NIEUWSBERICHT
De plenaire behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel
Huis voor klokkenluiders is voorzien voor 20 mei 2014.
De volgende informatie is afkomstig van de website van de Eerste Kamer.
Volledige informatie:
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33258_initiatiefvoorstel_van_raak

33.258
Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers,
Ouwehand en Klein Wet Huis voor klokkenluiders
Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Raak (SP), Fokke (PvdA),
Schouw (D66), Voortman (GroenLinks), Segers (ChristenUnie), Ouwehand (PvdD) en
Klein (50PLUS) heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke
misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden
mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. Het voorstel
voorziet in de oprichting van een «Huis voor klokkenluiders», dat onderzoek doet
naar maatschappelijke misstanden en aanbevelingen doet om problemen op te
lossen. Dit Huis zal de verzoeker desgewenst ook adviseren en begeleiden.
Het Huis voor klokkenluiders wordt onderdeel van de Nationale ombudsman, maar
staat open voor meldingen uit zowel de publieke als de private sector. Bij de
uitvoering van haar taken kan het Huis zich laten bijstaan door bestaande
organisaties en ervaringsdeskundigen. Het Huis brengt jaarlijks verslag uit van
haar werkzaamheden. Daarin wordt aangegeven welke onderzoeken zijn gedaan en
wat met de aanbevelingen is gebeurd.
Dit initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk mede ingediend door de voormalige
Tweede Kamerleden Heijnen (PvdA), Van Gent (GroenLinks) en Ortega-Martijn
(ChristenUnie).
Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting
zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Stand van zaken
Het voorstel (EK 33.258) is op 17 december 2013 aangenomen door de Tweede
Kamer. PVV, het lid Bontes, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD
en SP stemden voor.
De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
/ Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft op 15 april 2014 het
eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer is voorzien
voor 20 mei 2014.

