MEMO
DATUM

:

26 april 2022

AAN

:

Unieraad

VAN

:

Uniebestuur

BETREFT

:

Herziening Klokkenluidersregeling Atletiekunie

Inleiding
Conform het overzicht van governanceregelingen van de Atletiekunie en het rooster van actualisering
van deze regelingen staat voor mei 2022 de actualisering van de Klokkenluidersregeling gepland. Het
bestuur van de Atletiekunie heeft besloten om actualisering van deze regeling aan te houden totdat de
Nederlandse wetgeving op dit onderwerp is aangepast aan de Europese richtlijn bescherming Klokkenluiders.

Toelichting
Met betrekking tot (inter-)nationale regelgeving rondom (de bescherming van) klokkenluiders is de stand
van zaken als volgt:

Stand van zaken
• De ‘Wet Huis voor klokkenluiders’ trad op 1 juli 2016 in werking. Sinds die datum zijn werkgevers
met 50 medewerkers of meer verplicht een meldregeling voor vermoedens van misstanden te hebben (Atletiekunie telt 46 medewerkers).
•

De ‘Klokkenluidersregeling Atletiekunie’, die op 16 april 2019 door het bestuur van de Atletiekunie
is vastgesteld, is gebaseerd op deze Wet Huis voor Klokkenluiders.

•

Op 26 november 2019 is de ‘Europese richtlijn bescherming klokkenluiders’ gepubliceerd met
nieuwe regels over klokkenluiden. Op 17 december 2021 is deze regeling van toepassing geworden, en op dat moment hadden alle Europese lidstaten die nieuwe richtlijn omgezet moeten hebben
in nationale wetgeving. Nederland is daar niet in geslaagd.

•

De Europese Unie hecht waarde aan het bestaan van veilige meldkanalen voor klokkenluiders om
melding te kunnen maken van overtredingen van Europese regelgeving. Met de Europese richtlijn wordt beoogd om de bescherming van klokkenluiders in alle lidstaten van de Europese Unie op
hetzelfde minimumniveau te brengen. Lidstaten mogen indien gewenst een hoger niveau van klokkenluidersbescherming instellen.

•

N.a.v. de uitgebrachte Europese richtlijn wordt de Nederlandse ‘Wet Huis voor klokkenluiders’ uit
2016 aangepast, en gewijzigd in de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn is op dit moment nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

•

De Europese richtlijn is alleen bestemd voor nationale overheden. Voor organisaties in de private
sector zoals de Atletiekunie geldt dat zij, indien meer dan 50 werknemers, moeten voldoen aan de
landelijke wetgeving op het moment dat de nieuwe wet van toepassing wordt.
pag. 1 | 2

Toepasbaarheid van wetgeving op de Atletiekunie
• Aangezien de Atletiekunie een organisatie is met minder dan 50 werknemers heeft de Atletiekunie
geen verplichting om tijdig te voldoen aan de nieuwe wet. Daar staat tegenover dat binnen onze
organisatie ook circa 100 min of meer vaste vrijwilligers actief zijn, die in dit verband dezelfde bescherming behoren te krijgen als betaalde medewerkers. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap wil de Atletiekunie zo spoedig mogelijk voldoen aan de nieuwe wetgeving.
•

De nieuwe ‘Wet bescherming klokkenluiders’ zal gevolgen hebben voor de huidige regelgeving, ook
voor de regelgeving zoals opgenomen in de ‘Klokkenluidersregeling Atletiekunie’. In welke mate en
op welke punten is op dit moment nog niet exact aan te geven.

Besluit
Gelet op bovenstaande heeft het bestuur besloten de actualisering van de ‘Klokkenluidersregeling Atletiekunie’ aan te houden totdat de nieuwe wetgeving hierover is vastgesteld en gecommuniceerd. Vervolgens zal de eerstvolgende gelegenheid worden benut om de aangepaste regeling voor advies voor
te leggen aan de Unieraad, waarna de regeling kan worden vastgesteld door het bestuur.
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