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 aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat 

/ Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) 

 

 datum 17 december 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33258 

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en 

Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor 

klokkenluiders) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het voorstel is op 17 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, het lid 

Bontes, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor. 

 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikelen 4, 5 en 6 

12  19  26  27 (Bisschop c.s.) over het in eerste instantie melden van een 

vermoeden van een misstand bij de werkgever  

 

Het verdient de voorkeur dat een werknemer het vermoeden van een misstand meldt bij 

zijn werkgever. Een overheidsinstelling of een bedrijf moet eerst de mogelijkheid krijgen 

zelf een einde te maken aan de misstand die de werknemer aan de orde wil stellen, zonder 

dat er meteen sprake is van (de mogelijkheid van) openbaarheid. Indien dit is gedaan en 

er geen bevredigende oplossing is gevonden, staat de route naar het Huis voor de 

klokkenluiders open. Hiermee wint het Huis aan waarde, omdat alleen die gevallen bij het 

Huis terecht komen waar de primaire, interne procedure heeft gefaald of wanneer sprake is 

van omstandigheden die het voor de werknemer onmogelijk maken om de misstand intern 

aan de orde te stellen. Bij de redenen waarbij van interne melding kan worden afgezien is 



 

 blad 2 

 

 

bijvoorbeeld te denken aan acuut gevaar, het vermoeden dat er tegenmaatregelen zullen 

volgen als gevolg van interne melding, een duidelijke dreiging van verduistering of 

vernietiging van bewijsmateriaal, een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern 

melden of andere zwaarwegende redenen.  

Wat een redelijke termijn is voor een reactie op de interne melding kan per situatie sterk 

verschillen. Ten minste moet uit concrete stappen van de organisatie kunnen worden 

afgeleid dat er maatregelen worden genomen om de misstand op te lossen. Binnen de 

publieke sector bevat het Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie reeds 

een redelijke termijn. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

20  25 (Litjens) dat regelt dat het Huis voor klokkenluiders alleen onderzoek mag doen 

naar misstanden in de publieke sector 

 

De indiener is van mening dat het Huis voor klokkenluiders alleen onderzoek mag doen 

naar misstanden in de publieke sector. Omdat het Huis is ondergebracht bij de Nationale 

ombudsman is het logisch dat het dezelfde bevoegdheden heeft als de ombudsman; 

daarbij hoort niet het doen van onderzoek naar de private sector.  

Hiertoe wordt in het wetsvoorstel het huidige begrip “werkgever” aangepast naar een 

“bestuursorgaan” als bedoeld in artikel 1a van de Wet nationale ombudsman, ten behoeve 

waarvan arbeid wordt verricht door ambtenaren op basis van een aanstelling, of derden op 

basis van een arbeidsovereenkomst of bijv. een overeenkomst van opdracht, en wordt in 

de begripsomschrijving rondom het “vermoeden van een misstand” eveneens beperkt tot 

misstanden die zich bij vorennoemde bestuursorganen voordoen. Meldingen van 

misstanden kunnen hierdoor zowel door de ambtenaren van dit bestuursorgaan als door 

ten behoeve van dit bestuursorgaan werkzame derden worden gemeld, waarbij het 

bestuursorgaan waarbij de vermoede misstand zich voordoet de positie van de werkgever 

zoals thans opgenomen in het wetsvoorstel, gaat vervullen. De rechtsbescherming voor 

derden die op basis van een arbeidsovereenkomst ten behoeve van een bestuursorgaan 

arbeid verrichten en een misstand bij dat bestuursorgaan melden, blijft gehandhaafd. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP en VVD. 

 

 

Artikelen 26 en 28 

21 (Litjens) dat een horizonbepaling in de wet regelt 

 

Dit amendement regelt dat in de wet in artikel 28, eerste lid (nieuw), een horizonbepaling 

wordt opgenomen. De wet vervalt drie jaar na inwerkingtreding, tenzij bij koninklijk besluit 

anders wordt bepaald. Dit koninklijk besluit dient krachtens het voorgestelde artikel 28, 

tweede lid, te worden voorgehangen bij de Staten-Generaal. Deze horizonbepaling biedt de 

mogelijkheid om het Huis voor Klokkenluiders te evalueren als bedoeld in artikel 26 van 



 

 blad 3 

 

 

het wetsvoorstel, waarna er een besluit over al of niet voortzetting van dit Huis kan worden 

genomen. Over eventuele voortzetting van het Huis moet dus bij koninklijk besluit worden 

besloten.  

Het voorgestelde artikel 28, derde en vierde lid, bevatten bepalingen voor de situatie dat 

de wet na drie jaar komt te vervallen. Het derde lid wijzigt daarbij op het tijdstip van het 

vervallen van de wet de door deze wet voorgestelde bepalingen in het BW en de 

Ambtenarenwet rondom rechtsbescherming aan klokkenluiders, zodat deze ook nadien hun 

gelding blijven behouden in nadien rijzende conflicten. Het vierde lid voorziet in een 

overgangsregeling voor meldingen die voor het vervallen van de wet zijn aangebracht, 

maar nog niet zijn afgehandeld. 

Verworpen. Voor: CDA en VVD. 

 

 

 

Moties 

 

22 (Litjens) over een klokkenluidersregeling in de private sector 

Ingetrokken. 

 

23 (Tanamal c.s.) over aandachtspunten voor de wetsevaluatie 

Aangenomen. Tegen: VVD. 

 

24 (Van Toorenburg en Litjens) over het Huis voor klokkenluiders vormgeven als een zbo 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, CDA en VVD. 


