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Amersfoort,  12 december 2018 

Open brief aan Zijne Excellentie minister Grapperhaus 

Hooggeachte heer Grapperhaus, 

Het ongemoeid laten van fraude tast het rechtsgevoel van de burger aan en ondermijnt uiteindelijk 

het functioneren van ons democratisch bestel. Het is een kernfunctie van de pers om misstanden, 

inclusief fraude, aan de orde te stellen. Klokkenluiders zijn een wezenlijk onderdeel in het bekend 

worden van dergelijke misstanden. Conform de EU-richtlijn en de voorafgaande resolutie van de 

Raad van Europa verdienen klokkenluiders bescherming. En ook de journalistiek verdient 

bescherming om haar wezenlijke taken uit te kunnen voeren. 

Wij constateren echter dat klokkenluiders en journalisten in het uitoefenen van hun functie in het nauw 

komen. Op dit moment doet het Ministerie van Justitie in Duitsland onderzoek naar de Duitse journalist 

Oliver Schröm die meewerkte aan de onthulling van grootschalige fraude met de dividendbelasting. De 

zaak raakt ook Nederland, daar Rabobank indertijd gelieerd was aan de schakel in de fraude, de 

Zwitserse Sarasin-bank. Een deel van de 55 miljard euro schade komt voor rekening van Nederland, c.q. 

de Nederlandse belastingbetaler. Ondanks dit algemeen belang, waarbij de journalistiek en haar bronnen 

(bij uitblijven van actie door de Nederlandse en Duitse opsporingsdiensten) de kwestie  onthult, wordt nu 

vervolging ingezet. Deze vervolging zendt een signaal dat klokkenluiders zich stil moeten houden, en 

journalisten misstanden niet moeten publiceren. De vervolging geeft hiermee een vrijbrief aan 

frauderende bankiers en politici. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen voor u als minister van Justitie en Veiligheid: 

• Hoe groot acht u de kans dat ook in Nederland vervolging van journalisten en klokkenluiders plaats

kan vinden?

• Zijn er bij uw weten op dit moment al journalisten (en hun bronnen, vaak klokkenluiders) die vanwege

het uitvoeren van hun (maatschappelijke) functie onder dreiging van vervolging moeten leven in

Nederland?

• Zo ja, welke rechtsbescherming biedt de overheid aan hen zodat zij onder dergelijke dreiging hun

functie nog invulling kunnen geven?

• Welke belangenafwegingen maakt u hierbij (politiek)?

• Hoe waardeert u in dit kader het belang van een vrije pers, en het belang van de klokkenluiders?

• Welke waarborgen verstrekt u tegen vervolging van Nederlandse klokkenluiders en journalisten in het

buitenland naar aanleiding van bekendmakingen door hen om fraude of andere misstanden aan de

orde te stellen?

Tevens verzoeken wij u hierbij om, samen met uw collegae in het kabinet, te protesteren tegen de Duitse 

inbreuk op de persvrijheid. 

Wij zien uw reactie tegemoet, hoogachtend, 

Ben Paulides  

Namens bestuur Stichting Geen Doofpot 

Cc: Tweede Kamer en Senaat
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