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Expertmeeting Expertgroep Klokkenluiders een succes
Zoals

kort

vermeld

in

onze

laatste

nieuwsbrief vond op 26 november 2015, op
initiatief van de Expertgroep Klokkenluiders,
een Expertmeeting plaats in Perscentrum
Nieuwspoort te Den Haag. Deze bijeenkomst
had

tot

doel

om

vanuit

verschillende

relevante gezichtspunten naar het fenomeen
melden van misstanden te kijken om te
bezien in hoeverre het toekomstige ‘Huis
voor Klokkenluiders’ bij kan dragen aan het
Tweede Kamerlid Ronald van Raak, één van de sprekers tijdens de

oplossen van misstanden en het beschermen

Expertmeeting

van de melders ervan, en in hoeverre ook een

andere aanpak nodig is om tot een effectieve praktijk te komen. Het kunnen melden en
corrigeren van misstanden stond – naast de bescherming van de melders - centraal.
De Expertmeeting werd bijgewoond door specialisten vanuit diverse overheidsorganisaties
en door geïnteresseerden vanuit de marktsector. De bijeenkomst werd bezocht door ruim 80
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deelnemers. De Expertgroep kijkt terug op een vruchtbare dag die resulteerde in diverse
aanbevelingen voor de oprichting en inrichting van het ‘Huis voor Klokkenluiders’ en voor
een eerste evaluatie

van de Wet. De belangrijkste aanbevelingen

die tijdens de

Expertmeeting door deelnemers naar voren zijn gebracht betreffen:
1.

Richt een gekwalificeerde Raad van Advies of een Raad van Toezicht als toezichthouder voor
het ‘Huis’ op.

2.

Verkort de evaluatietermijn van de Wet Huis voor Klokkenluiders van 5 jaar naar 2 jaar.

3.

Terugkeer op de politieke agenda van het Fonds voor klokkenluiders.

4.

Doorontwikkeling van het ‘Huis’ tot een Integriteitsinstituut.

5.

Deelname (leden van) Expertgroep in (organen van) het ‘Huis’.

6.

Voortbestaan Expertgroep met aangepaste taakstelling.

Lotgenotenbijeenkomst melders van misstanden
De Expertgroep heeft in 2013 een professioneel hulpverleningstraject opgezet welke
voorziet in belangrijke lacunes in de (na)zorg voor klokkenluiders, specifiek op het
psychosociale

vlak.

Eind

december

2015

organiseerde

de

Expertgroep

een

lotgenotenbijeenkomst voor melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders,
waar 20 melders als deelnemer gebruik van maakten. De bijeenkomst werd door de
deelnemers bijzonder gewaardeerd.

Wet Huis voor Klokkenluiders aangenomen en van kracht
Na tot tweemaal door de Eerste Kamer te
zijn aangehouden is de Wet Huis voor
Klokkenluiders op 1 maart 2016 door de
Eerste Kamer aangenomen.
Bezwaren Eerste Kamer leidden tot Novelle
Op 20 mei 2014 stuitte het Wetsvoorstel op bezwaren en de behandeling werd
aangehouden. De initiatiefnemers van het Wetsvoorstel kregen de gelegenheid om middels
een zogenoemde Novelle tegemoet te komen aan de bezwaren van de Senaat. Deze Novelle
werd op 2 juli 2015 door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen. In de
Novelle werd op een aantal belangrijke onderdelen concessies gedaan. Zo verdween de
ontslagbescherming en werd vervangen door een ‘geen-benadelingsregeling’. Een andere
belangrijke wijziging betrof dat het vermoeden van de misstand eerst ter beoordeling staat
van een bestuursorgaan, dienst of organisatie die is belast met toezicht of de opsporing van
strafbare feiten, alvorens het ‘Huis’ verplicht is een onderzoek in te stellen.
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Dinsdag

16 februari

2016 volgde de tweede

behandeling in de Eerste Kamer. Er was opnieuw en
onverwacht

kritiek

op

de

Wet

waarbij

deze

wederom werd aangehouden. Op 1 maart 2016
vond de finale behandeling plaats en volgde de
(hoofdelijke) stemming met als resultaat dat de Wet
werd aangenomen. Tenslotte werd bij aangenomen
motie bepaald dat de Wet ook gaat gelden voor
zzp’ers, stagaires en vrijwilligers.

© ANP Eerste Kamer

Inmiddels is de Wet bekrachtigd en in het Staatsblad van 22 april 2016 gepubliceerd.
Belangrijke doelstelling Stichting Expertgroep Klokkenluiders bereikt
Met het van kracht worden van de Wet Huis voor Klokkenluiders is een belangrijke
doelstelling van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders bereikt. Over het mogelijke
voortbestaan van de Expertgroep zal op korte termijn door het bestuur van de Stichting
– met inachtneming van de eerder vermelde aanbevelingen uit de Expertmeeting - nog een
besluit worden genomen.
Inmiddels is vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een
Kwartiermaker aangesteld die voorbereidingen treft voor de oprichting en inrichting van het
‘Huis voor Klokkenluiders’ dat medio dit jaar (naar verwachting 1 juli 2016) haar deuren zal
openen. De Tweede Kamer heeft zich bij het wetgevingsproces over de rol en positie van de
Expertgroep in het toekomstige ‘Huis voor Klokkenluiders’ uitgesproken.

Expertgroep

aanwezig

bij

presentatie

Jaarverslag

Adviespunt Klokkenluiders 2015
Op

11

april

2016

vond

in

Perscentrum

Nieuwspoort te Den Haag de presentatie plaats
van het Jaarverslag 2015 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.
Jaarverslag Adviespunt Klokkenluiders 2015

Een afvaardiging van de Expertgroep was op
uitnodiging bij deze presentatie aanwezig.
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Koninklijke onderscheiding voor Paul Schaap
Burgemeester Jaap Nawijn van de gemeente
Hollands Kroon reikte op 26 april 2016 een
Koninklijke

onderscheiding

uit

aan

Paul

Schaap. Paul werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau en ontving deze
bijzondere erkenning voor zijn langjarige en
onvermoeibare

inzet

voor

de

Stichting

Nautische Monumenten en de Museumhaven
op Willemsoord te Den Helder. Paul is een
bijzonder

gewaardeerd

bestuurslid

en

medeoprichter van de Stichting Expertgroep

Paul Schaap neemt de felicitaties van burgemeester Nawijn in ontvangst

Klokkenluiders.
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