
  

 
 

   
 

Betreft: Erkenning klokkenluider Frits Veerman 

Geachte minister Ollongren, beste Kajsa, 

Op International Anti-Corruption Day, 9 december aanstaande, heeft Transparency International 
Nederland (TI-NL) de wereldpremière van de documentaire “In de ban van de bom”. De 
documentaire, gemaakt door Frans Bromet, vertelt het verhaal van een van Nederlands eerste 
klokkenluiders, Frits Veerman. In de jaren ’70 van de vorige eeuw onthult Veerman een groots 
spionageschandaal waarbij zijn Pakistaanse collega Abdul Khan nucleaire gegevens Nederland uit 
smokkelt. Dit leidde ertoe dat Pakistan zich ongestoord kon ontwikkelen tot atoommacht en uiterst 
gevoelige informatie werd doorverkocht aan landen als Iran, Libië en Noord-Korea. Dat de heer 
Veerman de omstreden praktijken van zijn collega aan het licht bracht, werd hem niet in dank 
afgenomen. De heer Veerman is koud gesteld door bazen en collega’s, vastgehouden door de BVD, 
de voormalige AIVD, en genegeerd door de overheid toen hij om openbaarheid vroeg van 
documenten die zijn onrechtmatige behandeling kunnen bevestigen. Hij verloor zijn baan en voert 
sindsdien een onafgebroken strijd om de waarheid boven tafel te krijgen en eerherstel te krijgen 
omdat hij vindt dat de Nederlandse overheid en zijn werkgever hem destijds onrechtvaardig hebben 
behandeld. 
 
Het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders heeft de heer Veerman op 7 juli jl. gelijk gegeven in zijn 
vermoeden dat hij destijds ontslagen is omdat hij melding had gemaakt van zijn vermoedens. 
Desondanks heeft de heer Veerman noch van zijn voormalige werkgever, noch van de overheid een 
excuses, tegemoetkoming, erkenning of schadevergoeding mogen ontvangen. Transparency 
International Nederland heeft hartstochtelijk gepleit voor een het Huis voor de Klokkenluiders en 
komt nog steeds regelmatig met voorstellen om het Huis beter te laten functioneren. Zo wilden wij 
bijvoorbeeld dat het Huis sancties kan opleggen. Nu dat niet het geval is, is het onwaarschijnlijk dat 
de voormalige werkgever zich geroepen zal voelen om de heer Veerman enige vorm van erkenning of 
genoegdoening te geven. Ik kan mij voorstellen dat u als minister met verantwoordelijkheid voor een 
succesvol Huis van de Klokkenluiders ook niet tevreden bent met deze afloop. Als een klokkenluider 
na 45 jaar nog steeds met lege handen staat, is dat bepaald geen aanmoediging voor mogelijke 
toekomstige klokkenluiders. Daarmee ondermijnt het geval Veerman het doel van de Wet zoals 
beschreven in de aanhef: “Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om met het 
oog op de bescherming van klokkenluiders rechtsbescherming te regelen, een Huis voor 
klokkenluiders op te richten en dat het noodzakelijk is daartoe wettelijke bepalingen vast te stellen.”  
 
Met deze brief wil ik graag uw aandacht vestigen op de situatie van de Heer Veerman en u attent 
maken op het feit dat over enkele weken via de documentaire er ook weer publieke aandacht zal zijn 
voor zijn zaak. De heer Veerman is ondertussen 71 jaar en wacht al bijna 45 jaar op enige vorm van 
erkenning of excuses. Wellicht is de Week van de Integriteit ook een mooi moment voor een gebaar 
vanuit de overheid. Ik sta voor verdere informatie uiteraard tot uw beschikking.  
 
Hoogachtend, 

 
Lousewies van der Laan 
Directeur Transparency International Nederland  
 
 


