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Stand van zaken wetgevingstraject ‘Huis voor
Klokkenluiders’
Nadat in december 2013 de Tweede Kamer de Wet Huis voor Klokkenluiders had
aangenomen stuitte het wetsvoorstel in mei 2014 op bezwaren in de Eerste Kamer, waardoor
de behandeling van het wetsvoorstel werd aangehouden. Om aan de bezwaren van de Senaat
tegemoet te komen is vervolgens door de initiatiefnemers het wetsvoorstel

herzien

(zogeheten ‘Novelle’) en ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Op 9 april 2015 is
het gewijzigde wetsvoorstel, voorzien van het advies van de Raad van State, voor
behandeling naar de Tweede Kamer gezonden.
De gewijzigde wet en alle overige relevante documenten van het wetgevingstraject vindt u
terug op de website van de Expertgroep bij het onderdeel WETGEVING > WET HUIS VOOR
KLOKKENLUIDERS / TOELICHTING WET HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS.
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Radio-interviews met Expertgroep
De actuele ontwikkelingen in het wetgevingstraject ‘Huis voor Klokkenluiders’ waren voor
diverse media aanleiding om hier nadere aandacht aan te besteden. Onder andere werden
Gerrit de Wit (voorzitter Expertgroep) en Paul Schaap (bestuurslid Expertgroep) verzocht om
commentaar te geven tijdens interviews op BNR Nieuwsradio en NPO Radio 1. De twee
fragmenten zijn terug te beluisteren via de website van de Expertgroep bij het onderdeel
MEDIA > RADIO.

Grondig onderzoek door Expertgroep naar dossier
Vuurwerkramp Enschede
Naar aanleiding van het beschikbaar
komen van nieuwe informatie heeft
het

stichtingsbestuur

van

de

Expertgroep Klokkenluiders besloten
een desk review uit te voeren op het
strafrechtelijk

dossier

van

de

vuurwerkramp Enschede. Hoewel er al
elf

officiële

onderzoeken

hebben

plaatsgevonden geeft deze nieuwe
informatie de Expertgroep aanleiding
tot het opstellen van een ExpertOpinion (onafhankelijke rapportage).

Bij de Vuurwerkramp Enschede (13 mei 2000) vielen 23 doden en raakten ongeveer 950
personen gewond. Een hele woonwijk werd weggevaagd: 200 woningen werden geheel
vernield.

Speerpunten activiteiten Expertgroep 2015
Naast voortzetting van de reguliere activiteiten van de Stichting zal er in 2015 bijzondere
aandacht zijn voor:


Het project Psycho-Sociale Ondersteuning van melders van misstanden.



De doorontwikkeling van het Kenniscentrum tot een volwaardig instituut.



Het organiseren van een bijeenkomst met (materie)deskundigen (Expertmeeting) op
het thema van melden van maatschappelijke misstanden.
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Expertgroep aanwezig bij Presentatie Jaarverslag
Adviespunt Klokkenluiders 2014
Op

9

april

2015

vond

in

Perscentrum

Nieuwspoort te Den Haag de presentatie plaats
van het Jaarverslag 2014 van het Adviespunt
Klokkenluiders. Tijdens deze bijeenkomst werd
door Martin van Pernis (voorzitter van de
commissie van het Adviespunt) een exemplaar
van

het

Minister

jaarverslag
van

overhandigd

Binnenlandse

aan

Zaken

de
en

Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk.
Een afvaardiging van de Expertgroep was op

Jaarverslag Adviespunt Klokkenluiders 2014

uitnodiging bij deze presentatie aanwezig.

Harrie Timmerman spreker op Symposium ELSA
Universiteit van Tilburg
Rechtenstudievereniging ELSA Tilburg
(European Law Students’ Association)
organiseerde op 16 april 2015 aan de
Tilburg University een symposium over
het thema gerechtelijke dwalingen,
onder

de

titel

‘Bij

nader

inzien

onschuldig’. Eén van de hoofdsprekers
was dr. Harrie Timmerman, lid van de
Expertgroep

Klokkenluiders.

Vanaf

1999 was Harrie gedetacheerd bij de
Regiopolitie

te

gedragskundig

Groningen
adviseur

oplossing van cold cases.

bij

als
de
Harrie Timmerman

In die hoedanigheid raakte hij op de hoogte van de oorzaken van de gerechtelijke dwaling in
de Schiedammer Parkmoord. Hij bracht deze misstanden in 2005 als klokkenluider naar
buiten. Een goedgevulde collegezaal luisterde aandachtig naar de boeiende presentatie van
Harrie, die putte uit zijn functionele ervaring en hoe er met hem werd omgegaan als melder
van misstanden.
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Gerrit de Wit benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau
Burgemeester

Joerie

Minses

van

de

gemeente Alphen-Chaam reikte op 24
april 2015 een Koninklijke onderscheiding
uit aan Gerrit de Wit, voorzitter van de
Stichting

Expertgroep

Klokkenluiders.

Gerrit werd benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau en ontving deze
bijzondere

erkenning

voor

zijn

baanbrekende activiteiten ten dienste van
de samenleving. Jarenlang zette hij zich
onvoorwaardelijk

en

onvermoeibaar

in

voor de verbetering van de positie van
melders van maatschappelijke misstanden
en klokkenluiders.

Gerrit de Wit neemt de felicitaties in ontvangst van burgemeester Joerie Minses.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de publicatie op de website van de gemeente
Alphen-Chaam.
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