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Aan de leden van de Commissie Binnenlandse Zaken, de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en 
Huis van de Koning (BZK/AZ) 

Betreft: Zorg om Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders 

’s-Gravenhage, 7 februari 2014 

Geachte Commissieleden, 

Graag vraagt Transparency International Nederland (TI-NL)
1
 uw aandacht voor het volgende. Aanstaande 

dinsdag is door Uw Commissie een voorbereidend onderzoek geagendeerd over het wetsvoorstel Huis 

voor Klokkenluiders. TI-NL pleit al jaren voor een goede regeling voor het melden van misstanden en het 

beschermen van degenen die de melding doen.  

Met andere deskundige organisaties is TI-NL van mening dat het huidige wetsvoorstel problemen 

oproept, waar met diverse amendementen zeer ten dele aan tegemoet is gekomen. Onze discussienota 

met aandachtspunten is daarom nog steeds actueel. Wij noemen hier onze drie belangrijkste punten:  

1. Functiescheiding 

Evenals het Advies- en verwijspunt pleit TI-NL voor een strikte scheiding tussen de functies advies, 

ondersteuning en verwijzing enerzijds en onderzoek en oordeel anderzijds. Een ‘Chinese muur’ is niet 

genoeg, met als gevolg dat veilig melden niet gegarandeerd wordt en zelfs tot ongewenste 

strafvervolging zal kunnen leiden. 

2. Openheid vereist anonimiteit 

Ook de 'beklaagde' organisatie of persoon verdient bescherming. Beider bescherming is in het 

wetsvoorstel niet goed geregeld. TI-NL heeft de voorkeur voor waar mogelijk eerst intern melden. Dit is in 

het wetsvoorstel helaas nog steeds niet goed geregeld. O.m. de mogelijkheid van anonimiteit in dit 

stadium ontbreekt volledig. 

3. Bedrijfsleven 

TI-NL is van mening dat ook voor het bedrijfsleven sluitende regelingen dienen te bestaan. Het onverkort 

van toepassing verklaren van voor de publieke sector gemaakte regels op de private sector, is niet 

doordacht. 

Graag gaat TI-NL het gesprek met uw Commissie aan met het doel om transparantie en integriteit in 

Nederland duurzaam te bevorderen. 

Hoogachtend, 

mr. P. Arlman 

Voorzitter TI-NL 

                                                           
1
 TI is een wereldwijd gerenommeerde organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar en het voorkomen van 

corruptie in de brede zin van het woord (www.transparency.org en www.transparency.nl). 
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