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Door: Paul van Buitenen (lid Expertgroep), Gerrit de Wit (voorzitter Expertgroep) en 

Peter Kools (bestuursondersteuner Expertgroep) 

 

Artikel ‘Klokkenluiders zijn onze morele helden’ 
 

In de septembereditie van ‘Volzin’ - Magazine voor religie 

en samenleving – stond een boeiend artikel waarin 

filosoof Joep Dohmen o.a. zijn hoop uitspreekt ‘dat het 

Huis voor Klokkenluiders niet alleen op juridische 

aspecten inzet, maar ook aandacht heeft voor emotionele 

en mentale aspecten.’ 

 

“Klokkenluiders moeten acuut in de adelstand worden verheven”, zegt 

filosoof Joep Dohmen. Het verbaast hem “dat we eerbewijzen kennen in de 

sport en in de kunst, maar niet in de moraal”. Voor kindercardioloog en 

klokkenluider Erik Jan Meijboom, gaat dat wat ver. “Bovendien, wie zou dat 

vast moeten stellen?” De Eerste Kamer stemt dit najaar over het Huis voor 

Klokkenluiders, een onafhankelijk instituut dat melders van misstanden 

rechtsbescherming biedt en dat misstanden gaat onderzoeken. Een gesprek 

over moed, vrijmoedig spreken en morele dilemma’s van klokkenluiders.” 

 

Het gehele artikel is te lezen op de website van de Expertgroep bij het onderdeel MEDIA > 

KRANTEN & ARTIKELEN. 
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Parlementaire enquêtes op website Expertgroep 
 

De Expertgroep heeft onlangs haar website 

uitgebreid met een handige doorlink naar de 

parlementaire enquêtes, vanaf 1851 tot heden. 

Dit omdat de meeste enquêtes gemeen hebben 

dat er onderzoek plaatsvindt naar ernstige 

maatschappelijke misstanden. 

Over de laatste parlementaire enquête verscheen 

recent het boek ‘De ontsporing – het fiasco Fyra’, 

geschreven door onderzoeksjournalist Marcel van 

Silfhout en vakbondsman Andries van den Berg. 

 

Het overzicht van parlementaire enquêtes is te raadplegen op de website van de Expertgroep 

bij het onderdeel PUBLICATIES > PARLEMENTAIRE ENQUÊTES. 

 

Aanbeveling Raad van Europa ter bescherming van 

klokkenluiders 

 

Vorig jaar, op 30 april 2014, werd door de 47 landen 

van de Raad van Europa unaniem een Aanbeveling 

aangenomen over het opzetten van een normatief, 

institutioneel en juridisch kader ter bescherming van 

klokkenluiders. De Aanbeveling kwalificeert het melden 

van een vermoeden van een misstand als zijnde het 

gebruik maken van het fundamentele recht van de 

vrijheid van meningsuiting, noodzakelijk in een 

democratie. 

 

Op diverse onderdelen reikt de bescherming van klokkenluiders in de Aanbeveling verder 

dan in de nationale regelgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het schetsen van de wegen 

die een melder kan bewandelen, het omdraaien van de bewijslast, het uitbreiden van het 

begrip werknemer en het formuleren van rechten zoals een afdoende terugkoppeling door 

de werkgever na het doen van een melding. 

 

Opmerkelijk is het dat vanuit de zijde van het kabinet er nog niet wordt gesproken over deze 

Aanbeveling. Dit is vreemd, temeer omdat de Aanbeveling vrij recent is en Nederland (samen 



3 
 

met vijf andere landen) een actieve rol heeft gespeeld bij het opstellen van deze 

Aanbeveling. 

 

De Aanbeveling staat gepubliceerd op de website van de Expertgroep bij het onderdeel 

WETGEVING > INTERNATIONAAL. 

 

Expertgroep aanwezig bij symposium Multatuli 

Genootschap 
 

Op 7 november 2015 organiseerde het 

Multatuli Genootschap in ‘De Balie’ te 

Amsterdam een symposium onder de titel 

‘Klokkenluider of querulant? Multatuli en 

andere klokkenluiders.’ 

 

Het Genootschap heeft voor dit thema 

gekozen, omdat de laatste tijd regelmatig 

klokkenluiders in het nieuws zijn.   © 2015 Multatuli Genootschap 

Bovendien was Multatuli wellicht wel de eerste klokkenluider ooit. Tijdens de bijeenkomst, 

waarvoor ook een afvaardiging van het bestuur van de Expertgroep uitgenodigd was, werd 

het fenomeen klokkenluider nader onder de loep genomen en ingegaan op de volgende 

vragen: Wat kan Multatuli ons leren? Wat is de wenselijkheid van klokkenluiders in onze 

samenleving? Hebben Multatuli en zijn mede-klokkenluiders een substantiële bijdrage 

geleverd? Tevens werd ingegaan op de totstandkoming van de Wet Huis voor Klokkenluiders. 

 

Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse sprekers aan het woord. Eén van hen was Ronald 

van Raak, Tweede Kamerlid en initiatiefnemer van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Zijn 

boeiende bijdrage kunt u hier lezen en hier bekijken. 

 

Eerste Kamer stuit wet vervolging overheid 
 

In haar eerste nieuwsbrief van 2015 meldde 

de Expertgroep Klokkenluiders dat er in 

haar opdracht een desk review wordt 

uitgevoerd op het strafrechtelijke dossier 

van de vuurwerkramp Enschede. Hoewel de 

review nog niet geheel is afgerond, moge duidelijk zijn dat ook het eventueel verwijtbaar 

handelen van overheidsinstanties zal worden beoordeeld. Of in een dergelijk geval van 

http://politiek.tpo.nl/column/klokkenluiders-de-politieke-strijd-tegen-de-dubbele-moraal/
https://www.youtube.com/watch?v=lS99h8ohNg0&app=desktop
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verwijtbaar handelen alsdan ook sprake zal zijn van strafbaarheid, dient aan de hand van de 

zogenaamde Pikmeer-arresten te worden beoordeeld (uitzonderingen op immuniteit voor 

lagere bestuursorganen). 

 

Het is interessant te constateren dat de Eerste Kamer recent de totstandkoming van een wet 

heeft geblokkeerd, die strafvervolging van overheden in alle desbetreffende gevallen 

mogelijk had moeten maken. Nu is de  centrale overheid immers immuun voor 

strafvervolging en genieten openbare lichamen in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet 

een beperkte, en andere publiekrechtelijke rechtspersonen in het geheel geen 

strafrechtelijke immuniteit. Het gevolg is dat ook opdrachtgevers en feitelijke leidinggevers 

aan de strafbare gedraging evenmin kunnen worden vervolgd. 

 

Expertmeeting Expertgroep 

Klokkenluiders 26 november 2015 
 

Op 26 november 2015 organiseerde de Stichting 

Expertgroep Klokkenluiders een Expertmeeting in het 

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. 

 

Meer informatie over deze bijeenkomst leest u in onze 

volgende Nieuwsbrief. 


