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Gitarist Ron
Wood zegt dat
The Rolling
Stones in fe-
bruari 2014
weer aan een
nieuwe tour-
nee beginnen.

,,Nu draait de
grote machine
nog. En daar
kunnen we maar
beter van profi-
teren, voordat
het ding er de
brui aan geeft,’’

aldus Wood. De
gitarist zegt dat
de Stones over-
weldigd waren
door de fans bij
hun concerten
rond het 50-jarig
jubileum.

Stones weer op tournee
Een Bulgaarse vrouw is van 
een dochtertje bevallen ter-
wijl ze aan haar hart werd ge-
opereerd. De 33-jarige vrouw
onderging tijdens de hartope-
ratie ook een keizersnede.
Moeder en kind maken het

goed. Vorige week werd de 8
maanden zwangere vrouw op-
genomen in een ziekenhuis in
de Bulgaarse hoofdstad Sofia
met ernstig hartfalen. Artsen
besloten de twee operaties
gelijktijdig uit te voeren. 

Bevallen tijdens operatie

Celsius, zo koud was het
gisteren in De Bilt. Nooit
eerder was het zo koud op
11 oktober. Het oude re-
cord was 9,7 graden.

8,6˚

             verbouwd

niek werd teruggedraaid. Het is nog
afwachten of het kabinet nu wel
‘zorgvuldig’ is geweest.
De grote vraag blijft ook hoe dit

kabinet zich houdt onder nieuwe te-
genvallers. Rutte moet de komende
weken al weer een nieuw gat dich-

Ex-medewerkers van de Reclasse-
ring Den Haag stellen dat deze mis-
standen met een halfbakken onder-
zoek in de doofpot zijn gestopt. 
Uit verklaringen van vijf voorma-

lige werkmeesters die veroordeel-
den begeleidden op de Haagse re-
classeringswerkplaats De Koper-
werf blijkt dat goedgebekte gestraf-
ten het regelmatig voor elkaar kre-
gen voor zichzelf te klussen. Ze
hoefden dan geen gedwongen op-
drachten meer uit te voeren. ,,Ik
schat dat het vijftig keer per jaar ge-
beurde,” zegt een voormalig werk-
meester.
Tijdens hun soms wekenlange

werkstraf zaagden en timmerden
veroordeelden aan tuinbanken en
barretjes voor eigen gebruik en
kochten ze deze contant voor een
zacht prijsje. Werkmeesters verkla-
ren dat zij van hun baas de meubels
bij veroordeelden thuis moesten af-
leveren.

Klokkenluiders
Deze en andere misstanden zijn uit-
eindelijk door drie klokkenluiders
in 2011 bij Reclassering Nederland
aangekaart. Eén intern en twee ex-
terne onderzoeken volgden, maar
voor de beschuldigingen werd geen
bewijs gevonden. In 2012 verloren
de klokkenluiders hun baan of wer-
den ze overgeplaatst.
De oud-werknemers eisen nu dat

er alsnog een gedegen onderzoek

komt. Zij hadden zeer concrete in-
formatie gegeven, waarbij een be-
trokken taakgestrafte met naam en
toenaam werd genoemd. In conclu-
sies van het door reclassering inge-
huurde bedrijfsrecherchebureau
Hoffmann is echter niets terug te
vinden over onderzoek naar ‘zelf-
klussers’. Voorzitter Gerrit de Wit
van De Expertgroep Klokkenluiders
stelt dat de top van reclassering ‘van
de corruptie op de hoogte was’ en
dat deze ‘de zaak intern bewust
heeft geneutraliseerd’. 

Directeur
Sjef van Gen-
nip van Reclas-
sering Neder-
land zegt dat
geprobeerd is
de veroor-
deelde te ach-
terhalen:
,,Maar die
bleek spoor-

loos. We hebben tot drie keer toe ge-
degen onderzoek laten doen, maar
als het bij beweringen blijft en be-
wijs ontbreekt, houdt het een keer
op.”
De taakgestrafte blijkt echter

verre van onvindbaar. Hij heeft het-
zelfde mobiele nummer als destijds
en bevestigt het verhaal van de
werkmeesters. Hij is nooit voor een
onderzoek benaderd. De tuinbank
die hij tijdens zijn straf maakte,
staat gewoon in de voortuin. » P10

Taakgestraften
maken bankjes
voor zichzelf

Gesjoemel bij reclassering

DEN HAAG |Bij Reclassering Den Haag is jarenlang ge-
sjoemeld met taakstraffen. Veroordeelden mochten
tegen de regels in meubels voor zichzelf maken. Re-
classeringsmedewerkers brachten deze bij taakge-
straften thuis. 
KOEN VOSKUIL

ten omdat de pensioenplannen in
de huidige vorm nooit door de
Eerste Kamer komen. De dekking
van de begroting oogt ook alles
behalve solide. Niemand weet bij-
voorbeeld of de meevaller bij de
medicijnen inderdaad zo groot is
als begroot.
En wie zegt dat mensen inder-

daad massaal hun opgepotte ont-
slagvergoeding gaat opnemen,
zoals Financiën nu hoopt? Nie-
mand binnen de coalitie kan daar
een overtuigend antwoord op
geven.

,,Wie dan leeft, wie dan zorgt,”
aldus één ingewijde. Vooralsnog
heeft het uitgeklede kabinet Rutte
II vooral voldaan aan de eerste
wet van de politiek: overleven. 

Van dag tot dag
‘50 keer
per jaar
klussen
voor
eigen
gebruik’

Chronologie van het begrotingsberaad
17 september: Het kabi-
net presenteert zijn be-
groting voor 2014, inclu-
sief plannen om volgend
jaar 6 miljard euro extra
te bezuinigen.
23 september: CDA-lei-
der Sybrand Buma wil de
bezuinigingen steunen als
hij er zelf 2 miljard van
mag invullen. 
25/26 september: De
Kamer debatteert met
premier Mark Rutte. Mi-
nister Jeroen Dijssel-
bloem (Financiën) kondigt

aan te willen onderhande-
len met alle fracties die
serieus mee willen praten
over alternatieven.
30 september: Het eer-
ste overleg tussen kabi-
net, oppositie en coalitie-
partijen. SP en PVV doen
niet mee. Ook de Partij
voor de Dieren haakt af.
2 oktober: Het kabinet
nodigt D66-leider Alexan-
der Pechtold uit. D66 wil
het sociaal akkoord open-
breken, WW en ontslag-
recht sneller hervormen.

3 oktober: Het CDA en
50 PLUS stappen eruit.
7 oktober: Het sociaal
akkoord staat op de
agenda van de onderhan-
delaars. Pechtold en Van
Ojik dreigen beiden met
een vertrek als ze hun zin
niet krijgen.
8 oktober: De pensioen-
plannen van het kabinet
stuiten in de Eerste
Kamer op tegenstand van
de oppositie. 
9 oktober: GroenLinks
wil niet meer meepraten.

SGP, ChristenUnie en D66
gaan door. Zij kunnen de
coalitie helpen aan een
minieme meerderheid van
38 zetels in de Eerste
Kamer. 
11 oktober: Het kabinet
en D66, ChristenUnie en
SGP zijn ‘dicht bij’ een ak-
koord. Voorzitter Ton
Heerts van de vakcentrale
FNV en werkgeversvoor-
man Bernard Wientjes van
VNO-NCW worden bijge-
praat door minister 
Lodewijk Asscher.

Rutte II heeft 
vooral voldaan 
aan de eerste wet 
in de politiek:
overleven



� Marius de
Brabander
vloog eruit bij
de reclasse-
ring na het
aankaarten
van interne
misstan-
den. FOTO
GUUS
SCHOON-
EWILLE

bijval van collega Gerrit
Tinga en Anthony Ja-
cobi, die zijn ontslag-
procedure heeft ge-
wonnen en terug is
op De Koperwerf.
De drie besluiten
gebruik te maken
van de interne
klokkenluidersre-
geling.   Ze zetten
vraagtekens bij
het interne on-
derzoek van re-
giochef Bakker.
Die had in een
brief aan De
Brabander be-
loofd het Sche-
veningse voor-
beeld uit te zoe-

ken. Maar De Bra-
bander, die zelfs het
huisadres in de bad-
plaats doorgaf, hoort
daar nooit meer iets
over. Ook de rest van
Bakkers onderzoek le-
vert geen bewijzen op.
Het drietal stapt daarom

naar het hoofdkantoor van
Reclassering Nederland in

Utrecht en kaart opnieuw di-
verse misstanden aan, waaronder
het aannemen van zwart geld, ge-
sjoemel met urenregistraties,
zwart werken aan een project,
oneigenlijk gebruik van dienstau-
to’s en illegale vuilstort. 
De werkmeesters De Braban-
der, Jacobi en Tinga vinden ge-
hoor bij directeur Sjef van Gen-
nip van Reclassering Nederland.
Die stapt niet naar justitie, maar
stelt wel nog twee onderzoeken
in, uitgevoerd door Hoffmann Be-
drijfsrecherche. Het particuliere
recherchebureau verhoort alle
medewerkers van De Koperwerf.
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H
alverwege zijn
taakstraf van 240
uur ziet de in 2008
veroordeelde on-
dernemer R.N. uit
Scheveningen dat
er op De Koper-

werf, een meubelmakerij van
Reclassering Den Haag, gemak-
kelijk iets te ritselen valt. Want
zijn verplichte werk, krammen
uit planken trekken, begint hem
danig te vervelen. ,,Dus vroeg ik
een chef: ‘Joh, ik heb een mooi
voortuintje. Kan ik misschien
een tuinameublement voor me-
zelf maken?’ Hij zei nog ja ook.”
Vanaf dat moment mag de
taakgestrafte ‘ongestoord zagen
en schuren’ om een loungebank,
een tafel en een schuttinkje voor
in zijn tuin te maken. N. staat
met plezier te klussen. ,,Ik heb
die bank helemaal op maat ge-
maakt en ben er de rest van
mijn taakstraf mee bezig ge-
weest. Heel prettig werk.’’
Het voor eigen gerief klussen
is tegen de regels. De veroor-
deelde mocht zijn zelfgemaakte
bank ook houden. Wel moest hij
ervoor betalen. ,,Die chef zei:
‘Doe maar 600 euro.’ Ik ant-
woordde: ‘Verdorie, ik heb hem
zelf gemaakt, ik doe 350 euro.’
Dat was goed. Handje contantje.
De meubels werden door werk-

meesters met een auto van re-
classering thuis afgeleverd.’’  
Het voorval met de Schevenin-
ger wordt opgerakeld als 2 jaar
later spanningen ontstaan op de
werkvloer. Werkmeesters vlie-
gen elkaar in de haren. Werk-
meester Marius de Brabander is
de eerste die zijn leidinggeven-
den inlicht over misstanden die
hij signaleert. In een daaropvol-
gende vragenronde bevestigt
collega Anthony Jacobi die sig-
nalen. Er gaat een beerput open
als Jacobi door beschuldigingen
over zijn privéleven verwikkeld
raakt in een ontslagprocedure.
Tijdens die ontslagzaak in sep-
tember 2010 vliegen beschuldi-
gingen over contante betalingen
van taakgestraften aan perso-
neel, gesjoemel met taakstraffen
en andere zaken over tafel.

Onderzoek
Manager van Reclassering Den
Haag en oud-politieman Ruud
Bakker stelt een onderzoek in.
Op 9 december 2010 onder-
vraagt hij De Brabander. Deze
vertelt hoe hij opdracht kreeg
‘zelfgemaakte meubels van de
werkstrafunit te brengen naar
een cliënt’, zo blijkt uit het ge-
spreksverslag van destijds. Het
gaat om R.N. uit Scheveningen. 
Marius de Brabander krijgt

DEN HAAG | Op werkplaats De Koperwerf in Den Haag
konden gestraften meubels voor eigen gebruik timmeren
en ze ook nog laten thuisbezorgen. Klokkenluiders hebben
hierover aan de bel getrokken. Onderzoek van het AD
bevestigt hun bevindingen. 
KOEN VOSKUIL

Ik was de rest van
de taakstraf met
mijn bank bezig. Dat
was prettig werk. 
–Scheveninger R.N. 

RECLASSERING | Klokkenluiders slaan alarm over reeks misstanden,              

Terwijl wij nog uitpuffen
van de warme zomer en
net een beetje beginnen te
wennen aan het druilerige
herfstweer, laat net om de
hoek, bij onze oosterbu-
ren, de winter al zijn
strenge gezicht zien. Het
zuiden van Duitsland ligt
al onder een dik pak
sneeuw. Bomen die nog
volop in het blad zitten,
krijgen daar ook nog eens
een zware sneeuwlast te
verduren zodat takken af-

breken en op de weg te-
rechtkomen. Dat gebeurt
onder meer bij  Iffeldorf, in
het zuiden van Beieren. De
brandweer ruimt de rom-
mel op. Een Beierse scha-
penboer moet op zoek
naar zijn dieren, die zijn
vastgelopen in de sneeuw,
om ze naar de warme stal
te leiden. En bij Garmisch-
Partenkirchen zit de glad-
heid het autoverkeer en
voetgangers dwars. 
FOTO’S AFP, EPA, REUTERS 

winter
Al volop

Gestrafte kon
klussen aan
eigen spullen 

vlak om de hoek



Het rapport is vertrouwelijk en
reclassering wil het niet afgege-
ven. Niettemin beschikt het AD
over de eveneens vertrouwelijke
conclusies van Hoffmann.
Daarin staat een tiental aantij-
gingen. Een voor een worden ze
afgehandeld en voorzien van de
mededeling dat ze niet kloppen
of dat er ‘onvoldoende onder-

bouwing’ voor is gevonden.
Reclasseringsdirecteur Van

Gennip schrijft op 11 april 2012
schrijft aan de klokkenluiders:
,,Op basis van het onderzoek
van Hoffmann concludeer ik dat

de gemelde misstanden niet zijn
geconstateerd.” Het drietal vindt
het onderzoek onvolledig. Want
in de conclusies van het Hoff-
mann-rapport staat geen woord
over het klussen aan eigen pro-
jecten, het thuisbezorgen van
meubelen, of het voorbeeld van
de Scheveningse taakgestrafte. 

Van Gennip erkent dat de
aantijgingen inderdaad destijds
zijn gedaan. ,,De bevinding is
toen geweest: het kan zijn dat
het gebeurd is, we sluiten het
ook niet uit. Maar hard bewijs
ontbrak.”  Regiochef Ruud Bak-
ker heeft nog geprobeerd de
Scheveningse taakgestrafte op
te sporen, zegt Van Gennip:
,,Maar die was spoorloos.” De
leidinggevende van de drie
werkmeesters ontkent stellig te
hebben gesjoemeld bij de taak-
straf van de Scheveninger.

Een speurtocht onder oud-
werkmeesters levert ondersteu-
ning op voor de beweringen van
het drietal. Zo bevestigen twee
voormalige werkmeesters, ano-
niem, dat tussen 2007 en 2011

veroordeelden regelmatig een
leuk klusproject voor zichzelf
wisten te regelen. ,,Het klussen
aan eigen projecten gebeurde
zo’n vijftig keer per jaar,” zegt
een van hen.  ,,Het ging meestal
om veroordeelde ondernemers,
handige jongens. Sommigen
maakten meubels voor het inte-
rieur van hun bedrijf. Zelf
bracht ik per jaar tien tot twin-
tig meubels bij taakgestraften
thuis.”  De andere oud-werk-
meester vult aan: ,,Ik heb gezien
dat iemand een bed voor zich-
zelf heeft gemaakt. Een onder-
nemer met een kast van een
huis in Poeldijk heeft tijdens
zijn taakstraf zelfs een bar ge-
maakt voor in zijn tuin.”  

De zogenaamd spoorloze
Scheveningse ondernemer R.N.
blijkt prima bereikbaar, al zit hij
tegenwoordig veel op een zon-
nig eiland. ,,Ik woonde in 2011,
toen reclassering blijkbaar on-
derzoek deed, nog gewoon in
Scheveningen. Dat adres was bij
de reclassering bekend. En mijn
telefoonnummer is al jaren niet
veranderd,” zegt de nu 43-jarige
N. Dat er op De Koperwerf
tegen de regels werd gehandeld,
was destijds volgens de Scheve-
ningse ondernemer maar al te
duidelijk: ,,Ik dacht nog: zijn dit
nou mannen die mij moeten
helpen bij mijn taakstraf? Waar
je mee omgaat, word je kenne-
lijk mee besmet.”

Misstanden bij reclassering? 
Reageer:
researchteam@ad.nl Twitter:
@ADResearchteam
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DEN HAAG | Nadat werkmeester
Marius de Brabander (56) misstan-
den had aangekaart bij Reclasse-
ring Den Haag, verloor hij zijn baan,
scheerde zijn relatie langs de af-
grond en stortte zijn gezondheid in.  
Na de onderzoeken kregen De Bra-
bander en de twee andere klokken-
luiders, Jacobi en Tinga, een brief
van directeur Sjef van Gennip van
Reclassering Nederland, waarin hij
schreef dat zij ‘gezien de sfeer van
wantrouwen’ niet meer kunnen sa-
menwerken met hun oud-collega’s.
Een tegenvaller, want ze meenden
dat ze door de klokkenluidersrege-
ling veilig waren.

De brief bleek de opmaat tot ont-
slag voor De Brabander en Tinga
vanwege verstoorde arbeidsverhou-
dingen. Jacobi, die eerder een door
Reclassering Nederland aange-
spannen ontslagprocedure had ge-
wonnen, wordt overgeplaatst. De
Brabander: ,,De leidinggevenden bij
wie gesjoemeld kon worden, zitten
er nog, maar wij zijn eruit gewerkt.’’
,,Zo vergaat het melders van mis-
standen en klokkenluiders meest -
al,” zegt Gerrit de Wit, recherche-
kundige en voorzitter van De Ex-
pertgroep Klokkenluiders. Deze or-
ganisatie ondersteunt melders van
misstanden en heeft het drietal  in-

tensief begeleid. ,,Al vrij snel werd
ons duidelijk dat op De Koperwerf
sprake was van managementmis-
standen. De gemelde corruptie met
taakstraffen sprak daarbij het
meest tot de verbeelding. We stel-
den vast dat de gemelde feiten
klopten en geen incident waren. En
erger, dat het topmanagement van
Reclassering Nederland van de cor-
ruptie op de hoogte was, de zaak in-
tern bewust had geneutraliseerd en
had nagelaten verantwoordelijkheid
te nemen. Dit is meestal een uiting
van een verziekte organisatiecul-
tuur. In dit geval bleek ook de be-
stuurscultuur geïnfecteerd.”

Het klussen voor
eigen projecten
gebeurde zo’n 
50 keer per jaar
–Oud-werkmeester

‘Foute bazen blijven, klokkenluiders weg’

� De tuinmeu-
belen van R.N.,
die hij wijze
van taakstraf
in elkaar zette
bij werkplaats
De Koperwerf.
De set prijkt in
zijn voortuin in
Scheveningen.
FOTO AD

             maar zij vangen bot bij de leiding Molotovman verkoopt huis
HAELEN | De door zijn buren geter-
roriseerde Gijsbert Ruiter uit Hae-
len en zijn partner Margot Barel
gaan alsnog akkoord met een bod
van de gemeente Leudal voor de
aankoop van hun woning. Voor-
waarde is wel dat Ruiter tot na zijn
hoger beroep in een strafzaak in het
huis kan blijven wonen. Dat maakte
Barel gisteren bekend.

De tot wanhoop gedreven Ruiter
gooide in juni 2012 met molo-
tovcocktails toen de politie hem

wilde dwingen een hek om zijn wo-
ning af te breken. Het hek moest
Ruiter beschermen tegen de agres-
sie van de buren, bewoners van een
woonwagenkamp. Het gezin werd al
jaren geterroriseerd.

Ruiter kan het huis volgens Barel
nog niet uit, omdat het gerechtshof
in Den Bosch voor een hoger beroep
binnenkort bij het huis komt kijken.
Ruiter en Barel zijn bereid de wo-
ning na de rechtszaak over te dra-
gen aan de gemeente.


