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33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, 
Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein 
houdende de oprichting van een Huis voor 
klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) 

Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 8 juli 2016 

Hierbij informeer ik u over de inwerkingtreding van de Wet Huis voor 
klokkenluiders, het bestuur en de financiën van het Huis voor 
klokkenluiders. 

Bestuur van het Huis voor klokkenluiders 

De Wet Huis voor klokkenluiders is op 1 juli 2016 in werking getreden. Het 
Huis is gevestigd in Utrecht. De officiële opening heeft op 4 juli jl. 
plaatsgevonden. 
Het bestuur van het Huis voor klokkenluiders is als volgt samengesteld: 
– De heer P.A.M. Loven, voorzitter; 
– Mevrouw C.A.N. Nooy, lid van de afdeling advies van het bestuur; 
– Mevrouw E.L. Snoeij, lid van de afdeling advies van het bestuur; 
– De heer G.E.L.M. de Wit, lid van de afdeling onderzoek van het 

bestuur; 
– Mevrouw A.M. Zwaneveld, lid van de afdeling onderzoek van het 

bestuur. 
De voorzitter en de leden van het Huis zijn op basis van artikel 3c, eerste 
lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders bij koninklijk besluit benoemd. 

Financiën van het Huis voor klokkenluiders 

De inspanningen om voldoende financiële dekking te vinden voor de 
financiering van het Huis voor klokkenluiders hebben ertoe geleid dat per 
jaar structureel € 3 miljoen voor het Huis beschikbaar is op de begroting 
van het Ministerie van BZK. Tezamen met de voorzitter van het Huis zal ik 
het budget van het Huis monitoren om te zien of het huidige bedrag 
passend is. 
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Tevens ontvangt u hierbij een afschrift van mijn brief van heden aan de 
voorzitter van de Eerste Kamer waarin ik ook in ga op de in dit verband 
aan de Eerste Kamer gedane toezeggingen1. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
S.A. Blok

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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