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Het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht moet zich richten op haar wettelijke taken, 
waaronder het doen van onderzoek naar de bejegening van klokkenluiders. Dit 
eisen de initiatiefnemers van de Wet Huis voor Klokkenluiders, het Tweede Kamerlid 
voor de SP Ronald van Raak en de Expertgroep Klokkenluiders. 
 
Recentelijk kwam aan het licht dat de afdeling Onderzoek van het Huis voor 
Klokkenluiders zich de afgelopen anderhalf jaar in zijn geheel niet met feitenonderzoek 
heeft beziggehouden en nog geen onderzoek heeft afgerond. Waaronder naar de 
bejegening van klokkenluiders, een wettelijke taak waaraan uitvoering dient te worden 
gegeven. Tevens is in die periode circa vijftig procent van de gevraagde onderzoeken 
afgewezen. De Expertgroep Klokkenluiders werd hiermee geconfronteerd toen de ene na 
de andere teleurgestelde klokkenluider zich met een klacht hierover bij hen meldde. Dit 
laatste gebeurde ook bij de andere initiatiefnemer voor de Wet Huis voor Klokkenluiders, 
SP-kamerlid Ronald van Raak. 
 
Daarnaast bleek er binnen het Huis voor Klokkenluiders een bestuurscrisis te heersen, 
met het vertrek van de bestuursvoorzitter tot gevolg. Om een oplossing voor de gerezen 
problematiek te vinden, werd Maarten Ruys aangesteld om een onderzoek naar het 
disfunctioneren van het Huis in te stellen. Samen met VVD-kamerlid Jan Middendorp heeft 
Ronald van Raak inmiddels een motie ingediend om het Huis na het onderzoek en de 
aanbevelingen van Ruys dusdanig in te richten dat er voortaan wel uitvoering wordt 
gegeven aan al haar wettelijke taken. 
 
Voorzitter Paul Schaap van de Expertgroep Klokkenluiders zegt hierover: ”Bij de inrichting 
van het Huis, anderhalf jaar geleden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn niet 
de mensen benoemd met de juiste kwaliteiten en competenties die nodig zijn om het Huis 
voor Klokkenluiders slagvaardig te leiden en zaken grondig te onderzoeken. Dat moet 
beter en wij gaan de beide Tweede Kamerleden hierbij helpen”. Het Huis kwam eerder ook 
al eens in opspraak toen bekend werd dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
een AIVD’er binnen deze organisatie had gestationeerd. 
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