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Werknemers in de EU die aan de bel trekken over illegale zaken zoals
corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels krijgen
wettelijke bescherming tegen vergeldingsmaatregelen als ontslag,
degradatie of vervolging.
Dat gaat in nieuwe EU-wetgeving zowel gelden voor klokkenluiders die
misstanden binnen het 'foute' bedrijf melden als bij een externe
klokkenluidersinstantie.
Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hoopt dat de onderhandelingen
met het Europees Parlement over de definitieve wetsteksten maandag kunnen
worden afgerond. Dat zei ze in Brussel na afloop van beraad over de nieuwe
wetgeving met haar Europese collega's. Nederland heeft zich volgens haar hard
gemaakt om ervoor te zorgen dat een klokkenluider die zich onveilig voelt om
misstanden intern te melden, het recht krijgt direct naar een externe instantie te
stappen, zoals in Nederland het Huis voor Klokkenluiders.
"Het is van groot belang dat in de EU dezelfde regels gaan gelden", aldus
Ollongren. "Dit gaat over de rechten van werknemers en normen en waarden."
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Volgens de Europese Commissie hebben maar tien van de 28 EU-lidstaten nu
afdoende wetgeving om klokkenluiders in alle sectoren te beschermen,
waaronder ook Nederland. In de meeste landen worden bijvoorbeeld alleen
ambtenaren beschermd of is alleen de financiële sector gedekt. De commissie
kwam vorig jaar met het wetsvoorstel om dit op EU-niveau aan te pakken. Ze wil
dat alle bedrijven met meer dan vijftig werknemers en een jaaromzet van boven
de 10 miljoen euro interne meldprocedures opzetten. Dat zou eveneens moeten
gelden voor gemeenten met meer dan tienduizend inwoners en voor regionale
besturen.
Bron: ANP
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serieus nemen en niet achter de melder aangaan. Omkoping
kunnen zij voorkomen door werknemers beter toe te rusten
voor de commerciële druk in opkomende markten. Dat
stelden ervaringsdeskundigen en experts op een bijeenkomst
van Transparency International Nederland. 
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Boetebedrag topman Barclays
bekend
Topman Jes Staley van Barclays heeft van Britse
toezichthouders een boete gekregen van ruim 642.000 pond
(730.000 euro) in een klokkenluiderszaak. 

x0
NIEUWS

19 februari 2018

Klokkenluider heeft vaak psychische klachten
Ruim 40 procent van de klokkenluiders kampt met zeer ernstige psychische
klachten. Dat blijkt uit een onderzoek van Tilburg University onder 27
Nederlanders die misstanden hebben gemeld aan inspectiediensten of media,
nadat interne meldingen niets opleverden. 
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'Huis voor Klokkenluiders moet terug
naar af'
Het Huis voor Klokkenluiders moet helemaal terug naar de
tekentafel. Van voren af aan moet een nieuwe opzet worden
ontworpen voor de organisatie, die mensen wil helpen als zij
misstanden bij hun bedrijf of bij de overheid willen melden.
Het huidige bestuur vertrekt. 
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'Huis voor Klokkenluiders moet
alleen advies geven'
Anderhalf jaar na de opening van het Huis voor
Klokkenluiders heeft het nog geen enkel onderzoek naar een
misstand afgerond. Het Huis moet zich daarom alleen op
advies aan klokkenluiders gaan richten, meent Transparancy
International (TI) Nederland. 
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