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Voorwoord
In het voorbije verslagjaar (april 2017 – maart 2018) maakte Platform voor Onderzoeksjournalistiek
Investico 24 journalistieke producties in samenwerking met een tiental mediapartners in binnen- en
buitenland. Waarop richtten wij ons; in samenwerking met wie deden we het en wat leverden alle
nieuws- en achtergrondstukken; radioprogramma’s en televisieproducties uiteindelijk op?

Aan het begin van de zomer maken we de balans op van een vruchtbaar jaar; met producties die
volgens ons zonder uitzondering van groot maatschappelijk belang waren en zonder onze
onderzoeken geen, of veel minder aandacht zouden hebben gekregen. Vaak leidden ze tot
maatschappelijk debat en doorgaans werden ze breed gedeeld door andere media. Het precieze
overzicht daarvan staat hieronder.

Investico is trots op haar onderzoeksjournalistiek en op de intensieve samenwerking met
mediapartners waaronder dagblad Trouw, weekblad de Groene Amsterdammer, tv-rubriek
Nieuwsuur, radioprogramma Argos en afgelopen jaar ook het Algemeen Dagblad. We streven ernaar
de relaties met onze partners te verstevigen; die met andere (regionale) partners uit te bouwen en
de band met U - ons publiek – te verstevigen. Uw tips en ideeën blijven van harte welkom op
redactie@platform-investico.nl

Jeroen Trommelen
Hoofdredacteur
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#24. ‘Callgirl voor Albert Heijn’; in de loopgraven van de
supermarktoorlog.

Het Bonusvoordeel van de winkelende Nederlander is mede afhankelijk van Oost-Europeanen die
tegen een onzeker loon, als flexwerker met een onzeker aantal arbeidsuren, onder hoge druk
boodschappen sorteren in het Albert Heijn-magazijn. Aan het einde van hun shift worden ze
weggestopt in het bos of aan de rand van de stad.

Dat is het thema van de eerste in een serie van twee publicaties van de Investico-Masterclass
2017/2018, die omvang en ernst van arbeidsuitbuiting en moderne slavernij in Nederland in kaart
brengt.

De in dit artikel aangesproken partijen Otto Workforce en Albert Heijn krijgen vóór publicatie volledig
inzage. Hun weerwoord is in het verhaal verwerkt. Als reactie op klacht dat het artikel niettemin ‘veel
fouten’ zou bevatten, publiceren we op de Investico-website een geannoteerde versie van het artikel
met 123 specifieke bronnen en verwijzingen als onderbouwing. De bedrijven hebben daar niet meer
op gereageerd.
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Impact
De productie staat op de voorpagina van de Groene Amsterdammer en verschijnt vertaald in het
Pools op de Poolse uitgave van Newsweek. Het wordt 130 duizend keer gelezen op de website van
het blad en is daarmee het op een na best gelezen artikelen op De Groene-site ooit. Het artikel krijgt
verassend veel weerklank in België waar (wel) een breed maatschappelijk debat wordt gevoerd over
laagbetaald flexwerk. Een Investico-redacteur wordt uitgenodigd in Brussel voor een radiodebat. Op
sociale media blijft het artikel wekenlang een vaak gedeeld verhaal. GroenLinks en SP stellen
afzonderlijk van elkaar Kamervragen.

Partners: Investico, Groene Amsterdammer, Newsweek Polen.
Bij de partners
Groene Amsterdammer: Achtergrond; longread:
https://www.groene.nl/artikel/callgirl-voor-albert-heijn
Geannoteerde versie Investico-site (met alle bronnen en verwijzingen):
https://www.platform-investico.nl/artikel/callgirl-voor-albert-heijn/
Vertaalde versie op de Poolse website Newsweek online.
http://www.newsweek.pl/biznes/czy-najwieksza-siec-hipermarketow-w-holandii-wykorzystuje-polak
ow-,artykuly,425324,1,1,5.html

Belgische media
‘Waarom uw pakje uit Nederland komt’ - De Tijd .be
https://www.tijd.be/nieuws/archief/Waarom-uw-pakje-uit-Nederland-komt/9990876
Interview met Investico-redacteur Sylvana van den Braak, nieuwsbericht/aankondiging Belgische
Radio 1: http://radio1.be/wil-de-echte-albert-heijn-nu-opstaan
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Samenvatting interview Belgische Radio 1:
https://radio1.be/de-vraag-niet-het-legaal-de-vraag-het-menselijk
Interview Belgische Radio 1:
http://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/e23e6a65-90d2-11e3-b45a-00163edf75b7
‘Le Succes de le commerce aux pays bas base sur le dumping social’:
http://www.gondola.be/fr/news/digital/le-succes-de-le-commerce-aux-pays-bas-base-sur-le-dumpin
g-social

Poolse media
Poolse versie op de Poolse website online Newsweek:
http://www.newsweek.pl/biznes/czy-najwieksza-siec-hipermarketow-w-holandii-wykorzystuje-polak
ow-,artykuly,425324,1,1,5.html
‘Mijn Nederland’ Poolse website voor gastarbeiders:
https://www.mojaniderlandia.pl/polacy-w-holandii/czy-albert-heijn-dobrze-traktuje-zatrudnionych-p
olakow-wielu-z-nich-twierdzi-ze-nie-wszystko-opowiedzieli-holenderskim-dziennikarzom-3209.html
‘Onze Radio’ Poolstalige radiouitzending + website:
https://nasze-radio.nl/pl/wydarzenie/tak-otto-dba-o-polskich-pracownikow-czesc-trzecia-.html

NOS
https://nos.nl/artikel/2229458-de-schaduwkant-van-online-shoppen-s-nachts-bikkelen-in-sorteercen
trum.html

Vakbladen
Met commentaar van AH in ‘RetailDetail’:
https://www.retaildetail.nl/nl/news/food/kritiek-op-behandeling-oost-europese-uitzendkrachten-bijalbert-heijn
In de loopgraven van de supermarktoorlog: https://www.indymedia.nl/node/42903
Vrije Bond: https://www.vrijebond.org/callgirl-albert-heijn-loopgraven-supermarktoorlog/
OTTO Work Force stuurt op de dag van publicatie een brandbrief naar gemeenten over de
huisvesting van arbeidsmigranten
https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6261631/1/Brandbrief%20inzake%20huisvesting%2
0arbeidsmigranten
VillaMedia: interview met Investico-redacteur Simone Peek over druk op journalisten, verschijnt in
april.
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Kamervragen
Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
misstanden met arbeidsmigranten bij distributiecentra van Albert Heijn (ingezonden 12 maart 2018).
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vragen van de leden Özütok en Özdil (beiden GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Callgirl voor Albert Heijn» (ingezonden 12 maart
2018).
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z04287.html
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#23. Geen recht voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting in
Nederland.
‘Ik had mijn eigen huid in mijn handen’

Het tweede deel van de productie van de Investico-Masterclass 2018-2018, die omvang en ernst van
arbeidsuitbuiting en moderne slavernij in Nederland in kaart brengt, richt zich op oorzaken en
gevolgen. Het verhaal wordt verteld aan de hand van drie concrete casussen: een Chinese kok,
Marokkaanse kassenarbeider en Indonesische schoonmaakster.

Hoofdconclusie is dat mensenhandel en arbeidsuitbuiting vrijwel altijd onbestraft blijven, ook
wanneer autoriteiten ervan op de hoogte zijn. Er zijn vijftig keer meer meldingen dan veroordelingen,
en de meeste zaken worden nooit gemeld. Niet alleen slaagt de overheid er niet in om
arbeidsmigranten te beschermen; ze draagt zelf actief bij aan hun kwetsbaarheid met wettelijke
regelingen voor soepele toelating van Aziatische koks en au pairs. Arbeidsinspectie, politie en
Openbaar Ministerie schieten te kort en erkennen dat ook.

Impact
Het artikel is die week het best gelezen artikel op de website van weekblad De Groene
Amsterdammer en wordt breed gedeeld op sociale media. Het Italiaanse blad Internazionale koopt
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de rechten voor de vertaling. Andere media nemen de conclusies over en Blendle zet het als ‘must
read’ in haar etalage. Ook betrokken diensten en autoriteiten zijn opvallend positief en bevelen het
artikel aan.

Partners: Groene Amsterdammer, Investico, Internazionale (I).

Bij de partners:
Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/ik-had-mijn-eigen-huid-in-mijn-handen
Investico:
https://www.platform-investico.nl/artikel/arbeidsuitbuiting-nauwelijks-bestraft-nederland/
Begeleidend commentaar hoofdredacteur Investico:
https://www.platform-investico.nl/artikel/hoe-dichtbij-zijn-arbeidsuitbuiting-en-moderne-slavernij/

Overige media:
Nederlands Dagblad:
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/blogs-en-bladen-arbeidsuitbuiting-komt-ook-in.2971947.lynkx
Blendle ‘must read’; aanrader van de dag. ‘Uit zes maanden onderzoek blijkt wat er allemaal misgaat
in kassen, (spoel)keukens, met huishoudsters en au pairs. Met speciale regelingen haalt Nederland
kwetsbare migranten uit het buitenland, maar laat hen vervolgens over aan de grillen van hun baas.’
https://twitter.com/BlendleNL/status/977062366704816128
VPRO Tegenlicht brengt het onder de aandacht van 102.164 volgers:
https://twitter.com/VPROTegenlicht/status/978245405929607169
Leestip Vrije Bond:
https://www.vrijebond.org/artikel-arbeidsuitbuiting-nauwelijks-bestraft-in-nederland/

Data:
Dataredacteur Anouk Ruhaak van Investico visualiseert het grote aantal potentiële slachtoffers van
arbeidsuitbuiting versus het daadwerkelijk aantal rechtszaken.

Diensten en autoriteiten:
De Nationaal Rapporteur Mensenhandel: ‘Een indrukwekkend stuk dat de realiteit en complexiteit
van arbeidsuitbuiting in Nederland laat zien’.
https://twitter.com/NLRapporteur/status/976780611364024320
De Politie-academie: ‘Indringend artikel’:
https://twitter.com/teamleiderschap/status/976955659467067393
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NGO FairWork tweet: https://twitter.com/FairWork_Nu/status/976786071093727232
Het stuk wordt gedeeld door andere relevante organisaties, zoals ComensHa.
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#22. Het elektronisch patiëntendossier - hoe zorg voor
privacy óók levens kan kosten

In 2011 is het landelijk elektronisch patiëntendossier afgeblazen; voornamelijk uit zorg over privacy.
Het onderliggende probleem – te weinig informatie over patiënten bij hulpverleners - werd echter
niet opgelost. Vooral huisartsenposten en artsen op de spoedeisende hulp tasten hierdoor
regelmatig in het duister over het medisch verleden van patiënten. Soms met fatale gevolgen, legt
ons onderzoek bloot, dat in samenwerking met vakblad Medisch Contact en mede voor De Groene

Amsterdammer tot stand komt. Het ontbreken van een landelijk dossier ‘heeft levens gekost’, is de
harde en niet eerder gehoorde conclusie van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
Spoedeisende hulp.

Impact
De overheid heeft zich teruggetrokken uit het probleem, maar de medische wereld blijkt nog steeds
heftig verdeeld over de noodzaak van elektronische uitwisseling. Huisartsen zijn kritisch op het
systeem en boycotten grotendeels het alternatieve dossier dat inmiddels is ontwikkeld, blijkt uit de
enquête onder 248 huisartsen die Medisch Contact onder haar leden organiseert. Het gevolg is dat
artsen en zorgverleners nog elke dag afhankelijk zijn van fax, post, WhatsApp en telefoon om
patiëntgegevens door te sturen.
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Partners: De Groene Amsterdammer, Investico, Medisch Contact.
Bij de partners:
Investico: Nieuws: ontbreken EPD kost levens:
https://www.platform-investico.nl/artikel/artsen-moeten-nog-elke-dag-communiceren-met-fax-brief
-en-cd-rom/
De Groene Amsterdammer: Achtergrond: Immens Chaotische Toestanden, 7 maart 2018:
https://www.groene.nl/artikel/immens-chaotische-toestanden
Medisch Contact: Obstakels in digitale uitwisseling patiëntgegevens, 22 februari 2018:
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/obstakels-in-digitale-uitwisseling-pati
entgegevens.htm
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Februari 2018
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#21. Lokale partijen worden ‘normaal’ op het pluche.

Lokale partijen die aan de macht zijn in gemeenten, nemen gemiddeld géén andere maatregelen op
het gebied van veiligheid en lokale lasten dan gemeenten waar landelijke partijen het voor het
zeggen hebben, blijkt uiteen data-analyse van Investico voor dagblad Trouw en de Groene
Amsterdammer. Het steeds ‘normalere’ profiel van lokale partijen lijkt gunstig voor de PVV, die dit
jaar meedoet in 30 gemeenten en daar naar verwachting veel proteststemmen zal binnenhalen.

Aldus de analyse, ondersteund door uitgebreid data-onderzoek, waarmee Investico voor De Groene
en Trouw verdieping gaf aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Partners: Trouw en De Groene Amsterdammer en Investico

Trouw:
https://www.trouw.nl/home/pvv-heeft-vooral-wat-te-duchten-van-de-lokale-partijen~a1e92a99/ en
https://www.trouw.nl/democratie/gemeenteraden-worden-lappendekens-van-minifracties~a0db869
42/ en
https://www.trouw.nl/home/het-najagen-van-deelbelangen-schaadt-de-lokale-democratie-~a95823
1a/
https://www.trouw.nl/democratie/pvv-bokst-vooral-tegen-lokale-partijen~a1536739/
De Groene Amsterdammer:
https://www.groene.nl/artikel/wethouder-wipkip-en-de-gemeentebelangen
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Andere media:
Nu.nl:https://www.nu.nl/politiek/5116736/derde-gemeenten-heeft-meer-partijen-in-raad-dan-verki
ezingen.html
NOS: https://nos.nl/artikel/2215106-gemeenteraden-versplinterd-door-vele-afsplitsingen.html
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#20. In de schaduw van het sleepnet: een DNA-databank
van de AIVD?

In de aanloop naar het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) van
21 maart 2018 wordt breed gediscussieerd over noodzaak en risico’s van de ‘sleepwet’. Het frame
van de discussie is echter vrijwel steeds dezelfde, namelijk dat de wet het mogelijk maakt om
onschuldige burgers via de kabel ‘af te tappen’ ten behoeve van de strijd tegen bedreigingen van de
staatsveiligheid.

In die discussie blijft een ander aspect van de wet onderbelicht: onder de nieuwe wet mag de AIVD
óók een eigen DNA-databank aanleggen. Deskundigen twijfelen sterk over de noodzaak daarvan. De
commissie die door de overheid is gevraagd de privacy-impact van de maatregel te beoordelen, was
en is onverdeeld negatief. Een eigen DNA-databank is een te grote inbreuk op de privacy die
bovendien te breed geformuleerd is. In beginsel zou de AIVD het DNA van alle Nederlanders kunnen
opslaan. Andere critici wijzen naar het buitenland en voorspellen een glijdende schaal: nu de
databank er eenmaal is, is het wachten op een verruiming van de bevoegdheden.
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Impact
Het onderzoek werpt licht op deze nieuwe bevoegdheid en reconstrueert hoe die in de wet terecht is
gekomen. Het laat zien hoe de overheid nauwelijks argumenten levert voor verregaande nieuwe
bevoegdheden, een belangrijke reden voor het referendum. Investico-redacteur Emiel Woutersen
wordt uitgenodigd om de bevinding live toe te lichten bij Radio1. Privacy-organisaties nemen het
verhaal over. In NRC Handelsblad vragen twee hoogleraren om hernieuwde aandacht voor het
probleem.

Partners: De Groene Amsterdammer, Radio1 en Investico
Bij de partners:
Groene: https://www.groene.nl/artikel/de-dna-verzameldienst
In een ad-hoc samenwerking maakte Radio1 een item voor het ochtendjournaal over de
DNA-databank en gaf Investicoverslaggever Emiel Woutersen toelichting:
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/580614-2018-02-28
Investico:
https://www.platform-investico.nl/artikel/databank-erfelijk-materiaal-nauwelijks-besproken-onderd
eel-van-sleepwet/

Overige media:
Hoogleraar Amade M’charek schrijft samen met een collega een opiniestuk in NRC:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/20/sleepwet-zet-25-jaar-dna-strafwetgeving-bij-oud-vuil-twee-r
egels-a1596375
Privacyorganisaties als Bits of Freedom, Amnesty International en Privacy First verspreiden het
verhaal via hun sociale media.
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#19. Hoe effectief is de ‘sleepwet’ en hoe doen andere
landen het?

Voor een beter geïnformeerde discussie over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten verdiept Investico, mede voor dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer, zich
in twee kwesties die in het publieke debat relatief weinig aandacht krijgen: de effectiviteit van de
maatregel en de praktijk van inlichtingendiensten in vergelijkbare landen van Europa. Het op grote
schaal en op geautomatiseerde wijze gegevens verzamelen op zoek naar onbekende terroristische
dreigingen is volgens Nederlandse en buitenlandse experts niet effectief. Sterker, het is volgens hen
contraproductief om ‘steeds meer hooi te gooien bovenop die ene speld’.

De data-redactie van Investico verzamelt onder een tiental Europese experts een unieke dataset
waarmee de praktijk en bevoegdheden van Europese inlichtingendiensten en die van Noorwegen
met elkaar kunnen worden vergeleken. Een soortgelijk overzicht bestaat, verassend genoeg, hier of
elders in de EU nog niet.

Impact
Bij de Groene Amsterdammer is het verhaal omslagartikel en het meest gelezen artikel op de website
van het blad; de publicatie in dagblad Trouw trekt ruime aandacht en beide verhalen worden vele
honderden keren gedeeld op Twitter en Facebook. De effectiviteit van de wet wordt gaandeweg
mede inzet van het publieke debat rond het referendum, dat tot veler verrassing een goede opkomst
kent en een nipt ‘nee’ tegen de wet oplevert.
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Partners: Trouw, Groene Amsterdammer, Investico
Bij de partners:
https://www.platform-investico.nl/artikel/experts-waarschuwen-datasleepnet-werkt-niet/
Trouw:
https://www.trouw.nl/democratie/de-geheime-diensten-staan-klaar-om-met-algoritmen-naar-terror
isten-te-speuren~a7f8b7246/
Groene Amsterdammer:
https://www.groene.nl/artikel/een-nog-grotere-hooiberg-bouwen-boven-op-een-speld
Dataverhaal: https://www.platform-investico.nl/artikel/zo-sleept-de-rest-van-europa/
Interactieve kaart: https://geheime-diensten-eu.herokuapp.com/index.html
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#18. De ondernemende mecenas Joop van den Ende.

Joop van den Ende, die bekend staat als een van de grootste weldoeners in de culturele wereld, doet
opvallend veel goed voor eigen kring. Hij schenkt geld aan zijn eigen goede doel; trekt zijn giften af
van de belasting waarna zijn stichting een reeks belastingvoordelen krijgt. Het goede doel stopt dat
geld dan weer in het De La Mar Theater, waar vooral musicals gespeeld worden door het bedrijf van
Joop van den Ende.
Goed bedoelde investeringen in cultuur of zelfverrijking? Het gezamenlijk onderzoek van Investico,
het programma Argos radio en De Groene Amsterdammer toont aan dat de foundation vooral
schenkt aan instellingen waar Joop van den Ende, zijn familie of zakenpartners bij betrokken zijn en
dat veel geld via een omweg, belastingvrij in Van den Ende’s commerciële bedrijven terechtkomt. De
Belastingdienst weet het, maar grijpt niet in.

Impact
Het nieuws wordt overgenomen door vrijwel alle serieuze media, die soms zichtbaar worstelen met
de vraag hoe ze het gevestigde imago van Joop van den Ende als suikeroom en filantroop moeten
rijmen met informatie die hem óók kwalificeert als (legale) belastingontwijker. Op sociale media
wordt het woord ‘sjoemelfilantroop’ gemunt, hoewel dat niet is gebruikt in de Argos-uitzending en
ook niet in de Groene Amsterdammer voorkomt. De gezamenlijke productie levert, ook in de
vakbladen, een levendige en interessante discussie op over de rol van filantropie binnen een
democratie.
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Partners; Investico, Argos, de Groene Amsterdammer
Bij de mediapartners:
Investico: https://www.platformNieuwsbericht, 1 feb in De Groene Amsterdammer:
https://www.groene.nl/artikel/de-liefdadigheid-van-joop-van-den-ende-gaat-grotendeels-naar-zijn-e
igen-netwerk
Argos Uitzending 2 feb:
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2018/Liefdadigheid-Joop-Van-den-Ende-grotendeels-naar-ei
gen-netwerk.html
Voorpagina De groene Amsterdammer
Longread de groene Amsterdammer:  8 februari 2018, (5611 woorden), door Zoran Bogdanovic, Evert
de Vos & Parcival Weijnen

Overige media:
Jinek op 5 februari:
https://www.npo.nl/joop-van-den-ende-over-beschuldiging-van-sjoemelfilantroop/05-02-2018/POM
S_KN_12795962
Telegraaf, 3 feb:
https://www.telegraaf.nl/entertainment/1625378/joop-van-den-ende-gekwetst-door-argos
NRC, 3 feb:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/03/goede-doelen-kritiek-fiscus-op-joop-van-den-ende-a159086
8
AT5, 3 feb:
http://www.at5.nl/artikelen/178148/joop-van-den-ende-beledigd-door-vraagtekens-bij-liefdadigheid
Media Courant, 3 feb:
http://www.mediacourant.nl/2018/02/vpro-joop-van-den-ende-is-een-sjoemelfilantroop/
Quote, 3 feb:
http://www.quotenet.nl/Nieuws/Ophef-omtrent-vrijgevigheid-Joop-van-den-Ende-210395
Volkskrant, 4 feb:
https://www.volkskrant.nl/theater/argos-de-schenkingen-van-weldoener-van-den-ende-komen-voor
al-ten-goede-aan-de-familie-van-den-ende~a4566419/
Volkskrant, 5 feb:
https://www.volkskrant.nl/opinie/stampvoeten-en-dat-de-fiscus-zegt-oke-laat-dan-maar~a4566768/
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Parool, 4 feb:
https://www.parool.nl/kunst-en-media/-liefdadigheid-joop-van-den-ende-gaat-vooral-naar-eigen-ne
twerk~a4566568/
Nu.nl, 4 feb:
https://www.nu.nl/media/5117234/joop-van-ende-gekwetst-berichtgeving-radioprogramma-argos.h
tml
Linda, 6 feb: https://www.lindanieuws.nl/nieuws/joop-van-den-ende-naar-rechter/
NRC, 7 feb: 'Ik voel me een beetje vies gemaakt' Interview.
Geen Stijl, 21 feb:
https://www.geenstijl.nl/5140842/nou-moe-cultuurdictator-kim-joop-van-den-ende-blijkt-ordinaireuitzuiger/
Follow The Money: https://www.ftm.nl/artikelen/ftms-10-02-2018?share=1
Quote 14 feb:
http://www.quotenet.nl/Nieuws/Dit-is-de-fiscalist-die-Joop-van-den-Ende-en-Ikea-helpt-zo-weinig-m
ogelijk-belasting-te-betalen-210919
Ftm, 21 feb: https://www.ftm.nl/artikelen/van-der-vorm-sntr-sociale-huur-voor-syriers Quotenet:
‘Waarom noemt De Groene zijn suikeroom Rob Defares niet in Joop van den Ende-onderzoek?’ 7
februari 2018.

Vakmedia:
Theaterkrant, 5 feb:
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/belastingdienst-wilde-joop-ende-bestuur-eigen-foundation/
Cultuur en Ondernemen:
https://www.cultuur-ondernemen.nl/de-vandenende-foundation-en-de-toepassing-van-governancecode-cultuur
De Dikke Blauwe, 3 feb: https://www.dedikkeblauwe.nl/news/fiscus-vandenende-foundation
De Dikke Blauwe, 6 feb: https://www.dedikkeblauwe.nl/news/filantroop-van-den-ende-weerlegt
Taxlive, 5 feb: http://taxlive.nl/-/vandenende-foundation-onder-vuur-vanwege-constructie-anbi
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#17. Private robotrechter e-Court in opspraak

e-Court is een aanbieder van digitale, private arbitrage in schuldenprocedures die eind 2017 stilletjes
wordt opgenomen de algemene voorwaarden van bijna alle zorgverzekeraars, zodat die hun
incassoprocedures bij e-Court kunnen voeren. Het bedrijf heeft zo ineens een klantenbestand van
miljoenen. Maar e-Court komt ernstig in opspraak na Investico-onderzoek in samenwerking met
Nieuwsuur, mede voor de Groene Amsterdammer, waaruit blijkt dat e-Court-procedure in strijd is
met zowel het EVRM als de EU-consumentenrechten.

Het debat gaat over de wenselijkheid van een instituut met anonieme rechters en geheime
uitspraken waarmee alleen digitaal kan worden gecommuniceerd – ook door burgers die daartoe
nauwelijks in staat zijn. Als reactie zet e-Court alsnog zes vonnissen en een lijst met arbiters op haar
website. Dat lost het probleem niet op, want ook de positie van rechtbank Overijssel staat nu ter
discussie. Die bekrachtigt als enige vonnissen van e-Court met een marginale toets. De rechters uit
Overijssel laten zich in het debat overtuigen hierover ‘prejudiciële vragen’ te stellen aan de Hoge
Raad. Het effect is dat e-Court begin maart alle lopende Almelose procedures intrekt en geen nieuwe
zaken meer in behandeling neemt.
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Impact
Als gevolg van de publicaties ligt de robotrechter stil. Het nieuws over de robotrechter wordt
overgenomen door een lange reeks (landelijke) media en columnisten met verbijstering als algemene
teneur. Het bestaan van e-Court, en de omarming van het arbitragebedrijf door zorgverzekeraars,
was vrijwel onbekend. Op 9 maart is het voorwoord van het Nederlands juristenblad volledig aan de
onthullingen over e-Court gewijd.
In juli 2018 maakt het grootste gerechtsdeurwaardersbureau, GGN, een ingrijpende reorganisatie
bekend. Een belangrijke reden is het wegvallen van inkomsten uit E-Court-procedures. 'Zo'n 70% van
onze gerechtelijke procedures ging via e-Court. Die zaken moeten nu grotendeels worden voorgelegd
aan de kantonrechter’, zegt de bestuursvoorzitter in het FD:
https://fd.nl/ondernemen/1261344/deurwaarders-verdienden-onterecht-miljoenen-aan-arbitragere
chtbank-e-court

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer en Nieuwsuur
Bij de partners:
https://www.groene.nl/artikel/vonnis-te-koop
https://www.groene.nl/artikel/robotrechter-e-court-ligt-plat
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zw
art-gat.html (ook het fragment van 12 minuten uit Nieuwsuur)
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2217642-robotrechter-e-court-in-de-problemen-nu-vonnissen-nietworden-goedgekeurd.html
https://www.platform-investico.nl/artikel/oprukkende-robotrechter-handelt-strijd-met-de-wet/
https://www.platform-investico.nl/artikel/griffierrechten-moeten-omlaag-om-robotrechter-te-bestrij
den/
https://www.platform-investico.nl/artikel/e-court-zwicht-voor-kritiek/
https://www.platform-investico.nl/artikel/de-rechtbank-overijssel-weigert-voorlopig-om-stempels-af
-te-geven/

Data:
Met hulp van datajournalist Henk van Ess en programmeur Adriana Homolova ontwikkelden we de
website www.geheimerechtbank.nl, waarop we via slim zoeken op LinkedIn, Twitter en Google de
namen van een groot deel van de arbiters van e-Court konden plaatsen. Ook publiceerden we daarop
een tweetal geannoteerde uitspraken.

Directe juridisch impact:
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Nederlands Juristenblad: http://www.njb.nl/blog/a-court-with-no-face-and-no-place.28346.lynkx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/
Paginas/Voorzitter-Raad-voor-de-rechtspraak-Verlaag-griffiekosten-om-toegang-tot-de-rechter-te-ga
randeren.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_keyword=Alle-landelijke-actualiteite
n
https://www.cz.nl/over-cz/nieuws/2018/cz-zoekt-alternatief-e-court
Persbericht e-Court (meer transparantie) http://www.e-court.nl/persberichten/
Persbericht e-Court (procedures worden gestopt) (http://www.e-court.nl/persberichten/):
www.e-court.nl/wp-content/uploads/2018/02/Persbericht-2018-02-16-e-Court-naar-EHvJ.pdf

Overige ‘grote’ media:
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zw
art-gat.html
https://www.trouw.nl/home/rechters-bezorgd-over-spotgoedkope-private-rechtspraak-~aec4584f/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/19/zorgen-om-populaire-digitale-rechter-a1588963
https://www.volkskrant.nl/tech/nederlandse-rechtbanken-kritisch-over-concurrentie-door-ontransp
arante-robotrechter~a4560646/?hash=ff193af224f5d9b6757bca40c0017eef80430dde
https://fd.nl/economie-politiek/1239049/robotrechter-e-court-reageert-de-rechterlijke-macht-werkt
-ons-tegen
https://www.bnr.nl/podcast/newsroom/10338816/weerwoord-van-e-court-sgp-100-jaar-opening-cu
lturele-hoofdstad?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.rd.nl/stichting-e-court-concurrentie-voor-de-kantonrechter-1.1461665
http://www.dvhn.nl/binnenland/Griffiekosten-incassozaken-moeten-omlaag%E2%80%99-22830488.
html
https://www.demorgen.be/binnenland/robotrechters-in-opmars-in-nederland-of-hoe-algoritmes-nuook-al-over-uw-achterstallige-rekeningen-oordelen-b159990e/
https://www.hpdetijd.nl/2018-01-21/kiloknallerrechtspraak-e-court/

Politiek:
Kamervragen SP (19 stuks): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z00609.html
Kamervragen D66: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z00881.html
Beantwoording is uitgesteld:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/26/uitstelbericht-beantwoording
-kamervragen-over-e-court
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Eerste Kamer-vragen:
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20180214/kamer_in_debat_over_recht_op_een

Overige media (websites, blogs, etc):
https://jalta.nl/binnenland/e-court-gaat-lijnrecht-tegen-de-rechtsstaat-in/
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/joop-cafe-mei-li-vos-robotrechter-en-mythe-trump
http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/260463/verlaag-griffiekosten-om-toegang-tot-de-rechter-te-gar
anderen.html
https://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/verlaag-griffiekosten-voor-reguliere-rechtspraak/
http://sargasso.nl/wvdd/oprukkende-robotrechter-handelt-strijd-wet/
https://www.netkwesties.nl/1125/efficiente-robotrechter-e-court-onder.htm
https://www.dedriehoek.net/nieuws/algemeen/357873/neprechtspraakhttp://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/kritiek-op-de-werkwijze-van-doorns-e-court-338670 (Stichtse
Courant te Doorn)
http://925.nl/archief/2018/03/02/pleeg-zelfmoord-en-vlieg-met-small-planet-airlines/ (hierachter
zit: 'Heel vaag (of een heel goed idee): e-Court, rechtspraak door de computer')
https://emls.webnode.nl/news/voldoet-e-court-aan-de-elementaire-rechtsbeginselen-als-private-ges
chil-beslechter-zijn-de-verkregen-tenuitvoerleggingen-van-rechtbanken-geldig/
https://www.stellingwerf.nl/achtergrond/ondernemen/blogs/525525/schulden-als-pervers-verdien
model.html

Sociale media:
Op Twitter stellen tientallen klanten van zorgverzekeraars om opheldering; sommigen verzoeken om
wijziging van de algemene voorwaarden.

Vakbladen en sector:
Deurwaarders, advocaten, informatierechtjuristen, EU-recht-juristen, op allerlei plekken ontstaat
debat over e-Court.
http://www.spui25.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2018/03/de-%E2%80%98robo
trechter%E2%80%99-van-e-court-een-goede-of-slechte-zaak.html
https://www.recht.nl/163644/kritiek-sociaal-raadslieden-op-e-court/
https://www.sdu.nl/blog/e-court-en-robotrechtspraak-efficientie-ten-koste-van-rechtsbescherming.
html
http://rechtennieuws.nl/55533/e-court-betreurt-negatieve-berichtgeving/
http://www.advocatenblad.nl/2018/01/17/robotrechter-e-court-is-groot-en-transparant-zwart-gat/
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https://www.hetrechtenstudentje.nl/nieuws/de-robotrechter-e-court-aantasting-rechtszekerheid-ofjuist-consumentenbescherming/
https://universonline.nl/2018/01/24/de-robotrechter
https://schuldinfo-scholing-en-advies.email-provider.nl/web/y9mmrqnuod/gnfob5jd3v/kxv4t6ycax/5
i4ngvasjs
http://www.klantcontact.nl/private-rechter-incasso-industrie-fel-bekritiseerd/
http://www.amweb.nl/schade/nieuws/2018/1/e-court-zwicht-uitspraken-voor-zorgverzekeraars-ope
nbaar-101108615?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.debloggendedeurwaarder.nl/e-court-vuur-media/
https://blog.iusmentis.com/2018/01/26/eerste-robotrechter-nederland-blijkt-gewoon-al-actief/
http://www.mr-online.nl/forse-klap-e-court/
https://www.solv.nl/weblog/e-court-phoenix-rising-from-the-ashes/21470
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#16. Daklozen zonder stoornis of verslaving worden
geweigerd in daklozenopvang

Nederland telt minstens 10 duizend ‘gezonde’ daklozen die vanwege financiële tegenslag huis en
haard zijn verloren. Omdat ze niet verslaafd of psychisch gestoord zijn, worden ze vaak geweigerd bij
de maatschappelijke opvang. Gemeenten zeggen onvoldoende budget te hebben om hen te helpen.
Opvanginstellingen stellen dat arme, maar gezonde daklozen te snel het gemeentelijk stempel
‘zelfredzaam’ krijgen. Zo komen ze alsnog terecht in de auto, een bankje in het park of bij vrienden
op de bank.

Het Investico-onderzoek in nauwe samenwerking met Nieuwsuur, dat ook een enquête houdt onder
gemeenten, onthult de lacunes in de opvang en laat zien dat die in essentie een schaarste probleem
is. Er is te weinig plek in de opvang vanwege een tekort aan betaalbare woningen, gecombineerd met
en groeiend aanbod ‘gezonde’ daklozen door bezuinigingen in de jeugdzorg en de naweeën van de
financiële crisis, waardoor ‘gewone’ burgers in armoe werden gestort.

Partners: Nieuwsuur, Groene Amsterdammer, Investico.
Bij de partners:
Nieuwsuur: https://nos.nl/uitzending/29953-nieuwsuur.html
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Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/zelfredzaam-zonder-dak
Investico:
https://www.platform-investico.nl/artikel/geen-plek-meer-de-opvang-voor-daklozen-zonder-stoornis
-verslaving/

Kamervragen:
Naar aanleiding van het artikel in de Groene Amsterdammer stelt D66 Kamervragen aan Hugo de
Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z18852&did=2017D38775

Media overig:
NOS-journaal: verkorte versie van het Nieuwsuur-item in het bulletin van 18.00 en 20.00 uur.
NOS- Radio1: aandacht aan het onderwerp in het programma Nieuws en Co. Veel andere media
pikken het op. In de Nieuwsbrief van Blendle wordt het Groene-artikel getipt. Een selectie van andere
media:
https://nos.nl/nieuwsuur/video/2208449-zelfredzame-dakloze-van-het-kastje-naar-de-muur-gestuur
d.html
https://www.hpdetijd.nl/2017-12-20/terugkijken-zelfredzame-daklozen/
https://joop.bnnvara.nl/opinies/daklozen-mogen-blijkbaar-meedoen-maatschappij
http://www.mugweb.nl/nieuws/hulp-daklozen-amsterdam-niet-effectief/
http://www.opvang.nl/site/item/nieuwsuur-maakt-reportage-over-zelfredzame-dakloze-mensen
https://www.mensenrechten.nl/berichten/probleem-dakloosheid-vraagt-om-actie-overheid
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#15. Gemeenten maken van Jeugdzorg een loterij.

Jeugdzorg is één van de taken die sinds 1 januari 2015 zijn gedecentraliseerd en nu volledig de
verantwoordelijkheid zijn van gemeenten. Wat is het effect? Investico onderzocht het in
samenwerking met het Algemeen Dagblad en de Groene Amsterdammer. De uitvoering van de
Jeugdwet blijkt te zijn ontaard in willekeur en chaos: de ene gemeente krijgt meer geld dan de
andere. Ambtenaren houden kinderen weg bij dure zorg. Ondertussen groeien de wachtlijsten, haken
hulpverleners af en raken de kinderen nog verder van huis.

Impact
De conclusies worden – mede dankzij de landelijke verspreiding via regionale media verbonden aan
het AD, breed overgenomen door andere media en leiden tot Kamervragen.

Partners: Algemeen Dagblad, Groene Amsterdammer
Het stuk van AD verscheen ook in AD/Haagsche Courant, Brabants Dagblad, Dagblad van het
Noorden, Dagblad De Limburger, Eindhovens Dagblad, Het Parool en de Leeuwarder Courant.

Bij de partners:
https://www.groene.nl/artikel/kom-in-januari-maar-terug
https://www.ad.nl/economie/fnv-problemen-jeugdzorg-waren-te-voorzien~addb8d69/
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Overige media:
Volkskrant:
https://www.volkskrant.nl/opinie/goede-zorg-voor-je-kind-in-psychische-nood-de-postcodeloterij-va
n-de-politiek~a4546882/?hash=d17dc2e32edd204c0b252b45c13af930ad4c751a
Correspondent:
https://decorrespondent.nl/7721/eindelijk-wordt-er-in-brussel-over-de-toekomst-gepraat-nederland
-staat-langs-de-lijn/1683918613762-f5256090

NPO Radio:
https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/437647-psychiaters-menno-oosterhoff-en-m
ichiel-bosman-over-de-chaos-in-de-psychische-jeugdzorg
FNV slaat alarm:
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/nieuws/Alarm-jeugdzorg-Jongerenniet-geholpen-vanwege-lege-geldpotten-gemeenten/
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2017/Jeugdhulp-is-loterij-sinds-decentral
isering
diversen:
jeugdzorg chaos ontrafeld door onderzoeksjournalisten
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/psychische-jeugdhulp-vaak-geweigerd-geld-op-is/
http://blog.pedagogiek.nu/blog/2017/12/15/de-desintegratie-van-de-jeugdzorg/
https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/40767-geld-is-op-jongeren-met-ernstige-psychi
sche-problemen-op-de-wachtlijst.html
http://zorgenstelsel.nl/huisarts-heeft-verwijsrecht-binnen-de-jeugdwet/
Kamervragen:
file:///home/o-o/Downloads/Het_bericht_dat_psychische_hulp_aan_kwetsbare_jongeren_ernstig_i
n_gevaar_is_.pdf
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#14. Gemeenten in de knel bij bespieden eigen burgers.

Gemeenten gebruiken camera’s, sensoren en andere technologie om als ‘smart city’ meer te weten
te komen over het gedrag van burgers. Om hen beter te kunnen helpen, stellen bestuurders, en de
problemen van de stad beter te lijf te kunnen gaan. Het onderzoek van Investico, aangevuld met
eigen onderzoek van Touw, onthult dat de ontwikkeling veel verder is dan burgers zich realiseren.
Hun privacy is in het geding en ‘smart city’s’ maken zich veel te afhankelijk van technologiebedrijven.
Volgens experts wordt de privacywet overtreden.

Impact
De productie is opening voorpagina bij Trouw en krijgt brede aandacht in andere media waaronder
BNR-nieuwsradio, NRC-handelsblad en het ochtendjournaal van de NOS. Het leidt tot (D66-)
Kamervragen en veroorzaakt bij menig lezer een schokeffect: ‘We wisten niet dat dit al bestaat’.

Partners; Investico, Trouw, de Groene Amsterdammer
Bij de partners:
Investico:
https://www.platform-investico.nl/artikel/gemeenten-de-knel-bij-bespieden-eigen-burgers/
Voorpagina Trouw: https://www.trouw.nl/home/niemand-controleert-big-brother~a0ce74ca/
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Achtergrondverhaal Trouw:
https://www.trouw.nl/samenleving/moeten-we-wel-zo-blij-zijn-met-de-slimme-stad-~aaa1a488/
Longread de groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/de-muren-hebben-sensoren
’s-Ochtends op het NOS-journaal: https://www.npo.nl/nos-journaal/05-12-2017/POW_03366924
’s-Ochtends in het dagelijkse nieuwsoverzicht van Apple News (potentieel bereik: 4 miljoen
Nederlanders)
Het Trouw-achtergrond artikel wordt aangeraden door Blendle.
’s-Middags was auteur en Investico-redacteur Saskia Naafs een uur lang te gast bij het BNR-radio
programma Ask me Anything.
6 december:
Kamervragen aan minister Dekker
https://www.trouw.nl/samenleving/dekker-onmogelijk-om-volledig-overzicht-te-krijgen-van-alles-se
nsoren-~a7933ead/
Hoofdredactioneel commentaar in Trouw
https://www.trouw.nl/opinie/juist-de-gewenning-aan-camera-s-in-winkelpassages-of-langs-wegen-is
-gevaarlijk~a1708994/
Internationaal internetcriticus Evgeny Morozov looft het artikel op twitter en mailt: VERY good,
congratulations - it is the best investigation into smart cities I have seen in any country.
9 december:
Follow-up in Trouw – spelregels voor de slimme stad
https://www.trouw.nl/samenleving/privacy-in-een-stad-vol-glurende-ogen-kan-dat-~ad616465/
11 december:
Column Marjoleine de Vos in NRC
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/11/wat-prive-is-en-wat-niet-een-hellend-vlak-a1584432
Leestip Bits of Freedom:
https://www.bof.nl/2017/12/15/de-week-van-spijtbetuigingen-privacy-in-slimme-steden-en-bitcoind
onaties/
Leestip Ruimtevolk nieuwsbrief:
http://mailchi.mp/ruimtevolk/nieuwsbrief-december2017?e=8b4846e18f
Leestip Domotica:
https://domotica.nl/2017/12/07/smart-cities-experimenteren-zonder-inspraak-burger/
Leestip Stadszaken: http://www.stadszaken.nl/smart/technologie/1271/regels-nodig-voor-smart-city
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#13. Essay: Nederland zucht onder een te loyale, aan macht
en markt getrouwe bestuurs-elite.

Op verzoek van de 140-jarige Groene Amsterdammer, in een themanummer over ‘de elite’,
beschouwen redacteur Thomas Muntz en hoofdredacteur Jeroen Trommelen van Investico de rol van
de bestuurs-elite in de door het platform onderzochte affaires en misstanden in de afgelopen vijf
jaar.

https://www.groene.nl/artikel/bestuurders-wees-dwarser-vervelender-knorriger

“De bestuurlijke elite in Nederland staart zich blind op een heilig vertrouwen in de markt en
loyaliteitsplicht aan ministers. Dat gaat keer op keer ten koste van de publieke zaak.”
Het artikel wordt op 8 december 2017 met instemming aangehaald in Parlement en Politiek door
bestuurskundige en emeritus hoogleraar 'Het parlementaire stelsel’, J.Th. Van den Berg:
https://www.parlement.com/id/vkjwk62f9ux5/zoekgemaakte_verantwoordelijkheid
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#12. Het klimaat heeft geen tijd voor bijstoken van
biomassa.

Vanaf 2017 worden met 3,5 miljard euro subsidie op grote schaal houtsnippers in kolencentrales
verbrand onder het mom van groene energie. Nederland heeft deze ‘bij- en meestook’ hard nodig
om de klimaatdoelen te halen. De praktijk, zo blijkt echter uit Investico-onderzoek in samenwerking
met dagblad Trouw, is allerminst groen. Op korte termijn komt bij verbranden van hout meer CO2
vrij dan bij kolen. Daardoor kan het decennia tot zelfs eeuwen duren voordat daadwerkelijk
CO2-winst wordt geboekt ten opzichte van fossiele brandstoffen.
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Illustratie: Studio Wim

Impact
Het onderzoek brengt een nieuw, fundamenteel bezwaar tegen biomassa in het publieke debat. De
lange compensatietijden zijn een groter probleem dan de al bekende grieven van de milieubeweging
zoals ontbossing en verlies van biodiversiteit. De tijd die nodig is om biomassa klimaatneutraal te
maken, hebben we als samenleving niet. De ‘groene’ besteding van 3,5 miljard euro is derhalve
dubieus. Er volgen Kamervragen van GroenLinks.

Partners: Trouw, de Groene Amsterdammer, Investico
Bij de partners:
Trouw:
https://www.trouw.nl/groen/waarom-biomassa-een-grotere-klimaatkiller-is-dan-steenkool-~a8d089
d1/
Groene Amsterdammer:
https://www.groene.nl/artikel/bij-bio-denkt-iedereen-meteen-dat-het-goed-zit
Investico:
https://www.platform-investico.nl/artikel/hout-verstoken-kolencentrales-leidt-juist-tot-meer-broeik
asgas/

Kamervragen:
Naar aanleiding van de publicatie gaat kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) in debat met minister
Eric Wiebes over de stelling dat de subsidies moeten worden herzien. Hij noemt Investico als bron en
vraagt de minister om een schriftelijke reactie op de in de ons stuk gemaakte punten. Wiebes
herhaalt daarin dat er duurzaamheidseisen zijn geformuleerd die volgens hem voldoende zijn om
koolstofschuld te voorkomen:
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https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z17607&did=2017D36
518

Media overig:
Trouw wijdt de dag na de publicatie een hoofdredactioneel commentaar aan het kwestie.
https://www.trouw.nl/opinie/stop-met-bijstook-van-houtpellets~a89a82b8/ ’Wie biomassa
verstookt daarom vooral het paard achter de wagen te spannen.’
Op sociale media wordt het stuk breed gedeeld; zoals met zoals 450 retweets op Twitter.
Klimaatsceptische websites Climategate en de Groene Rekenkamer zijn er als de kippen bij:
https://www.climategate.nl/2017/11/72324/).
Als er later onkritische verhalen verschijnen in het AD
(https://www.ad.nl/binnenland/eigenaren-kolencentrales-willen-van-kolen-af~af416b17/) en de
Volkskrant
(https://www.volkskrant.nl/binnenland/wat-te-doen-met-die-splinternieuwe-maar-vuile-kolencentra
les~a4555536/), wordt in het publieke debat naar de Investico-publicatie verwezen.
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#11. Financiële databedrijven schenden privacywet bij
profilering miljoenen huishoudens.

Incassobureaus overtreden de privacywet bij de massale verkoop van gegevens over Nederlandse
burgers. Ze hebben profielen aangelegd van vrijwel alle 8 miljoen huishoudens zonder dat die
daarover zijn geïnformeerd. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens verzuimde daarop toe te
zien maar belooft na publicatie beterschap en een nieuw onderzoek.

Impact:
Het nieuws van de productie wordt dezelfde ochtend breed overgenomen, te beginnen met Radio 1
en de NOS, dezelfde middag in een groot artikel in NRC Handelsblad, gevolgd door BNR Nieuwsradio
die de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens in de uitzending haalt om verantwoording af te
leggen. Er komt een onderzoek naar de betrokken databedrijven. Er worden Kamervragen gesteld.
Enkele honderden geïnteresseerden komen naar de debatavond in De Zwijger in Amsterdam onder
de titel ‘leed vermarkt’. Daarop komen onder anderen vertegenwoordigers van de rechtbank;
schuldhulpverleners en de incasso-industrie aan het woord:
https://www.platform-investico.nl/artikel/pakhuis-de-zwijger-leed-vermarkt/

Partners: De Groene Amsterdammer, Investico.
Bij de partners:
https://www.groene.nl/artikel/u-staat-op-een-zwarte-lijst
https://www.platform-investico.nl/artikel/financiele-databedrijven-schenden-privacywet-bij-profileri
ng-miljoenen-huishoudens/
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Overige media:
NOS.nl :
https://nos.nl/artikel/2199500-datahandelaren-schenden-privacy-van-miljoenen-nederlanders.html
NOS radio 1: https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/uitzendingen/543678-2017-10-24
NRC:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/24/databedrijven-in-incassosector-schenden-privacywet-a1578
431
Blendle neemt het Groene-verhaal over:
https://blendle.com/getpremium/item/bnl-groeneamsterdammer-20171026-1_26_1?sharer=eyJ2ZX
JzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Im9saXZpZXJ2YW5rdXllbiIsIml0ZW1faWQiOiJibmwtZ3JvZW5lYW1zdGVyZGFt
bWVyLTIwMTcxMDI2LTFfMjZfMSJ9
Powned: https://www.powned.tv/artikel/incassobureaus-verkopen-uw-betaalgedrag
Telegraaf:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/910878/incassobureau-s-verhandelen-data-consumenten
BNR: Eén van de Investico-onderzoekers in de uitzending:
https://www.bnr.nl/nieuws/juridisch/10331998/incassobureaus-verkopen-gegevens-door-aan-bedrij
ven
Daarna om de Autoriteit Persoonsgegevens aan de tand te voelen:
https://www.bnr.nl/player/archief/20171024170415300
Op twitter door onderzoeksjournalist van De Volkskrant:
https://twitter.com/huibmodderkolk/status/922796628456693760
En een politicus van de piratenpartij: https://twitter.com/Matthijs85/status/923904187204800512
Onze publicatie wordt opgepikt in academisch onderzoek aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit
van Amsterdam:
https://www.ivir.nl/projects/profiling-and-targeting-news-readers-implications-for-the-democratic-r
ole-of-the-digital-media-user-rights-and-public-information-policy/
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#10. Eén bedrijf verantwoordelijk voor tien procent alle
schuldzaken bij de rechter.

Schuldopkoper Direct Pay brengt relatief kleine schuldenaars massaal voor de rechter om beslag te
kunnen leggen op hun bankrekening, blijkt uit cijfers die Investico achterhaalt in samenwerking met
actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Eén omstreden bedrijf blijkt verantwoordelijk voor tien procent
van alle schuldzaken bij de rechter, maar bindt direct in na deze publicatie. De impact is onmiddellijk
en omvangrijk: alle rechtszaken worden gestopt, en dat zijn er duizenden.

Partners: Investico, Nieuwsuur, Groene Amsterdammer (website)
Bij de partners:
Investico:
https://www.platform-investico.nl/artikel/een-bedrijf-verantwoordelijk-voor-ruim-10-procent-van-al
le-schuldzaken-bij-kantonrechters/
Nieuwsuur: https://nos.nl/nieuwsuur/video/2198346-ond-schulden-repo-studio-161017.html
De nieuwssite van de NOS:
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2198326-incassobureaus-stappen-te-snel-naar-de-rechter.html
Groene:
https://www.groene.nl/artikel/een-bedrijf-is-verantwoordelijk-voor-ruim-tien-procent-van-alle-schul
dzaken-bij-kantonrechters
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Overige media:
De publicatie valt samen met het begin van de actie van pressiegroep “schuldvrij” van
Correspondent-journalist Jesse Frederik en de maaksters van NPO-documentaire Schuldig:
http://www.thepictaram.club/p/schuldvrij. Waar zij oproepen tot sociale actie (‘Als journalist wil je
aan de goede kant van de geschiedenis staan’), brengen Investico en Nieuwsuur nieuw en hard
nieuws, gebaseerd op maandenlang onderzoek.
Dagblad Trouw neemt het bericht over met verwijzing naar Investico en Nieuwsuur:
https://www.trouw.nl/home/schuldopkopers-slepen-wanbetalers-massaal-voor-de-rechter~a2feb75
b/
Opiniesite Joop, idem: https://joop.bnnvara.nl/nieuws/incassobureaus-schuldenaren-rechter
Sociaal hulpverleners en advocatuur:
https://www.sociaalverhaal.com/schuldopkoper-direct-pay-dit-is-het-succes-van-ons-bedrijf/
https://www.vvsadvocaten.nl/nieuws/schuldopkopers-slepen-wanbetalers-massaal-voor-de-rechter/

Twitter:
Andre Moerman (schuldinfo.nl) heeft naar aanleiding van de uitzending een voorbeeld van een brief
van Direct Pay getwitterd en dat is 170 keer geretweet.
Retweets van Investico door onder anderen: Jasper van Dijk, Marco Florijn, de gemeentelijke
lijsttrekker van de Christenunie, de directeur van de kredietbank Limburg, Nadja Jungmann, PvdA
wethouder in Leeuwarden, PvdA raadslid in Utrecht, Jesse Frederik & De mensen van Schuldig,
politiek secretaris D66 Zuid-Holland en Jan Born (EenVandaag)
De Volkskrant neemt de berichtgeving over de rol van incassobureaus vrijwel integraal over; met
summiere verwijzing naar De Groene Amsterdammer:
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#9. Ex-onderwijzers vinden aandacht voor leerling
belangrijker dan goed salaris.
Vanwege het dreigende lerarentekort in het basisonderwijs kijkt het ministerie van OCW naar de
‘stille reserve’: onderwijzers met een Pabo-diploma die niet voor de klas staan. Investico onderzoekt
in samenwerking met dagblad Trouw en het Onderwijsblad waarom zij zijn vertrokken; of ze terug
willen en zo ja, onder welke voorwaarden. Uit de enquête blijkt dat bijna twee derde bereid is weer
voor de klas te gaan staan, op voorwaarde dat voldoende aandacht kan worden besteed aan de
leerlingen. Dat is zelfs een belangrijker voorwaarde dan de hoogte van het salaris.

Opzet, analyse en technische verwerking van de enquête worden uitgevoerd door Investico waarbij
voor specifieke research (databestand) en analyse met het Onderwijsblad wordt overlegd terwijl
Trouw de nieuwspublicatie aanvoert. De longread schrijft de Investico-redacteur voor de Groene
Amsterdammer.

Impact
Op de dag van de lerarenstaking is de enquête het voorpaginanieuws van Trouw. De uitkomsten uit
de enquête worden ook genoemd in een NOS-artikel op deze dag Op Radio 1 vertelt een van onze
redacteuren over het onderzoek. Een week later verschijnt een uitgebreider artikel over het
onderzoek in De Groene (papier en online). Het online-artikel is in de dagen die volgen het best
gelezen artikel op de Groene-site. Naast de inhoudelijke impact, is dit ook de eerste keer dat
Investico een enquête volledig bedenkt; ontwerpt en uitzet. De respons is groot (meer reacties dan
statistisch noodzakelijk) waardoor we een gedegen onderzoek kan worden afgeleverd. Ook het
ministerie van OCW is benieuwd en in een overleg met de onderwijsexperts van OCW wordt het
onderzoek besproken.

Partners: Investico, Trouw, Onderwijsblad, de Groene Amsterdammer
Bij de partners:
Investico (5 oktober):
https://www.platform-investico.nl/artikel/ex-onderwijzers-tijd-voor-leerling-belangrijker-dan-goed-s
alaris/
Trouw (5 oktober):
https://www.trouw.nl/home/gestopte-leraar-mist-de-klas-maar-niet-de-werkdruk~ac363f3a/
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Onderwijsblad (5 oktober):
https://www.aob.nl/nieuws/twee-derde-stille-reserve-overweegt-leraarschap/
De Groene Amsterdammer (5 oktober):
https://www.groene.nl/artikel/ex-onderwijzers-vinden-aandacht-voor-leerling-belangrijker-dan-goed
-salaris

Overige media:
En (12 oktober): https://www.groene.nl/artikel/zet-mij-in-een-school-neer-en-ik-word-weer-juf
NOS nieuwssite:
https://nos.nl/artikel/2196279-juffen-en-meesters-staken-voor-meer-geld-en-minder-werkdruk.html
Radio 1:
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/427693-juffen-en-meesters-staken-vo
or-meer-geld-en-minder-werkdruk
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#8. Limburgse kantonrechter trekt streep in het zand tegen
incassobedrijf
Bedrijven die kleine schulden opkopen van energiemaatschappijen of telefoonbedrijven, misbruiken
de kantonrechtbank om hun radeloze debiteuren te intimideren. Een Limburgse rechter weigert nog
langer instrument te zijn in deze oneerlijke praktijk, blijkt uit naspeuring van Investico mede voor De
Groene Amsterdammer.

Partners: De Groene Amsterdammer, Investico
Bij de mediapartners:
https://www.platform-investico.nl/artikel/rechters-trekken-streep-het-zand-tegen-woekerindustrie/
https://www.groene.nl/artikel/routinematige-intimidatie

Overige media:
https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/zorgen-over-toename-rucksichtslose-schuldkopers
https://www.facebook.com/HumanSchuldig/posts/769459079925529

Impact:
In diverse media wordt het door Investico gesignaleerde verschijnsel beschreven en bekritiseerd.
Medio september verschijnt in de Correspondent een overzichtsverhaal over de agressieve houding
van incassobedrijven en schuldopkopers, onder directe verwijzing naar de Investico-publicaties in De
Groene.
https://decorrespondent.nl/7337/wat-niet-mag-doet-de-incasso-industrie-elke-dag/536705827471-8
1e697e3
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#7. Gemeentelijke regie over ouderenzorg leidt tot hogere
kosten en meer bureaucratie.

Het is een van de meest besproken stelselwijzigingen van de afgelopen twee jaar: in 2015 werd de
ouderenzorg opgeknipt en verdeeld tussen Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars. Het doel was
goedkopere zorg; in overleg geregeld rond de keukentafel bij de mensen thuis. Investico
inventariseert het tussentijdse resultaat in samenwerking met het Algemeen Dagblad: wantrouwen,
bureaucratie en hogere kosten.

Impact
Om de impact te vergroten is voor deze productie bewust partnerschap gezocht met het Algemeen
Dagblad; de krant die het onderwerp ouderenzorg in 2017 agendeerde en naar zich toe trekt, zoals
door de publicatie van het ‘manifest’ van publicist en commentator Hugo Borst. De nieuwsproductie
in AD en de analyse en reportage in De Groene worden breed overgenomen door allerlei media, van
Omroep Max tot Reformatorisch Dagblad en diverse websites

Partners: Algemeen Dagblad, Groene Amsterdammer, Investico.
Algemeen Dagblad:
https://www.ad.nl/politiek/ingrijpende-bezuiniging-ouderenzorg-levert-geen-cent-op~a8aaa72a/
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Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/de-paarse-zorgkrokodil-is-terug
Investico: https://www.platform-investico.nl/artikel/de-paarse-zorgkrokodil-terug/
Overige media:
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/bezuinigingen-ouderenzorg-leveren-ni
ets-op/
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/bezuiniging-ouderenzorg-is-nutteloos-1.1419835
https://www.nationalehulpgids.nl/nieuws/decentralisatie-maakt-ouderenzorg-niet-goedkoper/
https://www.skipr.nl/actueel/id31380-decentralisatie-maakt-ouderenzorg-niet-goedkoper.html
https://zorgenz.nl/nieuws/geen-bezuiniging-verschuiving-kosten-ouderenzorg/
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#6. Bankencrisis arriveert bij de armste burgers thuis - via de
handel in particuliere schulden.

Een wrang effect van de financiële crisis doet zich voor in de handel in particuliere schulden. De
banken ING en ABN Amro deden hun bijzonder-beheerafdelingen van de hand om de balans op te
schonen. De incassobureaus die de schulden overnamen, bezondigen zich echter aan
woekerpraktijken. Ze plunderen steeds vaker particuliere bankrekeningen om een oude of vergeten
schuld te vereffenen, soms nog uit het gulden-tijdperk, blijkt uit onderzoek van Investico in
samenwerking met Nieuwsuur.

Impact
Het is een nieuw inzicht dat banken als reactie op de financiële crisis, hun verantwoordelijkheid
ontlopen bij de afhandeling van lopende schuldendossiers. Ook Nieuwsuur plaatst de reportage
nadrukkelijk in het kader van ‘na tien jaar terugkijken op de crisis’.
De gezamenlijke publicatie met Investico en de Groene Amsterdammer, mede gevoed door een
publicatie op de website van de NOS, levert een groot bereik op waardoor veel andere media dit
inzicht overnemen. Het zijn vooral columnisten en opiniemakers die aandacht vragen voor wat ze
zien als een nieuw ontdekte misstand. Voorbeelden zijn Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing, Stevo
Akkerman in Trouw en diverse anderen waaronder Jesse Frederik en Marc Chavannes van de
Correspondent; Casper Thomas van de Groene en Wouter Keuning van het FD.
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Partners: Nieuwsuur, de Groene Amsterdammer, Investico.
Bij de mediapartners:
Groene: https://www.groene.nl/artikel/leed-vermarkt
Investico:
https://www.platform-investico.nl/artikel/groeiende-handel-oude-schulden-dupeert-kwetsbare-huis
houdens/
NOS/ Nieuwsuuur:
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2181446-groeiende-handel-in-schuld-schuldkopers-innen-op-agressi
eve-wijze.html
Commentaar in de Groene:
https://www.platform-investico.nl/artikel/stop-brute-handel-particuliere-schulden/

Overige media (selectie):
RTLZ: https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/zorgen-over-toename-rucksichtslose-schuldkopers
Apache.be: https://www.apache.be/opgemerkt/2017/07/05/handel-in-schuld-leed-vermarkt/
Column
Sitalsing: http://www.volkskrant.nl/opinie/schofterig-dat-incassocowboys-klanten-mogen-leegplukke
n-zelfs-tot-er-geen-eten-meer-is~a4504448/
Column Trouw: https://twitter.com/PatrickAJansen/status/883214116013445120
Mededeling van Blendle aan abonnees: “Gisteren prijkte boven aan de Blendle-hitlijst » Hoe ABN en
ING het leed in de schuldsanering nog eens extra vergroten.
Kamervragen:
De SP stelt Kamervragen aan staatssecretaris Kleinsma:
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a8b0bd53-4ffd-4d4e-bbbc-36d7b0ac1fae&t
itle=Antwoord%20op%20vragen%20van%20het%20lid%20Jasper%20van%20Dijk%20over%20incasso
bureaus%20en%20de%20dubieuze%20handel%20in%20schulden%20.pdf
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#5. Wie staat er achter de coffeeshophouder?

De coffeeshop-sector bevindt zich op de rand van legalisering terwijl publiek, overheden en
toezichthouders in het duister tasten over wie de werkelijke belangenhouders zijn in deze branche.
Uit het onderzoek van Investico en het Financieele Dagblad blijkt onder meer dat banken en
onderwereld nauw verstrengeld zijn in de financiering van coffeeshops. Een uitgewerkte casus laat
zien dat de financiële structuur achter coffeeshops in Amersfoort en op de Amsterdamse Wallen met
elkaar verbonden zijn.

Er verschijnt een serie artikelen op basis van een speciaal voor dit project gemaakt databestand van
financiers, eigenaars en exploitanten van alle Nederlandse coffeeshops. Een dergelijk bestand
bestaat immers niet; ook overheden, toezichthouders en opsporingsdiensten hadden geen overzicht
van eigenaren en exploitanten en hun eventuele onderlinge relaties.

Impact
De onderzoeksresultaten vinden via Investico en FD hun weg naar vrijwel elk serieus nieuwsmedium
in Nederland en België (Apache). Het Franse internationale t ijdschrift Courrier International koopt de
rechten voor publicatie in de Franse en de Portugese editie.

Partners: Het Financieele Dagblad, de Groene Amsterdammer, Investico.
Bij de mediapartners:
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FD: https://coffeeshops.fd.nl/?_ga=2.237568328.95446259.1499934194-62762269.1485178326
Groene: https://www.groene.nl/artikel/patsers-boeven-en-banken
Investico;
https://www.platform-investico.nl/artikel/banken-en-onderwereld-verstrengeld-financiering-coffees
hops/

FD:
https://fd.nl/ondernemen/1209421/wallenkoning-stak-oprotpremie-gemeente-in-huisvesting-ketenmet-coffeeshops
Investico:
https://www.platform-investico.nl/artikel/weggesaneerde-bordeelhouder-via-coffeeshops-en-u-boc
ht-terug-op-de-wallen/

Data:
Interactieve website, te raadplegen via zowel het FD, de Groene als Investico. Alle exploitanten,
eigenaren en financiers van alle 570 coffeeshops en hun onderlinge kruisverbanden op diverse
(instelbare) niveaus.
Alle exploitanten, eigenaren en financiers van alle 570 coffeeshops
https://www.platform-investico.nl/artikel/bekijk-van-wie-die-coffeeshop/

De beschikbaarheid van veel digitale data en kaarten verleidt Het Financieele Dagblad tot een
innovatieve publicatievorm: scrollytelling; het artikel op de website wordt in de marge ondersteund
en geïllustreerd door data en kaarten.

Internationale media:
Het Franse internationale tijdschrift Courrier International koopt de rechten van Investico voor
publicatie in de Franse en de Portugese editie:
https://www.platform-investico.nl/artikel/les-coffee-shops-ou-banquiers-et-criminels-se-cotoient/
In het maatschappelijk debat op websites van cannabis-ondernemers en via diverse sociale media,
klinkt ook kritiek door op de productie. Waarom moet zo nodig kritisch worden geschreven over
coffeeshops die immers geen groot maatschappelijk probleem veroorzaken en veel tevreden klanten
kennen?
De hoofdredacteur van Investico behandelt die vragen in dit commentaar:
https://www.platform-investico.nl/artikel/waarom-het-vergrootglas-op-de-coffeeshops/

60

Overige media:
Vrijwel alle relevante media, van NOS tot Crimesite, tot Telegraaf, Volkskrant, Parool en Elsevier,
nemen het nieuws over na de gelijktijdige publicatie in FD, Groene en Investico:
BNR op de radio:
https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10325690/bovenwereld-zit-in-cannabishandel
NOS:
http://nos.nl/artikel/2180344-van-banken-tot-brouwers-iedereen-verdient-aan-coffeeshops.html
Ad.nl: http://www.ad.nl/home/bovenwereld-zit-dik-in-wiethandel~aadedce0/
Reformatorisch Dagblad:
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/bovenwereld-zit-dik-in-cannabishandel-1.1412177
Quote:
http://www.quotenet.nl/Nieuws/Is-het-goed-of-slecht-dat-banken-coffeeshops-en-hun-panden-fina
ncieren-plus-audio-199356
http://www.quotenet.nl/Nieuws/Deze-Quote-500-leden-zijn-betrokken-bij-coffeeshops-199337
Telegraaf:http://www.telegraaf.nl/dft/28496343/__Banken_kiezen_eigen_lijn_bij_coffeeshops__.ht
ml?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter&apw_campaign=4f5d9e38340
46545383eeda3eef9c5f6
Businessinsider:https://www.businessinsider.nl/banken-zitten-voor-e1-miljard-coffeeshops-en-4-and
ere-feitjes-onze-wieteconomie/
Parool:
http://www.parool.nl/amsterdam/-pandeigenaren-coffeeshops-hebben-criminele-antecedenten~a4
503112/
Eindhovens Dagblad:
http://www.ed.nl/eindhoven/banken-en-woningcorporaties-hebben-belang-in-helft-brabantse-coffe
eshops~a7fa94e4/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
Volkskrant:
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Das Kapital over ‘een hele gave klik-kaart met alle opgesnorde coffeeshopgegevens’:
http://daskapital.nl/2017/06/wie_financiert_de_coffeeshop.html
Crimesite: http://www.crimesite.nl/coffeeshops-verweven-economie-bovenwereld/
De Orkaan, lokaal Zaans medium: http://deorkaan.nl/zaanse-coffeeshops-in-beeld/
Liwwadders.nl, lokaal Leeuwards medium, is met de kaart in de weer geweest:
http://www.liwwadders.nl/banken-en-onderwereld-verstrengeld-in-financiering-coffeeshops/
http://www.quotenet.nl/Nieuws/Wallenkoning-kreeg-oprotpremie-van-25-miljoen-maar-bleef-gewo
on-199967
https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10326222/u-bochtconstructie-wallenbaas-staat-niet-op-zich
zelf
http://www.crimesite.nl/hoe-dikke-charles-terug-op-wallen-kwam/
https://www.cnnbs.nl/mr-veldman-karaktermoord-fd-en-groene-op-cannabisbranche/
België: Apache:
https://www.apache.be/opgemerkt/2017/06/29/banken-en-onderwereld-verstrengeld-in-financierin
g-coffeeshops/
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Google/Nieuws pag 1 28/6/17
UPDATE november 2017:
Het kabinet Rutter III kondigt een experiment aan met legale wietteelt, waarna de Rotterdamse
burgemeester Aboutaleb zegt volledig af te willen van coffeeshops, die een te onbetrouwbaar
verkoopkanaal zouden vormen. Investico onderzoekt daarop de Rotterdamse situatie:
https://www.platform-investico.nl/artikel/rotterdamse-coffeeshops-marokkaanse-uitbater-met-ned
erlandse-huisbaas/
De publicatie wordt overgenomen door de Rotterdamse nieuwssite Vers Beton:
https://versbeton.nl/2017/11/aboutaleb-wil-ze-sluiten-maar-wat-weten-we-eigenlijk-over-de-rotter
damse-coffeeshops/
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#4. Pretpark Amsterdam – wie verdient er aan het
massatoerisme?

De opbrengst van toeristenstroom naar de hoofdstad voor de gemeenschap wordt schromelijk
overschat en valt ongeveer weg tegen de extra kosten, zo blijkt na kritische narekenen door
Investico. Veel van de toeristenwinst verdwijnt naar het buitenland. Niet zozeer de gemeenschap als
geheel maar vooral een kleine groep ondernemers profiteert van de toeristenhausse, aldus de kern
van het verhaal dat mede door samenwerking met Radio 1 prominent in het nieuws komt. De
conclusies leiden lokaal tot raadsvragen en houden de lokale en landelijke politiek nog steeds bezig

Partners: Radio1, De groene Amsterdammer, Investico.
Data (1):
Eigen datavisualisatie van bezoekersaantallen en maatschappelijke kosten en baten:
https://www.platform-investico.nl/artikel/wankele-cijfers-van-amsterdam-marketing/
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Data (2): Visualisatie van het gebruik van het platform Airb&b door grote toeristenondernemers. Wat
eruit ziet als een appartement van ‘particulier’ Sammy, is in werkelijkheid onderdeel van een
grootschalig toeristenbedrijf.
Sammy’s vele huizen op airbnb:

https://www.platform-investico.nl/artikel/sammys-vele-huizen-op-airbnb/

Impact en verspreiding
Het onderwerp en publicatie in de Groene Amsterdammer wordt ’s ochtens ingeleid door NOS Radio
1 dat op basis van de vooraf door Investico gedeelde informatie een eigen reportage heeft gemaakt,
en een van de twee auteurs van artikel live interviewt over de productie die deze dag verschijnt in de
Groene. Het nieuws verschijnt op de NOS-website en wordt ook overgenomen door het Parool,
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gevolgd door een groot aantal andere nationale en regionale media. Het artikel in de Groene leidt tot
maatschappelijk debat, zoals bij bewonersorganisaties. Er worden vagen gesteld in de gemeenteraad.

Internationaal:
Italië: Internazionale koopt de rechten van het artikel voor publicatie in het Italiaans.
Spanje:
El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-10-17/en-amsterdam-no-caben-mas-turistas_146163
2/
Frankrijk: http://www.vivre-paris.fr/ en http://www.vivre-la-ville.fr/
Nederland:
https://www.groene.nl/artikel/oprollen-die-rotkoffertjes
https://www.platform-investico.nl/dossiers/pretpark-amsterdam/
NOS:
http://nos.nl/artikel/2174718-kosten-toerisme-onderschat-amsterdam-wordt-salou-van-het-noorde
n.html
Radio-1:
http://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/380284-2017-05-24
FD-column Ferdinand Grapperhaus:
https://fd.nl/opinie/1203658/overvol
Follow the Money:
https://www.ftm.nl/artikelen/follow-the-money-selecteert-28mei2017?utm_content=buffer4daf6&u
tm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
Joop:
https://joop.vara.nl/nieuws/toeristen-eten-amsterdam-op
Teletekst:
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Overig (selectie):
http://www.wij-amsterdam.eu/2017/05/24/de-werkelijke-baten-en-vooral-kosten-van-het-massa-to
erisme-in-amsterdam/
http://www.wij-amsterdam.eu/2017/05/24/de-werkelijke-baten-en-vooral-kosten-van-het-massa-to
erisme-in-amsterdam/
http://www.liwwadders.nl/cijfers-toerisme-vaak-boterzacht-en-met-veel-wensdenken-omgeven/
http://deorkaan.nl/wat-levert-die-toerist-eigenlijk-op-en-wat-kost-het/

Blendle:
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Raadsvragen. ‘In de schriftelijke vragen aan het college vraagt het SP-raadslid om opheldering van de
verschillen in cijfers. Volgens de SP legt het toerisme een onevenredige druk op de stad: terwijl
slechts een klein groepje 'grootkapitalisten' profiteert van het toerisme krijgen 'Amsterdammers de
rekening gepresenteerd in de vorm van overlast, extra druk op de woningmarkt, verschraling van het
winkelaanbod en verloedering van de openbare ruimte'’ (Parool)
http://www.parool.nl/amsterdam/sp-stelt-vragen-over-groene-onderzoek-massatoerisme~a4496928
/
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#3. Ontwikkelingshulp ‘Made in Veghel’

Is het hulp of handel? We onderzochten het effect van de nieuwe beleidslijn op het ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking om ontwikkelingsgeld te besteden via het bedrijfsleven. Met als
voorbeeld de ‘duurzame’ cacao-teelt in Ghana, waarin Nederlandse belangen [waaronder
chocoladeproducent Mars in Veghel] een grote rol spelen zonder dat boeren of milieu daarvan
merkbaar profiteren.

Partners: de Groene Amsterdammer, Investico.
Impact en verspreiding:
De publicatie in de groene Amsterdammer krijgt vervolg in een discussie in vakbladen voor
ontwikkelingssamenwerking:
https://www.platform-investico.nl/artikel/vooral-multinationals-profiteren-van-ontwikkelingsgeld-gh
anese-cacaoboeren/
https://www.platform-investico.nl/artikel/made-in-veghel/
https://www.groene.nl/artikel/made-in-veghel
http://www.ascleiden.nl/news/ton-dietz-interviewed-de-groene-amsterdammer-about-sustainable-c
ocoa-production-ghana
https://www.idhsustainabletrade.com/news/hulp-en-handel-beleid-onder-de-loep/
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#2. Nieuws over de ‘falende fiscus’

Een serie nieuwsverhalen die voortbouwt op de publicatie in februari en laat zien dat de fiscus grote
bedrijven, die voorkomen in de ‘Panama Papers’, de vrije hand geeft in hun aangifte en daar weinig
voor terugkrijgt. In interne correspondentie erkent de nieuwe directeur van de Belastingdienst dat
het systeem op de schop moet.

Impact en verspreiding:
Voorpaginanieuws bij zowel Het Financieele Dagblad als bij Trouw. Het nieuws wordt overgenomen
door diverse media waaronder de Volkskrant en door vaktijdschriften, zoals Fiscaal up to Date,
Taxence, Accountant.nl

Mediaoverzicht horizontaal toezicht & Panama Papers:
FD:
https://fd.nl/economie-politiek/1198829/bedrijven-uit-panama-papers-nauwelijks-gecontroleerd-do
or-fiscus
Trouw:
https://www.trouw.nl/home/bedrijven-uit-panama-papers-onder-lichte-vorm-van-toezicht-belasting
dienst~a8e3ca6f/
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Nu.nl:
http://www.nu.nl/economie/4639461/acht-concerns-in-panama-papers-licht-toezicht-belastingdiens
t.html
Belastingdienst: https://belastingdienst-in-beeld.nl/panamapapers-en-horizontaal-toezicht/
Uitspraken directeur-generaal Uijlenbroek:
Trouw: https://www.trouw.nl/home/aangifte-mag-van-de-fiscus-minder-soepel-worden~a1d193f7/
FD:
https://fd.nl/economie-politiek/1203650/nieuwe-baas-belastingdienst-horizontaal-toezicht-moet-an
ders
Volkskrant:
http://www.volkskrant.nl/economie/nieuwe-directeur-belastingdienst-wil-af-van-soepel-toezichtsyst
eem~a4497474/
Nu.nl: http://www.nu.nl/economie/4725111/belastingtoezicht-bedrijven-moet-schop.html
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#1. Hoe de verwarde mens een hype werd.

Hoewel de overheid al decennia vindt dat psychiatrische patiënten in de wijken moeten wonen,
gebruikt zij dit ideaal vooral om te besparen op dure klinische zorg. De ‘verwarde mens op straat’
werd daardoor zichtbaar en tenslotte een mediahype, blijkt uit onze historische analyse en
gesprekken met tientallen betrokkenen.

Partners: Investico, Groene Amsterdammer.
Data: media-analyse van het gebruik van de term ‘verwarde mens’ toont
repeterende hype; de recente analyse beddenreductie toont bezuiniging.
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Impact en verspreiding:
https://www.platform-investico.nl/artikel/hoe-de-verwarde-mens-een-hype-werd/
https://www.groene.nl/artikel/in-de-knel-tussen-ideaal-en-bezuiniging
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