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Geachte mevrouw Ollongren, 

 

De Stichting van de Arbeid (Stichting) en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid 

(ROP) doen een dringend beroep op u om de bevindingen van de evaluatie van de Wet 

Huis voor klokkenluiders te betrekken bij de implementatie van de EU-klokkenluiders-

richtlijn. Zij lichten dit als volgt toe. 

 

De Stichting en de ROP, beide nauw betrokken bij het Huis voor klokkenluiders (Huis), 

hebben in de afgelopen maanden met ambtenaren van uw ministerie overleg gevoerd over 

de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Daarbij is van de kant van BZK toe-

gezegd dat de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders en de daaruit voortvloeiende 

wetswijzigingen zullen worden meegenomen in de implementatie.  

In uw brief d.d. 15 juli jl. aan de Tweede Kamer bericht u echter dat dit, nu het evaluatie-

onderzoek enkele maanden is uitgelopen, niet haalbaar is. U besluit daarom tot twee ge-

scheiden wetstrajecten. De Stichting en de ROP vinden dit besluit onwenselijk. Voor het 

goed functioneren van het Huis is het van belang dat wetswijzigingen die volgen uit de 

evaluatie zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd en dus worden meegenomen in het 

lopende implementatietraject van de richtlijn. Een apart wetstraject zou onnodige vertra-

ging opleveren.   

 

In dit verband zijn ook de aanbevelingen over een herstart van het Huis uit het rapport van 

Maarten Ruys (2017) relevant. Die hebben ook betrekking op de constructie en de orga-

nisatie van het Huis. De Stichting en de ROP vinden het van belang dat de aanbevelingen 

die nog niet zijn opgevolgd snel worden opgepakt.  
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De Stichting en de ROP verzoeken u dan ook om uw besluit te herzien. Zij hebben begrip 

voor de haast die is geboden bij de implementatie van de EU-richtlijn, maar vragen u om 

binnen de beperkte ruimte alles op alles te zetten de bevindingen van de evaluatie hierin 

mee te nemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de RAAD VOOR HET OVERHEIDSPERSONEELSBELEID, 

 

STICHTING VAN DE ARBEID   

 

 
 

 

drs. J.M.A. Mooren     

secretaris       

 

 

 

 

 

 

 

Een afschrift van de brief wordt gezonden aan de vaste commissie voor Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer. 


