden die zijzelf te goeder trouw 
hebben gemaakt (de zogeheten "cultuur 
van billijkheid"). De bestaande elementen 
van de bescherming van klokkenluiders in 
deze twee sectoren dienen te worden 
aangevuld en daarnaast moet in dergelijke 
bescherming worden voorzien ter 
verbetering van de handhaving van de 
veiligheidsnormen voor andere 
vervoerswijzen, namelijk het wegvervoer 
en het spoorvervoer.

(9) Het belang van de bescherming van 
klokkenluiders in termen van het 
voorkomen en ontmoedigen van inbreuken 
op de Unievoorschriften inzake de 
veiligheid van het vervoer die 
mensenlevens in gevaar kunnen brengen, is 
reeds erkend in de sectorale 
wetgevingsinstrumenten van de Unie 
inzake de veiligheid van de luchtvaart38 en 
het zeevervoer39, die in doelgerichte 
maatregelen voor de bescherming van 
klokkenluiders en specifieke 
meldingskanalen voorzien. Deze 
instrumenten voorzien ook in bescherming 
tegen represailles voor werknemers die 
fouten melden die zijzelf te goeder trouw 
hebben gemaakt (de zogeheten "cultuur 
van billijkheid"). De bestaande elementen 
van de bescherming van klokkenluiders in 
deze twee sectoren dienen onder meer te 
worden aangevuld en daarnaast moet in 
dergelijke bescherming worden voorzien 
ter verbetering van de handhaving van de 
veiligheidsnormen voor andere 
vervoerswijzen, namelijk het wegvervoer 
en het spoorvervoer.

_________________ _________________

38 Verordening (EU) nr. 376/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
3 april 2014 inzake het melden, 
onderzoeken en opvolgen van voorvallen 

38 Verordening (EU) nr. 376/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
3 april 2014 inzake het melden, 
onderzoeken en opvolgen van voorvallen 
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in de burgerluchtvaart (PB L 122 van 
24.4.2014, blz. 18).

in de burgerluchtvaart (PB L 122 van 
24.4.2014, blz. 18).

39 Richtlijn 2013/54/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
20 november 2013 betreffende bepaalde 
verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat 
met betrekking tot de naleving en de 
handhaving van het Verdrag betreffende 
maritieme arbeid (PB L 329 van 
10.12.2013, blz. 1) en Richtlijn 
2009/16/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 betreffende 
havenstaatcontrole (PB L 131 van 
28.5.2009, blz. 57).

39 Richtlijn 2013/54/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
20 november 2013 betreffende bepaalde 
verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat 
met betrekking tot de naleving en de 
handhaving van het Verdrag betreffende 
maritieme arbeid (PB L 329 van 
10.12.2013, blz. 1) en Richtlijn 
2009/16/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 betreffende 
havenstaatcontrole (PB L 131 van 
28.5.2009, blz. 57).

Amendement 12
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 

(14) Ook de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, die is verankerd in de 
artikelen 7 en 8 van het Handvest van de 
grondrechten en in artikel 8 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens (EVRM), 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. Meldingen van klokkenluiders 
zijn op dit terrein met name waardevol ter 
voorkoming van beveiligingsincidenten die 
belangrijke economische en sociale 
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diensten die essentieel zijn voor de 
werking van de interne markt en het 
maatschappelijk welzijn.

activiteiten en veelgebruikte digitale 
diensten treffen, en eveneens ter 
voorkoming van inbreuken op de 
Uniewetgeving inzake 
gegevensbescherming. Deze meldingen 
dragen bij tot de continuïteit van de 
verlening van diensten die essentieel zijn 
voor de samenleving.

__________________ __________________

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.

Amendement 13

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 

(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 
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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.

in EU-maatregelen kan ondermijnen.
Ook onderzoeksjournalisten spelen een 
cruciale rol bij de onthulling van 
misstanden in verband met al deze 
gebieden; zij vormen een uitermate 
kwetsbare beroepsgroep en moeten de 
openbaarmaking van grootschalige 
onregelmatigheden en corruptiepraktijken 
vaak met hun baan, hun vrijheid of zelfs 
met hun leven bekopen. Er moet daarom 
een horizontaal wetgevingsvoorstel ter 
bescherming van klokkenluiders worden 
vastgesteld, met daarin speciale 
maatregelen ter bescherming van 
onderzoeksjournalisten. Bescherming van 
onderzoeksjournalisten en klokkenluiders 
is noodzakelijk ter vergemakkelijking van 
het opsporen, voorkomen en ontmoedigen 
van fraude en illegale activiteiten op dat 
gebied.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Klokkenluiders die melding 
maken van wangedrag en schendingen 
van de arbeids- en sociale wetgeving 
spelen een belangrijke rol bij de 
waarborging van veilige en eerlijke 
werkomgevingen. Personen die melding 
maken van overtredingen van de regels 
binnen een organisatie waarvoor zij 
werken of hebben gewerkt of waarmee zij 
in contact hebben gestaan, kunnen uit 
hoofde van deze verordening op volledige 
bescherming rekenen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer een nieuwe handeling van 
de Unie wordt vastgesteld ten aanzien 
waarvan de bescherming van 
klokkenluiders relevant is en tot 
doeltreffender handhaving kan bijdragen, 
moet steeds worden overwogen of het 
noodzakelijk is de bijlage bij deze richtlijn 
te wijzigen om de desbetreffende handeling 
aan het toepassingsgebied toe te voegen.

(19) Wanneer een nieuwe handeling van 
de Unie wordt vastgesteld ten aanzien 
waarvan de bescherming van 
klokkenluiders relevant is en tot 
doeltreffender handhaving kan bijdragen, 
moet deze aan de bijlage bij deze richtlijn 
worden toegevoegd om de desbetreffende 
handeling aan het toepassingsgebied toe te 
voegen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze richtlijn mag geen afbreuk 
doen aan de bescherming van werknemers 
die inbreuken op het arbeidsrecht van de 
Unie melden. Met name moeten de 
lidstaten er overeenkomstig artikel 11 van 
Kaderrichtlijn 89/391/EEG reeds op 
toezien dat werknemers en 
werknemersvertegenwoordigers geen 
nadeel ondervinden van verzoeken of 
voorstellen aan de werkgever om passende 
maatregelen te nemen om risico's voor de 
werknemers te ondervangen en/of bronnen 
van gevaar uit te schakelen. Werknemers 
en hun vertegenwoordigers hebben het 
recht om problemen voor te leggen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten indien zij 
menen dat de maatregelen die de 
werkgever heeft getroffen, of de middelen 
die hij heeft ingezet, niet toereikend zijn 
om de veiligheid en gezondheid te 
verzekeren.

(20) Deze richtlijn mag geen afbreuk 
doen aan de bescherming van werknemers 
die wangedrag, misstanden of inbreuken 
op het recht van de Unie, alsmede het 
nationaal recht melden. Met name moeten 
de lidstaten er overeenkomstig artikel 11 
van Kaderrichtlijn 89/391/EEG reeds op 
toezien dat werknemers en 
werknemersvertegenwoordigers geen 
nadeel ondervinden van verzoeken of 
voorstellen aan de werkgever om passende 
maatregelen te nemen om risico's voor de 
werknemers te ondervangen en/of bronnen 
van gevaar uit te schakelen. Werknemers 
en hun vertegenwoordigers hebben het 
recht om problemen voor te leggen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten indien zij 
menen dat de maatregelen die de 
werkgever heeft getroffen, of de middelen 
die hij heeft ingezet, niet toereikend zijn 
om de veiligheid en gezondheid te 
verzekeren.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) 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. Met name dienen de 
bepalingen van deze richtlijn de 
verplichtingen die voortvloeien uit Besluit 
(EU, Euratom) 2015/444 van de 
Commissie van 13 maart 2015 betreffende 
de veiligheidsvoorschriften voor de 
bescherming van gerubriceerde EU-
informatie of Besluit 2013/488/EU van de 
Raad van 23 september 2013 betreffende 
de beveiligingsvoorschriften voor de 
bescherming van gerubriceerde EU-
informatie, onverlet te laten.

(21) 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. Beperkingen bij het gebruik 
van informatie inzake de nationale 
veiligheid moeten begrensd blijven en 
duidelijk zijn afgebakend. Bovendien
dienen de bepalingen van deze richtlijn de 
verplichtingen die voortvloeien uit Besluit 
(EU, Euratom) 2015/444 van de 
Commissie van 13 maart 2015 betreffende 
de veiligheidsvoorschriften voor de 
bescherming van gerubriceerde EU-
informatie of Besluit 2013/488/EU van de 
Raad van 23 september 2013 betreffende 
de beveiligingsvoorschriften voor de 
bescherming van gerubriceerde EU-
informatie, onverlet te laten.

Amendement 18
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 informatie over 
dreigingen of schade voor het algemeen 
belang melden, maken gebruik van hun 
vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van 
meningsuiting, die in een democratische 
samenleving van essentieel belang is en 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.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze verordening maakt gebruik 
van de jurisprudentie van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens over het 
recht op vrijheid van meningsuiting en de 
beginselen die op basis daarvan door de 
Raad van Europa zijn uitgewerkt in de 
aanbeveling van 2014 over de bescherming 
van klokkenluiders51.

(23) Deze verordening maakt gebruik 
van de jurisprudentie van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens over het 
recht op vrijheid van meningsuiting, en 
met name zijn uitspraak van 12 februari 
2008 in de zaak Guja tegen Moldova, en 
de beginselen die op basis daarvan door de 
Raad van Europa zijn uitgewerkt in de 
aanbeveling van 2014 over de bescherming 
van klokkenluiders51.

__________________ __________________

51 CM/Rec(2014)7. 51 CM/Rec(2014)7.

Amendement 20
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 
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.

(24) Personen hebben specifieke 
juridische bescherming nodig als zij de 
informatie die zij melden, hebben 
verkregen door hun werkgerelateerde 
activiteiten en als gevolg daarvan in hun 
werkomgeving het risico lopen op 
represailles. De reden die ten grondslag ligt 
aan het bieden van bescherming is hun 
positie van kwetsbaarheid ten opzichte van 
de persoon van wie zij de facto afhankelijk 
zijn voor hun werk. Het recht op vrijheid 
van meningsuiting mag door geen enkele 
arbeidsverhouding worden ingeperkt.
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Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Voor een doeltreffende handhaving 
van het Unierecht is het noodzakelijk dat 
bescherming wordt geboden aan zoveel 
mogelijk categorieën personen die, 
ongeacht of zij EU-burgers of onderdanen 
van een derde land zijn, uit hoofde van hun 
werkgerelateerde activiteiten (ongeacht de 
aard van de activiteiten en of zij al dan niet 
bezoldigd zijn) bij uitstek toegang hebben 
tot informatie over inbreuken waarvan de 
melding in het algemeen belang is, en die 
aan represailles blootstaan als zij die 
inbreuken melden. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat de noodzaak van 
bescherming wordt bepaald aan de hand 
van alle relevante omstandigheden en niet 
uitsluitend op basis van de aard van de 
werkgerelateerde verhouding, teneinde alle 
personen te bestrijken die in de ruimste zin 
in verband staan met de organisatie waar 
de inbreuk heeft plaatsgevonden.

(25) Voor een doeltreffende handhaving 
van het Unierecht is het noodzakelijk dat 
bescherming wordt geboden aan zoveel 
mogelijk categorieën personen die, 
ongeacht of zij EU-burgers of onderdanen 
van een derde land zijn, uit hoofde van hun
activiteiten (ongeacht de aard van de 
activiteiten en of deze al dan niet bezoldigd 
zijn) bij uitstek toegang hebben tot 
informatie over inbreuken waarvan de 
melding of openbaarmaking in het 
algemeen belang is, en die aan represailles 
blootstaan als zij die inbreuken melden. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
noodzaak van bescherming wordt bepaald 
aan de hand van alle relevante 
omstandigheden en niet uitsluitend op basis 
van de aard van de werkgerelateerde 
verhouding, teneinde alle personen te 
bestrijken die in de ruimste zin in verband 
staan met de organisatie waar de inbreuk 
heeft plaatsgevonden.

Amendement 22
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 

(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, 
met inbegrip van overheidspersoneel en 
ambtenaren. Bescherming dient derhalve 
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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 
behandeling vaak moeilijk toe te passen 
zijn.

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 behandeling vaak moeilijk toe te 
passen zijn. Ten slotte moet ook 
bescherming worden geboden aan 
personen wier arbeidscontract is 
beëindigd, alsmede aan bezoldigde en 
onbezoldigde stagiairs. 

__________________ __________________

52 Arresten van: 3 juli 1986 in zaak 66/85, 
Deborah 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, 
Deborah 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 23
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 

(27) De bescherming zou ook moeten 
gelden voor personen die de melding 
faciliteren en onderzoeksjournalisten, die
informatie over inbreuken verkrijgen en 
openbaar maken, alsmede 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 
of andere 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 
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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 
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.

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 
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 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De bescherming moet ook 
gelden voor personen die de melding 
faciliteren, tussenpersonen, 
onderzoeksjournalisten en 
maatschappelijke organisaties die er door 
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middel van hun activiteiten voor zorgen 
dat de mogelijke of plaatsgevonden 
inbreuk op doeltreffende wijze openbaar 
wordt gemaakt.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Doeltreffende bescherming van 
klokkenluiders strekt zich ook uit tot 
categorieën personen die weliswaar niet 
economisch afhankelijk zijn van hun 
werkgerelateerde activiteiten, maar 
niettemin te maken kunnen krijgen met 
represailles als gevolg van het onthullen 
van inbreuken. Represailles jegens 
vrijwilligers en onbezoldigde stagiairs 
kunnen erin bestaan dat geen gebruik meer 
van hun diensten wordt gemaakt, een 
negatieve referentie wordt afgegeven voor 
toekomstige banen of hun reputatie 
anderszins wordt geschaad.

(28) Doeltreffende bescherming van 
klokkenluiders strekt zich ook uit tot 
categorieën personen die weliswaar niet 
economisch afhankelijk zijn van hun 
werkgerelateerde activiteiten, maar 
niettemin te maken kunnen krijgen met 
represailles als gevolg van het onthullen 
van inbreuken of van het ondersteunen 
van de meldingen van klokkenluiders. 
Represailles jegens vrijwilligers en 
onbezoldigde stagiairs kunnen erin bestaan 
dat geen gebruik meer van hun diensten 
wordt gemaakt, een negatieve referentie 
wordt afgegeven voor toekomstige banen 
of hun reputatie anderszins wordt 
geschaad. Represailles jegens 
onderzoekers of verslaggevers kunnen de 
vorm aannemen van strategische 
procesvoering, bijvoorbeeld op grond van 
smaad of laster.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Tevens moet bescherming 
worden geboden aan alle personen die 
werkzaam zijn binnen de instellingen, 
organen en instanties van de Unie, 
alsmede aan personen die werken voor 
Europese entiteiten die buiten het 
grondgebied van de Unie zijn gevestigd. 
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De instellingen, organen en instanties van 
de Europese Unie moeten overeenkomstig 
de artikelen 22 bis, 22 ter en 22 quater 
van Verordening nr. 31 (EEG), nr. 11 
(EGA) ("het statuut van de ambtenaren") 
interne regels ter bescherming van 
klokkenluiders vaststellen en invoeren.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) Doeltreffende bescherming 
houdt in dat adequate scholing en een 
bureau ter ondersteuning ter beschikking 
worden gesteld om klokkenluiders te 
informeren over hun rechten, opties voor 
openbaarmaking en beperkingen, opdat 
zij kennis nemen van hun rechten en 
verantwoordelijkheden. Dit mag geen 
vervanging vormen voor de toegang tot 
onafhankelijk juridisch advies dat 
eveneens beschikbaar moet zijn.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Doeltreffende preventie van 
inbreuken op het Unierecht vereist dat ook 
bescherming wordt verleend aan personen 
die informatie verstrekken over mogelijke 
inbreuken die zich nog niet hebben 
voorgedaan, maar waarschijnlijk zullen 
worden gepleegd. Om dezelfde redenen is 
bescherming ook gerechtvaardigd voor 
personen die geen positief bewijs 
aandragen, maar redelijke zorgen of 
vermoedens kenbaar maken. Bescherming 
is echter niet nodig in verband met de 
melding van informatie die reeds tot het 

(30) Doeltreffende preventie van 
wangedrag of misstanden of van
inbreuken op het nationaal of Unierecht 
vereist dat ook bescherming wordt 
verleend aan personen die informatie 
verstrekken over mogelijke inbreuken die 
zich nog niet hebben voorgedaan, maar 
waarschijnlijk zullen worden gepleegd. Om 
dezelfde redenen is bescherming ook 
gerechtvaardigd voor personen die geen 
positief bewijs aandragen, maar redelijke 
zorgen of vermoedens kenbaar maken. 
Bescherming is echter niet nodig in 
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publieke domein behoort of van 
onbewezen geruchten en verhalen.

verband met de melding van onbewezen 
geruchten en verhalen. Er moet 
bescherming worden geboden aan 
personen die werkzaam zijn in entiteiten 
die in de Unie zijn gevestigd, maar ook 
aan personen die werkzaam zijn in 
Europese entiteiten die buiten het 
grondgebied van de Unie zijn gevestigd. 
Deze bescherming moet tevens worden 
geboden aan functionarissen en andere 
personeelsleden en stagiairs van de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie.

Amendement 29

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 
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 omvat.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Het moet potentiële 
klokkenluiders vrijstaan om een (intern of 
extern) meldingskanaal te kiezen of te 
besluiten informatie in het publieke 
domein openbaar te maken, bijvoorbeeld 
via de media, mits de vertrouwelijkheid en 
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anonimiteit van de openbaarmaking en de 
bescherming van de gegevens van de 
klokkenluiders volledig gewaarborgd 
worden en journalisten, bloggers of de 
media er in het algemeen nooit toe 
worden gedwongen de identiteit van hun 
bronnen te onthullen. Klokkenluiders 
moeten ongeacht het gekozen 
meldingskanaal worden beschermd.

Amendement 31

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 en onderzoeksjournalisten
doeltreffende bescherming te bieden tegen 
represailles en alle vormen van pesterij, 
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.

Amendement 32
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 
op de betrokken gebieden, 

(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, en die tevens het hoogst 
mogelijke niveau van onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid waarborgen. Daarbij 
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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.

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 onderzoek, vervolging, 
terugvordering van middelen of andere 
passende corrigerende maatregelen, 
overeenkomstig hun mandaat. Het 
personeel bij deze autoriteiten moet 
gespecialiseerd zijn en een gedegen 
opleiding en scholing hebben genoten in 
de Europese en nationale wetgeving 
inzake gegevensbescherming. Ook moet er 
binnen het Bureau van de Europese 
Ombudsman een onafhankelijke eenheid 
voor advies en doorverwijzing worden 
opgezet om de lidstaten te adviseren over 
specifieke maatregelen ter bescherming 
van klokkenluiders en 
onderzoeksjournalisten en deze 
maatregelen te coördineren.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Het moet melders vrijstaan 
om het meest geschikte interne of externe 
kanaal te kiezen voor de melding en 
openbaarmaking van informatie, zonder 
dat daarin een strikte hiërarchie bestaat.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Het moet duidelijk zijn dat in het 
geval van private juridische entiteiten die 
niet voorzien in kanalen voor interne 
melding, melders direct extern melding 
moeten kunnen maken bij de bevoegde 
autoriteiten en dat deze personen de 
bescherming tegen represailles moeten 
genieten waarin deze richtlijn voorziet.

(40) Melders moeten melding kunnen 
maken bij de bevoegde autoriteiten en de 
bescherming tegen represailles genieten 
waarin deze richtlijn voorziet.

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Gesteld dat de geheimhouding van 
de identiteit van de melder wordt 
verzekerd, staat het elke afzonderlijke 
private of publieke juridische entiteit vrij 
om te bepalen wat voor meldingskanalen 
worden opgezet; een melding kan 
bijvoorbeeld persoonlijk, per post, via 
fysieke klachtenbus(sen), via een speciaal 
telefoonnummer of door middel van een 
online platform (intranet of internet) 
worden verricht. Als meldingskanaal mag 
echter niet alleen gebruik worden gemaakt 
van methoden waarbij de geheimhouding 
van de identiteit van de melder niet is 
verzekerd, zoals persoonlijke melding en 
klachtenbus(sen).

(42) Gesteld dat de anonimiteit of
geheimhouding van de identiteit van de 
melder wordt verzekerd, staat het elke 
afzonderlijke private of publieke juridische 
entiteit vrij om te bepalen wat voor 
meldingskanalen worden opgezet; een 
melding kan bijvoorbeeld persoonlijk, per 
post, via fysieke klachtenbus(sen), via een 
speciaal telefoonnummer of door middel 
van een online platform (intranet of 
internet) worden verricht. Als 
meldingskanaal mag echter niet alleen 
gebruik worden gemaakt van methoden 
waarbij de anonimiteit of geheimhouding 
van de identiteit van de melder niet is 
verzekerd, zoals persoonlijke melding en 
klachtenbus(sen). Anonieme meldingen 
moeten in beschouwing worden genomen 
en anonieme klokkenluiders moeten, 
indien nodig, worden beschermd.

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Ook kunnen derden worden 
gemachtigd om namens private en publieke 
entiteiten meldingen te ontvangen, mits zij

(43) Op basis van een beoordeling van 
elk afzonderlijk geval kunnen derden ook 
worden gemachtigd om namens private en 



AD\1168257NL.docx 23/75 PE626.976v02-00

NL

passende waarborgen bieden wat betreft de 
eerbiediging van de onafhankelijkheid, 
vertrouwelijkheid, gegevensbescherming 
en geheimhouding. Daarbij kan het gaan 
om aanbieders van platformen voor externe 
melding, externe raadslieden of auditors, of 
vakbondsvertegenwoordigers.

publieke entiteiten meldingen te 
ontvangen, mits zij passende waarborgen 
bieden wat betreft de eerbiediging van de 
onafhankelijkheid, anonimiteit,
vertrouwelijkheid, gegevensbescherming 
en geheimhouding. Daarbij kan het gaan 
om aanbieders van platformen voor externe 
melding, externe raadslieden of auditors, of 
vakbondsvertegenwoordigers.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De procedures voor interne melding 
moeten het mogelijk maken dat private 
juridische entiteiten onder strikte 
geheimhouding meldingen ontvangen en 
onderzoeken die afkomstig zijn van 
werknemers van de entiteit en van 
dochterondernemingen of verbonden 
ondernemingen van dezelfde entiteit (de 
groep), maar ook, voor zover mogelijk, van 
de gevolmachtigden en leveranciers van de 
groep, en ieder ander die uit hoofde van 
zijn werkgerelateerde activiteiten met 
betrekking tot de entiteit en de groep 
informatie verkrijgt.

(44) De procedures voor interne melding 
moeten het mogelijk maken dat private 
juridische entiteiten onder strikte 
geheimhouding en, in voorkomend geval, 
met eerbiediging van de anonimiteit,
meldingen ontvangen en onderzoeken die 
afkomstig zijn van werknemers van de 
entiteit en van dochterondernemingen of 
verbonden ondernemingen van dezelfde 
entiteit (de groep), maar ook, voor zover 
mogelijk, van de gevolmachtigden en 
leveranciers van de groep, en ieder ander 
die uit hoofde van zijn werkgerelateerde 
activiteiten met betrekking tot de entiteit en 
de groep informatie verkrijgt.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Welke personen of afdelingen 
binnen een private juridische entiteit het 
meest geschikt zijn om te worden 
aangewezen als bevoegd voor de ontvangst 
en follow-up van meldingen, hangt af van 
de structuur van de entiteit, maar hun 
functie dient in elk geval te waarborgen dat 

(45) Welke personen of afdelingen 
binnen een private juridische entiteit het 
meest geschikt zijn om te worden 
aangewezen als bevoegd voor de ontvangst 
en follow-up van meldingen, hangt af van 
de structuur van de entiteit, maar hun 
functie dient in elk geval te waarborgen dat 
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zij geen belangenconflicten hebben en 
onafhankelijk zijn. In kleinere entiteiten 
kan deze taak worden uitgeoefend als 
nevenfunctie van een stafmedewerker die 
in een goede positie verkeert om direct 
melding te doen aan het hoofd van de 
organisatie, zoals een hoofd naleving of 
personeelszaken, een jurist of 
privacymedewerker, een financieel
directeur, een directeur audit of een lid van 
de raad van bestuur.

zij geen belangenconflicten hebben, over 
gedegen kennis beschikken en 
onafhankelijk zijn. In kleinere entiteiten 
kan deze taak worden uitgeoefend als 
nevenfunctie van een stafmedewerker die 
in een goede positie verkeert om direct 
melding te doen aan het hoofd van de 
organisatie, zoals een hoofd naleving of 
personeelszaken, een jurist of 
privacymedewerker, een financieel 
directeur, een directeur audit of een lid van 
de raad van bestuur.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Personen die overwegen inbreuken 
op het Unierecht te melden, moeten met 
kennis van zaken kunnen beslissen of, hoe 
en wanneer zij tot melding overgaan. 
Private en publieke entiteiten die over 
procedures voor interne melding 
beschikken, dienen informatie te 
verstrekken over deze procedures alsook 
over de procedures voor externe melding 
aan de bevoegde autoriteiten. Deze 
informatie moet eenvoudig te begrijpen en 
goed toegankelijk zijn, ook, voor zover 
mogelijk, voor personen die geen 
werknemer zijn, maar door hun 
werkgerelateerde activiteiten met de 
entiteit in contact komen, zoals 
dienstverleners, distributeurs, leveranciers 
en zakenpartners. Dergelijke informatie 
kan bijvoorbeeld worden geplaatst op een 
zichtbare locatie die toegankelijk is voor al 
deze personen, alsmede op de website van 
de entiteit, en kan ook worden opgenomen 
in cursussen en opleidingen over ethiek en 
integriteit.

(47) Personen die overwegen inbreuken 
op het Unierecht te melden, moeten met 
kennis van zaken kunnen beslissen of, hoe 
en wanneer zij tot melding overgaan. 
Private en publieke entiteiten die over 
procedures voor interne melding 
beschikken, dienen informatie te 
verstrekken over deze procedures alsook 
over de procedures voor externe melding 
aan de bevoegde autoriteiten. Daarnaast 
moeten zij informatie verstrekken over de 
gewaarborgde rechten van 
klokkenluiders, met name over het recht 
op openbaarmaking, dat in deze richtlijn 
wordt gewaarborgd, en over de 
mogelijkheid om zich in dit verband te 
wenden tot maatschappelijke organisaties 
die bij de bescherming van klokkenluiders 
betrokken zijn, met name organisaties die 
strategisch en juridisch advies aan 
klokkenluiders verstrekken. Deze 
informatie moet eenvoudig te begrijpen en 
goed toegankelijk zijn, ook, voor zover 
mogelijk, voor personen die geen 
werknemer zijn, maar door hun 
werkgerelateerde activiteiten met de 
entiteit in contact komen, zoals 
dienstverleners, distributeurs, leveranciers 
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en zakenpartners. Dergelijke informatie 
kan bijvoorbeeld worden geplaatst op een 
zichtbare locatie die toegankelijk is voor al 
deze personen, alsmede op de website van 
de entiteit, en kan ook worden opgenomen 
in cursussen en opleidingen over ethiek en 
integriteit.

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Doeltreffende opsporing en 
preventie van inbreuken op het Unierecht 
vereist dat potentiële klokkenluiders 
gemakkelijk en onder strikte 
geheimhouding de informatie waarover zij 
beschikken onder de aandacht kunnen 
brengen van de bevoegde autoriteiten die 
in staat zijn om het probleem te 
onderzoeken en aan te pakken, indien 
mogelijk.

(48) Doeltreffende opsporing en 
preventie van inbreuken op het Unierecht 
vereist dat potentiële klokkenluiders 
gemakkelijk, anoniem of onder strikte 
geheimhouding, de informatie waarover zij 
beschikken onder de aandacht kunnen 
brengen van de bevoegde autoriteiten die 
in staat zijn om het probleem te 
onderzoeken en aan te pakken, indien 
mogelijk.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Follow-up en feedback moet binnen 
een redelijke termijn worden gegeven; dit 
is noodzakelijk om het probleem waarop 
de melding wellicht betrekking heeft, snel 
aan te pakken en onnodige 
openbaarmaking te voorkomen. De 
betrokken termijn mag niet langer zijn dan 
drie maanden, maar kan tot zes maanden 
worden verlengd als de specifieke 
omstandigheden van een zaak hiertoe 
nopen, zoals met name de aard en 
complexiteit van het voorwerp van de 
melding, op grond waarvan wellicht een 
langdurig onderzoek vereist is.

(50) Follow-up en feedback moet binnen 
een redelijke termijn worden gegeven; dit 
is noodzakelijk om het probleem waarop 
de melding wellicht betrekking heeft, snel 
aan te pakken. De betrokken termijn mag 
niet langer zijn dan drie maanden, maar 
kan tot zes maanden worden verlengd als 
de specifieke omstandigheden van een zaak 
hiertoe nopen, zoals met name de aard en 
complexiteit van het voorwerp van de 
melding, op grond waarvan wellicht een 
langdurig onderzoek vereist is.
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Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Personen die het voornemen 
hebben iets te melden, moeten met kennis 
van zaken kunnen beslissen of, hoe en 
wanneer zij tot melding overgaan. De 
bevoegde autoriteiten moeten daarom goed 
toegankelijke informatie openbaar maken 
over de kanalen die beschikbaar zijn voor 
melding aan de bevoegde autoriteiten, de 
toepasselijke procedures en de 
personeelsleden die binnen deze 
autoriteiten met de behandeling van 
meldingen zijn belast. Alle informatie over 
meldingen moet transparant, eenvoudig te 
begrijpen en betrouwbaar zijn, teneinde 
melding te bevorderen en niet te 
ontmoedigen.

(54) Personen die het voornemen 
hebben iets te melden, moeten met kennis 
van zaken kunnen beslissen of, hoe en 
wanneer zij tot melding overgaan. De 
bevoegde autoriteiten moeten daarom goed 
toegankelijke informatie openbaar maken 
over de kanalen die beschikbaar zijn voor 
melding aan de bevoegde autoriteiten, de 
toepasselijke procedures en de 
personeelsleden die binnen deze 
autoriteiten met de behandeling van 
meldingen zijn belast. Alle informatie over 
meldingen moet transparant, eenvoudig te 
begrijpen en betrouwbaar zijn, teneinde 
melding te bevorderen en niet te 
ontmoedigen. Potentiële klokkenluiders 
moeten altijd vrijelijk kunnen beslissen of 
zij gebruikmaken van interne of externe 
meldingskanalen.

Amendement 43

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 
kader van eventuele 
handhavingsmaatregelen.

(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 
kader van eventuele 
handhavingsmaatregelen, waar mogelijk 
met inachtneming van de privacy van de 
melder.
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) De bescherming van de 
persoonsgegevens van de melder en van de 
betrokkene is van cruciaal belang ter 
voorkoming van onbillijke behandeling of 
reputatieschade als gevolg van de 
bekendmaking van persoonsgegevens, met 
name gegevens waaruit de identiteit van de 
betrokkene blijkt. Daarom dienen, 
overeenkomstig de vereisten van 
Verordening (EU) 2016/679 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens (de algemene 
verordening gegevensbescherming, hierna 
ook “GDPR" genoemd), de bevoegde 
autoriteiten passende 
gegevensbeschermingsprocedures vast te 
stellen die specifiek gericht zijn op de 
bescherming van de melder, de betrokkene 
en eventuele derden naar wie in de melding 
wordt verwezen, met inbegrip van een 
beveiligd systeem binnen de bevoegde 
autoriteit, dat uitsluitend toegankelijk is 
voor bevoegd personeel.

(58) De bescherming van de 
persoonsgegevens van de melder en van de 
betrokkene, alsook de vertrouwelijkheid 
van informatie, zijn van cruciaal belang ter 
voorkoming van onbillijke behandeling, 
alle vormen van pesterij of intimidatie, of 
reputatieschade als gevolg van de 
bekendmaking van persoonsgegevens, met 
name gegevens waaruit de identiteit van de 
betrokkene blijkt. Daarom dienen, 
overeenkomstig de vereisten van 
Verordening (EU) 2016/679 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens (de algemene 
verordening gegevensbescherming, hierna 
ook “GDPR" genoemd), de bevoegde 
autoriteiten passende 
gegevensbeschermingsprocedures vast te 
stellen die specifiek gericht zijn op de 
bescherming van de melder, de betrokkene 
en eventuele derden naar wie in de melding 
wordt verwezen, met inbegrip van een 
beveiligd systeem binnen de bevoegde 
autoriteit, dat uitsluitend toegankelijk is 
voor bevoegd personeel.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Door middel van regelmatige 
evaluatie van de procedures van de 
bevoegde autoriteiten en de uitwisseling 
van goede praktijken tussen deze 
autoriteiten moet worden gewaarborgd dat 
de procedures toereikend zijn en derhalve 

(59) Door middel van regelmatige 
evaluatie van de procedures van de 
bevoegde autoriteiten en de uitwisseling 
van goede praktijken tussen deze 
autoriteiten, waaronder aanbevelingen 
van maatschappelijke organisaties, moet 
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aan hun doel beantwoorden. worden gewaarborgd dat de procedures 
toereikend zijn en derhalve aan hun doel 
beantwoorden.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Om bescherming te genieten, 
moeten de melders, in het licht van de 
omstandigheden en de informatie waarover 
zij ten tijde van de melding beschikken, 
redelijke gronden hebben om aan te nemen 
dat de door hen gemelde zaken waar zijn. 
Deze aanname moet redelijk worden 
geacht tenzij en totdat het tegendeel is 
aangetoond. Het gaat om een essentiële 
waarborg tegen kwaadwillige, lichtzinnige 
of oneerlijke meldingen, die ervoor zorgt 
dat wie willens en wetens onjuiste of 
misleidende informatie meldt, geen 
bescherming geniet. Ook zorgt dit 
uitgangspunt ervoor dat de bescherming 
niet verloren gaat als de melder te goeder 
trouw een onjuiste melding heeft gedaan. 
Evenzo zouden melders voor bescherming 
uit hoofde van deze richtlijn in aanmerking 
moeten komen als zij redelijke gronden 
hebben om aan te nemen dat de gemelde 
informatie binnen het toepassingsgebied 
van de richtlijn valt.

(60) Om bescherming te genieten, 
moeten de melders, in het licht van de 
omstandigheden en de informatie waarover 
zij ten tijde van de melding beschikken, 
redelijke gronden hebben om aan te nemen 
dat de door hen gemelde zaken waar zijn. 
Deze aanname moet redelijk worden 
geacht tenzij en totdat het tegendeel is 
aangetoond. Het gaat om een essentiële 
waarborg tegen kwaadwillige, lichtzinnige 
of oneerlijke meldingen, die ervoor zorgt 
dat wie willens en wetens onjuiste of 
misleidende informatie meldt, geen 
bescherming geniet. Ook zorgt dit 
uitgangspunt ervoor dat de bescherming 
niet verloren gaat als de melder te goeder 
trouw een onjuiste melding heeft gedaan. 
Evenzo zouden melders voor bescherming 
uit hoofde van deze richtlijn in aanmerking 
moeten komen als zij redelijke gronden 
hebben om aan te nemen dat de gemelde 
informatie binnen het toepassingsgebied 
van de richtlijn valt.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) De vereiste van een trapsgewijs
gebruik van meldingskanalen, als 
algemene regel, is nodig om te waarborgen 
dat de informatie de personen bereikt die 
kunnen bijdragen tot het vroegtijdig en 

(61) Het gebruik van de verschillende
meldingskanalen is nodig om te 
waarborgen dat de informatie de personen 
bereikt die kunnen bijdragen tot het 
vroegtijdig en doeltreffend wegnemen van 
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doeltreffend wegnemen van risico's voor 
het algemeen belang en tot de preventie 
van ongerechtvaardigde reputatieschade 
als gevolg van openbaarmaking. 
Tegelijkertijd zijn bepaalde uitzonderingen
op deze benadering nodig, zodat de melder 
naar gelang van de individuele 
omstandigheden van het geval het meest 
geschikte kanaal kan kiezen. Bovendien 
moeten openbaarmakingen worden 
beschermd, gezien de democratische 
beginselen zoals transparantie en 
verantwoordingsplicht en grondrechten 
zoals vrijheid van meningsuiting en 
vrijheid van de media, en moet het belang 
van werkgevers om hun organisaties te 
besturen en hun belangen te beschermen 
worden afgewogen tegen het belang van 
het publiek om te worden beschermd 
tegen schade, overeenkomstig de in de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens ontwikkelde 
criteria57.

risico's voor het algemeen belang. 
Tegelijkertijd zijn bepaalde regels voor
deze benadering nodig, zodat de melder 
naar gelang van de individuele 
omstandigheden van het geval het meest 
geschikte kanaal kan kiezen. Bovendien 
moeten openbaarmakingen worden 
beschermd, met het oog op democratische 
beginselen zoals transparantie en 
verantwoordingsplicht, en grondrechten 
zoals vrijheid van meningsuiting en 
vrijheid van de media.

_________________

57 Een van de criteria om te bepalen of 
een represaille ten aanzien van 
klokkenluiders die zaken openbaar 
maken, de vrijheid van meningsuiting 
aantast op een wijze die niet nodig is in 
een democratische samenleving, is of de 
melder die is overgegaan tot de 
openbaarmaking, over alternatieve 
kanalen voor openbaarmaking beschikte; 
zie bijvoorbeeld Guja vs. Moldova [GC], 
nr. 14277/04, EHRM 2008. 

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) In de regel moeten melders eerst 
gebruikmaken van de interne kanalen 
waarover zij beschikken en meldingen 
richten aan hun werkgever. Het kan echter 

(62) Melders kunnen eerst 
gebruikmaken van de interne kanalen 
waarover zij beschikken en meldingen 
richten aan hun werkgever.
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gebeuren dat er geen interne kanalen zijn 
(in het geval van entiteiten die dergelijke 
kanalen niet op grond van een 
verplichting uit hoofde van deze richtlijn 
of toepasselijk nationaal recht hoeven op 
te zetten), dat het gebruik ervan niet 
verplicht is (hetgeen het geval kan zijn 
voor personen zonder dienstbetrekking) of 
dat de interne kanalen wel zijn gebruikt, 
maar niet goed werkten (de melding werd 
bijvoorbeeld niet zorgvuldig of binnen een 
redelijke termijn behandeld, of er is geen 
actie ondernomen om de inbreuk op het 
recht aan te pakken, ondanks de positieve 
resultaten van het vooronderzoek).

Amendement 49

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 

(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 of de 
anonieme melding niet zou worden 
onderzocht, 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 worden personen die een externe 
melding richten tot de bevoegde 
autoriteiten en, in voorkomend geval, tot 
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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 
diensten.

organen of instanties van de Unie, 
beschermd en worden anonieme 
meldingen, indien deze goed zijn 
onderbouwd, onderzocht. 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 
diensten.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Personen die direct overgaan tot 
een openbaarmaking, dienen ook voor 
bescherming in aanmerking te komen in 
geval een inbreuk (nog) niet is aangepakt 
(bijvoorbeeld omdat de inbreuk niet naar 
behoren is beoordeeld of onderzocht, of 
omdat geen corrigerende maatregelen zijn 
genomen), ondanks een interne en/of 
externe melding na een trapsgewijs gebruik 
van de beschikbare kanalen, of ingeval 
melders gegronde redenen hebben om aan 
te nemen dat de pleger van de inbreuk en 
de bevoegde autoriteit samenspannen, dat 
bewijs kan worden verhuld of vernietigd, 
of dat de doeltreffendheid van onderzoek 
door de bevoegde autoriteiten in gevaar 
zou kunnen komen, of in geval van 
imminent en klaarblijkelijk gevaar voor het 
algemeen belang, of wanneer sprake is van 
een risico op onherstelbare schade, 
waaronder fysiek letsel.

(64) Personen die direct overgaan tot 
een openbaarmaking, dienen ook voor 
bescherming in aanmerking te komen 
wanneer er een hoger belang van het 
publiek is om direct te worden 
geïnformeerd of in geval een inbreuk (nog) 
niet is aangepakt (bijvoorbeeld omdat de 
inbreuk niet naar behoren is beoordeeld of 
onderzocht, of omdat geen corrigerende 
maatregelen zijn genomen), ondanks een 
interne en/of externe melding na een 
trapsgewijs gebruik van de beschikbare 
kanalen, of ingeval melders gegronde 
redenen hebben om aan te nemen dat de 
pleger van de inbreuk en de bevoegde 
autoriteit samenspannen, dat bewijs kan 
worden verhuld of vernietigd, of dat de 
doeltreffendheid van onderzoek door de 
bevoegde autoriteiten in gevaar zou kunnen 
komen, of in geval van imminent en 
klaarblijkelijk gevaar voor het algemeen 
belang, of wanneer sprake is van een risico 
op onherstelbare schade, waaronder fysiek 
letsel.
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Amendement 51

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 en tussenpersonen 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 deze 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. Er 
moet ook bescherming worden geboden in 
geval van directe en/of indirecte 
represailles door derden.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Potentiële klokkenluiders die niet 
goed weten hoe zij een melding kunnen
doen en of zij uiteindelijk zullen worden 
beschermd, kunnen zich van melding laten 
weerhouden. De lidstaten dienen te 
waarborgen dat relevante informatie op 
gebruiksvriendelijke wijze wordt verstrekt 
en gemakkelijk toegankelijk is voor het 
grote publiek. Individueel, onpartijdig en 
vertrouwelijk advies dient kosteloos 
beschikbaar te zijn. Zo kan bijvoorbeeld 
worden uitgelegd of de betrokken 
informatie onder de toepasselijke regels 
voor de bescherming van klokkenluiders 
valt, welk meldingskanaal het best kan 
worden gebruikt en welke alternatieve 
procedures beschikbaar zijn ingeval de 
informatie niet onder de toepasselijke 
regels valt (“wegwijs maken"). Toegang tot 
dergelijke adviezen kan ertoe bijdragen dat 
meldingen op een verantwoorde wijze via 
de passende kanalen worden gedaan en dat 
inbreuken en misstanden tijdig worden 
ontdekt of zelfs voorkomen.

(67) Potentiële klokkenluiders die niet 
goed weten hoe zij een melding kunnen 
doen en of zij uiteindelijk zullen worden 
beschermd, kunnen zich van melding laten
weerhouden. De lidstaten dienen te 
waarborgen dat relevante informatie op 
gebruiksvriendelijke wijze wordt verstrekt 
en gemakkelijk toegankelijk is voor het 
grote publiek, en zij dienen het werk van 
maatschappelijke organisaties die deze 
informatie verstrekken, te ondersteunen. 
Individueel, onpartijdig en vertrouwelijk 
advies dient kosteloos beschikbaar te zijn. 
Zo kan bijvoorbeeld worden uitgelegd of 
de betrokken informatie onder de 
toepasselijke regels voor de bescherming 
van klokkenluiders valt, welk 
meldingskanaal het best kan worden 
gebruikt en welke alternatieve procedures 
beschikbaar zijn ingeval de informatie niet 
onder de toepasselijke regels valt 
(“wegwijs maken"). Toegang tot dergelijke 
adviezen kan ertoe bijdragen dat meldingen 
op een verantwoorde wijze via de passende 
kanalen worden gedaan en dat inbreuken 
en misstanden tijdig worden ontdekt of 
zelfs voorkomen.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 69

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-

(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-
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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.

openbaarmakingsovereenkomsten, om 
personen 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.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Naast een uitdrukkelijk wettelijk 
verbod op represailles is het van cruciaal 
belang dat melders die te maken krijgen 
met een represaille, toegang hebben tot 
rechtsmiddelen. Het toepasselijke 
rechtsmiddel wordt in elk geval bepaald 
door het soort represaille waarmee men te 
maken heeft gekregen. Daarbij kan het 
gaan om maatregelen tot herplaatsing 
(bijvoorbeeld bij ontslag, overplaatsing of 
degradatie, of bij weigering van opleiding 
of bevordering) of tot herstel van een 
opgezegde dienstverleningsovereenkomst, 
vergunning of machtiging; vergoeding 
voor concrete of toekomstige financiële 
verliezen (gederfd loon, maar ook 
toekomstige inkomstenderving, kosten in 
verband met verandering van beroep); 
vergoeding voor andere economische 
schade, zoals juridische kosten en 
medische zorgkosten, en voor immateriële 
schade (smartengeld).

(71) Naast een uitdrukkelijk wettelijk 
verbod op represailles is het van cruciaal 
belang dat melders die te maken krijgen 
met een represaille, toegang hebben tot 
rechtsmiddelen. Het toepasselijke 
rechtsmiddel wordt in elk geval bepaald 
door het soort represaille waarmee men te 
maken heeft gekregen. Daarbij kan het 
gaan om maatregelen tot herplaatsing 
(bijvoorbeeld bij ontslag, overplaatsing of 
degradatie, of bij weigering van opleiding 
of bevordering) of tot herstel van een 
opgezegde dienstverleningsovereenkomst, 
vergunning of machtiging; vergoeding 
voor concrete of toekomstige financiële 
verliezen (gederfd loon, maar ook 
toekomstige inkomstenderving, kosten in 
verband met verandering van beroep); 
vergoeding voor andere economische 
schade, zoals juridische kosten en kosten 
van medische en psychologische zorg, en 
voor immateriële schade (smartengeld).

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(75) De betrokken leges kunnen een 
aanzienlijk deel uitmaken van de kosten 
voor melders die de tegen hen genomen 
represaillemaatregelen betwisten door 
middel van een gerechtelijke procedure. 
Hoewel zij deze leges aan het eind van de 
procedure mogelijk kunnen terugvorderen, 
kunnen zij deze wellicht niet vooraf 
voldoen, met name als zij werkloos zijn en 
op een zwarte lijst staan. Bijstand voor 
strafrechtelijke procedures, met name 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees 
Parlement en de Raad59, en meer in het 
algemeen steun voor wie in ernstige 
financiële moeilijkheden verkeren, zou in 
bepaalde gevallen van cruciaal kunnen 
zijn voor de doeltreffende handhaving van 
hun recht op bescherming.

(75) De betrokken leges kunnen een 
aanzienlijk deel uitmaken van de kosten 
voor melders die de tegen hen genomen 
represaillemaatregelen betwisten door 
middel van een gerechtelijke procedure. 
Hoewel zij deze leges aan het eind van de 
procedure mogelijk kunnen terugvorderen, 
kunnen zij deze wellicht niet vooraf 
voldoen, met name als zij werkloos zijn en 
op een zwarte lijst staan. Bijstand voor 
strafrechtelijke procedures, met name 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees 
Parlement en de Raad59, en meer in het 
algemeen steun voor hen die in ernstige 
financiële moeilijkheden verkeren, is 
cruciaal voor de doeltreffende handhaving 
van hun recht op bescherming.

_________________ _________________

59 Richtlijn 2016/1919/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand 
voor verdachten en beklaagden in 
strafprocedures en voor gezochte personen 
in procedures ter uitvoering van een 
Europees aanhoudingsbevel (PB L 297 van 
4.11.2016, blz. 1).

59 Richtlijn 2016/1919/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand 
voor verdachten en beklaagden in 
strafprocedures en voor gezochte personen 
in procedures ter uitvoering van een 
Europees aanhoudingsbevel (PB L 297 van 
4.11.2016, blz. 1).

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(80) Deze richtlijn voert 
minimumnormen in en het dient de 
lidstaten vrij te staan regelingen in te 
voeren of te handhaven die gunstiger zijn 
voor de melder, mits dergelijke bepalingen 
geen afbreuk doen aan de maatregelen ter 
bescherming van de betrokkenen.

(80) Deze richtlijn voert 
minimumnormen in en de lidstaten moeten 
vrij zijn en worden aangespoord om
regelingen in te voeren of te handhaven die 
gunstiger zijn voor de melder, mits 
dergelijke bepalingen geen afbreuk doen 
aan de maatregelen ter bescherming van de 
betrokkenen.

Amendement 57
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, 
VWEU dient de interne markt een ruimte 
zonder binnengrenzen te omvatten waarin 
het vrije en veilige verkeer van goederen 
en diensten gewaarborgd is. De interne 
markt moet de burgers van de Unie 
meerwaarde bieden in de vorm van betere 
en veiligere producten en diensten, door 
voor hoge normen inzake volksgezondheid 
en milieubescherming te zorgen en het 
vrije verkeer van persoonsgegevens te 
waarborgen. Artikel 114 VWEU is de 
juiste rechtsgrondslag voor het vaststellen 
van de maatregelen die nodig zijn voor de 
totstandbrenging en de werking van de 
interne markt. Naast artikel 114 VWEU 
dient deze richtlijn te voorzien in een 
aantal aanvullende specifieke 
rechtsgrondslagen ter dekking van de 
gebieden ten aanzien waarvan de 
maatregelen van de Unie worden 
vastgesteld op grond van de artikelen 16, 
33, 43 en 50, artikel 53, lid 1, de artikelen 
62, 91, 100, 103, 109, 168, 169 en 207 
VWEU en artikel 31 van het Euratom-
Verdrag. Aangezien de richtlijn ook gericht 
is op betere bescherming van de financiële 
belangen van de Unie, dient artikel 325, lid 
4, VWEU als rechtsgrondslag te worden 
opgenomen.

(81) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, 
VWEU dient de interne markt een ruimte 
zonder binnengrenzen te omvatten waarin 
het vrije en veilige verkeer van goederen 
en diensten gewaarborgd is. De interne 
markt moet de burgers van de Unie 
meerwaarde bieden in de vorm van betere 
en veiligere producten en diensten, door 
voor hoge normen inzake volksgezondheid 
en milieubescherming te zorgen en het 
vrije verkeer van persoonsgegevens te 
waarborgen. Artikel 114 VWEU is de 
juiste rechtsgrondslag voor het vaststellen 
van de maatregelen die nodig zijn voor de 
totstandbrenging en de werking van de 
interne markt. Naast artikel 114 VWEU 
dient deze richtlijn te voorzien in een 
aantal aanvullende specifieke 
rechtsgrondslagen ter dekking van de 
gebieden ten aanzien waarvan de 
maatregelen van de Unie worden 
vastgesteld op grond van de artikelen 9, 10, 
11, 12, 15, 16, 33, 43 en 50, artikel 53, 
lid 1, de artikelen 62, 91, 100, 103, 109, 
168, 169, 207 en 352 VWEU en artikel 31 
van het Euratom-Verdrag. Aangezien de 
richtlijn ook gericht is op betere 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, dient artikel 325, lid 4, 
VWEU als rechtsgrondslag te worden 
opgenomen.

Amendement 58
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84) De doelstelling van deze richtlijn, 
namelijk klokkenluiders doeltreffend 
beschermen met het oog op sterkere 
handhaving op bepaalde beleidsterreinen 
en met betrekking tot bepaalde 

(84) De doelstelling van deze richtlijn, 
namelijk klokkenluiders doeltreffend 
beschermen met het oog op sterkere 
handhaving op bepaalde beleidsterreinen 
en met betrekking tot bepaalde 
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rechtshandelingen waarvoor geldt dat 
inbreuken op het Unierecht het algemeen 
belang ernstig kunnen schaden, kan niet 
afdoende worden bereikt als de lidstaten 
afzonderlijk of op een ongecoördineerde 
wijze optreden, maar kan beter worden 
verwezenlijkt als de Unie minimumnormen 
aanreikt voor een geharmoniseerde 
bescherming van klokkenluiders. 
Bovendien kan alleen optreden van de 
Unie voor samenhang zorgen en de 
bestaande regels van de Unie inzake de 
bescherming van klokkenluiders 
stroomlijnen. De EU kan derhalve 
maatregelen treffen overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

rechtshandelingen waarvoor geldt dat 
wangedrag of misstanden of inbreuken op 
het Unierecht het algemeen belang ernstig 
kunnen schaden, kan niet afdoende worden 
bereikt als de lidstaten afzonderlijk of op 
een ongecoördineerde wijze optreden, maar 
kan beter worden verwezenlijkt als de Unie 
minimumnormen aanreikt voor een 
geharmoniseerde bescherming van 
klokkenluiders. Bovendien kan alleen 
optreden van de Unie voor samenhang 
zorgen en de bestaande regels van de Unie 
inzake de bescherming van klokkenluiders 
stroomlijnen. De EU kan derhalve 
maatregelen treffen overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Deze richtlijn moet 
derhalve worden toegepast overeenkomstig 
deze rechten en beginselen. Deze richtlijn 
beoogt met name de volledige eerbiediging 
te waarborgen van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op bescherming van persoonsgegevens, de 
vrijheid van ondernemerschap, het recht op 
een hoog niveau van 
consumentenbescherming, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en de 
rechten van de verdediging.

(85) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en de beginselen die met 
name zijn erkend in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Deze 
richtlijn moet derhalve worden toegepast 
overeenkomstig deze rechten en beginselen 
door onder meer de volledige eerbiediging 
te waarborgen van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op bescherming van persoonsgegevens, de 
vrijheid van ondernemerschap, het recht op 
een hoog niveau van 
consumentenbescherming, het recht op 
rechtvaardige en billijke 
arbeidsvoorwaarden, het recht op een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, het recht op een hoog niveau 
van milieubescherming, het recht op 
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behoorlijk bestuur, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en de 
rechten van de verdediging.

Amendement 60
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 
tenuitvoerlegging van het recht en het 
beleid van de Unie, alsmede van nationaal 
recht en beleid, bevat deze richtlijn 
gemeenschappelijke minimumnormen voor 
de bescherming van melders van met name 
onrechtmatige activiteiten, vormen van 
rechtsmisbruik of wangedrag, schade of 
dreigingen voor het algemeen belang, 
waaronder:

Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) inbreuken die binnen het 
toepassingsgebied vallen van de 
handelingen van de Unie als beschreven 
in de bijlage (delen I en II), met 
betrekking tot de volgende gebieden:

Schrappen

i) overheidsopdrachten;

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

iii) productveiligheid;

iv) veiligheid van het vervoer;

v) bescherming van het milieu;

vi) nucleaire veiligheid;

vii) veiligheid van levensmiddelen en 
diervoeders, diergezondheid en 
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dierenwelzijn;

viii) volksgezondheid;

ix) consumentenbescherming;

x) bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, 
beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen.

Amendement 62

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, en met name 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;

Amendement 63

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) alle overige gebieden waarop het 
algemeen belang is geschaad of een 
inbreuk op het Unierecht is gepleegd.

Amendement 64
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
melders die werkzaam zijn in de 
particuliere of publieke sector en die 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
melders in de particuliere of publieke 
sector die informatie over inbreuken 
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informatie over inbreuken hebben 
verkregen in een werkgerelateerde 
context, met inbegrip van ten minste de 
volgende personen:

hebben verkregen, met inbegrip van ten 
minste de volgende personen:

Amendement 65
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) personen met de status van 
werknemer in de zin van artikel 45 VWEU;

a) personen met de status van 
werknemer of voormalig werknemer in de 
zin van artikel 45 VWEU, zoals 
geïnterpreteerd door het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, ongeacht de vraag 
of zij bezoldigd of onbezoldigd zijn;

Amendement 66

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) personeelsleden van de Europese 
Unie, zoals bepaald in het Statuut van de 
ambtenaren van de EU;

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) consultants, stagiairs, werkende 
studenten, tijdelijke werknemers en 
voormalige werknemers;

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) onderzoeksjournalisten;

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) personen die in contact 
staan of hebben gestaan met organisaties.

Amendement 70
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 
informatie over een breuk is verkregen 
tijdens de aanwervingsprocedure of andere 
precontractuele onderhandelingen.

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

Amendement 71

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), nr. 11 (EGA), is deze richtlijn 
ook van toepassing op ambtenaren en 
andere personeelsleden van de Europese 
Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie die informatie melden over 
inbreuken in de zin van artikel 1.
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Amendement 72

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze richtlijn is ook van 
toepassing op personen die de melding 
faciliteren, zoals tussenpersonen, en 
iedere natuurlijke of rechtspersoon die 
regelmatig of beroepsmatig informatie 
verzamelt en openbaar maakt met behulp 
van massacommunicatiemiddelen.

Amendement 73

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Deze richtlijn is ook van 
toepassing op natuurlijke en 
rechtspersonen die gelieerd zijn met een 
melder, als die personen aannemelijk 
maken dat zij als gevolg van de band met 
een melder nadeel hebben ondervonden.

Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies . Deze richtlijn is van 
toepassing op ambtenaren, andere 
personeelsleden en stagiairs van de 
instellingen, organen en instanties van de 
Europese Unie.

Amendement 75

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

(1) “inbreuken": feitelijke of mogelijke 
onrechtmatige activiteiten of vormen van 
rechtsmisbruik met betrekking tot de 
handelingen en beleidsterreinen van de 
Unie die binnen het in artikel 1 en de 
bijlage bedoelde toepassingsgebied vallen;

(1) "inbreuken": feitelijke of mogelijke 
onrechtmatige activiteiten of vormen van 
misbruik van het Unierecht;

Amendement 76
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3

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 verdraait;

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "melding": het verstrekken van 
informatie over een inbreuk die heeft 
plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden 
binnen de organisatie waar de melder 
werkt of heeft gewerkt of binnen een 
organisatie waarmee hij uit hoofde van 
zijn werk in contact is geweest;

(5) "melding": het te goeder trouw
verstrekken van informatie over een 
inbreuk die heeft plaatsgevonden of dreigt 
plaats te vinden;

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "openbaarmaking": het in het (8) "openbaarmaking": het in het 
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publieke domein brengen van in een 
werkgerelateerde context verkregen
informatie over inbreuken;

publieke domein brengen van informatie 
over inbreuken;

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "tussenpersoon": een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die de melding 
of openbaarmaking faciliteert;

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "werkgerelateerde context": huidige 
of vroegere arbeidsactiviteiten in de 
publieke of particuliere sector waardoor, 
ongeacht de aard van de activiteiten, 
personen informatie kunnen verkrijgen 
over inbreuken en waarbij deze personen 
te maken kunnen krijgen met represailles 
als zij deze inbreuken melden;

(10) "werkgerelateerde context": huidige 
of vroegere arbeidsactiviteiten in de 
publieke of particuliere sector waardoor, 
ongeacht de aard van de activiteiten, 
personen informatie kunnen verkrijgen 
over inbreuken;

Amendement 81
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 melding of 
externe melding, dat tot 
ongerechtvaardigde benadeling van de 
melder, zijn gezinsleden, verwanten en 
faciliteerders leidt of kan leiden;
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Amendement 82

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 gepaste corrigerende of matigende 
maatregel;

Amendement 83
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) "persoonsgegevens": 
iedere informatie betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon 
("gegevensbetrokkene"); als 
identificeerbaar wordt beschouwd een 
natuurlijke persoon die direct of indirect 
kan worden geïdentificeerd, met name 
aan de hand van een identificator zoals 
een naam, een identificatienummer, 
locatiegegevens, een online identificator 
of van een of meer elementen die 
kenmerkend zijn voor de fysieke, 
fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale 
identiteit van die natuurlijke persoon, 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679;

Amendement 84
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 14 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) "verwerking": een 
bewerking of een geheel van bewerkingen 
met betrekking tot persoonsgegevens of 
een geheel van persoonsgegevens, al dan 
niet uitgevoerd via geautomatiseerde 
procedés, zoals het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, 
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, bekendmaking 
door middel van doorzending, verspreiden 
of op andere wijze ter beschikking stellen, 
aligneren of combineren, afschermen, 
wissen of vernietigen van gegevens, 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679;

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
juridische entiteiten in de particuliere en de 
publieke sector interne kanalen en 
procedures voor melding en follow-up van 
meldingen opzetten, na overleg met de 
sociale partners, indien van toepassing.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
juridische entiteiten in de particuliere en de 
publieke sector interne kanalen en 
procedures opzetten voor melding en 
follow-up van meldingen, en voor de 
bescherming van melders, na overleg met 
de sociale partners, indien van toepassing.

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dergelijke kanalen en procedures 
bieden de werknemers van de entiteit de 
mogelijkheid een melding te doen. Zij 
kunnen ook andere personen die in contact 
staan met de entiteit in het kader van hun 
werkgerelateerde activiteiten, bedoeld in 

2. Dergelijke kanalen en procedures 
bieden de werknemers van de entiteit de 
mogelijkheid een melding te doen. Zij 
kunnen ook andere personen die in contact 
staan met de entiteit in het kader van hun 
activiteiten, bedoeld in artikel 2, lid 1, 
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artikel 2, lid 1, onder b), c) en d), deze 
mogelijkheid bieden, maar het gebruik 
van interne kanalen voor melding is niet 
verplicht voor deze categorieën personen.

onder b), c) en d), deze mogelijkheid 
bieden.

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) particuliere juridische entiteiten, 
ongeacht hun omvang, die actief zijn op 
het gebied van financiële diensten of 
kwetsbaar zijn waar het gaat om witwassen 
van geld of terrorismefinanciering, als 
geregeld krachtens de handelingen van de 
Unie waarnaar in de bijlage wordt 
verwezen.

c) particuliere juridische entiteiten, 
ongeacht hun omvang, die actief zijn op 
het gebied van financiële diensten of 
kwetsbaar zijn waar het gaat om witwassen 
van geld of terrorismefinanciering, als 
geregeld krachtens het Unierecht;

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) instellingen, organen en instanties 
van de Europese Unie;

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) gemeenten met meer dan 10 000 
inwoners;

c) gemeenten;

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) instellingen, organen en instanties 
opgericht bij of op grond van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie of het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie;

Amendement 91
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kanalen voor het ontvangen van 
meldingen die door hun ontwerp, opzet en 
beheer de geheimhouding van de identiteit 
van de melder waarborgen en waartoe niet-
gemachtigde personeelsleden geen toegang 
hebben;

a) kanalen voor het ontvangen van 
meldingen die door hun ontwerp, opzet en 
beheer de geheimhouding van de identiteit 
van de melder waarborgen, anonieme 
openbaarmaking mogelijk maken en 
waartoe niet-gemachtigde personeelsleden 
geen toegang hebben;

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) duidelijke en gemakkelijk 
toegankelijke informatie over de 
procedures en informatie over hoe en onder 
welke voorwaarden meldingen extern 
kunnen worden gedaan aan de krachtens 
artikel 13, lid 2, bevoegde autoriteiten en, 
in voorkomend geval, aan organen en 
instanties van de Unie.

e) duidelijke, transparante en 
gemakkelijk toegankelijke informatie over 
de procedures en informatie over hoe en 
onder welke voorwaarden meldingen 
extern kunnen worden gedaan aan de 
krachtens artikel 13, lid 2, bevoegde 
autoriteiten en, in voorkomend geval, aan 
organen en instanties van de Unie.

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de onverwijlde bevestiging van 
ontvangst van een schriftelijke melding 
naar het post- of e-mailadres dat door de 
melder is opgegeven.

Amendement 94

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) schriftelijke meldingen in 
elektronische vorm of op papier en/of 
mondelinge meldingen via een telefoonlijn, 
al dan niet met gespreksopname;

a) schriftelijke meldingen in 
elektronische vorm of op papier, met 
inbegrip van mogelijkheden voor 
anonieme openbaarmakingen, alsmede 
openbaarmakingen met behulp van 
cryptografische methoden en/of 
mondelinge meldingen via een telefoonlijn, 
al dan niet met gespreksopname; wanneer 
het telefoongesprek is opgenomen, is de 
voorafgaande toestemming van de 
meldende persoon noodzakelijk;

Amendement 95

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, indien 
de melder dit wenst, onder begeleiding 
van een vakbondsvertegenwoordiger, een 
vertegenwoordiger van het 
maatschappelijk middenveld of zijn 
juridisch vertegenwoordiger;

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)



PE626.976v02-00 50/75 AD\1168257NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) meldingskanalen, met inbegrip 
van digitale mechanismen, en 
institutionele regelingen voorzien in 
veilige, beveiligde, vertrouwelijke en 
anonieme openbaarmakingen.

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen de autoriteiten 
aan die bevoegd zijn om meldingen te 
ontvangen en te behandelen.

1. De lidstaten wijzen de autoriteiten 
aan die bevoegd zijn om meldingen te 
ontvangen en te behandelen. Dit houdt in 
dat specifieke, onafhankelijke bevoegde 
autoriteiten worden aangewezen die 
gemachtigd zijn gerubriceerde of 
gevoelige informatie te ontvangen en te 
verwerken.

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Europese Rekenkamer en de 
Europese Ombudsman publiceren 
jaarlijks:

a) speciale verslagen met statistieken over 
en een duidelijke beschrijving van het 
verloop van klokkenluiderszaken die bij 
de Europese instellingen zijn 
geconstateerd;

b) de follow-up van de betrokken 
instellingen met betrekking tot de 
onthulde zaken, volgens de hierin 
vastgelegde voorschriften;

c) het resultaat van elk onderzoek dat is 
ingesteld naar aanleiding van informatie 
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die van een klokkenluider is ontvangen;

d) de maatregelen die per geval zijn 
genomen ter bescherming van de 
klokkenluiders.

Amendement 99
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 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 
meldingskanalen opzetten, die veilig zijn, 
de geheimhouding waarborgen en 
anonieme openbaarmakingen mogelijk 
maken, voor het ontvangen en verwerken
van door de melder verstrekte informatie, 
ongeacht het land waar hij woonachtig is;

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de melder binnen een redelijke 
termijn, van ten hoogste drie maanden of in 
naar behoren gemotiveerde gevallen, zes 
maanden, feedback geven over de follow-
up van de melding;

b) de melder of de tussenpersoon
binnen een redelijke termijn, van ten 
hoogste drie maanden of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen, zes maanden, 
feedback geven over de follow-up van de 
melding;

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie in de melding 
naargelang van het geval aan de bevoegde 
organen of instanties van de Unie 
doorgeven voor verder onderzoek, indien 
het nationale recht of Unierecht hierin 

c) de informatie in de melding 
naargelang van het geval aan de bevoegde 
organen of instanties van de Unie 
doorgeven voor verder onderzoek, indien 
het nationale recht of Unierecht hierin 
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voorziet. voorziet en daarbij de vertrouwelijkheid 
en/of de anonimiteit van de melder verder 
waarborgen.

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Meldingskanalen, met inbegrip 
van digitale mechanismen, en 
institutionele regelingen voorzien in 
veilige, beveiligde, vertrouwelijke en 
anonieme openbaarmakingen.

Amendement 103

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 
doorzendt aan de bevoegde autoriteit en dat 
de melder hierover onverwijld wordt 
geïnformeerd. De lidstaten zorgen ervoor 
dat bevoegde autoriteiten die meldingen 
ontvangen maar niet bevoegd zijn om deze 
te af te handelen, over duidelijke 
procedures beschikken voor het veilig 
behandelen van alle openbaar gemaakte 
informatie, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid en de anonimiteit.

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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7 Opzet van kanalen voor externe 
melding

7 Structuur en werking van kanalen 
voor externe melding

Amendement 105
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) door hun ontwerp, opzet en beheer 
waarborgen de kanalen de volledigheid, 
integriteit en geheimhouding van de 
informatie, met inbegrip van de identiteit 
van zowel de melder, de tussenpersonen 
als de betrokkene, maken zij anonieme 
openbaarmakingen mogelijk, alsmede 
openbaarmakingen met behulp van 
cryptografische methoden en zijn zij niet 
toegankelijk voor niet-gemachtigde 
personeelsleden van de bevoegde autoriteit 
;

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) zij waarborgen kosteloos en 
onafhankelijk advies en juridische 
ondersteuning aan melders en 
tussenpersonen.

Amendement 107

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, indien de melder dit wenst, onder 
begeleiding van een 
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vakbondsvertegenwoordiger, een 
vertegenwoordiger van het 
maatschappelijk middenveld, en/of zijn 
juridisch vertegenwoordiger.

Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen procedures in 
om ervoor te zorgen dat als een melding 
aanvankelijk wordt gericht tot een persoon 
die niet is aangewezen als verantwoordelijk 
voor de behandeling van meldingen, deze 
persoon niet overgaat tot openbaarmaking 
van informatie aan de hand waarvan de 
melder of betrokkene zou kunnen worden 
geïdentificeerd.

4. De lidstaten en de instellingen, 
organen en instanties van de EU stellen 
procedures in om ervoor te zorgen dat als 
een melding aanvankelijk wordt gericht tot 
een persoon die niet is aangewezen als 
verantwoordelijk voor de behandeling van 
meldingen, deze persoon niet overgaat tot 
openbaarmaking van informatie aan de 
hand waarvan de melder of betrokkene zou 
kunnen worden geïdentificeerd.

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het onderhouden van contact met de 
melder om deze te informeren over de 
vooruitgang en het resultaat van het 
onderzoek.

c) het onderhouden van contact met de 
melder en, in voorkomend geval, met de 
personen die de melding faciliteren, zoals 
tussenpersonen en 
onderzoeksjournalisten, om hen te 
informeren over de vooruitgang en het 
resultaat van het onderzoek.

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de wijze waarop de bevoegde a) de wijze waarop de bevoegde 
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autoriteit de melder kan verzoeken om de 
gemelde informatie toe te lichten of de 
aanvullende informatie waarover hij 
beschikt, te verstrekken;

autoriteit de melder of de tussenpersoon
kan verzoeken om de gemelde informatie 
toe te lichten of de aanvullende informatie 
waarover hij beschikt, te verstrekken;

Amendement 111
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de geheimhoudingsregels die van 
toepassing zijn op meldingen, met inbegrip 
van een gedetailleerde beschrijving van de 
omstandigheden waaronder de 
vertrouwelijke gegevens van een melder 
openbaar mogen worden gemaakt.

c) de geheimhoudingsregels die van 
toepassing zijn op meldingen en de 
voorwaarden hiervoor, met inbegrip van 
een gedetailleerde beschrijving van de 
omstandigheden waaronder de 
vertrouwelijke gegevens van een melder 
openbaar mogen worden gemaakt; dezelfde 
vertrouwelijkheidsregels en 
beschermingsmaatregelen zijn van 
toepassing op klokkenluiders die in eerste 
instantie anoniem een melding hebben 
verricht en om dergelijke maatregelen 
verzoeken.

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gedetailleerde beschrijving 
bedoeld in lid 1, onder c), omvat de 
uitzonderlijke gevallen waarin de 
geheimhouding van persoonsgegevens niet 
kan worden gewaarborgd, zoals wanneer 
de openbaarmaking van gegevens een 
noodzakelijke en evenredige verplichting is 
die door de wetgeving van de Unie of door 
nationale wetgeving wordt opgelegd in het 
kader van een onderzoek of 
daaropvolgende gerechtelijke procedures 
dan wel ter bescherming van de vrijheden 
van anderen, zoals het recht op verdediging 
van de betrokkene, waarbij telkens 
passende waarborgen krachtens die 

2. De gedetailleerde beschrijving 
bedoeld in lid 1, onder c), omvat de 
uitzonderlijke gevallen waarin op de 
geheimhouding van persoonsgegevens 
inbreuk kan worden gemaakt, zoals 
wanneer de openbaarmaking van gegevens 
een noodzakelijke en evenredige 
verplichting is die door de wetgeving van 
de Unie of door nationale wetgeving wordt 
opgelegd in het kader van een onderzoek of 
daaropvolgende gerechtelijke procedures 
dan wel ter bescherming van de vrijheden 
van anderen, zoals het recht op 
verdediging, waarbij telkens passende 
waarborgen krachtens die wetgeving van 
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wetgeving van toepassing zijn. toepassing zijn.

Amendement 113

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten in een afzonderlijke, 
gemakkelijk herkenbare en toegankelijke 
rubriek op hun website in elk geval de 
volgende informatie publiceren:

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten in een afzonderlijke, 
gemakkelijk herkenbare en toegankelijke 
rubriek op hun website en in ten minste 
twee van de officiële talen van de 
Europese Unie in elk geval de volgende 
informatie publiceren:

Motivering

Het is mogelijk dat de melder niet de officiële taal beheerst van de lidstaat waarin hij 
woonachtig is.

Amendement 114

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorwaarden waaronder melders 
in aanmerking komen voor bescherming 
krachtens deze richtlijn;

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

Amendement 115
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de geheimhoudingsregels die van 
toepassing zijn op meldingen, en met name 
de informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679, 
artikel 13 van Richtlijn (EU) 2016/680 en 

d) de geheimhoudingsregels die van 
toepassing zijn op meldingen, en met name 
de informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
artikel 5 en artikel 13 van Verordening 
(EU) 2016/679, artikel 13 van Richtlijn 
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artikel 11 van Verordening (EG) 
nr. 45/2001, naargelang van het geval.

(EU) 2016/680 en artikel 11 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001, naargelang 
van het geval.

Amendement 116

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de contactgegevens van 
maatschappelijke organisaties waar 
kosteloos juridisch advies kan worden 
verkregen.

Amendement 117
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten een register 
bijhouden van elke ontvangen melding.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten een register 
bijhouden van elke ontvangen melding. De 
registers worden niet langer bewaard dan 
voor de meldingsprocedure noodzakelijk 
en evenredig is en zij worden gewist zodra 
de procedure beëindigd is. De in deze 
registers opgenomen persoonsgegevens 
worden behandeld overeenkomstig de 
Europese wetten inzake 
gegevensbescherming.

Amendement 118

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten zenden 
onverwijld een bevestiging van ontvangst 
van een schriftelijke melding naar het post-
of e-mailadres dat door de melder is 
opgegeven, tenzij de betrokkene hiertegen 

2. De bevoegde autoriteiten zenden 
onverwijld een bevestiging van ontvangst 
van een schriftelijke melding naar het post-
of e-mailadres dat door de melder of de 
tussenpersoon is opgegeven, tenzij zij
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uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt of de 
bevoegde autoriteit op redelijke gronden 
van oordeel is dat de bevestiging van 
ontvangst van een schriftelijke melding 
afbreuk zou doen aan de bescherming van 
de identiteit van de melder.

hiertegen uitdrukkelijk bezwaar hebben
gemaakt of de bevoegde autoriteit op 
redelijke gronden van oordeel is dat de 
bevestiging van ontvangst van een 
schriftelijke melding afbreuk zou doen aan 
de bescherming van de identiteit van de 
melder of de tussenpersoon.

Amendement 119

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer voor het melden een telefoonlijn 
met gespreksopname wordt gebruikt, met 
instemming van de melder, heeft de 
bevoegde autoriteit het recht om de 
mondelinge melding te registreren op een 
van de navolgende wijzen:

Wanneer voor het melden een telefoonlijn 
met gespreksopname wordt gebruikt, met 
instemming van de melder of de 
tussenpersoon, heeft de bevoegde 
autoriteit het recht om de mondelinge 
melding te registreren op een van de 
navolgende wijzen:

Amendement 120

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit biedt de melder de 
mogelijkheid de schriftelijke weergave van 
het telefoongesprek te controleren, te 
corrigeren en voor akkoord te tekenen.

De bevoegde autoriteit biedt de melder of 
de tussenpersoon de mogelijkheid de 
schriftelijke weergave van het 
telefoongesprek te controleren, te 
corrigeren en voor akkoord te tekenen.

Amendement 121

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer voor de melding een 
telefoonlijn zonder gespreksopname wordt 
gebruikt, heeft de bevoegde autoriteit het 

4. Wanneer voor de melding een 
telefoonlijn zonder gespreksopname wordt 
gebruikt, heeft de bevoegde autoriteit het 
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recht om de mondelinge melding te 
registreren in de vorm van een nauwkeurig 
verslag van het gesprek, opgesteld door de 
met de behandeling van meldingen belaste 
personeelsleden. De bevoegde autoriteit 
biedt de melder de mogelijkheid het 
verslag van het telefoongesprek te 
controleren, te corrigeren en voor akkoord 
te tekenen.

recht om de mondelinge melding te 
registreren in de vorm van een nauwkeurig 
verslag van het gesprek, opgesteld door de 
met de behandeling van meldingen belaste 
personeelsleden. De bevoegde autoriteit 
biedt de melder of de tussenpersoon de 
mogelijkheid het verslag van het 
telefoongesprek te controleren, te 
corrigeren en voor akkoord te tekenen.

Amendement 122

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een persoon verzoekt om een 
bijeenkomst met de met de behandeling 
van meldingen belaste personeelsleden van 
de bevoegde autoriteit om een melding te 
verrichten overeenkomstig artikel 7, lid 2, 
onder c), zorgen de bevoegde autoriteiten 
ervoor, mits de melder hiermee instemt, dat 
een volledig en nauwkeurig verslag van de 
bijeenkomst wordt bijhouden in een 
duurzame en opvraagbare vorm. De 
bevoegde instantie heeft het recht om het 
verslag van de bijeenkomst te registreren 
door middel van:

Wanneer een persoon verzoekt om een 
bijeenkomst met de met de behandeling 
van meldingen belaste personeelsleden van 
de bevoegde autoriteit om een melding te 
verrichten overeenkomstig artikel 7, lid 2, 
onder c), zorgen de bevoegde autoriteiten 
ervoor, mits de melder of de tussenpersoon
hiermee instemt, dat een volledig en 
nauwkeurig verslag van de bijeenkomst 
wordt bijhouden in een duurzame en 
opvraagbare vorm. De bevoegde instantie 
heeft het recht om het verslag van de 
bijeenkomst te registreren door middel van:

Amendement 123

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit biedt de melder de 
mogelijkheid het verslag van de 
bijeenkomst te controleren, te corrigeren en 
voor akkoord te tekenen.

De bevoegde autoriteit biedt de melder of 
de tussenpersoon de mogelijkheid het 
verslag van de bijeenkomst te controleren, 
te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

Amendement 124
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bevoegde autoriteit deelt de 
melder in alle gevallen mede wanneer de 
in artikel 9, lid 1, onder c) beschreven 
omstandigheden zich voordoen en stuurt 
de melder een schriftelijke motivering 
voor de openbaarmaking van de 
vertrouwelijke gegevens. De melder krijgt 
de mogelijkheid te controleren, te 
corrigeren en zijn instemming te verlenen, 
wanneer deze omstandigheden zich 
voordoen.

Amendement 125

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden voor de bescherming van de 
melders

Voorwaarden voor de bescherming van de 
melders en tussenpersonen

Amendement 126

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 of een tussenpersoon
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, dat hij te goeder 
trouw heeft gehandeld en dat deze 
informatie binnen het toepassingsgebied 
van deze richtlijn valt.

Amendement 127

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een melder die een externe melding 
verricht, komt in aanmerking voor 
bescherming uit hoofde van deze richtlijn 
als een van de volgende voorwaarden is 
vervuld:

2. Een melder die een externe of 
interne melding verricht, komt in 
aanmerking voor bescherming uit hoofde 
van deze richtlijn.

Amendement 128

Voorstel voor een richtlijn
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 129

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de melder had gerede gronden om 
aan te nemen dat het gebruik van kanalen 
voor interne melding de doeltreffendheid 
van onderzoeksacties door bevoegde 
autoriteiten in gevaar zou kunnen brengen;

e) de melder had gerede gronden om 
aan te nemen dat het gebruik van kanalen 
voor interne melding zou kunnen leiden 
tot represailles of de doeltreffendheid van 
onderzoeksacties door bevoegde 
autoriteiten in gevaar zou kunnen brengen, 
of wanneer gebruik van het interne 
kanaal eerder geleid heeft tot represailles 
of de doeltreffendheid van 
onderzoeksacties door bevoegde 
autoriteiten in gevaar heeft gebracht;

Amendement 130

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een persoon die inbreuken die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn vallen, meldt aan de relevante 
organen of instanties van de Unie, komt in 
aanmerking voor bescherming als 
neergelegd in deze richtlijn onder dezelfde 
voorwaarden als iemand die een externe
melding heeft gedaan overeenkomstig de in
lid 2 vastgestelde voorwaarden.

3. Een persoon die inbreuken die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn vallen, meldt aan de relevante 
organen, gekozen functionarissen of 
instanties van de Unie, komt in aanmerking 
voor bescherming als neergelegd in deze 
richtlijn onder dezelfde voorwaarden als 
iemand die een melding heeft gedaan 
overeenkomstig de in lid 1 vastgestelde 
voorwaarden.

Amendement 131

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een persoon die informatie 
openbaar maakt over inbreuken die onder 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, komt in aanmerking voor 
bescherming uit hoofde van deze richtlijn
als:

4. Een persoon die informatie 
openbaar maakt over inbreuken die onder 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, komt in aanmerking voor 
bescherming uit hoofde van deze richtlijn.

Amendement 132

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij eerst een interne en/of externe 
melding heeft verricht overeenkomstig de 
hoofdstukken II en III en lid 2 van dit 
artikel, maar er naar aanleiding van die 
melding geen passende maatregelen 
werden genomen binnen de redelijke 
termijn bedoeld in artikel 6, lid 2, onder 
b), en artikel 9, lid 1, onder b); of

Schrappen

Amendement 133

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 13 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij niet redelijkerwijs kon worden 
geacht gebruik te maken van kanalen 
voor interne en/of externe melding, 
wegens dreigend of manifest gevaar voor 
het algemeen belang, de bijzondere 
omstandigheden van de zaak of een risico 
op onherstelbare schade.

Schrappen

Amendement 134

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verbod op represailles tegen melders Verbod op represailles tegen melders, 
onderzoeksjournalisten en 
tussenpersonen

Amendement 135

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om elke vorm van directe of indirecte 
represailles tegen melders die voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 13 te 
verbieden, waarbij het met name gaat om:

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om elke vorm van directe of indirecte 
represailles tegen melders, tussenpersonen 
en verwanten van de melder die voldoen 
aan de voorwaarden van artikel 13 te 
verbieden, waarbij het met name gaat om:

Amendement 136
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) dwang, intimidatie, pesterijen en 
uitsluiting op het werk;

g) dwang, intimidatie, lichamelijk en 
verbaal geweld, pesterijen, discriminatie
en uitsluiting;
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Amendement 137

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) niet-omzetting van een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

i) niet-omzetting van een stage of een 
tijdelijke arbeidsovereenkomst in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

Amendement 138

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) schade, met inbegrip van 
reputatieschade, of financieel verlies, met 
inbegrip van omzetderving en 
inkomstenderving;

k) schade, met inbegrip van 
reputatieschade, met name in de sociale 
media, of financieel verlies, met inbegrip 
van omzetderving en inkomstenderving;

Amendement 139
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) onredelijke gerechtelijke stappen 
en onevenredige financiële vorderingen;

Amendement 140

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis

De verplichting tot geheimhouding van de 
identiteit van melders

1. De identiteit van de melder mag niet 
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openbaar worden gemaakt zonder zijn 
uitdrukkelijke toestemming. Dit geldt ook 
ten aanzien van informatie die kan 
worden gebruikt voor de vaststelling van 
de identiteit van de melder.

2. Eenieder die de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde gegevens verneemt, is gehouden 
tot bescherming van die gegevens.

3. Omstandigheden waaronder de 
vertrouwelijke gegevens van een melder 
openbaar mogen worden gemaakt, zijn 
beperkt tot de gevallen waarin de 
openbaarmaking van gegevens een 
noodzakelijke en evenredige verplichting 
is uit hoofde van het nationale of 
Unierecht in het kader van een onderzoek 
of een daaropvolgende gerechtelijke 
procedure dan wel ter bescherming van de 
vrijheden van anderen, zoals het recht op 
verdediging van de betrokkene, waarbij 
telkens passende waarborgen krachtens 
die wetgeving van toepassing zijn.

4. In de in lid 3 bedoelde gevallen stelt de 
persoon die is aangewezen om de melding 
te ontvangen en daaraan follow-up te 
geven, de melder in kennis voordat zijn 
vertrouwelijke gegevens openbaar worden 
gemaakt.

5. De kanalen voor interne en externe 
melding waarborgen door hun ontwerp, 
opzet en beheer de geheimhouding van de 
identiteit van de melder en voorkomen de 
toegang van niet-gemachtigde 
personeelsleden;

Amendement 141

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen voor de bescherming van 
melders tegen represailles

Maatregelen voor de bescherming van 
melders en tussenpersonen tegen 
represailles
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Amendement 142

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
melders die voldoen aan de in artikel 13 
genoemde voorwaarden worden beschermd 
tegen represailles. Daarbij gaat het met 
name om de in de leden 2 tot en met 8 
genoemde maatregelen.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
melders en tussenpersonen die voldoen 
aan de in artikel 13 genoemde 
voorwaarden worden beschermd tegen 
represailles. Daarbij gaat het met name om 
de in de leden 2 tot en met 8 genoemde 
maatregelen.

Amendement 143

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Volledige en onafhankelijke 
informatie en adviezen over de beschikbare 
rechtsmiddelen en procedures die 
bescherming bieden tegen represailles, 
dienen gemakkelijk toegankelijk te zijn 
voor het publiek.

2. Volledige en onafhankelijke 
informatie en adviezen over de beschikbare 
rechtsmiddelen en procedures die 
bescherming bieden tegen represailles, 
dienen gemakkelijk toegankelijk te zijn 
voor het publiek, in ten minste twee 
officiële talen van de Europese Unie. Deze 
onafhankelijke rol kan bijvoorbeeld 
worden vervuld door maatschappelijke 
organisaties en/of vakbonden.

Amendement 144

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Melders hebben toegang tot 
effectieve bijstand van bevoegde 
autoriteiten ten aanzien van elke autoriteit 
die betrokken is bij de bescherming van de 
melder tegen represailles, onder meer door, 
voor zover de nationale wetgeving daarin 

3. Melders en tussenpersonen hebben 
toegang tot effectieve bijstand van 
bevoegde autoriteiten ten aanzien van elke 
autoriteit die betrokken is bij de 
bescherming van de melder tegen 
represailles, onder meer door, voor zover 
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voorziet, het feit te bekrachtigen dat zij in 
aanmerking komen voor bescherming uit 
hoofde van deze richtlijn.

de nationale wetgeving daarin voorziet, het 
feit te bekrachtigen dat zij in aanmerking 
komen voor bescherming uit hoofde van 
deze richtlijn.

Amendement 145
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Melders hebben passende toegang 
tot herstelmaatregelen in verband met 
represailles, met inbegrip van maatregelen 
in kort geding, in afwachting van de 
voltooiing van gerechtelijke procedures, 
overeenkomstig het nationale kader.

6. Melders hebben toegang tot 
herstelmaatregelen in verband met 
represailles die alle directe, indirecte en 
toekomstige gevolgen van elke benadeling 
dekken, en die in voorkomend geval onder 
meer bestaan uit:

a) de nietigheid van elke handeling in 
strijd met artikel 14;

b) de herplaatsing van de melder met 
gelijk salaris, gelijke status, taken en 
arbeidsvoorwaarden;

c) de overplaatsing van de melder naar 
een nieuwe afdeling of onder een nieuwe 
leidinggevende;

d) compensatie voor pijn, lijden en elke 
economisch verlies in verband met de 
represailles;

e) maatregelen in kort geding, in 
afwachting van de voltooiing van 
gerechtelijke procedures.

Amendement 146

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 

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 
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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.

Parlement en de Raad63, en 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
kunnen de lidstaten voorzien in verdere 
maatregelen om melders juridische, sociale
en financiële bijstand en steun te bieden in 
het kader van een gerechtelijke procedure, 
met inbegrip van juridisch advies van een 
advocaat, vakbondsvertegenwoordiger of 
andere relevante personen of organen.

_________________ _________________

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).

Amendement 147

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De persoon die in een melding 
wordt beschuldigd, mag onder geen 
enkele voorwaarde informatie verkrijgen 
over de identiteit van de klokkenluider. De 
geheimhouding van de identiteit van de 
klokkenluider wordt te allen tijde 
gewaarborgd.

Motivering

Extra bescherming voor de klokkenluider.

Amendement 148

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bescherming van de 
persoonsgegevens van de betrokkene is 
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van essentieel belang om elke oneerlijke 
behandeling of reputatieschade na de 
openbaarmaking van persoonsgegevens te 
voorkomen, met name die waaruit de 
identiteit van de betrokkene blijkt. 
Daarom dienen de bevoegde autoriteiten, 
overeenkomstig de voorschriften van 
Verordening (EU) 2016/679 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, adequate 
procedures voor gegevensbescherming 
vast te stellen om de melder, de 
betrokkene en andere personen waarop de 
melding gericht is, te beschermen. De 
autoriteiten dragen zorg voor een 
beveiligd systeem tussen de bevoegde 
autoriteiten waartoe uitsluitend 
gemachtigde personen toelating hebben.

Amendement 149

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Alle personen die door de melding 
of de misleidende of kwaadwillige 
openbaarmaking worden getroffen 
moeten rechtsbescherming genieten, met 
inbegrip van een doeltreffende
voorziening in rechte tegen oneerlijke 
meldingen.

Amendement 150

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis

Rechten van betrokken personen

De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
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geen ongerechtvaardigde, directe of 
indirecte, schade lijden door bevindingen 
of meldingen die het resultaat zijn van een 
beoordeling of een onderzoek van of 
voortvloeien uit een of meer beschermde 
openbaarmakingen. Het recht op een 
eerlijk proces wordt volledig 
geëerbiedigd.

Amendement 151
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) represaillemaatregelen nemen tegen 
melders;

b) represaillemaatregelen nemen tegen 
melders, ook buiten de werkgerelateerde 
relatie;

Amendement 152

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vexatoire procedures aanspannen 
tegen melders;

c) vexatoire procedures aanspannen 
tegen melders of onderzoeksjournalisten 
die misstanden aan het licht brengen;

Amendement 153
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 
of anonimiteit van de identiteit van 
melders schenden, zonder hun instemming 
te hebben verkregen;

Amendement 154
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) hun verplichting inzake de follow-
up van een melding niet nakomen en/of 
aan de melder geen feedback over een 
dergelijke follow-up geven.

Amendement 155
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van deze richtlijn, met inbegrip 
van de uitwisseling of doorgifte van 
persoonsgegevens door de bevoegde 
autoriteiten, geschiedt overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 
(EU) 2016/680. Elke uitwisseling of 
doorgifte van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten op het niveau van de 
Unie geschiedt overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad 
Persoonsgegevens die niet relevant zijn 
voor de behandeling van een specifiek 
geval, worden onmiddellijk gewist.

Elke verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van deze richtlijn, met inbegrip 
van de uitwisseling of doorgifte van 
persoonsgegevens door de bevoegde 
autoriteiten, geschiedt overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 
(EU) 2016/680. Elke uitwisseling of 
doorgifte van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten op het niveau van de 
Unie geschiedt overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad 
Persoonsgegevens die niet relevant zijn 
voor de behandeling van een specifiek 
geval, worden niet verzameld, en worden, 
indien bij toeval verzameld, onmiddellijk 
gewist.

Amendement 156

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de omzetting van deze richtlijn 
kunnen de lidstaten overwegen een 
onafhankelijke autoriteit voor de 
bescherming van klokkenluiders op te 
richten.

Amendement 157



PE626.976v02-00 72/75 AD\1168257NL.docx

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op 15 mei 2027 dient de 
Commissie, rekening houdend met haar 
krachtens lid 1 ingediende verslag en de 
krachtens lid 2 ingediende statistieken van 
de lidstaten, bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in waarin de gevolgen 
worden beoordeeld van de nationale 
wetgeving tot omzetting van deze richtlijn. 
In dat verslag wordt de toepassing van deze 
richtlijn geëvalueerd en nagegaan of 
aanvullende maatregelen nodig zijn, 
waaronder eventuele wijzigingen om het 
toepassingsgebied van deze richtlijn uit te 
breiden tot andere gebieden of handelingen 
van de Unie.

3. Uiterlijk op 15 mei 2027 dient de 
Commissie, rekening houdend met haar 
krachtens lid 1 ingediende verslag en de 
krachtens lid 2 ingediende statistieken van 
de lidstaten, bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in waarin de gevolgen 
worden beoordeeld van de nationale 
wetgeving tot omzetting van deze richtlijn. 
In dat verslag wordt de toepassing van deze 
richtlijn, de mogelijke gevolgen voor 
grondrechten zoals het recht op privacy, 
het recht op het vermoeden van onschuld 
en het recht op een eerlijk proces,
geëvalueerd en nagegaan of aanvullende 
maatregelen nodig zijn, waaronder 
eventuele wijzigingen om het 
toepassingsgebied van deze richtlijn uit te 
breiden tot andere gebieden of handelingen 
van de Unie.

Amendement 158

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis

Actualisering van de bijlagen

Wanneer een nieuwe EU-rechtshandeling 
onder het in artikel 1, lid 1, onder a), of 
het in artikel 1, lid 2, vastgestelde 
materiële toepassingsgebied valt, past de 
Commissie de bijlagen 
dienovereenkomstig aan door middel van 
een gedelegeerde handeling.

Amendement 159

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – deel II – punt C bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C bis Bescherming van de financiële 
belangen van de Unie, als geregeld bij:

i) Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1023/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 
2013 tot wijziging van het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese Unie en van 
de regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese 
Unie.
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