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Utrecht, 24 september 2020 

 
 
Geachte leden van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, 
 
 
Op 2 december 2019 heeft het bestuur van het Huis voor Klokkenluiders (hierna: het Huis) de minister 
van Justitie en Veiligheid verzocht een voorziening te treffen waardoor vertrouwelijke telefoon-
gesprekken met en naar het Huis niet ‘onder de tap’ van opsporingsdiensten kunnen (komen te) 
staan. Een voorziening vergelijkbaar met het systeem van nummerherkenning zoals dat voor de 
advocatuur is ingevoerd. Aanleiding hiervoor was dat de telefoongesprekken van een meldster in de 
zogenoemde WODC-affaire, door de politie zijn afgeluisterd en/of opgenomen in een periode waarin 
zij mogelijk ook telefonisch contact heeft gehad met het Huis. 
 
Het Huis heeft begrepen dat door het kamerlid Van Nispen (SP) op 4 maart 2020 een motie met 
gelijke strekking is ingediend.  
 
Naar aanleiding daarvan graag het volgende. 
 
Bij brief van 8 juni 2020 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de 
minister samengevat te kennen gegeven dat het het Huis en het OM vrijstaat om – binnen de 
wettelijke kaders – afspraken te maken over het aftappen van telefoongesprekken met adviseurs van 
het Huis, net zoals dat ook gedaan is ten aanzien van het vorderen van gegevens door het OM bij het 
Huis in het afstemmingsprotocol tussen het OM en het Huis. De algemene vraag of de relatie tussen 
het Huis en het OM in de wet Huis voor klokkenluiders zelf geëxpliciteerd moet worden, wordt 
betrokken in de evaluatie van voornoemde wet waarbij ook dit onderwerp aan de orde kan komen. 
 
 
 

Aan de leden van de vaste Kamercommissie Justitie en 
Veiligheid 



Tijdens het notaoverleg van 21 september jl. heeft de minister dit standpunt herhaald. 
 
De Wet Huis voor klokkenluiders schept de mogelijkheid voor (potentiële) melders van misstanden om 
vertrouwelijk advies te vragen bij het Huis voor Klokkenluiders over onder meer de te volgen 
procedure bij het melden van misstanden. Voorts dragen de adviseurs en onderzoekers van het Huis 
zorg voor informatievoorziening, voorlichting en eventueel doorverwijzing, dan wel het onderzoeken 
van de vermoedelijke misstand of de bejegening, de represaille, die de melder heeft ondervonden. 
Mensen die contact hebben met het Huis voor Klokkenluiders moeten erop kunnen vertrouwen dat dit 
contact volstrekt vertrouwelijk is. Als hierover twijfel bestaat, kunnen (potentiële) melders 
terughoudend worden bij het vragen van advies en het (vervolgens) melden van maatschappelijke 
misstanden dan wel het verzoeken om een onderzoek. Daarmee is noch de melder, noch de 
samenleving gediend. 
 
Het Huis wil graag onder de aandacht brengen dat het de voorkeur geeft aan een systeem van 
nummerherkenning, zoals ingevoerd voor advocaten. Een dergelijk systeem biedt de beste waarborg 
dat een (potentiële) melder die zich vertrouwelijk tot het Huis wendt niet kan worden afgeluisterd. Door 
een systeem van nummerherkenning wordt voor de totstandkoming van een gesprek over de 
telefoonlijnen van het Huis verhinderd dat gesprekken real-time worden meegeluisterd of worden 
opgenomen. Wanneer zou worden volstaan met afspraken hierover tussen het OM en het Huis, 
zouden de gesprekken over de telefoonlijnen van het Huis in eerste instantie wel kunnen worden 
meegeluisterd en opgenomen. Achteraf zullen deze gesprekken en eventueel opgemaakte processen-
verbaal, gelet op de gemaakte afspraken hierover tussen het OM en het Huis, alsnog moeten worden 
gewist. Dit is geen waterdicht systeem en brengt zodoende onzekerheden met zich mee. Gelet op de 
precaire positie en de onzekere situatie van de (potentiële) melder, het belang dat wordt gediend met 
het melden van misstanden en de rol die het Huis hierin kan vervullen, zouden gesprekken over 
daartoe aangewezen telefoonlijnen van het Huis in het geheel niet moeten kunnen worden 
meegeluisterd of opgenomen. Het belang van het vertrouwelijk kunnen communiceren met het Huis 
door (potentiële) melders is zodanig dat het naar het oordeel van het Huis spoedig een wettelijk basis 
zou moeten verkrijgen. 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
Wilbert Tomesen 
Bestuursvoorzitter Huis voor Klokkenluiders 
 
 


