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amsterdam Nederland wordt het
eerste land van Europamet een onaf-
hankelijk Huis voor Klokkenluiders,
datmeldersvanmisstandenrechtsbe-
schermingbiedtenzelf ookonderzoek
doetnaarklokkenluidermeldingen.

Dat is de kern vanhetwetsvoorstel
datTweedeKamerledenvanzevenpar-
tijen, onder aanvoering van Ronald
vanRaak (SP), dezeweeknaar deRaad
van State hebben gestuurd. Het Huis
voor Klokkenluiders wordt een zelf-
standigbestuursorgaan, dat los komt
te staan vande centrale overheid. Het
krijgteenbudgetvancirca3,5miljoen
euroopjaarbasisengaat jaarlijksnaar

schattingvier-totzeshonderdklokken-
luidershelpen.
‘Meldersvanmisstandenwordennu

aanhunlotovergelaten,terwijlzevaak
de samenleving eendienst bewijzen’,
zegt Van Raak. ‘Zij kunnen straks te-
rechtbijhetHuisvoorKlokkenluiders.
Zolang er onderzoek loopt naar de
door hen aangekaarte misstanden
kunnenzijnietontslagenworden.Het
doel is te voorkomendat klokkenlui-
derswordengeïsoleerd,opstraatgezet
enindevergetelheidrakenzonderdat
er ietswordtgedaanaandemisstand.’
Van Raak heeft ruim twee jaar ge-

werkt aanhetwetsvoorstel, nadat eer-
derepogingenomderechtspositievan
klokkenluiders te regelen waren ge-
strand. AanleidingvoordeTweedeKa-

mer omzich in deze problematiek te
verdiepen,wasondermeerhet lotvan
AdBos, de klokkenluider in de bouw-
fraude, die berooid in een caravanbe-
landde, jaren nadat hij het op grote
schaal samenspannen van bouwbe-
drijvenopenbaarhadgemaakt.

‘Ikword regelmatig benaderddoor
klokkenluidersenwilalsKamerlidiets
doen aan de misstanden die zij aan-
kaarten’, zegt VanRaak. ‘Dat kon vaak
niet omdatmijn bronnendanontsla-
gen zoudenworden. Datwas een zeer
onbevredigendesituatie.’

De indieners verwachten dat in
10 procentvandegevallen–zo’nvijftig
keer per jaar – medewerkers van het
Huis voor Klokkenluiders zelf onder-
zoek zullendoennaarmogelijkemis-
standen.HetHuiskrijgtdaarvoorruime
bevoegdheden,metnamealsdeaffaire
speelt bij deoverheid.Deoverheidsin-
stantie, zoals eenministerieof eenwa-
terschap, moet de onderzoekers toe-
gangverlenenenvolledigmeewerken.

Deschattingenvandejaarlijkseaan-
tallenklokkenluidersenonderzoeken
diehetHuis voorKlokkenluiders gaat
doen, zijn gebaseerdopgegevens van
deNationaleOmbudsman, de Expert-
groep klokkenluiders en het Advies-
punt klokkenluiders, waar nu de
meestemeldersaanspoelen.Hetwets-
voorstelbeoogtondermeereeneinde
temakenaandeversnipperingvanhet
beleid jegensklokkenluiders .

HetHuis zal ookmisstandenbij be-
drijven onderzoeken, maar kan daar
niet zomaarnaarbinnenstappen.Het
onderzoeknaarmeldingenuithetbe-
drijfsleven zal zich in eerste instantie
beperken tot het opvragen van infor-
matieenschriftelijkbewijs.Bijvermoe-
dens van strafbare feiten wordt het
OpenbaarMinisterie ingeschakeld.
Drijvende kracht achter de betere

rechtsbescherming voor klokkenlui-
ders is Gerrit deWit, voorzitter vande
StichtingExpertgroepKlokkenluiders.
Deze voormalig rechercheurwas zelf
eind vorige eeuwklokkenluider over

fraude enambtelijke corruptie bij het
ministerie van VROM en heeft sinds-
diengestredenvooreenbeterebehan-
delingvanmelders vanmisstanden.

‘Natuurlijkhaddenwehetnogbeter
willen regelen voor klokkenluiders,
maarhetiseenprestatieopzichdatdit
voorstelnunaardeRaadvanStategaat,
zegt DeWit. ‘Ik heb de afgelopen vijf-
tienjaarhonderdenklokkenluidersge-
sprokenenhetgrosopsteedsdezelfde
manierafgeserveerdzienworden.Dat
gaat op korte termijn veranderen, en
dat is eenoverwinning.’

Achter de schermen is er tot vorige
weekhardgelobbydomtevoorkomen
dat de verregaande rechtsbescher-
mingvoorklokkenluidersindewetge-
regeld werd. Tegenstanders, onder
meeruitdehoekvandewerkgeversor-
ganisaties, zijnbangdathetHuisvoor

Klokkenluiders eenaanzuigendewer-
king zal hebben op querulanten en
werknemers diemet ontslagworden
bedreigd.Ookvindenzijdatbedrijven
zelf verantwoordelijk zijn voorhet af-
handelenvanmisstandenopdewerk-
vloer endat er almeer dan voldoende
toezichthoudersen inspecties zijn.

HoogleraarLeoHuberts(VU),gespe-
cialiseerd in integriteitsbeleid, zegt
dat het goed is dat er een onafhanke-
lijkeorganisatiekomt.Maar, aldusHu-
berts: ‘Wat ik sterk mis, is aandacht
voor preventie. Bij integriteit gaat het
vooral ombewustzijn, omde cultuur.
Daarnaast oogt dit voorstel onaf en is
denaamcurieus. Het initiatief begon
metdeterechteagendadatklokkenlui-
ders die misstanden melden en met
vergelding te maken krijgen, juridi-
scheenfinanciëlesteunverdienen.Het
voorstel ziet eruit als een ambitieus
bouwwerk in aanbouw,maarwatmij
betreft komt er uiteindelijk een echt
landelijkHuis voor Integriteit.’

Er is een ruimeKamermeerderheid
voorstander vande invoering vanhet
HuisvoorKlokkenluiders.Eeneerdere
versie vanhetwetsvoorstelwerddoor
de TweedeKamer aangenomen,maar
sneuvelde indesenaat.

Teneerste

3DE VOLKSKRANT

VRIJDAG 12 DECEMBER 2014

121214 © de Volkskrant

Hulp voor klokkenluiders
Beschermingsconstructie voor melders van misstanden

HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS
Zelfstandig bestuursorgaan van de overheid

Geeft advies Doet onderzoek

Bij overheid Bij bedrijven

Begeleidt bij interne melding en

geeft rechtsbescherming

* Verwachting:

Budget ongeveer 3,5 mln euro per jaar.
Toegang ter plaatse Alleen schriftelijk

400 - 600 klokkenluiders per jaar* 40 - 60 onderzoeken per jaar*

KlokkenluiderskrijgeneigenHuis
Metdegenedieeenmisstandbijdeoverheidofhetbedrijfslevenaankaart, loopthetvaakslecht
af. EenKamermeerderheidwildat veranderenmeteenonafhankelijkHuis voorKlokkenluiders.

Ad Bos, klokkenluider in de bouwfraude, en zijn vrouw in hun caravan in 2007. Bos raakte aan de bedelstaf en moest zijn huis verkopen. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

HetHuis krijgt ruime
bevoegdheden,
vooral als de affaire
speelt bij de overheid
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