PERSBERICHT
HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS HANDELT IN STRIJD MET DE WET
Het anderhalf jaar geleden opgerichte Huis voor Klokkenluiders, gevestigd aan de
Maliebaan in Utrecht, heeft voor wat betreft het onderzoeken van misstanden en het
beschermen van melders hiervan (klokkenluiders) nog geen enkel resultaat
geboekt. Volgens de Expertgroep Klokkenluiders wordt er door het Huis voor
Klokkenluiders niet conform de Wet Huis voor Klokkenluiders gehandeld.
Na jaren van voorbereiding, waarbij de Expertgroep Klokkenluiders een belangrijke rol
heeft gespeeld, is de Wet Huis voor Klokkenluiders tot stand gekomen om meldingen van
maatschappelijke misstanden te onderzoeken en melders van die misstanden
rechtsbescherming te bieden. Het tegendeel blijkt echter waar. Expertgroepvoorzitter Paul
Schaap: “Bij ons is grote ongerustheid ontstaan omdat zich een aantal melders van
maatschappelijke misstanden bij de Expertgroep heeft gemeld met zeer verontrustende
berichten over de gang van zaken bij de Afdeling Onderzoek van het Huis voor
Klokkenluiders. Zij hadden verwacht, gezien de komst van de Wet Huis voor
Klokkenluiders, dat hun melding door het Huis grondig zou worden onderzocht. Maar al
snel werden zij met een niet-ontvankelijksheidverklaring geconfronteerd, waarmee hen dit
onderzoek werd geweigerd. Daarmee handelt het Huis in strijd met de wet”. Volgens de
Expertgroepvoorzitter heeft het Huis sinds de oprichting ook nog geen enkel
onderzoeksresultaat geboekt. Vorig jaar kwam de Expertgroep er ook al achter dat bij de
inrichting door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een AIVD-er binnen het Huis was
geplaatst, wat de nodige commotie opleverde. Nu blijkt ook nog dat de bestuursvoorzitter
vroegtijdig is vertrokken.
Samen met Tweede Kamerleden, onder leiding van SP-er Ronald van Raak, is door de
Expertgroep jarenlang gewerkt om in Nederland een betere bescherming voor melders
van maatschappelijke misstanden te bewerkstelligen. Uiteindelijk is hiervoor de Wet Huis
voor Klokkenluiders met algemene stemmen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer
aangenomen. Een uniek resultaat. Het Huis voor Klokkenluiders is vervolgens door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken ingericht. Schaap zegt hierover: ”Ik denk dat het bij de
inrichting van het Huis al is misgegaan. Hiervoor zijn niet de goede mensen geselecteerd.
Ik eis dan ook dat er een onafhankelijk en grondig onderzoek plaatsvindt naar zowel de
inrichting van het Huis als naar de gang van zaken bij de Afdeling Onderzoek”.
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