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Misstanden “zwanendriften”/ Ambtelijke corruptie 

 
 
Melding 
 
Sedert 2011 ondersteunt en begeleidt de Expertgroep Klokkenluiders meldster Saskia van 
Rooy. Zij stelde in haar hoedanigheid als departementaal vakjuriste (en dierenarts) 
misstanden aan de orde bij het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) m.b.t. malversaties en misbruik van subsidiegelden die voor 
dierenwelzijn waren bedoeld. Meldster ontbeerde indertijd elke vorm van 
rechtsbescherming, waarbij haar aanstelling door de minister niet werd verlengd. 
 
In 2012 werd de Expertgroep door haar geïnformeerd over ernstige misstanden bij het 
zogeheten zwanendriften, waarbij het departement van LNV opnieuw  betrokken was. Vanaf 
dat jaar stond de begeleiding door de Expertgroep meer in het teken van dat (onderhavige) 
dossier. 
 
Schokkende taferelen 
 
Bij zwanendriften worden zwanen 
verminkt om te voorkomen dat ze 
wegvliegen om vervolgens te kunnen 
worden verhandeld. Dit zogeheten 
leewieken, waarbij een stuk van het 
vleugelbot wordt geamputeerd, mag 
alleen door een dierenarts gebeuren. 
In de praktijk werd bij herhaling 
vastgesteld dat de zwanendrifters dit 
met grof geweld zelf deden, waarbij 
zelfs dieren kwamen te overlijden. 
Verder eigenden zij zich vele jonge dieren illegaal toe. Meldster, die zelf dierenarts is, 
constateerde de mishandelingen veelvuldig en legde de ernstige misstanden op video vast, 
hetgeen urenlang en schokkend beeldmateriaal opleverde. Ze werd daarbij meerdere malen 
bedreigd en ook zwaar mishandeld door agressieve zwanendrifters. (Zie ook de TV-reportage 
van EenVandaag op NPO 1 van 2 mei 2015). 
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Falende overheidsinstanties 
 
Toezichthouders en Opsporingsdiensten werden met regelmaat geïnformeerd en grepen 
stelselmatig niet in. Absurd is dat meldster zelf -op instigatie van de zwanendrifters- door het 
Openbaar Ministerie in 2014 werd aangeklaagd en door de regionale politie in 2015 werd 
gearresteerd en gehoord wegens stalking. 
En dit terwijl de misstanden waar Politie en Openbaar Ministerie kennis van droegen 
voortduurden, de mishandeling van meldster werd geseponeerd en de strafrechtelijke 
procedure tegen haar werd doorgezet. 
 
Meldster heeft alle bevoegde bestuurlijke autoriteiten, toezichthoudende diensten en 
opsporende overheidsorganen bij voortduring geïnformeerd. De afgelopen jaren werd geen 
verantwoordelijkheid genomen en niet ingegrepen. Integendeel. 
Meldster informeerde de Expertgroep Klokkenluiders omtrent serieuze aanwijzingen van 
corruptie als oorzaak voor het systematisch ambtelijk en bestuurlijk nalaten. 
 
Verantwoordelijkheid Expertgroep 
 
De ernst van de geconstateerde excessen en de aard van de vastgestelde maatschappelijke 
misstanden gaf het Bestuur van de Expertgroep Klokkenluiders aanleiding haar 
verantwoordelijkheid te nemen. 
De Expertgroep onderzoekt of processen zijn beïnvloed of ‘gestuurd’ door corrupte, 
incompetente toezichthouders en/of politieambtenaren en verlangt onafhankelijk onderzoek. 
Er is tevens talrijk nog niet publiek vertoond (beeld)materiaal beschikbaar. 
 
Dringend beroep op politiek 
 
Naast het op brute wijze mishandelen van zwanen, bestaat de maatschappelijke misstand 
vooral uit het jarenlang, structureel falen van de overheid op zowel lokaal, provinciaal als 
rijksniveau. Om deze misstanden per onmiddellijk te beëindigen doet de Expertgroep 
Klokkenluiders een dringend appèl op de landelijke politiek en om tevens onafhankelijk 
onderzoek te entameren teneinde verantwoordelijken -zo nodig disciplinair- aan te spreken 
of aansprakelijk te stellen. 
 
-------------------------------------------- 
 
Voor nader informatie: 
 
Gerrit E.L.M. de Wit 
Voorzitter Expertgroep Klokkenluiders 
Email: bestuur@expertgroepklokkenluiders.nl 
Telefoon mobiel: 06-53 64 22 65. 


