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Noodzaak wet Huis voor Klokkenluiders opnieuw
aangetoond
Op 22 januari 2014 maakte Arthur Gotlieb, senior beleidsmedewerker van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), helaas een einde aan zijn leven. Een goed functionerende medewerker
die jarenlang intern melding had gemaakt van misstanden ten aanzien van het onzorgvuldig
omgaan met vertrouwelijke informatie als dossiers over patiënten, ziekenhuizen en eigen
personeel. Deze informatie was voor alle NZa-medewerkers in te zien. Hij vond geen gehoor
en vanaf september 2010 kreeg hij sterk het gevoel dat men van hem af wilde. Hierna volgde
een jarenlange terreur van tegenwerken, negeren en isoleren.
Uiteindelijk kreeg hij een slechte werkbeoordeling, waartegen hij bezwaar aantekende.
Onderdeel van het ingediende bezwaarschrift was een 600 pagina's tellend dossier waarin de
misstanden nog eens goed gedocumenteerd op een rijtje waren gezet, met als doel zijn
werkgever te behoeden voor een val van de NZa. De algehele conclusie was dat
vertrouwelijke (patiënten)gegevens niet veilig waren bij de Zorgautoriteit.
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Twee weken na het indienen van het dossier pleegde Arthur Gotlieb zelfmoord. Hij voelde
zich niet beschermd en begrepen. Helaas was er nog geen wet Huis voor Klokkenluiders om
hem op te vangen, te beschermen en onderzoek te doen naar de misstanden. Deze leken
overigens in de doofpot te verdwijnen, totdat het NRC Handelsblad erover ging publiceren.
Uiteindelijk kon, na drie maanden, verantwoordelijk minister Schippers niet anders doen dan
een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het intern functioneren van de NZa. Toen
daarop nog meer misstanden boven water kwamen, kondigden twee verantwoordelijke
bestuursleden hun aftreden aan. Voor Arthur Gotlieb kwam dit alles te laat. Wederom liep
het slecht af voor een klokkenluider die integer, naar behoren en te goeder trouw had
gehandeld.
Aan dit voorval is in diverse media aandacht besteed, waaronder in de uitzending van de
‘TROS Nieuwsshow’ op 19 april 2014. Speciale gast in deze uitzending was Gerrit de Wit,
voorzitter van de Expertgroep Klokkenluiders. Het radio-interview is te beluisteren op onze
website via onderdeel MEDIA > RADIO. (Onderstaand een beknopte beschrijving van de
betreffende radio-uitzending © 2014 TROS).

Klokkenluiderswet strandt in Eerste Kamer
Op 20 mei 2014 werd in de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van Ronald van Raak c.s.
met betrekking tot het Huis voor Klokkenluiders plenair behandeld. Eerder, op 17 december
2013, was dit wetsvoorstel met grote meerderheid in de Tweede kamer aangenomen. Bij de
behandeling waren naast de initiatiefnemers ook mr. Pieter van Vollenhoven, Ingrid de Jong
van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), en Gerrit de Wit en Paul Schaap namens
de Expertgroep Klokkenluiders aanwezig.
De behandeling liep uit op een grote teleurstelling. Alle partijen hadden tal van
complimenten voor de initiatiefnemers en waren het ook eens dat bescherming voor
klokkenluiders broodnodig is. Maar tegen de manier waarop dit zou moeten worden
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geregeld, zoals verwoord in de initiatiefwet, hadden nagenoeg alle partijen diverse
bezwaren. Vooral het onderbrengen van Het Huis bij de Nationale Ombudsman en de
vermenging van onderzoek en advies waren de belangrijkste van de reeks bezwaren die
werden ingebracht.
Uiteindelijk kregen de initiatiefnemers
het advies om nog eens goed de tijd te
nemen om de wettekst aan te passen en
toe te werken naar een (bijzonder)
Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO). De
initiatiefnemers
momenteel of
wetsvoorstel

beraden
en

kan

zich

hoe het initiatief
worden

aangepast.

Opmerkelijk is wel dat een voorstel dat
in

de

Tweede

Kamer,

volksvertegenwoordiging,

op

onze
brede

steun kan rekenen, in de Eerste Kamer

In de Eerste Kamer werd op 20 mei 2014 het Initiatiefwetsvoorstel Huis voor

wordt opgehouden!

Klokkenluiders behandeld (Foto © 2014 50 PLUS)

Onthutsend boek over misstanden in voedselsector
Diverse klokkenluiders hebben de afgelopen tijd
melding gemaakt van misstanden en affaires in de
voedselsector. Reden voor onderzoeksjournalist
Marcel van Silfhout om hierover een indringend
boek te schrijven, met als titel 'Uitgebeend/Hoe
veilig is ons voedsel nog?'.
De auteur schetst een ontluisterend beeld van onze
voedingsindustrie.

Opmerkelijk

is

het

ernstige

tekortschieten van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA). Het boek is een aanrader.
Zie ook www.uitgebeend.nl.

Uitgebeend, Hoe veilig is ons voedsel nog?
Uitgeverij Oostenwind, ISBN 978-94-91481-04-8
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Website Expertgroep Klokkenluiders vernieuwd
Door de bestuursondersteuner van de Expertgroep (Peter Kools) is de afgelopen tijd veel
werk verzet om onze internetsite verder te optimaliseren. De website biedt naast informatie
over de Expertgroep ook een schat aan nuttige informatie over de wereld van melders van
maatschappelijke misstanden. Aanbevelenswaardig zijn het Zwartboek van de Expertgroep
en de diverse publicaties. Verder is ook deze nieuwsbrief op de website te vinden. Een aantal
paragrafen wordt nog verder ingevuld.

Expertgroep Klokkenluiders op Facebook
Met ingang van 1 juli 2014 vindt u de Stichting Expertgroep
Klokkenluiders ook terug met een eigen pagina op Facebook. De
Facebook-pagina is toegankelijk via het FB-logo op onze website.
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