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Klokkenluiders
Bescherming onthullers strandt keer op keer

E
en klokkenluider woont
berooid in een caravan, of
ontheemd in een hotel, of
doodophetkerkhof.Datal-
thans zijn de plekken waar
drie geruchtmakende ge-
heimenonthullers terecht-
kwamen. Ad Bos, die met

zijn schaduwboekhouding de bouw-
fraude aan het licht bracht; Edward
Snowden, die de NSA ontmaskerde; en
Arthur Gotlieb, die na kritiek op de Ne-
derlandse Zorgautoriteit zelfmoord
pleegde.Eenklokkenluiderkanallesver-
liezen.
Alle pogingen om daar iets aan te ver-

anderen zijn tot dusver doodgelopen. Al
sindsdeeeuwwisselingprobeerteenaan-
talpolitici, (ex-)klokkenluidersenhunbe-
langenbehartigerseenregelingoptetui-
gen. Zonder succes. Drie weken geleden
stranddedelaatstepoging,hetzogeheten
HuisvoorKlokkenluiders, indeEersteKa-
mer.
Iedereen vond het een sympathiek

plan. Iedereen stond achter de doelstel-
lingen.Bijnaniemandwildeermeedoor.
Hetwettelijkdakbovenhethoofdvande
mannen en vrouwen die anders in de
kou komen te staan, komt er voorlopig
niet.
Wat is er gebeurd? Waarom is het zo

moeilijk een constructie te bedenken
waar klokkenluiders kunnen schuilen?
Hetishetverhaalvanonwilligeministers,
eengevreesdeaanzuigendewerking,van
juridische haken en ogen en van tegen-
stribbelende werkgevers. ‘Het voorlig-
gende voorstel is schadelijk voor onder-
nemingen’, schrijft bedrijvenvoorman
BernardWientjes indecemberaanminis-
ter Ronald Plasterk. ‘Het kabinet geeft er
de voorkeur aan voort te bouwen op be-
staande structuren’, schrijft Plasterk
daarop aan de Eerste Kamer. Alles blijft
vooralsnog bij het oude.
Het zijn klokkenluiders Gerrit de Wit

en Paul vanBuitenendie het klokkenlui-

denin2002inNederlandpolitiekmaken.
De Wit heeft een paar jaar daarvoor
fraude en corruptie onthuld bij het mi-
nisterie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijkeOrdeningenMilieu –hijwordtdoor
minister Jan Pronk geprezen,maar door
zijnsuperieurenontslagen.VanBuitenen
heeft fraude bij de Europese Commissie
naar buiten gebracht. Samen beginnen
zeeenkruistochtinDenHaagvoorbetere
bescherming van klokkenluiders.
Nederland heeft dan al ervaring met

klokkenluiders. Berucht is de zaak van
FredSpijkers.Alsmaatschappelijkwerker
bijhetlegerontdekthij indejarentachtig
dat er soldaten zijn omgekomen door
landmijnenwaarvanallangbekendisdat
die ondeugdelijk zijn. Spijkers’ opmerk-
zaamheid wordt niet gewaardeerd. Hij
wordt ‘politiek crimineel’ verklaard, als
‘paranoïde’ en ‘schizofreen’ bestempeld,
beschoten, in de WAO gestopt, van zijn
pensioen beroofd.
In 2002 krijgt hij na achttien jaar als-

nog gelijk. Hij krijgt schadevergoeding,
rehabilitatie en een koninklijke onder-
scheiding. In de jaren die volgen blijken
achtereenvolgende ministers en staats-
secretarissenvanDefensiedeTweedeKa-
mer ongeveer 49 keer te hebben voorge-
logen over de zaak.
Vanaf november2001haalteennieuwe

zaak de voorpagina’s: die van Ad Bos, de
bouwondernemerdiemeteendoorhem
‘gevonden’ schaduwboekhouding cor-
ruptie en kartelvorming in de bouwkan
aantonen.Anderezakenvolgen,totrecen-
telijkdievanHestervanderWal(misstan-
denbijGGZ-instelling)enArthurGotlieb
(misstandenbijNederlandseZorgautori-
teit).

Patronen
De zaken voltrekken zich vaak volgens
vergelijkbare patronen. Iemand ziet een
misstand, meldt dat in de organisatie,
wordt niet gehoord, treedt naar buiten,
wordt getreiterd, soms kapotgemaakt,

wordtontslagen, komt in financiëlepro-
blemen, krijgt relatieproblemen, krijgt
psychische problemen. De volgorde is
soms iets anders. Hulp: ver te zoeken.
‘We zien de excessen op verschillende

wijzenontstaan’,zegtDeWit,dieeenpaar
jaar geleden de Expertgroep Klokkenlui-
dersoprichtte,dienieuweklokkenluiders
psychisch probeert te begeleiden. ‘Som-
migenwordendepressief,anderenagres-
sief.Erzijnklokkenluidersdie jarenlange
gevangenisstraffen uitzitten.’
Het is in Den Haag in eerste instantie

vooral de SP die zich het lot van de klok-
kenluiders aantrekt. Tweede Kamerlid
Krista van Velzen helpt Fred Spijkers in
2003 aan zijn schadevergoeding. Haar
collega Ronald van Raak stelt in 2007,
naar aanleiding van het bericht dat Ad
Bos ineencaravanwoont, eenfondsvoor
klokkenluiders voor: een paar miljoen
waarmeeklokkenluiders rechtsbijstand
kunnen krijgen als zij hun melding
doen.
De Tweede Kamer neemt het voorstel

aan,maarminister Guusje ter Horst van
Binnenlandse Zaken legt het naast zich
neer. Er zijn helemaal geen problemen,
vindt zij. ‘De instelling van een dergelijk
fonds van overheidswege zalweinig toe-
voegen aan de bescherming die reeds
wordtgebodenendiealsadequaatwordt
gezien.’
Het is een opvatting die elke kabinets-

wisseling overleeft: het gaat prima zo.
Maar het gaat niet prima zo. In 2008

evalueert de Utrechtse hoogleraar Mark
Bovensopverzoekvanhetministerievan
Binnenlandse Zaken de bestaande klok-
kenluidersregelingen. ‘De regelingen
kennennietof nauwelijksvoorzieningen
voorhetbiedenvan(rechts)bescherming
aanklokkenluiders’, schrijfthij.Er isgeen
sprake van vertrouwelijkheid (‘de term
vertrouwenspersoon is misleidend’) en
represaillestegenklokkenluidersblijven
onbestraft. De Commissie Integriteit
Overheid, die in de vijf jaar van zijn be-

staan 43 meldingen van klokkenluiders
heeftgehad,heefterslechtszevenonder-
zocht. Innulgevallenisdeklokkenluider
inhetgelijkgesteld.Kortom,concludeert
Bovens:deheletermklokkenluidersrege-
ling slaat nergens op.
Als het kabinet vervolgens een Advies-

punt Klokkenluiders optuigt dat nog
steeds geen wettelijke bescherming
biedt,paktSP’erVanRaakdehandschoen
op.Hijneemtin2011metcollega’svanzes
andere partijen (PvdA, D66, GroenLinks,
ChristenUnie, Partij voor de Dieren,
50Plus)hetinitiatief toteenwetsvoorstel.
Dit ‘Huis voor Klokkenluiders’ moet be-
palen of iemand een klokkenluider is,
hemadviseren,enzijnzaakonderzoeken.
Belangrijkeelementenzijndeontslagbe-
scherming en financiële en psychologi-
schebijstand voor de klokkenluider. Het
Huiszouondergebrachtmoetenworden
bij de Nationale Ombudsman, een hoog
en onafhankelijk instituut. En, voor de
volledigheid: niet alleen de overheid,
maar ook het bedrijfsleven zou eraan
moeten geloven. Elke klokkenluider zou
zich er kunnenmelden.

Werkgevers
Hij wilde het klokkenluiden depolarise-
ren, zegt Van Raak nu. De procedure zou
inhetbelangzijnvanzowelwerknemers
alshunwerkgevers.Werknemerszouden
veilig misstanden kunnen melden, en
werkgevers zouden geen last meer heb-
ben van valse beschuldigingen, omdat
klokkenluiders de publiciteit niet meer
hoefdentezoeken. ‘Hetgaatpuuromhet
oplossenvanmaatschappelijkemisstan-
den.’
Het initiatief krijgtkritiek,maarwordt

in december 2013 na wat wijzigingen
doordeTweedeKameraangenomen.Dit
tegen de zin van het kabinet, dat onder
meervindtdat ‘deruimeontslagbescher-
ming’ het gevaar in zich draagt van een
‘aanzuigende werking’. Van Raak moet
daaromweleenofferbrengen:eenfonds

Erwas
eens een

schuilplan
Vijftien jaar na de bouwfraude-

onthullingen door Ad Bos is er nog
altijd geen plek waar klokkenluiders

veilig kunnen schuilen.Waarom wordt
elk initiatief daartoe weggevaagd?
Door Michael Persson Illustratie Gees Voorhees

internationale
conferentie

Hoe staat het er-
voor met de klok-
kenluider, sinds Ed-
ward Snowden?
Woensdag organi-
seren het Netwerk
Democratie, Free
Press Unlimited en
het Adviespunt
Klokkenluiders in
Pakhuis de Zwijger
in Amsterdam een
internationale con-
ferentie over de
(on)kwetsbaarheid
van de klokkenlui-
der, in tijden van
surveillance en en-
cryptie.Wat zijn de
juridische, techni-
sche en journalis-
tieke manieren om
klokkenluiders te
beschermen? Het
dagprogramma
begint om 10 uur,
het avondpro-
gramma om
20 uur.Toegang
gratis na registra-
tie.



W
at. Een.Wedstrijd. En die Cillesen. Echt,
ongelooflijk. Nou ja, we hadden het na-
tuurlijk wel een beetje aan zien komen,
maar toch. Zo zie je maar, kunnen alle

beschouwingen en analyses vooraf, weer de prul-
lenbak in. Je hebt toch altijd een beetje geluk no-
dig. Die Spanjaarden hebben we in ieder geval
vast gehad.
Sorry.We begrijpen dat u graag wilt nabe-

schouwen, maar wij kunnen echt niets zinnigs
over DeWedstrijd zeggen. De Betrouwbare Man-
netjes zagen nog net hoe de Brazilianen met hun
openingsceremonie kosten en moeite hadden be-
spaard om in de loop van het toernooi nog een
paar penalty’s te kunnen financieren, maar toen
belde de drukker. En we konden het niet laten.We
willen voetbal.We willen samba.We willen Hugo &
Henri en hun gezellige zitkuil. Onze nieuwe maat-
jes. De rest zal ons worst wezen. En dat geldt ook
voor u.
De zomervakantie staat voor de deur en daar

had u het WK stiekem al een beetje bij gerekend.
U kijkt wel uit om nog nieuwe klussen aan te ne-
men en laat u dus niet verleiden tot onnodige
consternatie. Straks moet u nog avonden door-
werken om de boel op tijd af te hebben. Nee hoor,
alles om het rustig te houden. En waarom ophef
als er witbier is? Die jongen moet toch ergens
wonen? En ach, die oudjes in Landgraaf zijn
hooguit een beetje nat geworden. Polderpiet?
Meuh, zie maar. Geen dubbelmandaat maar da-
ryljanmaat. Hoe laat begint Honduras - Ecuador?

Het WK is een goudmijn. Voetbal is even divers
als de rest van de meningentombola, maar veel
vrijblijvender. Bent u het eens met Johan Derk-
sen? Geniet er gerust even van, de man draait
sneller dan Arjen Robben.Waant u zich liever de
penvriendin van Arnon Grunberg? Stel ’m een
leuke vraag. Bent u voor de bondscoach of sluit u
zich liever aan bij de Van-Gaalhaatpolonaise van
de Telegraafredactie en het Zuurhaus in Scheve-
ningen?Wist u trouwens al dat het Braziliaanse
elftal de Seleção wordt genoemd? Nee, u bent er
zo een paar weken zoet mee.
Toch, het is vluchtgedrag.Want u wilt er nu nog

niet aan denken, maar ook het WK is voorbij voor
u er erg in heeft. En dan? Moeten we dan wéér
verder met Volkert of de strapatsen vanWilders?
U kunt zich nog wel even richten op de ever-
greens, maar er komt een punt dat Zwarte Piet
vervelender wordt dan de hipster, dat de versla-
ving vanWim Kieft ieders neus uitkomt en zelfs
de zoveelste schavuitendaad van Bernhard u ge-
stolen kan worden. En over die Piketty willen we
al helemaal ophouden, voordat iemand inhoude-
lijke vragen gaat stellen.
Vooruit. U mag nog even op de bank hangen,

het buikje over de broekriem, starend naar uw
evenbeeld bij Studio Brasil. Maar daarna hup,
oogkleppen af, en de netten ophalen. Het land is
toe aan Hollandse Nieuwe. Desnoods met zuur.

Voor de volgende week adviseren wij u de vol-
gende mening:
Het kan nog.
Veel plezier van uw nieuwe mening!
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De Betrouwbare
Mannetjes

Hollandse Nieuwe

Nog even hangen, maar
dan hup, oogkleppen af

Betrouwbare Mannetjes Melle Runderkamp
en Simon Hendriksen leveren wekelijks een hand-
zame mening waar u gerust mee kunt aankomen bij
voetbalvereniging, koffieautomaat of schoonouders.
Twitter @Betmannetjes

Iedereenvond
hetHuis voor
Klokken-
luiders een
sympathiek
plan. Bijna
niemandwilde
ermeedoor

omklokkenluiders financieel te steunen
(2,5 miljoen euro) wordt geschrapt. Dat
moet gelukzoekers afschrikken.
Het voorstel is dus door de Kamer. Tot

schrikvanhetbedrijfsleven,dat zichmet
hand en tand heeft verzet tegen de rege-
ling.Op9decemberstuurtvoorzitterBer-
nard Wientjes van VNO-NCW nog een
brief aanministerPlasterk. ‘Tenprincipale
zijnVNO-NCWenMKB-Nederlandvanme-
ningdat ondernemingenprimair intern
meldingen van misstanden moeten op-
lossen’,schrijfthij. ‘Hetwetsvoorstelmoet
voordemarktsectorwordenafgewezen.’
Hetwetsvoorstel is ‘schadelijk’, zeggen

de werkgevers. Maar ze hebben nog een
kans. ‘Wij hopendat de Eerste Kamer dat
in zal zien.’
De werkgevers hebben daarvoor een

troef bedacht. Analoog aan de Onder-
zoeksraad Integriteit Overheid, zoals de
onmachtige Commissie Integriteit Over-
heid in 2012 is herdoopt, stampt VNO-
NCW de Onderzoeksraad Integriteit
Marktsector uit de grond. Zo houd je het

klokkenluiden in eigen hand, is de ge-
dachte.
Plasterk,diedeTweedeKamerhetwets-

voorstel al ontraadde, is er bijzonderblij
mee. Het geeft hem een excuus om het
Huis van de Klokkenluiders terzijde te
schuiven,enalleszoveelmogelijkbijhet
oude te laten. ‘Vanuit de private werkge-
vers worden intussen eigen initiatieven
op het terrein van klokkenluiden ont-
plooid’, schrijft hij in april aan de Eerste
Kamer. ‘In eenbrief van9december 2013
heeft de voorzitter van VNO-NCW mij,
mede namens MKB-Nederland, geïnfor-
meerdoverdestappendiezijngezetmet
betrekking totdeoprichtingvaneenon-
afhankelijkeOnderzoeksraad Integriteit
Marktsector. Bij deze onafhankelijke on-
derzoeksraad kunnen klokkenluiders in
de marktsector melding doen van ver-
moedelijkemisstanden.Hetkabinetver-
welkomtditsoortontwikkelingenvanuit
de sociale partners zelf.’

Bakzeil
Als op 20mei het Huis voor Klokkenlui-
derswordtbehandeldindeEersteKamer,
is de kritiek groter dan tijdensdebehan-
deling indeTweedeKamer.NaastVVDen
CDAvindennuookdePvdAenD66,die in
de Tweede Kamer voor stemden, dat het
Huisernietkankomen, indezevorm.Be-
drijvenbehorentochniettothetdomein
van de Nationale Ombudsman? Zo staat
het toch niet in de Grondwet? Ander be-
langrijk punt van kritiek is dat advies en
onderzoek niet goed zijn gescheiden,
waardoor de mensen in het Huis met
twee petten rondlopen.
Van Raak haalt bakzeil. Het voorstel

wordt teruggetrokken.
Blijdschap alom, bij kabinet en werk-

gevers. Terwijl in de brieven van Plasterk
enWientjes toch echt stond dat ze klok-
kenluiders heel belangrijk vinden.
Natuurlijk:derace isnognietgelopen.

De indieners gaan het ontwerp aanpas-
sen,omzotegemoet tekomenaandebe-

langrijkstebezwaren.Datbetekentdatze
vanhetHuisvoorKlokkenluiderseen‘bij-
zondere zbo’willenmaken, eenzelfstan-
dig bestuursorgaan (zoals de Autoriteit
Consument en Markt, of de Commissie
Gelijke Behandeling) dat ergens onder
eenministeriewordtgehangen. Ietsmin-
der onafhankelijk, maar nog steeds best
zelfstandig.Adviesenonderzoekworden
daarbinnen gescheiden en er komen
aparte takkenoverheid enbedrijfsleven.
Van Raak is optimistisch. ‘Een meerder-
heid in de Eerste Kamer heeft gevraagd
datdeweterzosnelmogelijkkomtenwil
dat deministermet ons gaat samenwer-
kenomdaarvoortezorgen. Ikhebdeaan-
passingenalklaar.Eenhalf jaartjevertra-
ging, en dan zijnwe er.’
Het gevaar is echter dat indie zbowei-

nig verandert. Plasterk ziet vooralmoge-
lijkhedenomalleszoveelmogelijkbijhet
oudete laten,schreef hij.HetAdviespunt
Klokkenluiders,deOnderzoeksraadInte-
griteit Overheid, de Onderzoeksraad In-
tegriteit Marktsector (die niet onafhan-
kelijk zijn en geen wettelijke bescher-
ming bieden): samen kunnen ze mooi
opgaaninzo’nzbo,endatvoldoetprima,
vindthij.Devraagisof zijnpartijgenoten
dat straksmisschien ook zo zien.
VNO-NCW houdt er vertrouwen in. ‘Je

kuntdatHuisnunietmeteenpaaropper-
vlakkige ingrepen alsnog snel door de
Tweede en Eerste Kamer loodsen’, zegt
Ton Schoenmaeckers, die het dossier
heeft gevolgd. ‘Het moet fundamenteel
anders.Wehebbenzeeenaanbodgedaan
om het op onze manier te regelen. Dat
wordt nu behoorlijk breed gedragen.’
Hetvoorstelmoetstraksopnieuwdoor

beidekamers.DaaromstaatGerritdeWit,
voorzitter van de Expertgroep, nog niet
te juichen. ‘Het ziet er zo slecht nog niet
uit.Maar ikbenwelbenieuwdwatdeKa-
merledengaandoen. Jekuntnietuitslui-
ten dat dewissel straks vlak voor het sta-
tionwordt omgezet en dat de trein hele-
maal op een zijspoorwordt gezet.’

Werkgeversvoorman Bernard Wientjes heeft zich stevig verzet tegen het voorstel voor een Huis voor
Klokkenluiders, dat geheimonthullers als Ad Bos, Fred Spijkers en Paul van Buitenen moet beschermen.


