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Klokkenluiderswet door Tweede Kamer
Na behandeling op 29 juni 2015 van de novelle met
wijzigingen/aanvullingen

op

het

wetsvoorstel

Huis

voor

Klokkenluiders is op 2 juli 2015 het voorstel met algemene
stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.
Bij de behandeling bleken alle partijen veel waardering te
hebben voor de aanpassingen. Ook de initiatiefnemers, onder
leiding van SP-kamerlid Ronald van Raak, waren van mening
dat de wet door een aantal fundamentele aanpassingen nog
beter was geworden. Zelfs BZK-minister Ronald Plasterk
toonde zich positief over het eindresultaat, maar was nog wel
bezorgd over de financiering van het Huis voor Klokkenluiders.

Tweede Kamerlid Ronald van Raak

Bij de behandeling van de novelle in Den Haag waren namens
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de Expertgroep aanwezig bestuursleden Gerrit de Wit, Henk
Laarman en Paul Schaap.
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Eerste lotgenotenmiddag een succes
Op initiatief van Ton de Wijs, projectleider Psychosociale Ondersteuning binnen de
Expertgroep, en onder leiding van psychotherapeuten Jelly van Essen en Marloes de Kok van
Centrum '45 is op vrijdag 29 mei 2015 bij De Unie in Culemborg een lotgenotenmiddag voor
klokkenluiders en hun gezinnen c.q. partners gehouden. Door de deelnemers is met name
het uitwisselen van ervaringen zeer gewaardeerd. Gelet op de positieve reacties

kan het

organiseren van een dergelijke bijeenkomst als een schot in de roos worden beschouwd en
is zeker voor herhaling vatbaar.

Aandacht klokkenluidersproblematiek in
De Groene Amsterdammer
Op 11 juni van dit jaar heeft De Groene
Amsterdammer een artikel gepubliceerd over de
schrijnende problemen waarmee melders van
misstanden te maken krijgen. Naast dat hiervan
een

aantal

herkenbare

voorbeelden

wordt

gegeven, komen ook Gerrit de Wit, voorzitter van
de Expertgroep, psycholoog Ton de Wijs en
psychotherapeute Jelly van Essen aan het woord.
Het artikel is in zijn geheel na te lezen op onze
website bij MEDIA > KRANTEN & ARTIKELEN.
© 2015 Artikel De Groene Amsterdammer

Commotie over vernietigen brieven klokkenluiders
Onderzoek door Nieuwsuur dat anonieme brieven van klokkenluiders, gericht aan de Tweede
Kamer, direct door de papierversnipperaar gaan, heeft in juni 2015 tot de nodige commotie
geleid. Bestuurslid Paul Schaap werd op zaterdagochtend 20 juni uit bed gebeld met het
verzoek of hij in het NOS Radio 1 Journaal hierop commentaar wilde geven in een interview
met Bert van Sloten. De radio-uitzending was tevens een mooie gelegenheid om de
noodzaak van de Klokkenluiderswet onder de aandacht te brengen. Het interview is terug te
vinden op de website van NPO Radio 1 en op onze eigen website bij MEDIA > RADIO.
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Misstanden zwanendriften in EenVandaag
De uitzending van EenVandaag van zaterdag 2
mei 2015 over de misstanden op het gebied van
zwanendriften heeft veel reacties opgeleverd.
De uitzending zelf werd met 1,3 miljoen kijkers
één van de beter bekeken edities van dit
actualiteitenprogramma. Naar aanleiding van
deze

uitzending

en

een

tip

heeft

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

de
© EenVandaag, reportage 2 mei 2015

een groot aantal zwanen in beslag genomen. Meldster dierenarts Saskia van Rooy zet zich al
langere tijd vol overgave in om iets aan deze misstanden te doen. Dit ondanks alle
bedreigingen, tegenwerking en zelfs fysiek geweld waarmee zij te maken kreeg.
Op zaterdag 11 juli 2015 is door EenVandaag wederom aandacht besteed aan de misstanden
op het gebied van het zwanendriften. Met name aan de falende handhaving en niet integere
handelwijze van de politie. In deze tweede uitzending kwamen ook Saskia van Rooy en
bestuursvoorzitter Gerrit de Wit aan het woord. De Expertgroep Klokkenluiders begeleidt
Saskia al geruime tijd op dit dossier. Op 17 juli 2015 bracht het Openbaar Ministerie een
Persbericht uit over de vervolging van een zwanendrifter.

Expertgroep bestaat 5 jaar
Op 1 juni 2015 was het precies vijf jaar geleden dat Gerrit de Wit en Paul
Schaap hun plan om een Expertgroep Klokkenluiders op te richten wisten te
realiseren. Op die datum werd de Stichting Expertgroep Klokkenluiders een
feit. De oprichtingsvergadering vond plaats in Hilversum waar naast Gerrit en
Paul ook Henk Laarman en Harrie Timmerman aanwezig waren.
Ook de NOS kwam op bezoek om hiervan in het journaal melding te kunnen maken.

Convenant met Psychotrauma Diagnose Centrum
De Expertgroep Klokkenluiders heeft een convenant gesloten met het Psychotrauma
Diagnose Centrum (PDC) van Stichting Arq uit Diemen. Hiermee is de samenwerking tussen
beide partijen geformaliseerd. Op aangeven van de Expertgroep worden al enige tijd melders
van misstanden die tijdens of na hun melding geconfronteerd worden met ernstige
psychische gevolgen gediagnosticeerd. Het PDC richt zich op specialistisch diagnostisch
onderzoek naar de psychische gevolgen van traumatiserende gebeurtenissen. Hoofddoel van
deze samenwerking is het bieden van optimale psychosociale ondersteuning aan melders
van misstanden.
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Financiële ondersteuning Expertgroep
De minister van BZK heeft de Stichting Expertgroep Klokkenluiders, op instigatie van de
Tweede Kamer (Motie Van Raak), een beperkte financiële ondersteuning (subsidie) voor 2015
toegekend. Hierdoor is de Expertgroep in staat haar activiteiten, met name op gebied van
psychosociale ondersteuning en het organiseren van een Expertmeeting, te realiseren.

4

