
 

 

  

 
 
 

 
 
Aan Minister van BZK 
Van dgDOO 

 

TER BESLUITVORMING  
 

Nota actief openbaar 
Ja 

 
Onze referentie 
2022-0000689211 
 

Datum 
13 december 2022 
 

 
 

 
 

 
 

Samengewerkt met 
 
 

Bijlage(n) 
- 

Pagina 1 van 3  

 
Kamerbrief over fonds voor klokkenluiders en appreciatie 
amendementen Kamerlid Omtzigt 

Aanleiding 
Behandeling wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn d.d. 
8 december 2022 in Tweede Kamer.  

Geadviseerd besluit 
Wij adviseren u akkoord te gaan met: 
• de toezegging aan de Kamer over het opnemen van de instelling van een 

fonds in het volgende wetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie, 
waarvoor het streven is dit over driekwart jaar in consultatie te brengen;  

• de appreciatie van vier amendementen die het lid Omtzigt op 14 december 
heeft ingediend: over de rol van de Tweede Kamer in de benoeming van de 
bestuursleden van het Huis (nr. 44 t.v.v. nr. 26), over uitbreiding van het 
benadelingsverbod naar familieleden buiten de werkgerelateerde sfeer (nr. 45 
t.v.v. n. 30), over een verplichting van een intern meldkanaal bij het Huis (nr. 
46) en over aanpassing van de definitie van ‘degene die een melder bijstaat’ 
(nr. 47), en;  

• de bijgevoegde conceptbrief waarin u de Tweede Kamer hierover informeert 
en toelicht welke onderzoeksvragen voorliggen voor de instelling van een 
fonds.  

Kern 
• Gelet op de ingediende amendementen voor de instelling van een fonds, is 

het wenselijk om de Kamer een toezegging te doen over de instelling van een 
fonds in het volgende wetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie.  

• M.b.t. de twee gewijzigde amendementen van het lid Omtzigt geeft u in de 
brief aan dat u deze (nog steeds) ontraadt en m.b.t. de twee nieuwe 
amendementen dat u het oordeel daarover aan de Kamer laat. Het lid Omtzigt 
heeft feitelijk zijn twee eerdere amendementen (nrs. 26 en 30) opgesplitst in 
vier amendementen. 

Toelichting 
• Bezwaar tegen de amendementen over het fonds is dat deze geen 

duidelijkheid verschaffen over de rechtsvorm voor het fonds en wie daar 
verantwoordelijk voor is. Daarnaast laat het amendement de nadere 
uitwerking van het fonds over aan een algemene maatregel van bestuur, 
terwijl bijvoorbeeld de criteria voor de toekenning van een uitkering aan een 
klokkenluider in het wetsvoorstel zelf opgenomen moeten zijn. Daarnaast 
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dienen vragen zoals of een fonds openbaar gezag uitoefent, welke rechtsvorm 
het meest geschikt is, hoe de financiering eruit moet komen te zien 
(publiekrechtelijk/privaatrechtelijk?) en de criteria voor toekenning van een 
uitkering aan een klokkenluider uitgezocht te worden.  

• Met een toezegging van u dat u in het volgende wetsvoorstel naar aanleiding 
van de evaluatie wilt voorzien in de instelling van een fonds komt u de Kamer 
tegemoet in de wens een fonds in te stellen, maar biedt het gelegenheid om 
tot een goed uitgewerkt voorstel te komen dat ook juridisch houdbaar is.  

• In bijlage 5 bij deze nota is het ongecorrigeerd stenografisch verslag 
opgenomen van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. De passages 
die over de instelling van een fonds gaan, zijn geel gemarkeerd. In bijlage 6 
treft u het verslag aan van het plenair debat dat ten behoeve van de 
bestuursraad is opgesteld. 

• De toezegging (meenemen fonds in het volgende wetsvoorstel) en de moties 
die worden aangenomen, zullen een extra beslag leggen op het 
programmateam Bescherming klokkenluiders. Daar ligt al een stevig pakket 
aan ambities voor het komende jaar (behandeling voorliggend wetsvoorstel in 
de Eerste Kamer, mogelijke infractieprocedure bij het Europese Hof van 
Justitie, voorbereidingen volgend wetsvoorstel naar aanleiding van de 
evaluatie, uitvoering pilots, evaluaties daarvan, opzetten wetenschappelijk 
onderzoek, campagne veilig werk- en meldklimaat et cetera). Om aan alle 
opdrachten te voldoen, is extra capaciteit noodzakelijk.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
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Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. Daarnaast is een passage onleesbaar gemaakt in 
verband met de bescherming van het parlementair proces. 
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