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Door: Gerrit de Wit (voorzitter Expertgroep)

Bewogen jaar voor Expertgroep Klokkenluiders
Het jaar 2013 was een intensief jaar voor de leden van de Expertgroep Klokkenluiders.
De adviesfunctie in de Tweede Kamer stond het gehele jaar 2013 centraal. Verschillende
bijeenkomsten met de vaste samenwerkingspartners (Nationale Ombudsman en de
voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid) stonden in het teken van het
aanzetten van de initiatiefnemers in de Tweede Kamer tot gedegen, maar ferme
besluitvorming inzake het Wetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’.

V.l.n.r. Paul Schaap (bestuur Expertgroep), Cees Schaap (adviseur Expertgroep),
Ingrid de Jong (Stichting Maatschappij en Veiligheid) en Gerrit de Wit
(voorzitter Expertgroep) © 2013 Tweede Kamer
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Resultaat wetgevingsproces Tweede Kamer
Het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen kunt u op onze website systematisch
nalezen in het hoofdstuk ‘Wetgeving’ onder ‘Wet Huis voor Klokkenluiders’, de toelichting
daarop en ook in onze gepubliceerde adviezen.

Raad van Advies
In 2013 werd door het bestuur van de Expertgroep een Raad van Advies ingesteld. Naast de
vaste leden van de Expertgroep speelde de leden van de ingestelde Raad van Advies
eveneens een rol bij het (juridisch) adviseren in het wetgevingsproces.
Dit jaar (2014) wordt van de zijde van de Raad van Advies - gelet op het (vooralsnog) komen
te vervallen van een Fonds voor Klokkenluiders - een nadere interventie verwacht op het
thema van de psychosociale ondersteuning van melders van misstanden en klokkenluiders.
De Expertgroep beschikt over contacten met een aantal coaches, mediators en therapeuten
die bekend zijn met de omstandigheden van klokkenluiders en in staat zijn hun hulp daarop
af te stemmen.

Seminar Expertgroep 2013
In navolging van het seminar in 2011 organiseerde de Expertgroep eind 2013 opnieuw een
dagvullend seminar met workshops. Dit maal niet alleen voor melders van maatschappelijke
misstanden, maar tevens voor vertegenwoordigers uit het netwerk van de Expertgroep.

Gerrit de Wit (voorzitter Expertgroep) tijdens zijn inleiding
op het seminar 2013 van de Expertgroep Klokkenluiders
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Het initiatiefwetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’ werd toegelicht door SP-Tweede
Kamerlid Ronald van Raak.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak geeft een boeiend
betoog waarin hij uiteenzet waarom het zo belangrijk is dat
er een ‘Huis’ voor Klokkenluiders moet komen

Stemming Tweede Kamer
Tot genoegen van de Expertgroep stemde op 17 december 2013 een forse meerderheid in
de Tweede Kamer voor het initiatiefwetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’ van SP, PvdA,
D66, GL, CU, PvdD, 50-plus (in totaal 93 zetels).

Het moment waarop het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders in stemming wordt gebracht en in grote meerderheid door
de Tweede Kamer wordt aangenomen (© 2013 Tweede Kamer)
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