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---Martin Kok,

misdaadverslaggever

VEURNE

Een Belgische kok heeft

tientallen kilo’s vis achter-

over gedrukt in het restau-

rant waar hij werkte en via

de wasmand met vuile kle-

ren de keuken uit gesmok-

keld. De pikkende lekker-

bek nam graag dure soor-

ten mee: schaaldieren,

tong, rogvleugels maar ook

kabeljauw. De zaak kwam

aan het licht toen het de

chef en de boekhouder

van de eetgelegenheid op-

viel dat de voorraad veel

sneller slonk dan de omzet

steeg. De rechter in Veur-

ne veroordeelde de dader

tot betaling van 10.240 eu-

ro aan zijn werkgever.

Ze doen

maar wat ze wil-

len, dit hoort

erbij. Ik ben de

Theo van Gogh

van deze tijd

Koen Voskuil

Utrecht

R
ode bakstenen, witte kozij-
nen, twee boompjes voor
de deur. Het Huis voor

Klokkenluiders is geen onderdeel
van een grijs bedrijfsverzamelge-
bouw geworden, maar een echt
huis, aan de chique Maliebaan in
Utrecht.

„Niets ten nadele van de effi-
ciency van kantoorruimtes, maar
we hopen dat mensen zich hier
echt thuis voelen”, zegt de kersver-
se voorzitter Paul Loven, die met
het luiden van een klok het nieu-
we instituut in Nederland open-
de. „En de locatie Utrecht is per-
fect. Goed bereikbaar en los van
Den Haag.”

Loven (1956) komt uit de finan-
ciële hoek. Hij zat in het bestuur
van onder meer ABN Amro en
pensioenorganisatie PGGM. De
laatste jaren was hij werkzaam als
personal coach. „Die ervaring uit
het bedrijfsleven en op het per-
soonlijke vlak hoop ik hier te com-
bineren.”

Het Huis voor Klokkenluiders
moet een plek worden waar mel-
ders van misstanden binnen zo-
wel de overheid als het bedrijfsle-
ven terecht kunnen voor advies,
bescherming en onafhankelijk on-

derzoek. Binnen het huis is ook ex-
pertise aanwezig voor klokkenlui-
ders die psychisch vastlopen.

Kamerlid Ronald van Raak lob-
byde zich tien jaar lang suf voor
een dergelijke plek, die uniek is in
de wereld. Lang werd hij tegenge-
werkt, niet in de laatste plaats
door belangenorganisaties. ‘De pol-
der’, zoals hij het zelf noemt. Hoe
het voelde, toen deze middag ein-
delijk die bel klonk? „Als een be-
vrijding. Het is een grote verant-
woordelijkheid een wet als deze
door de Kamer te krijgen. Het is

mooi dat het huis er is, maar nu is
het aan hen”, zegt Van Raak, die
zijn kindje vanaf nu zal loslaten.
„Dit huis gaat het verschil maken.
Niet in de laatste plaats omdat het
zelfstandig onderzoek mag doen
naar meldingen.” Daarvoor verant-
woordelijk wordt Gerrit de Wit,
die, nadat hij zelf klokkenluider
was geworden, het initiatief nam
om een expertgroep voor klokken-
luiders op te richten. Samen met
anderen begon hij in 2001 al met
lobbyen in Den Haag voor een der-
gelijk huis. „Vijf kabinetswisselin-
gen hebben we meegemaakt. We
konden steeds weer opnieuw be-
ginnen”, verzucht hij. „We heb-
ben er zó lang aan getrokken.”

Minister Stef Blok van Wonen
en Rijksdienst heeft met dat hele
proces weinig te maken gehad. Hij
is slechts gekomen om minister
Ronald Plasterk te vervangen, die
kampt met hartklachten. Blok
noemt het nieuwe instituut een
‘tocht door onbekend water’. „Zo
moeten we allemaal nog verken-
nen hoe we melders van misstan-
den zich echt veilig kunnen laten
voelen.” Blok en Loven zijn het
eens: geslaagd is het pas als klok-
kenluidersregelingen in Neder-
land zo ingeburgerd zijn dat het
Huis zich kan opheffen. Loven:
„Zover zijn we nog lang niet.”

Aangerand of verkracht? Door

een bekende? Zo luidde een

tweet van de politie Zoeter-

meer gisteren. Gevolgd door

een afbeelding van een kat

met de tekst: ‘Stuur eens een

foto van je poes.’

Jorina Haspels

Zoetermeer

Deze actie van de politie Zoeter-
meer voor een spreekuur over
seksueel misbruik is deskundi-
gen in het verkeerde keelgat ge-
schoten. Na vragen van deze
krant verwijderde de Zoeter-
meerse politie de tweet en bood
haar volgers vervolgens excuses
aan. Maar toen was het al te laat.
Collega’s uit de regio verspreid-
den de foto en de tekst verder.

De politie slaat de plank met
deze aankondiging volledig mis,
zeggen deskundigen. „Ik waar-
deer de poging van de politie om
jongeren aan te spreken, het is
een belangrijk onderwerp maar
als je dit doet, neem je slachtof-
fers van aanranding of verkrach-
ting niet serieus”, zegt Willy van
Berlo, deskundige op het gebied
van seksueel geweld bij de Rut-
gersstichting. Margreet Krottje,

gespecialiseerd in hulp aan
slachtoffers van seksueel mis-
bruik, verontwaardigd: „Er is een
hele grote groep die dit soort
grapjes niet verdraagt. En dat
van de politie!’’ Dat zegt ook het
steunpunt voor slachtoffers van
seksueel misbruik de Blauwe
Maan in Tilburg. Jongere colle-
ga’s begrijpen de context nog
wel, maar wat zij kwalijk vinden
is dat het onderwerp ‘in de sfeer
van lolligheid terecht komt’. „En
dat is nou precies wat daders ook
vaak doen, en wat de maatschap-
pelijk discussie ook soms
kleurt”, zegt Karin van Gerven.
„Zo van: doe niet zo moeilijk,
het was een geintje.”

Politiewoordvoerder Judith
van der Zwan benadrukt dat de
stuur-een-foto-van-je-poespos-
ter al langer gebruikt wordt.
„Het werkt blijkbaar. De ze-
denchats zijn erg succesvol.” Op
Facebook bijvoorbeeld wordt wel
meer duiding gegeven. Daarin
staat dezelfde poster maar met
de tekst: ‘Ben jij ooit seksueel las-
tiggevallen, aangerand of ver-
kracht? Zijn jouw naaktfoto’s ver-
spreid of heb je een andere vraag
over seksueel misbruik? Stel de-
ze tijdens de themachat zeden.’

Veilig onderkomen voor
klokkenluiders in Huis
Mensen die hun

nek uitsteken

en een misstand

aan de kaak

stellen, hebben nu

een eigen plek in

Utrecht.

� Paul Loven (links) krijgt felicitaties van Ronald van Raak (SP).

ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Voor wie zelf wil 
bepalen hoe hij z’n 
tegoed gebruikt! 

Voor wie de volledige vrijheid wil over hoe hij zijn tegoed gebruikt is er hollandsnieuwe. Want bij ons is 

1 MB gewoon gelijk aan 1 minuut bellen of 1 sms! Jij bepaalt zelf waar je het voor gebruikt. Kies voor  volledige 

vrijheid met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A5 2016. Nu i.c.m. 1000 MB/MIN/SMS voor maar 20,- per maand. 

Voor het toestel t.w.v. 449,- betaal je bij ons gedurende je abonnement slechts 240,-. En voor slechts 5,- 

per maand extra verdubbel jij je bundel naar 2000 MB/MIN/SMS. 

hollandsnieuwe.nl/gelderlander

Per maand €20,- waarvan €10,- abonnement en €10,- toestel. Toestel bijbetaling €0,- eenmalig. Totale toestelprijs €240,-.

Prijs excl. eenmalige kosten ter hoogte van €30,-. Looptijd 24 maanden. Deze actie is geldig tot en met 31 juli 2016.

GEEN TOESTEL NODIG?
Sim Only 1000 slechts 10,- p/mnd!

BUNDELVERDUBBELAAR:
2000 MB/MIN/SMS voor slechts 5,- extra

Samsung Galaxy
A5 2016
1000 MB/MIN/SMS

TOTAAL P/MND 20,-

Politie stuurt
‘poezentweet’

Instituut opent vandaag zijn deuren
Kokneemt

kilo’s vismee

viawasmand


