Concept voorstel van wet (consultatieversie)

30 juli 2020

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie
van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019
(PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen
Voorstel van wet
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz.
enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van
Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de
bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
De Wet Huis voor klokkenluiders wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
afdeling advies: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, tweede lid;
afdeling onderzoek: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, derde lid;
bedrijfsgeheim: bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen;
betrokken derde: een derde die in een werkgerelateerde context verbonden is met een melder of een
rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder
anderszins werkgerelateerd verbonden is;
bevoegde autoriteit: een autoriteit als bedoeld in artikel 2d;
bureau: het bureau, bedoeld in artikel 3d;
degene die een melder bijstaat: een natuurlijke persoon die een melder adviseert in het
meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is;
Huis: het Huis voor klokkenluiders, bedoeld in artikel 3;
inbreuk op het Unierecht: handeling of nalatigheid die:
a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel
2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die
binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;
informatie over een inbreuk: informatie, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke
inbreuken op het Unierecht, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden
binnen de organisatie waar de melder werkt of heeft gewerkt of binnen een andere organisatie
waarmee de melder uit hoofde van zijn werk in contact is geweest, alsmede over pogingen tot het
verhullen van dergelijke inbreuken;
melder: een natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 4, eerste, tweede of derde lid, van de richtlijn,
die:
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a. informatie over een inbreuk meldt of openbaar maakt, dan wel
b. een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt;
meldkanaal: organisatie en procedure bij een bevoegde autoriteit voor:
a. het ontvangen van meldingen van informatie over een inbreuk, en
b. onderzoek naar aanleiding van een melding van informatie over een inbreuk;
misstand: handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij schending
van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van
personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van
de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of
nalaten, niet zijnde een inbreuk op het Unierecht;
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties;
Onze Minister wie het aangaat: Onze Minister die verantwoordelijk is voor de bevoegde autoriteit;
richtlijn: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019
(PbEU 2019, L 305);
vermoeden van een misstand: het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin hij
werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die
organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd
is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn werkgever heeft opgedaan
of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander
bedrijf of een andere organisatie;
verzoeker: de melder die de afdeling onderzoek verzoekt een onderzoek in te stellen;
werkgerelateerde context: huidige, vroegere of mogelijke toekomstige werkzaamheden in de publieke
of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen
verkrijgen over inbreuken op het Unierecht of misstanden en waarbij die personen te maken kunnen
krijgen met benadeling indien zij dergelijke informatie zouden melden;
werkgever: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke
aanstelling arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel degene die anders dan uit
dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten.
werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke
aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid
verricht of heeft verricht.
B
Na artikel 1 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 1a (geheimhouding)
1. Een ieder die betrokken is bij de melding van of het onderzoek naar een vermoeden van een
misstand of informatie over een inbreuk en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij
het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van
die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn
taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:
a. gegevens over de identiteit van een melder en van degene aan wie de misstand of de inbreuk op
het Unierecht wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie
die daartoe herleidbaar is, en
b. informatie over een bedrijfsgeheim.
3. De identiteit van een melder en van degene aan wie de misstand of de inbreuk op het Unierecht
wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht, wordt niet bekend gemaakt
zonder diens instemming.
4. Ingeval enig wettelijk voorschrift tot mededeling van de identiteit van een melder of van een
betrokkene verplicht, wordt deze daarvan vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het
gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
5. Bij de kennisgeving, bedoeld in het vierde lid, ontvangt een melder of een betrokkene een
schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de gegevens over zijn identiteit.

Concept voorstel van wet (consultatieversie)

30 juli 2020

Artikel 1b
Artikel 1a en paragraaf 2 van hoofdstuk 1a zijn niet van toepassing voor zover voor de in deel II van
de bijlage bij de richtlijn vermelde sectorspecifieke handelingen specifieke regels voor een melding
van informatie over een inbreuk gelden.
C
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid vervalt onderdeel d onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel d.
2. Aan het tweede lid wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het eind van
onderdeel d (nieuw) een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. een redelijke termijn vastgelegd waarbinnen een werknemer wordt geïnformeerd over de voortgang
van het onderzoek naar aanleiding van zijn melding, alsmede over de getroffen of voorgenomen
maatregelen naar aanleiding van dat onderzoek.
D
Na artikel 2 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 2a
1. Onverminderd artikel 2, stelt de werkgever bij wie in de regel ten minste vijftig personen
werkzaam zijn een procedure vast voor het omgaan met het melden van informatie over inbreuken op
het Unierecht door werknemers binnen zijn organisatie.
2. In de procedure, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval:
a. voldaan aan de eisen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdelen a, c en e, met dien verstande dat
in die onderdelen voor vermoeden van een misstand wordt gelezen: informatie over een inbreuk;
b. vastgelegd dat een werknemer binnen zeven dagen na ontvangst van een melding een
ontvangstbevestiging krijgt;
c. een redelijke termijn vastgelegd van ten hoogste drie maanden na verzending van de in onderdeel
b bedoelde ontvangstbevestiging waarbinnen aan de werknemer informatie wordt verstrekt over de
voortgang van het onderzoek, alsmede voor zover van toepassing over de getroffen of voorgenomen
maatregelen naar aanleiding van dat onderzoek.
3. In afwijking van het eerste lid, geldt de daarin neergelegde grens van vijftig personen niet voor een
werkgever die valt onder het toepassingsgebied van de in de delen I.B en II van de bijlage van de
richtlijn genoemde Uniehandelingen.
4. Werkgevers met 50 tot 249 werknemers mogen middelen delen voor het in ontvangst nemen van
meldingen van informatie over een inbreuk, alsmede voor het uitvoeren van onderzoeken daarnaar.
5. De werkgever stelt aan de bij hem werkzame personen op schriftelijke of elektronische wijze
informatie beschikbaar over:
a. de procedure, bedoeld in het eerste lid;
b. de wijze waarop informatie over een inbreuk buiten de organisatie kan worden gemeld aan
bevoegde autoriteiten en voor zover van toepassing aan instellingen, organen en instanties van de
Europese Unie, en
c. de rechtsbescherming van een werknemer bij het melden van informatie over een inbreuk.
Artikel 2b (register)
1. Een werkgever als bedoeld in artikel 2a registreert een melding van informatie over een inbreuk bij
de ontvangst ervan in een daarvoor ingericht register.
2. De gegevens van een melding in het register worden vernietigd indien zij niet langer noodzakelijk
zijn om te voldoen aan de eisen van deze wet of andere bij of krachtens wet of Unierecht vastgestelde
eisen.
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere eisen worden gesteld aan het register, bedoeld in het eerste
lid, de gegevens die daarin worden opgenomen en de vernietiging van de gegevens.
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Artikel 2c (wijze van registratie van mondelinge meldingen)
1. Indien voor een melding van informatie over een inbreuk, na instemming van de melder, een
telefoonlijn of een ander spraakberichtsysteem met gespreksopname wordt gebruikt, registreert de
werkgever de melding door:
a. het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, of
b. een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek.
2. Indien voor een melding een telefoonlijn of een ander spraakberichtsysteem zonder
gespreksopname wordt gebruikt, registreert de werkgever de melding door een volledige en
nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek.
3. Indien een melder een melding doet in een gesprek op een afgesproken locatie draagt de
werkgever na instemming van de melder zorg voor:
a. een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, of
b. een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek.
4. De melder krijgt de mogelijkheid om de schriftelijke weergave van een gesprek, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel b, het tweede lid, en het derde lid, onderdeel b, te controleren, te corrigeren en
voor akkoord te tekenen.
E
Na artikel 2c wordt twee hoofdstukken ingevoegd, luidende:
Hoofdstuk 1a. Bevoegde autoriteiten en meldkanalen voor meldingen van informatie over
inbreuken op het Unierecht
§1 Bevoegde autoriteiten
Artikel 2d (bevoegde autoriteiten)
Autoriteiten als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de richtlijn, voor zover bevoegd op de in artikel 2
van de richtlijn genoemde gebieden, zijn:
1⁰. de Autoriteit Consument en Markt;
2⁰. de Autoriteit Financiële Markten;
3⁰. de Autoriteit persoonsgegevens;
4⁰. De Nederlandsche Bank N.V.;
5⁰. het Huis;
6⁰. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;
7⁰. de Nederlandse Zorgautoriteit, en
8⁰. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen organisaties en bestuursorganen, of onderdelen
daarvan, die taken of bevoegdheden hebben op een van de gebieden, genoemd in artikel 2, eerste lid,
van de richtlijn.
§2 Meldkanalen
Artikel 2e (eisen aan meldkanaal)
Een bevoegde autoriteit richt binnen zijn organisatie een meldkanaal in. Het meldkanaal biedt de
mogelijkheid om, met het oog op verder te verrichten onderzoeken, informatie duurzaam op te slaan
overeenkomstig de eisen gesteld in de artikelen 2b en 2c, met dien verstande dat in die artikelen voor
werkgever wordt gelezen: bevoegde autoriteit.
Artikel 2f (behandeling van meldingen van informatie over een inbreuk)
1. Een melder kan in ieder geval op de volgende wijze informatie over een inbreuk verstrekken:
a. schriftelijk;
b. mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsystemen, en
c. op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
2. Een bevoegde autoriteit draagt er zorg voor dat na een melding zorgvuldige opvolging wordt
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gegeven aan de melding. Daarvoor kan de bevoegde autoriteit onder andere:
a. onderzoek doen naar de juistheid van de in de melding gedane beweringen;
b. nader onderzoek uitvoeren, of
c. voor zover de bevoegde autoriteit daartoe bij of krachtens wet bevoegd is, maatregelen treffen om
de inbreuk op het Unierecht of de gevolgen daarvan tegen te gaan of te beëindigen.
3. De melder wordt na een melding door de bevoegde autoriteit:
a. onverwijld en in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een
ontvangstbevestiging toegestuurd, tenzij de melder uitdrukkelijk anders verzoekt of de bevoegde
autoriteit op redelijke gronden oordeelt dat de ontvangstbevestiging de identiteit van de melder in
gevaar brengt;
b. binnen drie maanden na ontvangst van de melding geïnformeerd over de voortgang van het
onderzoek, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen
brengen, welke termijn eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden kan worden
verlengd, en
c. in kennis gesteld van de uitkomst van het onderzoek, tenzij die informatie het onderzoek of de
gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
4. Indien de bevoegde autoriteit van oordeel is dat informatie over de voortgang van het onderzoek of
de uitkomst daarvan het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar kan brengen, wordt de
melder daarvan tijdig in kennis gesteld.
5. Ingeval een bevoegde autoriteit een melding heeft ontvangen waarvoor zij niet bevoegd is, zendt
zij de melding, onverminderd artikel 1a, onverwijld en op veilige wijze door naar de bevoegde
autoriteit.
6. Ingeval een andere bevoegde autoriteit of instantie, dan wel een orgaan of instantie van de
Europese Unie bevoegd is tot verder onderzoek geeft een bevoegde autoriteit, onverminderd artikel
1a, de voor dat onderzoek noodzakelijke informatie naar aanleiding van de melding binnen een
redelijke termijn door aan die autoriteit of instantie.
Artikel 2g (aanwijzing en opleiding personeelsleden)
1. Een bevoegde autoriteit wijst personeelsleden aan die verantwoordelijk zijn voor:
a. het op verzoek verstrekken van informatie over de procedure bij een melding van informatie over
een inbreuk;
b. de ontvangst van een melding;
c. het onderzoek naar aanleiding van een melding, en
d. het onderhouden van contact met een melder.
2. Een bevoegde autoriteit draagt ten behoeve van een goede uitoefening van hun taken zorg voor de
opleiding van de personeelsleden, bedoeld in het eerste lid.
3. Ingeval personeelsleden die niet zijn aangewezen, informatie over een inbreuk ontvangen, dragen
zij die informatie onverwijld en ongewijzigd over aan de personeelsleden die op grond van het eerste
lid aangewezen zijn.
4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de eisen waaraan een opleiding als
bedoeld in het tweede lid moet voldoen.
Artikel 2h (informatie op website)
Een bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat op een afzonderlijke pagina van haar website de volgende
informatie beschikbaar is:
a. de contactgegevens van het meldkanaal van de bevoegde autoriteit;
b. de procedures die van toepassing zijn op een melding van informatie over een inbreuk, waaronder
in ieder geval informatie over:
1⁰. de wijze waarop de bevoegde autoriteit de melder kan verzoeken om verduidelijking van de
gemelde informatie of om verstrekking van nadere informatie;
2⁰. de termijn waarbinnen de melder wordt geïnformeerd over de behandeling van de melding en zo
mogelijk de resultaten daarvan;
c. de verplichting tot geheimhouding, bedoeld in artikel 1a, die van toepassing is op een melding;
d. informatie over de verwerking van persoonsgegevens;
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e. de wijze van in behandeling nemen van een melding, het onderzoek en voor zover van toepassing
de maatregelen die kunnen worden genomen;
f. de beschermingsmaatregelen, bedoeld in deze wet;
g. de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de beschermingsmaatregelen, bedoeld in deze
wet;
h. de voorwaarden waaronder bescherming wordt geboden tegen aansprakelijkheid voor een inbreuk
op geheimhoudingsregels, bedoeld in artikel 17f;
i. de mogelijkheden voor vertrouwelijk advies over het doen van een melding, en
j. de contactgegevens van het Huis, in verband met zijn taak, bedoeld in artikel 3a, tweede lid.
Artikel 2i (evaluatie procedures)
Een bevoegde autoriteit evalueert elke drie jaar de procedures voor de ontvangst van en de
onderzoeken naar de meldingen van informatie over een inbreuk.
Artikel 2j
Deze paragraaf is van overeenkomstige toepassing op een dienst of instantie van een bestuursorgaan,
niet zijnde een bevoegde autoriteit, die op grond van een bij of krachtens de wet toegekende taak of
bevoegdheid een melding van informatie over een inbreuk ontvangt.
Hoofdstuk 1b. Informatieverplichting instanties die onderzoek doen naar een vermoeden
van een misstand
Artikel 2k
1. Een bevoegde autoriteit of een bestuursorgaan, dienst of instantie, die op grond van een bij of
krachtens de wet toegekende taak of bevoegdheid onderzoek doet naar een vermoeden van een
misstand, zorgt dat een melder binnen een door het bestuursorgaan, de dienst of instantie bekend
gemaakte redelijke termijn wordt geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding
van zijn melding, tenzij die informatie het onderzoek of een daarmee samenhangende gerechtelijke
procedure in gevaar zou kunnen brengen.
2. Indien het bestuursorgaan, de dienst of de instantie van oordeel is dat informatie over de
voortgang van het onderzoek, het onderzoek of een daarmee samenhangende gerechtelijke procedure
in gevaar kan brengen, wordt de melder daarvan tijdig in kennis gesteld.
F
Artikel 3a wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a van het tweede lid komt te luiden:
a. het informeren en adviseren van een melder, degene die een melder bijstaat en een betrokken
derde over de te ondernemen stappen inzake een vermoeden van een misstand of de informatie over
een inbreuk, alsmede over de rechten van deze personen;.
2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt na “vermoeden van een misstand” ingevoegd “of de
informatie over een inbreuk”.
3. In het tweede lid wordt onder vervanging van “, en” aan het slot van onderdeel b door een
puntkomma, en verlettering van onderdeel c tot onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende:
c. het verwijzen naar instanties of organisaties die juridische of psychosociale ondersteuning kunnen
verlenen, en.
4. In het derde lid, onderdeel a, wordt “ontvankelijk is” vervangen door “in behandeling kan worden
genomen”.
5. In het derde lid, onderdeel b, onder 1⁰, wordt aan het eind toegevoegd “of informatie over een
inbreuk”.
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6. In het derde lid, onderdeel b, onder 2⁰, wordt “werknemer” vervangen door “melder”.
7. In het derde lid, onderdeel d, wordt na “vermoeden van een misstand” ingevoegd “of informatie
over een inbreuk”.
G
In artikel 3b, derde lid, en artikel 3d, vijfde lid, wordt steeds na “een vermoeden van een misstand”
ingevoegd “of informatie over een inbreuk” en na “dezelfde misstand” ingevoegd “of inbreuk op het
Unierecht”.
H
In artikel 3f, tweede lid, onderdeel c, en artikel 3g, eerste lid, onderdeel c, wordt steeds na “een
vermoeden van een misstand” ingevoegd “of informatie over een inbreuk”
I
De artikelen 3i en 3j vervallen.
J
Artikel 3k wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de eerste zin vervangen door “Een melder, degene die een melder bijstaat
en een betrokken derde kunnen de afdeling advies verzoeken om informatie en advies inzake het
vermoeden van een misstand of de informatie over een inbreuk.”.
2. In het tweede lid wordt “Informatie, advies en ondersteuning” vervangen door “Informatie en
advies” en wordt “informatie, advies en ondersteuning” vervangen door “informatie en advies”.
3. In het derde lid wordt “werknemer” vervangen door “melder”.
K
In de titel van § 4. van hoofdstuk 2 wordt na “vermoeden van een misstand” ingevoegd “of informatie
over een inbreuk”.
L
Artikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt “werknemer” vervangen door “melder”.
2. In de onderdelen a en b wordt na “vermoeden van een misstand” ingevoegd “of informatie over een
inbreuk”.
M
Artikel 5, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel c wordt na “misstand” ingevoegd “of de inbreuk op het Unierecht”.
2. In onderdeel d wordt na “vermoeden van een misstand” ingevoegd “of de informatie over een
inbreuk”.
N
Artikel 6, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt “De afdeling onderzoek stelt” vervangen door “Onverminderd artikel 2f, stelt de
afdeling onderzoek”.
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2. In onderdeel d wordt na “vermoeden van een misstand” steeds ingevoegd “of de informatie over
een inbreuk”.
3. Onderdeel e vervalt, onder verlettering van de onderdelen f tot en met h tot onderdelen e tot en
met g.
4. In onderdeel e (nieuw) wordt:
a. na “vermoeden van een misstand” ingevoegd “of de informatie over een inbreuk”,
b. na “vermoedelijke misstand” ingevoegd “of inbreuk op het Unierecht”, en
c. “artikel 2” vervangen door “de artikelen 2 en 2a”.
O
In artikel 8, derde lid, wordt na “misstand” ingevoegd “of inbreuk op het Unierecht”.
P
In artikel 13, tweede lid, wordt na “vermoeden van een misstand” ingevoegd “of informatie over een
inbreuk”.
Q
In artikel 14, eerste lid, wordt na “vermoeden van een misstand” ingevoegd “of informatie over een
inbreuk”.
R
In artikel 17, tweede lid, onderdelen a en b, wordt na “misstand” steeds ingevoegd “of de inbreuk op
het Unierecht”.
S
In artikel 17a, derde lid, wordt na “vermoeden van een misstand” ingevoegd “of informatie over een
inbreuk”.
T
Aan artikel 17b wordt na plaatsing van een 1. voor de tekst van dat artikel een lid toegevoegd,
luidende:
2. De bevoegde autoriteiten zijn, onverminderd artikel 1a, bevoegd uit eigen beweging en
desgevraagd aan elkaar persoonsgegevens te verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van het onderzoek waar zij bij betrokken zijn.
U
Na artikel 17d wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:
Hoofdstuk 2a. Beschermingsmaatregelen
Artikel 17e (benadelingsverbod)
1. Een melder mag tijdens en na de behandeling van een melding of openbaarmaking van een
vermoeden van een misstand of van informatie over een inbreuk niet worden benadeeld, onder de
voorwaarde dat:
a. bij de melding aan de werkgever, een bevoegde autoriteit of een bestuursorgaan, dienst of instantie
als bedoeld in artikel 2k, de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde
informatie over een inbreuk of over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding
juist is;
b. bij openbaarmaking:
1⁰. de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over een inbreuk
of over het vermoeden van een misstand op het moment van de openbaarmaking juist is, en
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2⁰. de melder voorafgaand aan de openbaarmaking een melding bij de werkgever en een bevoegde
autoriteit of een andere bevoegde instantie of rechtstreeks bij een bevoegde autoriteit of een andere
bevoegde instantie heeft gedaan en de melder op basis van de informatie, bedoeld in respectievelijk
artikel 2, tweede lid, onderdeel e, artikel 2a, tweede lid, onderdeel c, artikel 2f, derde lid, onderdeel b,
en artikel 2k, eerste lid, redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende
voortgang heeft, of
3⁰. de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:
i. de misstand of inbreuk op het Unierecht een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen
belang;
ii. een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit of een andere bevoegde
instantie, of
iii. het niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk op het Unierecht doeltreffend wordt verholpen.
2. Bij benadeling van een melder tijdens en na de behandeling van een melding bij de werkgever, een
bevoegde autoriteit of een andere bevoegde instantie, dan wel na openbaarmaking van een
vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk, wordt vermoed dat de benadeling het
gevolg is van de melding dan wel de openbaarmaking.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op degene die een melder bijstaat en
een betrokken derde.
Artikel 17f (vrijwaring)
1. Onverminderd artikel 3, tweede en derde lid, van de richtlijn, is een melder ingeval van een
melding of openbaarmaking van een vermoeden van een misstand of van informatie over een inbreuk
niet aansprakelijk voor een inbreuk op enige beperking van de openbaarmaking van informatie,
indien:
a. hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de melding of openbaarmaking van de informatie
noodzakelijk is voor de onthulling van de inbreuk op het Unierecht of de misstand, en
b. de melding of openbaarmaking overeenkomstig de voorwaarden in deze wet is gedaan.
2. Een melder is, indien hij voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, niet aansprakelijk
voor het verwerven van of de toegang tot informatie die in de melding is opgenomen of die openbaar
wordt gemaakt, tenzij het verwerven van of de toegang tot die informatie strafbaar is gesteld.
3. De bewijslast dat niet voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste en tweede lid, berust
bij degene die de melder aansprakelijk heeft gesteld.
4. Artikel 3, tweede lid, van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is van toepassing op een melding
of openbaarmaking in de zin van deze wet.
5. Het eerste tot en met vierde lid is van overeenkomstige toepassing op degene die een melder
bijstaat en een betrokken derde.
Artikel 17g (ondersteuning)
Een bevoegde autoriteit verstrekt aan een melder de bewijsstukken en documenten om in een
procedure waarbij rechtsbescherming wordt gezocht te kunnen aantonen dat een melding van een
vermoeden van een misstand of van informatie over een inbreuk is gedaan.
V
Artikel 23 komt te luiden:
Artikel 23
Deze wet wordt aangehaald als: Wet bescherming klokkenluiders.
Artikel II
Artikel 658c van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vervalt.
Artikel III
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De artikelen 12quater, tweede lid, en 12o, vijfde lid, van de Wet ambtenaren defensie vervallen.
Artikel IV
Artikel 47, derde lid, van de Politiewet 2012 vervalt.
Artikel V
PM overgangsrecht
Artikel VI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten,
colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

