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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat de Commissie in haar mededeling van 5 juli 2016 verklaard heeft dat de 

bescherming van klokkenluiders, zowel in de publieke als in de private sector, helpt bij 

het aanpakken van wanbeheer en onregelmatigheden, met inbegrip van 

grensoverschrijdende corruptie, transnationale belastingontwijking en oneerlijke 

handelspraktijken, die alle in hoofdzaak te wijten zijn aan lacunes tussen de wetgevingen 

van de lidstaten; 

B. overwegende dat klokkenluiden een essentiële bron van informatie vormt voor het 

bestrijden van de georganiseerde misdaad, het onderzoeken van gevallen van corruptie in 

de publieke en de private sector en het opsporen van belastingontwijkingsconstructies die 

door ondernemingen zijn opgezet; overwegende dat de bescherming van klokkenluiders 

derhalve essentieel is om een cultuur van publieke verantwoordingsplicht en integriteit te 

bevorderen en om het algemeen belang en de financiële belangen van de Unie te 

behartigen; overwegende dat klokkenluiders die in het algemeen belang handelen door 

tekortkomingen, wanpraktijken, fraude of illegale activiteiten aan de kaak te stellen, zich 

niet werkelijk beschermd voelen terwijl zij vaak een groot persoonlijk risico nemen, 

aangezien zij ontslagen, vervolgd, geboycot, aangehouden, bedreigd of op allerhande 

manieren tot slachtoffer gemaakt of gediscrimineerd kunnen worden; 

C. overwegende dat de democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten 

fundamentele waarden van de Europese Unie zijn, die zijn vastgelegd in artikel 2 van het 

VEU; 

D. overwegende dat het garanderen van de vertrouwelijkheid van de identiteit van 

klokkenluiders en de informatie die zij aan het licht brengen, bijdraagt tot het creëren van 

efficiëntere kanalen voor het melden van fraude, corruptie, wanpraktijken, 

tekortkomingen of andere ernstige inbreuken en overwegende dat, gezien de gevoeligheid 

van de informatie, een slecht beheer van de vertrouwelijkheid kan leiden tot ongewenste 

informatielekken en een schending van het algemeen belang binnen de Unie; 

overwegende dat de bescherming van klokkenluiders er in de publieke sector toe kan 

bijdragen misbruik van openbare middelen, fraude en andere vormen van 

grensoverschrijdende corruptie die afbreuk doen aan de belangen van lidstaten of de EU 

op te sporen; 

E. overwegende dat klokkenluiders die informatie melden die het algemeen belang zou 

kunnen bedreigen of schaden, dit doen op basis van hun vrijheid van meningsuiting en van 

informatie, rechten die beide verankerd zijn in het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, met name in artikel 11, en vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel 

en burgerzin; 

F. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 23 oktober 2013 over georganiseerde 

misdaad, corruptie en witwassen: aanbevelingen inzake de benodigde acties en 

initiatieven, van 25 november 2015 over fiscale rulings en andere maatregelen van 

vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect, van 16 december 2015 over meer 
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transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid en van 

14 februari 2017 over de rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële 

belangen van de EU bij de Commissie heeft aangedrongen op een wetgevingsvoorstel 

voor een doeltreffend en breed opgezet programma ter bescherming van klokkenluiders 

die vermeende fraude of illegale praktijken melden die het publieke belang of de 

financiële belangen van de Europese Unie zouden kunnen schaden; 

G. overwegende dat verschillen in de behandeling en bescherming van klokkenluiders in de 

lidstaten deze ervan kunnen afhouden informatie aan het licht te brengen, met name indien 

de informatie betrekking heeft op verschillende lidstaten; overwegende dat de 

bescherming van klokkenluiders niet louter door wettelijke maatregelen kan worden 

bewerkstelligd, maar ook de bevordering van een cultuuromslag in de Europese 

samenlevingen vereist wat de perceptie van klokkenluiders betreft, met name in verband 

met de grondrechten; 

H. overwegende dat de bescherming van klokkenluiders in de Europese Unie zich niet mag 

beperken tot Europese gevallen, maar zich ook moet uitstrekken tot internationale 

gevallen; 

1. onderstreept dat burgers in democratische en open staten, die gegrondvest zijn op de 

rechtsstaat, het recht hebben over ernstige schendingen van hun grondrechten te worden 

geïnformeerd en het recht hebben deze aan de kaak te stellen, ook als het om schendingen 

door hun eigen overheid gaat; 

2. erkent dat klokkenluiden een cruciale rol speelt in de strijd tegen fraude, belastingfraude, 

belastingontduiking, wanbeheer, tekortkomingen, wanpraktijken, activiteiten die het 

algemeen belang schaden of criminele en illegale activiteiten; merkt op dat uit alle recente 

gevallen van klokkenluiden naar voren komt dat klokkenluiders een cruciale rol spelen bij 

het onthullen van ernstige schendingen van de grondrechten, alsook bij het beschermen 

van het algemeen belang en het handhaven van de verantwoordingsplicht en de integriteit 

in de publieke en de private sector; wijst erop dat de bescherming van klokkenluiders niet 

mag worden beperkt tot gevallen van illegale activiteiten, maar moet gelden voor alle 

gevallen waarin tekortkomingen of wanpraktijken aan het licht worden gebracht; merkt op 

dat de bestaande wetgeving inzake de bescherming van klokkenluiders versnipperd is en 

dat de bescherming van klokkenluiders in de lidstaten ongelijk is, wat een negatief effect 

kan hebben op de beleidsmaatregelen van de Unie; 

3. pleit voor een gemeenschappelijke en brede definitie van klokkenluiden en klokkenluiders 

om een passende wettelijke bescherming van alle klokkenluiders te verzekeren, met 

inbegrip van degenen die informatie onthullen in de redelijke veronderstelling dat deze 

informatie op het moment van de onthulling juist is, alsmede van degenen die onbedoeld 

onjuiste onthullingen doen; 

4. beklemtoont dat personen die bewust onjuiste of misleidende informatie aan de bevoegde 

autoriteiten melden niet als klokkenluiders mogen worden beschouwd en dus niet in het 

genot van de beschermingsmechanismen mogen komen; 

5. benadrukt dat de bescherming tegen verdere veroordelingen wegens laster of schending 

van het beroepsgeheim moet worden gewaarborgd; 
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6. benadrukt dat de bescherming van klokkenluiders op EU-niveau geharmoniseerd moet 

zijn; is van mening dat een horizontaal EU-wetgevingsinstrument dat bescherming biedt 

aan onderzoeksjournalisten en klokkenluiders in de publieke en private sector en dat door 

sectorale regels wordt aangevuld de meest efficiënte aanpak zou zijn om te zorgen voor 

een omvattende en daadwerkelijke bescherming van klokkenluiders; herhaalt in dit 

verband zijn oproep aan de Commissie om tegen eind 2017 een wetgevingsvoorstel in te 

dienen tot vaststelling van een doeltreffend en breed opgezet programma ter bescherming 

van klokkenluiders, met inachtneming van de beginselen van evenredigheid en 

subsidiariteit; meent dat dit programma mechanismen voor bedrijven, overheidsorganen 

en organisaties zonder winstoogmerk moet omvatten; 

7. onderstreept dat de instellingen van de Unie belangstelling moeten tonen en blijk moeten 

geven van een sterke wil om de rol van klokkenluiders en hun bijdrage aan het aanpakken 

van wanpraktijken te steunen; herinnert in dit verband aan het gebrek aan follow-up en 

een adequate afhandeling van klokkenluiderszaken; acht het van groot belang dat de 

richtsnoeren van de Commissie inzake de bescherming van klokkenluiders bij de 

instellingen van de Unie naar behoren ten uitvoer worden gelegd voordat een nieuwe 

richtlijn over de bescherming van klokkenluiders wordt aangenomen, en dringt er bij alle 

instellingen en instanties van de EU op aan om duidelijke regels voor de bescherming van 

klokkenluiders en maatregelen tegen draaideurpraktijken vast te stellen; 

8. erkent dat eenieder die informatie aan een bevoegde autoriteit meldt of op andere wijze 

een schending van de wet onthult, recht heeft op rechtsbescherming; 

9. dringt er bij de Europese Rekenkamer en de Europese Ombudsman op aan dat zij uiterlijk 

eind 2017 ieder het volgende publiceren: 1) speciale verslagen met statistieken over en 

een duidelijke beschrijving van het verloop van klokkenluiderszaken die bij de Europese 

instellingen en bij bedrijven, verenigingen, organisaties en andere in de Unie 

geregistreerde organen zijn geconstateerd; 2) de follow-up van de betrokken instellingen 

met betrekking tot de onthulde zaken, op basis van de richtsnoeren en regels van de 

Commissie; 3) de uitkomst van elk onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van 

informatie die van een klokkenluider is ontvangen; 4) de maatregelen die per geval ter 

bescherming van de klokkenluiders zijn genomen; 

10. toont zich bezorgd over de kwetsbaarheid van klokkenluiders voor represailles in hun 

privé- en beroepsleven, en over de mogelijkheid van strafrechtelijke en civielrechtelijke 

procedures tegen klokkenluiders; dringt aan op een horizontaal juridisch kader met onder 

meer definities, bescherming tegen verschillende vormen van represailles en vrijstellingen 

van strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures, overeenkomstig vast te stellen criteria; 

benadrukt dat klokkenluiders informatie vertrouwelijk of anoniem moeten kunnen 

melden, zodat hun identiteit geheim wordt gehouden en dat klokkenluiders de 

mogelijkheid moeten hebben om, voor zover het nationale rechtsstelsel zulks toelaat, een 

kort geding in te stellen of een voorlopige voorziening aan te vragen om te voorkomen dat 

zij worden ontslagen voordat de uitkomst van de zaak vaststaat; is er sterk van overtuigd 

dat het vertrouwen van de burgers in de Europese en nationale organen hierdoor zal 

worden versterkt; 

11. beklemtoont dat het recht van eenieder op vrije meningsuiting niet door een 

arbeidsovereenkomst mag worden beperkt en dat niemand vanwege de uitoefening van dat 
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recht mag worden gediscrimineerd; 

12. benadrukt dat klokkenluiders ook moeten worden beschermd indien de geuite verdenking 

uiteindelijk niet wordt bevestigd, vooropgesteld dat de betrokkene te goeder trouw heeft 

gehandeld; 

13. pleit ervoor dat op nationaal en Europees niveau wettelijke, vertrouwelijke, goed 

beveiligde en toegankelijke kanalen voor openbaarmaking worden gecreëerd, zodat het 

gemakkelijker wordt om informatie inzake bedreigingen van het algemeen belang door te 

spelen aan de bevoegde autoriteiten; herhaalt in dit verband dat er een onafhankelijk EU-

orgaan in het leven moet worden geroepen voor informatieverzameling, advisering en 

doorverwijzing, met kantoren in de lidstaten; wijst in dit verband op de potentiële rol van 

de Europese Ombudsman; beklemtoont dat klokkenluiders vrijelijk informatie moeten 

kunnen melden, zowel intern waar ze werken, als extern bij de bevoegde autoriteiten; 

onderstreept dat klokkenluiders die in eerste instantie anoniem waren, bescherming 

moeten krijgen wanneer zij besluiten hun anonimiteit op te geven en dergelijke 

bescherming nodig hebben; 

14. beklemtoont dat de autoriteiten die de kanalen in kwestie beheren claims op professionele 

wijze moeten onderzoeken en klokkenluiders gedetailleerd moeten informeren over hun 

rechten en plichten, hen en hun gezinnen moeten beschermen tegen eventuele 

represaillemaatregelen, moeten zorgen voor toegang tot onafhankelijke juridische 

bijstand, waarbij in voorkomend geval naast de nodige psychologische hulp en 

behandeling ook financiële steun wordt geboden, en ook claims moeten onderzoeken 

betreffende schadevergoeding voor eventuele intimidaties waarvan klokkenluiders het 

slachtoffer zijn geworden of voor het verlies van bestaande of toekomstige 

bestaansmiddelen indien de schade het gevolg is van represailles voor een onder een 

beschermingsregeling vallende onthulling van informatie; 

15. benadrukt dat alle instellingen van de Unie in overeenstemming met de artikelen 22 bis, 

22 ter en 22 quater van het Statuut van de ambtenaren deugdelijke en omvattende interne 

regels ter bescherming van klokkenluiders moeten toepassen; 

16. verzoekt de Commissie volledig rekening te houden met de standpunten van 

belanghebbenden die deze hebben meegedeeld in het kader van de in mei 2017 gehouden 

raadpleging; 

17. benadrukt dat klokkenluiders een belangrijke informatiebron vormen voor de 

onderzoeksjournalistiek; wijst op de belangrijke rol van de media bij de onthulling van 

illegale praktijken en tekortkomingen, met name wanneer daarbij de grondrechten van de 

burgers worden geschonden; dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat het recht 

van journalisten om de identiteit van hun bronnen niet te onthullen daadwerkelijk en 

wettelijk wordt beschermd; benadrukt dat journalisten, indien zij zelf de bron zijn, 

eveneens moeten worden beschermd en dat de autoriteiten zich in beide gevallen moeten 

onthouden van observatieactiviteiten; brengt in dit verband in herinnering dat Richtlijn 

(EU) 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en 

bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en 

openbaar maken daarvan niet aldus mag worden uitgelegd dat de bescherming van 

klokkenluiders en de onderzoeksjournalistiek wordt beperkt; benadrukt dat 

onderzoeksjournalisten een kwetsbare beroepsgroep vormen, aangezien het verlies van 
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hun baan, hun vrijheid of hun leven in vele gevallen de prijs is die zij betalen voor de 

openbaarmaking van grootschalige onregelmatigheden en corruptie, en dringt erop aan om 

in een horizontaal EU-wetgevingsinstrument voor de bescherming van klokkenluiders 

specifieke maatregelen ter bescherming van journalisten op te nemen; 

18. benadrukt dat het onderzoek naar de door klokkenluiders aangekaarte kwesties 

onafhankelijk en binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek dient te worden uitgevoerd, 

waarbij ook de rechten van de bij het onderzoek betrokken personen moeten worden 

beschermd; onderstreept dat zowel de klokkenluider als de bij het onderzoek betrokken 

personen gedurende het gehele onderzoek in de gelegenheid moeten worden gesteld om 

aanvullende argumenten en bewijzen aan te dragen en dat zij op de hoogte moeten worden 

gehouden van de behandeling van de openbaarmaking; 

19. pleit ervoor om bij de Europese Ombudsman een onafhankelijke eenheid voor advisering 

en doorverwijzing in het leven te roepen, waar verslagen en klachten kunnen worden 

ingediend en die informatie verzamelt en passend advies verstrekt over de bescherming 

van klokkenluiders; 

20. roept de EU-instellingen op om in samenwerking met de relevante nationale autoriteiten 

de nodige maatregelen in te voeren en toe te passen om de anonimiteit en 

vertrouwelijkheid van hun informatiebronnen te verzekeren en aldus discriminatie en 

bedreigingen te voorkomen; 

21. benadrukt dat niet-gouvernementele organisaties niet gevrijwaard zijn van pogingen tot 

wanbestuur, fraude, misbruik van middelen en andere onregelmatigheden en meent dat de 

regels inzake klokkenluiders in de publieke en private sector ook van toepassing moeten 

zijn op ngo's; 

22. is van mening dat er een duidelijke oplossing moet komen voor klokkenluiders die bij in 

de EU geregistreerde, maar buiten de EU gevestigde ondernemingen werken; 

23. roept de instellingen van de Unie op om een Europese klokkenluidersprijs uit te loven om 

te komen tot een verandering in de perceptie van het klokkenluiden en het verband ervan 

met de grondrechten en om aan te geven dat klokkenluiden blijk geeft van burgerzin; 

24. benadrukt dat het recht van de burgers om wanpraktijken te melden een logisch 

voortvloeisel is van de vrijheid van meningsuiting en informatie, die is verankerd in 

artikel 11 van het Handvest van de grondrechten, en dat het van essentieel belang is om de 

beginselen van transparantie en integriteit alsook de bescherming van het algemeen belang 

te waarborgen; 

25. benadrukt dat de lidstaten de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende de 

bescherming van klokkenluiders moeten opvolgen. 
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