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25. Maart. Ruziënde Russen kosten Nederlandse rechtspraak miljoenen 

 

In Nederland spelen jaarlijks duizend tot tweeduizend rechtszaken die vrijwel niets met 

Nederland te maken hebben. Dat kost de toch al overbelaste rechtbanken 33 tot 66 miljoen 

euro per jaar; één tot twee keer het begrotingstekort van de rechtspraak. Advocaten in deze 

zaken gaan er ten onrechte vanuit dat ze niet hoeven te controleren of hun honorarium met 

crimineel geld wordt betaald en maken zich daardoor vermoedelijk schuldig aan witwassen. 

Investico onderzoekt dit niet eerder in kaart gebrachte ‘recht voor de Russen’ en 

‘rechtbanktoerisme’, dat per saldo alleen gunstig blijkt te zijn voor de advocatensector. 

 

 
 

Buitenlandse bedrijven kunnen makkelijk terecht in de goedkope Nederlandse rechtbanken  

omdat Nederland een van de meest open rechtssystemen in de wereld heeft. De praktijk 

blijkt vooral aantrekkelijk voor oligarchen en ondernemers uit voormalig Sovjetstaten, die 

hun al dan niet legaal verkregen bezit in een Nederlandse BV hebben ondergebracht.  

 

Het onderzoek leidt tot een reportage bij Argos op Radio 1, een longread in De Groene 

Amsterdammer, en een nieuwsbericht bij VPRO en Investico. Op de website van Investico 

publiceerden we tevens een geannoteerd artikel.  

 

Het onderzoek verschijnt op een blog voor rechters. Verschillende rechters en een 

medewerker van de FIOD complimenteerde Investico met het onderzoek. Naar aanleiding 

daarvan worden door SP Kamervragen gesteld, zoals: ‘Hoe verhoudt dit 

‘rechtspraaktoerisme’ zich tot uw inspanningen om het aantal rechtszaken in Nederland af 

te laten nemen?’ 

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/ruziende-russen.html
https://www.groene.nl/artikel/je-hebt-geen-idee-voor-wiens-karretje-je-wordt-gespannen
https://www.groene.nl/artikel/je-hebt-geen-idee-voor-wiens-karretje-je-wordt-gespannen
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/Ruziende-Russen.html
https://www.platform-investico.nl/artikel/justitie-advocaten-te-soepel-over-aannemen-crimineel-geld/
https://www.platform-investico.nl/artikel/geannoteerde-versie-buitenlandse-bedrijven-nederlandse-rechtspraak/
https://www.rechtblog.nl/2020/onderzoek-investico-buitenlandse-bedrijven-leggen-druk-op-nederlandse-rechtspraak/
https://app.1848.nl/document/kamervraag/76074
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24. Maart. Een miljoen dieren voor niets gestorven 
 
Wat veroorzaakt het toegenomen aantal stalbranden?  
 
In de groeiende intensieve veehouderij is brandveiligheid over het hoofd gezien: dieren in 
een megastal hebben een grotere kans om in een stalbrand om te komen dan dieren in een 
reguliere stal. Het aantal stalbranden verdubbelde de afgelopen acht jaar en eist steeds 
meer dierlijke slachtoffers: meer dan één miljoen beesten verbrandden of stikten in die 
periode. De poging van een door de overheid ingestelde commissie om het aantal 
stalbranden ‘fors te verminderen’ is dus mislukt.  
 
Dat zijn de conclusies uit het onderzoek van de masterclass van Investico, die op 18 maart 
2020 in De Groene Amsterdammer, Trouw en De Stentor verschijnen. 
 

 
Multimediale webpagina van De Groene Amsterdammer, speciaal gemaakt voor de longread 
over stalbranden 

Het diepgaande onderzoek naar het fenomeen stalbranden leidt tot een longread in De 
Groene Amsterdammer. Het blad voor het onderzoek een multimediale webpagina in, waar 
naast het geschreven stuk de fotoreportage en een achtergrondvideo te bekijken zijn. Ook 
wijdt De Groene een aflevering van haar eigen podcast aan het onderzoek die op de 
webpagina van de longread te beluisteren is. Bij Investico komt de geannoteerde versie van 
het onderzoek, een uitgebreide cijfer- en regioanalyse en een landelijk overzicht van alle 
stalbranden ook woensdag 18 maart online. Begin april verschijnt de podcast Speurwerk van 
Investico met achtergrondinformatie over het onderzoek. 
 
Media 
 
Tot dusver werden Masterclass-producties alleen voor De Groene Amsterdammer gemaakt; 
dit jaar brengen ook Trouw en de door boeren in midden en oost-Nederland goed gelezen  
De Stentor als mediapartners het nieuws tegelijk met het weekblad. Trouw publiceert op 18 

https://www.groene.nl/artikel/een-miljoen-beesten-voor-niets-gestorven
https://www.trouw.nl/binnenland/toename-stalbranden-sinds-2012-stierven1-miljoen-dieren-in-het-vuur~b3e7c9a5/
https://www.destentor.nl/regio/onderzoek-megastallen-zorgen-voor-toename-van-stalbranden~a774b747/
https://www.groene.nl/artikel/een-miljoen-beesten-voor-niets-gestorven
https://www.youtube.com/watch?v=LTxzzjsaVrU
https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-podcast/afleveringen/stalbranden-een-miljoen-doden-in-acht-jaar
https://www.platform-investico.nl/artikel/een-miljoen-keer-voor-niets-gestorven-geannoteerd-verhaal/
https://files.platform-investico.nl/app/uploads/2020/03/17132700/Stalbranden-in-cijfers.pdf
https://files.platform-investico.nl/app/uploads/2020/03/17132528/Stalbranden-regionaal.pdf
https://www.platform-investico.nl/artikel/kaart-stalbranden/
https://www.platform-investico.nl/artikel/podcast-aantal-stalbranden-neemt-toe/
https://www.trouw.nl/binnenland/toename-stalbranden-sinds-2012-stierven1-miljoen-dieren-in-het-vuur~b3e7c9a5
https://www.destentor.nl/regio/onderzoek-megastallen-zorgen-voor-toename-van-stalbranden~a774b747/
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maart een nieuwsartikel met de belangrijkste conclusies, waaronder de megastallenclaim, 
en De Stentor voegt aan het nieuws specifieke informatie toe uit de regioanalyse.  
 
Diezelfde dag plaatst ook NOS een nieuwsartikel op haar site. In een later nieuwsbericht 
over een grote stalbrand in Lierop op 17 april, verwijzen NOS en nu.nl naar het onderzoek 
van Investico. 
 
Andere media die het nieuws overnemen of berichten over de belangrijkste conclusies zijn: 
Dagblad van het Noorden, nu.nl, Metro, LTO-blad Nieuwe Oogst, verzekeringen platform 
AMweb, sectorblad Boeren Business, dierenactivistengroep Animal Rights en vakblad 
Brandveilig.com. Verder wordt de longread in De Groene Amsterdammer genoemd als 
aanbeveling door Follow the Money en is er vanuit de sector gereageerd op conclusies uit 
het onderzoek.  
 
Het Verbond van Verzekeraars zegt verbeterpunten te zien voor de aanpak van stalbranden. 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid, die zelf bezig is met een onderzoek en op 
achtergrondbasis met de verslaggevers heeft gesproken, laat informeel weten in te 
stemmen met een aantal belangrijke conclusies. Ze zullen worden behandeld in het rapport 
dat de OVV over enkele maanden publiceert. 
 

 
Kalverhouderij in Coevorden, een beeld uit de fotoreportage in De Groene Amsterdammer 

Politiek 
 
De dag na publicatie, 19 maart, stelt SP Kamervragen; een dag later gevolgd door D66 met 
aanvullende vragen en het bericht LTO-blad Nieuwe Oogst hierover. De Kamerleden roepen 
de partijen in het Actieplan, die het aantal stalbranden hadden moeten terugdringen, ter 
verantwoording. Het antwoord op de vragen is door de minister tot nu toe uitgesteld 
vanwege ‘afstemming met de partners van het Actieplan’.  

https://nos.nl/artikel/2327508-kans-op-stalbranden-veel-groter-in-megastallen-met-kippen-en-varkens.html
https://nos.nl/artikel/2330736-grote-brand-in-stal-met-duizend-varkens-in-lierop.html
https://www.nu.nl/binnenland/6045314/stalbrand-in-lierop-kost-duizend-varkens-het-leven.html
https://www.dvhn.nl/binnenland/Megastallen-branden-vaker-af-dan-reguliere-stallen-25474679.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.nu.nl/binnenland/6038470/toenemend-aantal-dieren-komt-om-het-leven-bij-een-stalbrand.html
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/03/vaker-brand-in-megastallen-dan-in-reguliere-stallen
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/18/investico-grote-stallen-branden-vaker-af
https://www.boerenbusiness.nl/varkens/artikel/10886255/grote-stal-vatbaarder-voor-brand-dan-kleinere
https://www.animalrights.nl/er-geen-bewijs-voor-knaagdieren-als-veroorzakers-van-stalbranden
https://www.brandveilig.com/grote-blusmiddelen/duizend-varkens-omgekomen-bij-grote-stalbrand-in-noord-brabantse-lierop-64583
https://www.ftm.nl/artikelen/follow-the-money-selecteert-2020-03-22?share=G0TzRYMtFQDizsu44MTP9RfxKEnKvIxjq74wmKk8U0uZIRUvW632wMbDaeGFOw%3D%3D
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verbond-van-verzekeraars-aanpak-stalbranden-heeft-al-veel-opgeleverd-maar-moet-beter
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/15347/stalbranden-in-de-veehouderij
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z05342.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z05395&did=2020D11175
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/20/sp-en-d66-stellen-kamervragen-over-stalbranden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/17/uitstelbrief-beantwoording-kamervragen-over-stalbranden
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Ook provinciaal reageren partijen bezorgd. De fractie van GroenLinks in Noord-Brabant stelt 
schriftelijke vragen aan het College omdat ‘Noord-Brabant een provincie is met relatief veel 
megastallen’. Het antwoord van de provincie luidt onder meer: ‘Wij zullen de 
verantwoordelijke minister dringend verzoeken om de bepalingen over de toegestane 
grootte van de brandcompartimenten in het Bouwbesluit te heroverwegen en zo nodig te 
verkleinen.’ 
 

 

23. Maart Het onderschatte droogteprobleem: ‘verwoestijning’ in Nederland 

 

Ondanks extreme droogteperioden heeft Nederland daartegen nog geen structurele 

maatregelen genomen. Investico onderzocht het waarom, en kwam terecht in een steekspel 

van belangen van natuurbeheerders tot agrariërs en waterbedrijven. Boerenbelangen 

winnen het tot dusver van belangen voor waterwinning en natuur, zo blijkt.  

 

Dat er grote keuzes gemaakt worden om aan de watervraag te blijven voldoen, werkt tot 

dusver vertragend. Een huis bewonen in de polder, een natuurgebied beschermen en half 

februari mest rijden op een naastgelegen perceel, gaat nu eenmaal niet samen. Ondertussen 

zien experts ‘verwoestijning’ ontstaan op de zandgronden, waardoor die in de zomer 

perioden van nachtvorst doormaken - voorheen nauwelijks denkbaar.  

 

 
 

We publiceren het onderzoek op een ongelukkig moment; net na de ‘natste februari in 

honderd jaar’ en kort voordat de wereld in de ban raakt van het coronavirus. Een publicatie 

in een krant zit er daarom niet in. 

https://brabant.groenlinks.nl/nieuws/vragen-stalbranden-megastallen
https://brabant.groenlinks.nl/nieuws/vragen-stalbranden-megastallen
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Impact 

 

We publiceren op 11 maart in De Groene Amsterdammer. Op de website van Investico 

publiceren we een nieuwsbericht en een geannoteerde versie van het onderzoek, voor wie 

benieuwd is naar onze bronnen. Ondanks het ongelukkige publicatiemoment wordt het 

opgenomen in FTM-rubriek Follow the Money selecteert en wordt het op sociale media 

goed gedeeld en besproken, vooral door mensen uit het veld, zoals Witteveen+Bos-

projectleider Hendrik Meuwese op LinkedIn doet. 

 

Een maand later, in april, is er opeens momentum te over: het grondwaterpeil daalt 

razendsnel; droogte en watertekort dreigen en natuurgebieden staan in brand waaronder de 

Peel die in het artikel als casus wordt beschreven. Plots schenken alle media aandacht aan 

het probleem. Die rush illustreert een centraal argument in de publicatie: alleen als droogte 

zichtbaar is - de rivieren staan laag, het gras kleurt geel - komt het denken op gang in de 

media, de politiek en bij waterschappen. Op het moment dat de droogte voorbij is, daalt de 

urgentie en komt alles tot stilstand.  

 

In woorden van onze geïnterviewde onderzoeker Niko Wanders: ‘Mijn angst is dat we 

daardoor de problemen met droogte in 2018 heel snel weer vergeten en er weer niets 

gebeurt. En dat ik dan over zeven jaar moet zeggen: ja jongens, dat zei ik in 2018 al.' In de 

media die vanaf april 2020 over droogte berichten, komen  onze geïnterviewden 

bovengemiddeld vaak aan het woord, waaronder  ecohydroloog Flip Witte in het Algemeen 

Dagblad.  

 

 

22. Maart. Hoe ‘spookvakbonden’ cao’s ontmantelen 
 
Een voorzitter, een lid en een notaris. Meer is niet nodig om een vakbond op te richten. Hoe 
pakt dat uit op de arbeidsvoorwaarden? Investico brengt in kaart hoe werkgevers 
‘spookvakbonden’ gebruiken om cao’s te sluiten die volgens de reguliere vakbond te mager 
of te slecht zijn. Bijna één op tien cao’s worden gesloten door zulke alternatieve vakbonden, 
blijkt uit het onderzoek. Zoals die voor alle schilders, bloemisten en horecabeveiligers. 
 
 

https://www.groene.nl/artikel/verzuipen-in-de-woestijn
https://www.platform-investico.nl/artikel/zomerse-droogte-leidt-tot-verwoestijning-in-nederland/
https://www.platform-investico.nl/artikel/verwoestijning-geannoteerde-versie/
https://www.ftm.nl/artikelen/follow-the-money-selecteert-12apr2020?share=IRVcedjAobjf1Zo1ZZ+kQ8R86iplbVarJAavnQt3jS8gc77mbOazrP97SAQeMZ0=
https://www.linkedin.com/posts/hendrikmeuwese_ondanks-de-regenval-wordt-nederland-steeds-activity-6643566376562806785-BWCf
https://www.ad.nl/binnenland/van-kletsnat-naar-kurkdroog-waarom-er-nu-alweer-droogte-en-watertekort-dreigt~ad9d7676/?referrer=https://www.google.nl/
https://www.ad.nl/binnenland/van-kletsnat-naar-kurkdroog-waarom-er-nu-alweer-droogte-en-watertekort-dreigt~ad9d7676/?referrer=https://www.google.nl/
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Beeld: Femke van Heerikhuizen 
 
De ‘Antillenroute van de arbeidsverhoudingen’ bestaat al langer, maar blijkt aan kracht te 
winnen door de steeds verder verzwakkende vakbond FNV, met een sterk vergrijsd 
ledenbestand. ‘De cao dreigt een werkgeversinstrument te worden’, zegt hoogleraar 
arbeidsverhoudingen Paul de Beer. Mei Li Vos, de PvdA-senator stopt vlak voor de publicatie 
vanwege de kritiek als bestuurslid bij het Alternatief Voor Vakbond, en zegt maanden na 
publicatie ‘er nog steeds buikpijn van te hebben’. 
 
Partners: Investico, Trouw, Groene Amsterdammer, Argos  
 

• Investico: https://www.platform-investico.nl/artikel/mei-li-vos-weg-bij-alternatief-
voor-vakbond-na-verzet-pvda-leden/ 

• Groene: https://www.groene.nl/artikel/de-antillenroute-van-het-cao-overleg 

• Trouw: https://www.trouw.nl/economie/schijnvakbonden-stoorzenders-op-de-
arbeidsmarkt~b277cf77/ 

• Argos: https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/cao-in-de-uitverkoop.html 
 
Impact 
SP-Kamerlid Van Kent stelt Kamervragen aan Minister Koolmees. In zijn antwoord zegt de 
minister het onderwerp te gaan agenderen bij de sociale partners. Het stuk wordt veelvuldig 
gedeeld in vakbonds- en arbeidskringen. Meerdere gespecialiseerde blogs wijden er 
aandacht aan: (hier, en hier bijvoorbeeld).  
 

 

21. Februari. Nederlandse rozenkwekers in Kenia ontlopen belastingplicht  

 

De bloemensector in Kenia, die goeddeels wordt gerund door welvarende Nederlandse 

kwekers, betaalt in dat land nauwelijks belasting. Dat is lang verborgen gehouden maar blijkt 

uit Investico-onderzoek ter plaatse; speurwerk in Nederland en opgediepte informatie uit 

grote ICIJ-belastingonthullingen als de Panama-papers. Het onderzoek wordt prominent 

https://www.platform-investico.nl/artikel/mei-li-vos-weg-bij-alternatief-voor-vakbond-na-verzet-pvda-leden/
https://www.platform-investico.nl/artikel/mei-li-vos-weg-bij-alternatief-voor-vakbond-na-verzet-pvda-leden/
https://www.groene.nl/artikel/de-antillenroute-van-het-cao-overleg
https://www.trouw.nl/economie/schijnvakbonden-stoorzenders-op-de-arbeidsmarkt~b277cf77/
https://www.trouw.nl/economie/schijnvakbonden-stoorzenders-op-de-arbeidsmarkt~b277cf77/
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/cao-in-de-uitverkoop.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjBkLeosJrpAhUFjqQKHeyGC5UQFjADegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2020%2F04%2F20%2Fbeantwoording-kamervragen-over-cao-afspraken-werkgevers-en-kleine-vakbonden%2Fbeantwoording-kamervragen-van-het-lid-van-kent-sp-over-het-bericht-dat-werkgevers-in-zee-gaan-met.pdf&usg=AOvVaw2RfaZNbElwc53Jo23o4BiB
https://www.solidariteit.nl/extra/2020/spookvakbonden.html
https://hsarbeidsvoorwaarden.wordpress.com/2020/03/06/over-schijnvakbonden-en-stoorzenders/
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overgenomen door Nederlandse en Keniaanse media en wordt geprezen door internationale 

organisaties. 

 

De Keniaanse bloemensector haalt al jaren de media met uiteenlopen kwesties als gebruik 

van gevaarlijke pesticiden, slechte arbeidsomstandigheden en uitbuiting. Naar 

belastingontwijking werd niet eerder gekeken, terwijl een ontwikkelingsland als Kenia juist 

sterk leunt op belastinginkomsten. Kwekers spreken alle mogelijke manieren aan om de 

belastingplicht te vermijden: door transfer pricing met bedrijven in Nederland of door geld 

weg te zetten op belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden en de Bahama’s. Ze krijgen 

daarvoor de ruimte van vermoedelijk corrupte Keniaanse bestuurders en politici. 

 

Media-partners: The Elephant, Africa Uncensored, dagblad Trouw, De Groene 

Amsterdammer. 

 

Het onderzoek is op 27 februari voorpaginanieuws bij Trouw. In dezelfde krant verschijnt 

ook een verhaal in De Verdieping, waar we dieper ingaan op enkele cases. Het Parool 

publiceert een verkorte versie van het Trouw-achtergrondverhaal (alleen op print). 

Gelijktijdig verschijnen een nieuwsbericht en een longread van het onderzoek in De Groene 

Amsterdammer. Op de website van Investico staat een nieuwsbericht met de belangrijkste 

https://www.trouw.nl/economie/bloemenland-kenia-verdient-nauwelijks-aan-eigen-rozenkweek~b0588ae3/
https://www.trouw.nl/economie/waarom-de-keniaanse-rozen-in-de-supermarkt-zo-onnatuurlijk-goedkoop-zijn~bacba932/
https://www.groene.nl/artikel/nederlandse-rozenkwekers-ontlopen-belasting-in-kenia
https://www.groene.nl/artikel/zo-dicht-bij-de-nul-als-mogelijk
https://www.platform-investico.nl/artikel/nederlandse-rozenkwekers-ontlopen-belasting-in-kenia/
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feiten in het kort, alsook een geannoteerde versie van het Groene-verhaal, voor wie wil 

controleren op welke bronnen we ons beroepen.  

 

Het in België gevestigde journalismfund.eu, een journalistieke NGO die Money Trail-beurzen 

beheert plaatst een Engelstalige samenvatting van het stuk online. Twee Keniaanse kranten 

publiceren het hele Groene-onderzoek, vertaald naar het Engels: The Elephant en Africa 

Uncensored. Het onderzoek duikt op in vakbladen, waaronder de Floral Daily, best off 

website dutchnews.nl voor expats, en op pagina’s van NGOs en mensenrechtenorganisaties, 

waaronder die van het Business & Human Rights Resource Centre. 

 

Grote namen in het internationale belastingonderzoek gaan er op social media mee aan de 

haal, onder wie Will Fitzgibbon (hoofdredacteur ICIJ) en Alex Cobham (CEO Tax Justice 

Network). In Podcast Speurwerk vertellen auteurs Romy en Linda samen met een 

onderzoeker van ActionAid over het onderzoek. 

 
 
20. Januari. Krijgsmacht kan nog jaren wachten op ‘wapen van de toekomst’ 
 
Een ambitieus IT-project ter waarde van 1,3 miljard euro dat van Defensie ‘de krijgsmacht 
van de toekomst’ had moeten maken, is verzand in ruzie. Defensie hangt inmiddels een 
miljoenenclaim van softwaregigant IBM boven het hoofd. Interne documenten laten zien dat 
het ministerie zichzelf heeft klemgezet. 
 
Dit onderzoek leidt op 17 februari tot een artikel op de voorpagina van Trouw, een 
uitgebreid verhaal in de Verdieping, een uitzending van EenVandaag (bekeken door bijna 1,2 
miljoen mensen) en een stuk in de Groene Amsterdammer op 19 februari.  
 
Media 
Het nieuws wordt op 17 februari breed overgenomen. Investico-redacteur Thomas Muntz 
geeft aan Radio1 toelichting op het onderzoek en BNR besteedde er ook aandacht aan. De 
NOS maakt een artikel en het nieuws belandt op Teletekstpagina 101. Het Financieele 
Dagblad, Nrc Handelsblad en De Telegraaf nemen het nieuws over. Ook online media zoals 
RTL Z, Nu.nl, The Post Online en GeenStijl schrijven over het onderzoek. Ook 
gespecialiseerde media, zoals Computable en Tweakers besteden er uitgebreid aandacht 
aan; met een uitgebreide en relatief goed geïnformeerde online-discussie als bijkomend 
resultaat.  
 
Naar aanleiding van het onderzoek publiceert Trouw op 18 februari een politieke follow-up 
en wijdt op 20 februari het hoofdredactioneel commentaar aan de slechte reputatie van 
Defensie op het gebied van IT. Het Financieele Dagblad schrijft eveneens een follow-up naar 
aanleiding van een brief staatssecretaris Barbara Visser; zij het grotendeels gebaseerd op 
ons onderzoek en de brief van IBM die Investico heeft gepubliceerd. Paul Iske van ‘het 
instituut voor Briljante Mislukkingen’ spreekt op 18 februari in zijn tweewekelijks column op 
BNR over de ‘giftige combinatie’ tussen IT en de overheid, met als aanleiding ons onderzoek 
naar GrIT.  

https://www.platform-investico.nl/artikel/nederlandse-rozenkwekers-ontlopen-belasting-in-kenia/
https://www.platform-investico.nl/artikel/nederlandse-rozenkwekers-ontlopen-hun-belastingplicht-in-kenia-geannoteerd-verhaal/
http://journalismfund.eu/
https://www.journalismfund.eu/supported-projects/dutch-flower-farms-avoid-paying-tax-kenya
https://www.theelephant.info/features/2020/03/21/unfair-trade-how-dutch-rose-growers-avoid-paying-taxes-in-kenya/
https://pigafirimbi.africauncensored.online/unfair-trade-flower-farms-kenya/
https://pigafirimbi.africauncensored.online/unfair-trade-flower-farms-kenya/
https://www.floraldaily.com/article/9193664/international-growers-avoid-taxes-in-kenya/
https://www.dutchnews.nl/news/2020/02/a-rose-is-a-rose-but-taxes-are-different-dutch-growers-dodge-tax-in-kenya/
https://www.business-humanrights.org/en/kenya-dutch-flower-growers-allegedly-using-tax-havens-to-avoid-taxation-includes-oserians-comments
https://www.platform-investico.nl/artikel/podcast-dat-verdient-geen-bloemetje/
https://www.trouw.nl/nieuws/de-ict-projecten-bij-de-overheid-zijn-nog-steeds-een-chaos~b43b1711/
https://www.trouw.nl/politiek/in-een-digitale-oorlog-doet-de-nederlandse-krijgsmacht-er-nu-niet-toe~bbb2a48a/
https://www.groene.nl/artikel/mayday-mayday
https://www.bnr.nl/nieuws/technologie/10402788/mogelijk-miljardenstrop-door-mislukte-ict-defensie
https://nos.nl/artikel/2323426-ict-project-defensie-stevent-af-op-mislukking.html
https://fd.nl/economie-politiek/1335163/nog-lang-geen-oplossing-voor-vastgelopen-it-project-defensie
https://fd.nl/economie-politiek/1335163/nog-lang-geen-oplossing-voor-vastgelopen-it-project-defensie
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/17/cruciale-vernieuwing-ict-project-defensie-dreigt-te-mislukken-a3990667
https://www.telegraaf.nl/nieuws/737849288/peperduur-fiasco-dreigt-voor-wapen-van-de-toekomst-defensie?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf
https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/artikel/5024871/ministerie-defensie-ict-project-grensverleggende-it-ibm-atos
https://www.nu.nl/tech/6031315/ontwikkeling-communicatiesysteem-van-defensie-loopt-op-de-klippen.html
https://tpo.nl/2020/02/17/dat-hoor-je-nou-nooit-cruciaal-it-project-bij-defensie-dreigt-te-mislukken/
https://www.geenstijl.nl/cookie-consent/?target_url=%2F5151965%2Fibm-wil-honderden-miljoenen-na-it-faal-defensie%2F%253F&referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2FYHcwczrV24%3Famp%3D1
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/6696504/250449/vernieuwing-it-infrastructuur-defensie-uitgesteld.html
https://tweakers.net/nieuws/163528/ibm-dreigt-met-schadeclaim-van-honderden-miljoenen-bij-ict-project-defensie.html
https://www.trouw.nl/politiek/oppositie-maakt-zich-zorgen-om-it-vernieuwing-een-ramp-in-slowmotion~b9a07556/
https://www.trouw.nl/opinie/ict-en-defensie-het-is-geen-gelukkig-huwelijk~bd9b51869/
https://fd.nl/economie-politiek/1335163/nog-lang-geen-oplossing-voor-vastgelopen-it-project-defensie
https://www.bnr.nl/nieuws/technologie/10402852/briljante-mislukking-overheid-en-ict
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Politiek 
Op 20 februari stelt Kamerlid van 
GroenLinks Isabelle Diks vragen 
over de voortgang en de kosten van 
het IT-project. In aanvulling daarop 
stelt PVV-Kamerlid Gabriëlle 
Popken die dag extra vragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Januari. Belastingdienst soepel tegenover financieel slordige ANBI’s  
 
In Nederland hebben ruim 43.000 stichtingen de ANBI-status, waarmee de Belastingdienst 
hen kwalificeert als Algemeen Nut Bevorderende Instelling. Dat levert veel 
belastingvoordelen op, waar verplichtingen tegenover staan. Houden de ANBI’ zich aan die 
voorwaarden? Dat is de onderzoeksvraag voor Investico, samen met dataprogramma 
Pointer van KRO/NCRV en mede voor De Groene Amsterdammer en Trouw. We ontdekken 
dat bijna de helft van de stichtingen niet voldoet aan de financiële publicatieverplichting en 
dat vier procent zelfs geen werkende website heeft. En dat er een meer fundamenteel 
probleem bestaat, namelijk dat soms niet duidelijk is wat de wetgever precies verstaat onder 
‘algemeen nut’. 
 

 
 
 
Partners: Investico, Pointer, De groene Amsterdammer, Trouw 
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Het gehele onderzoeksartikel is op 8 januari te lezen in de Groene Amsterdammer. Het 
nieuws publiceren we op de site van Investico en op de site van Pointerwaar een iets 
uitgebreider nieuwsbericht komt te staan. Ook Trouw publiceert een nieuwsbericht en een 
achtergrondstuk in de Verdieping. Op zondag 12 januari besteedt Reporter Radio in hun 
uitzending aandacht aan de ANBI’s. 
 
Impact: 
Het nieuws wordt overgenomen door het Reformatorisch Dagblad, het Nederlands Dagblad, 
op de website van RTL Nieuws. Ook vaksites Accountant.nl, TaxLive, Nextens.nl, Partin.nl en 
CMweb en een site van bedrijfsadviseurs Bonnet & Partners wijden een bericht aan het 
nieuws. 
 
Het vakblad Fondsenwerving neemt het nieuws ook over en belt het zelfs na voor wat extra 
toelichting. Anderhalve maand later, op 27 februari, besteedt Fondsenwerving aandacht aan 
kritiek op ons onderzoek. Fiscalist Ineke Koele heeft op twee eigen websites een tegenstuk 
geplaatst, naar aanleiding van ons onderzoek en ons contact met haar: The Floris en De 
Dikke Blauwe. Koele heeft ons ook gemaild en het bestuur van Investico benaderd. 
Hoofdredacteur Jeroen Trommelen reageert op de site van Fondsenwerving met een artikel 
dat een bewerkte versie is van de e-mail die we ook naar Koele terugstuurden. 

Kamerlid Renske Leijten stelt op 9 januari Kamervragen aan de Minister van Financiën. Op 20 
februari worden de vragen beantwoord. ‘Signalen zoals uit dit onderzoek naar voren komen 
worden goed bekeken’, schrijft minister, die de Belastingdienst aanspoort ‘de 
toezichtscapaciteit zodanig te richten dat deze de grotere risico’s bestrijdt.’ 

 
 
18. December Het Shell-‘klimaatbos’ blijkt kwetsbare brandhaard  
 
Het bosreservaat in Indonesië waarin Shell haar klanten laat investeren om ‘klimaatneutraal’ 
te tanken, is beschadigd door branden en deels opnieuw door boeren in gebruik genomen. 
Sinds april dit jaar kunnen Shell-klanten voor één cent extra per liter benzine hun benzine- 
en dieselgebruik afkopen door te investeren in Co2-credits. Dit geld gaat naar zogeheten 
Co2-compensatiebossen, waaronder het Katingan Mentaya-project op Kalimantan, het 
Indonesische deel van het eiland Borneo. Door de branden in het Indonesische klimaatbos 
gingen dit jaar vermoedelijk negentienhonderd hectare bos en een onbekende hoeveelheid 
CO2 verloren. 
 
Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in 
samenwerking met Trouw en het Indonesische tijdschrift Tempo en mediaplatform Narasi, 
mede voor De Groene Amsterdammer. Niet alleen tonen deze branden aan dat dergelijke 
CO2-compensatieprojecten veel minder garanties bieden dan de projectontwikkelaars 
beloven. Ook wijst de kwetsbaarheid van het Shell-klimaatbos op een dieperliggend 
probleem: al jaren neemt de kritiek op Co2-compensatie door middel van bosbescherming 
toe. Steeds meer milieuwetenschappers en natuurbeschermers uiten fundamentele kritiek 
op het systeem, genaamd REDD+, waarop klimaatbossen zoals die van Shell gebaseerd zijn.   

https://www.groene.nl/artikel/liefdadig-rariteitenkabinet
https://www.platform-investico.nl/artikel/liefdadige-instellingen-ontlopen-controle-door-belastingdienst/
https://www.platform-investico.nl/artikel/liefdadige-instellingen-ontlopen-controle-door-belastingdienst/
https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/liefdadige-instellingen-ontlopen-massaal-controle-door-belastingdienst
https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/liefdadige-instellingen-ontlopen-massaal-controle-door-belastingdienst
https://www.trouw.nl/economie/goede-doelen-leven-belastingregels-vaak-niet-na~bcafce2e/
https://www.trouw.nl/binnenland/nederland-is-een-belastingparadijs-voor-organisaties-die-een-algemeen-nut-dienen-want-dat-is-moeilijk-te-controleren~ba8c5ad5/
https://www.trouw.nl/binnenland/nederland-is-een-belastingparadijs-voor-organisaties-die-een-algemeen-nut-dienen-want-dat-is-moeilijk-te-controleren~ba8c5ad5/
https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/525251-liefdadige-instellingen-ontlopen-massaal-controle-door-belastingdienst
https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/525251-liefdadige-instellingen-ontlopen-massaal-controle-door-belastingdienst
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/veel-liefdadige-instellingen-ontlopen-controle-door-fiscus-1.1622487
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/947353/goede-doelen-voldoen-niet-aan-anbi-regels
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4978461/belastingdienst-anbi-goede-doelen-controle
https://www.accountant.nl/nieuws/2020/1/veel-liefdadige-instellingen-ontlopen-controle-door-fiscus/
https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/anbi-s-ontlopen-controle-door-fiscus/
https://www.nextens.nl/economie-en-politiek/controle-op-anbi-status-schiet-tekort
https://partin.nl/onderzoek-groot-deel-anbis-voldoet-niet-aan-voorwaarden/
https://cmweb.nl/2020/01/meeste-anbis-genieten-sterrenstatus/
https://www.bonnet.nl/nieuws/controle-op-anbi-status-schiet-tekort/
https://www.fondsenwerving.nl/nieuws/bericht/2020/01/08/Bijna-helft-ANBIs-voldoet-niet-aan-publicatieverplichting
https://www.fondsenwerving.nl/nieuws/bericht/2020/02/27/Fiscaal-jurist-Onderzoek-Investico-naar-publicatieplicht-ANBIs-staat-vol-onjuistheden
https://www.thefloris.nl/artikelen/journalistiek-anbi-s/
https://www.dedikkeblauwe.nl/news/investico-anbi-onderzoek-vol-met-aperte-onjuistheden-en-valse-conclusies
https://www.dedikkeblauwe.nl/news/investico-anbi-onderzoek-vol-met-aperte-onjuistheden-en-valse-conclusies
https://www.fondsenwerving.nl/verdieping/artikel/2020/02/27/Hoofdredacteur-Investico-Botte-reactie-op-zorgvuldige-journalistiek
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z00127&did=2020D00303
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/20/beantwoording-kamervragen-over-moeilijk-te-controleren-anbis
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Op 11 december publiceren alle Nederlandse partners. Trouw publiceert een 
reportage/interview over de bevindingen in Indonesië en een korte explainer over Co2-
compensatie. De Groene Amsterdammer publiceert een longread waarin de fundamentele 
bezwaren tegen REDD+ uiteen wordt gezet. Platform Investico publiceert het nieuwsverhaal, 
een geannoteerde versie van de longread en een podcast over het onderzoek.  
 
De internationale mediapartners publiceren de week erop. Op 16 december publiceert het 
Indonesische tijdschrift Tempo een verdiepingsstuk over de branden in het Indonesische 
reservaat. Op 18 december publiceert mediaplatform Narasi een videoreportage. Beide 
publicaties worden vertaald of ondertiteld naar het Engels.  
 
Impact 
Op 11 december licht Daphné Dupont-Nivet het onderzoek toe in het programma Spitsuur 
van BNR Radio. Op Twitter delen onder andere wetenschappers en lokale politici het 
onderzoek. Op redd-monitor, een website waarop de nieuwste ontwikkelingen aangaande 
REDD+ worden bijgehouden, verschijnt op 12 december een artikel dat het onderzoek van 
Investico overneemt. De organisatie Spinwaves, die onderzoek doet naar onder andere Co2-
compensatie, neemt contact op naar aanleiding van de artikelen.  
Het World Rainforest Movement, een internationaal netwerk van NGO's, maakt in februari 
2020 een samenvatting van het Groene Amsterdammer-artikel in het Spaans, Engels, 
Portugees en Duits om het mee te sturen in haar maandelijkse bulletin met ca. 7000 
ontvangers. 
 
 
 
 
17. November. Niets verkeerd gedaan; toch de zeggenschap kwijt over je kind.  
 
Bewindvoerders of mentoren van demente ouders of gehandicapte kinderen, wordt hun 
zeggenschap over de familie soms zomaar ontnomen. Zorginstellingen als verpleeghuizen en 
GGZ-instellingen misbruiken een wetswijziging uit 2014 namelijk om van ‘lastige’ familieleden 
af te komen. Ze laten ouders ontslaan als mentor of bewindvoerder van hun verstandelijk 
beperkte kind, of laten kritische professionele mentoren en bewindvoerders de laan uitsturen. 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/het-co2-compensatiebos-van-shell-brandstichting-en-ruzie-met-de-lokale-bevolking~beff949a/
https://www.groene.nl/artikel/het-klimaatbos-gaat-in-rook-op
https://www.platform-investico.nl/artikel/branden-en-boeren-bedreigen-shell-klimaatbos-in-indonesie/
https://www.platform-investico.nl/artikel/shell-klimaatbos-zucht-onder-branden-en-boeren-geannoteerd-verhaal/
https://www.platform-investico.nl/artikel/podcast-klimaatbos-van-shell-is-kwetsbare-brandhaard/
https://www.tempo.co/
https://www.narasi.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=tJ2Utsg6Uqg&feature=youtu.be
https://www.bnr.nl/player/archief/20191211172400300
https://redd-monitor.org/2019/12/12/indonesias-katingan-redd-project-sells-carbon-credits-to-shell-but-that-doesnt-mean-the-forest-is-protected-its-threatened-by-land-conflicts-fires-and-a-palm-oil-plantation/
https://spinwaves.nl/
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Dat blijkt uit het gezamenlijk onderzoek van Investico, het KRO/NCRV-programma De Monitor 
en dagblad Trouw. We ontdekken dat instellingen de wet misbruiken om gelijk te krijgen bij 
financiële conflicten, of onenigheid te beslechten over de kwaliteit van de verleende zorg. 
Hoewel de wet kwetsbare cliënten moet beschermen, gaan rechters meestal mee in het 
verzoek van de instelling. Door tijdgebrek, en omdat ze zich nauwelijks kunnen voorstellen dat 
Instellingen hun eigen belang soms zwaarder laten wegen dan dat van de familie. 
 

 
 
Op 30 november publiceerden we met alle partners (Trouw, De Monitor, De Groene 
Amsterdammer) het nieuwsverhaal. Trouw publiceerde die dag ook een verdiepingsverhaal.   
De dag daarna volgt de uitzending van De Monitor op NPO2. De Groene Amsterdammer 
publiceert op 4 december een longread over het onderzoek. Op de website van Investico 
publiceeren we het nieuws, ondersteunende documentatie, en een geannoteerde versie van 
de longread. 
 
Andere media 
Het Algemeen Dagblad en RTL Nieuws nemen ons nieuws over. Vakwebsites als Sociaal Web 
de Nationale Zorggids, HandicapNieuws en Kenniscentrum Oudervervreemding besteedden 
aandacht aan het onderzoek. 
 
Impact 
 
Minister Dekker voor rechtsbescherming vindt de resultaten van ons onderzoek ‘zorgelijk’. Hij 
gaat met de rechtspraak bespreken ‘hoe de betrokkenheid van de familie in de praktijk beter 
kan worden geborgd bij verzoeken tot aanstelling of ontslag van een wettelijk 
vertegenwoordiger. De voorbeelden die Investico noemt, worden daarbij betrokken.’ 
 
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zegt in een reactie op ons onderzoek dat 
zorginstellingen niet om ontslag van een bewindvoerder of mentor moet kunnen vragen 
wanneer er sprake is van strijd tussen ouders en de instelling.  
 

https://www.trouw.nl/binnenland/zorginstellingen-kunnen-door-wetswijziging-lastige-families-buitenspel-te-zetten~b4e2406e/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/ouders-buitenspel-gezet-door-zorginstellingen
https://www.groene.nl/artikel/kritische-ouders-wordt-toegang-tot-kinderen-ontzegd
https://www.groene.nl/artikel/kritische-ouders-wordt-toegang-tot-kinderen-ontzegd
https://www.trouw.nl/zorg/marianne-en-rob-dreigen-de-bewindvoering-over-hun-zoon-te-verliezen-ik-was-in-shock~b98e9084/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/kind-onder-bewind
https://www.groene.nl/artikel/die-man-kent-onze-zoon-helemaal-niet
https://www.platform-investico.nl/artikel/vijandige-overname-onder-bewind-in-de-zorg-geannoteerde-versie/
https://www.ad.nl/binnenland/zorginstelling-komt-met-wet-van-lastige-families-af~a935c7b5/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4939791/zorginstellingen-wet-2014-misbruiken-lastige-familieleden
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/ouders-buitenspel-gezet-door-zorginstellingen
https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/51570-zorginstelling-komt-met-wet-van-lastige-familieleden-af.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://handicapnieuws.net/content/hn-nieuws/dinsdag-3-december-2019/zorginstellingen-kunnen-door-wetwijziging-van-lastige-familieleden-afkomen_/
https://kenniscentrumoudervervreemding.nl/
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In de Tweede Kamer zijn mondeling vragen gesteld over ons onderzoek, en het onderwerp 
staat op de agenda voor een Algemeen Overleg in december. We ontvangen via mail en 
Twitter meerdere reacties van ouders en professionele mentoren die ervaringen hebben met 
dit onderwerp. 
 
 
16. November. Het strengste asielland van Europa?   
 
Het wordt zelden onderzocht, maar een objectieve vergelijking leert dat het Nederlandse 
toelatingsbeleid tot de strengste van Europa behoort. Onze lijst van ‘veilige landen’, waarnaar 
asielzoekers in beginsel worden teruggestuurd, is de langste van Europa.  Vergeleken met de 
landen om ons heen zijn we relatief terughoudend in het uitgeven van asielvergunningen. Dat 
is op woensdag 27 november de opmerkelijke uitkomst van het onderzoek van Investico 
samen met dagblad Trouw, dat diezelfde ochtend wordt opgepakt door verschillende 
radioprogramma’s, landelijke kranten, blogs en regionale media.   
 

 
 
 
Het onderzoek leidt tot een  longread  in De Groene Amsterdammer en meerdere artikelen in 
Trouw, zoals een nieuwsartikel over de lijst van veilige landen op de voorpagina en een 
achtergrondverhaal in De Verdieping. Op donderdag 28 november verschijnt een tweede 
nieuwsartikel over ‘schrijnendheidstoets’  en de beperkte toepassing daarvan, eveneens in 
Trouw. Wie de bronnen voor het onderzoek wil controleren, kan terecht bij het geannoteerde 
artikel bij Investico.  
 
Op woensdagochtend vertellen de onderzoekers in verschillende radioprogramma’s over het 
onderzoek. Eline Huisman licht de bevindingen toe bij Spraakmakers en Stand.nl van Radio1. 
Onder andere Koos Richelle, voorzitter van de Asielcommissie voor Vreemdelingenzaken, en 
Bente Becker, Tweede Kamerlid voor de VVD, reageren op de uitkomsten van het onderzoek. 
De onderzoekers zijn die ochtend daarnaast ook een uur lang te gast bij Ask Me Anything van 
BNR Radio waar luisteraars vragen kunnen stellen. 
 
Andere media berichten over de belangrijkste onderzoeksbevindingen: NRC, AD,  

https://www.groene.nl/artikel/een-schouderklopje-voor-een-afwijzing
https://www.trouw.nl/binnenland/nederland-heeft-een-van-de-strengste-asielprocedures-van-europa~bf3b10d3f/
https://www.trouw.nl/politiek/waarom-de-nederlandse-lijst-met-veilige-landen-voor-asielzoekers-wel-erg-willekeurig-is~be5ceb66/
https://www.trouw.nl/politiek/strohalm-voor-asielzoekers-in-schrijnende-situatie-lijkt-verdwenen~b8033fc4/
https://www.trouw.nl/politiek/strohalm-voor-asielzoekers-in-schrijnende-situatie-lijkt-verdwenen~b8033fc4/
https://www.platform-investico.nl/artikel/een-schouderklopje-voor-een-afwijzing-geannoteerd-verhaal/
https://www.platform-investico.nl/artikel/een-schouderklopje-voor-een-afwijzing-geannoteerd-verhaal/
https://www.nporadio1.nl/binnenland/20186-nederland-heeft-langste-lijst-veilige-landen-voor-asielzoekers
https://www.nporadio1.nl/standpunt/2019-11-27
https://www.bnr.nl/podcast/ask-me-anything/10395864/asielbeleid
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/27/nederland-heeft-binnen-eu-langste-lijst-veilige-landen-a3981794
https://www.ad.nl/binnenland/nederland-heeft-een-van-de-strengste-asielprocedures~ae8167cd/?referrer=https://www.google.com/
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RTL Nieuws, nu.nl, Metro Nieuws, Welingelichte Kringen, PZC, Linda Nieuws, Katholiek 
Dagblad de Mariabode en MSN Nieuws. De Dagelijkse Standaard stelt naar aanleiding van het 
onderzoek dat het asielbeleid juist nog lang niet streng genoeg is. Een artikel in de Leeuwarder 
Courant stipte de onderzoeksbevindingen kort aan in een stuk over de mogelijke uitzetting 
van een gezin uit Oekraïne – een land dat hier op de lijst van veilige landen staat, maar in de 
meeste andere Europese landen niet. Verder vormde het onderzoek de basis voor de Stelling 
van de Dag van Elsevier: ‘Nederlandse asielprocedure is niet streng genoeg’. Op 29 november 
vormde het onderzoek de basis voor het hoofdredactioneel commentaar van Trouw. 
 
 
 
15. November. Een (extra) bom onder het pensioenstelsel 
 
Mogelijk honderdduizenden werknemers krijgen minder pensioen dan waar ze recht op 
hebben. Soms blijkt jaren pensioengeld spoorloos verdwenen, doordat werkgevers slecht 
administreren; afhankelijk zijn van verouderde ICT-systemen, maar soms ook domweg de 
boel oplichten. Uit angst voor de beerput zwijgen de fondsen. Zij houden liever verborgen 
dat ze bovenop alle bekende pensioenproblemen, ook nog een ander structureel 
pensioenprobleem hebben. Dat is de conclusie van het Investico-onderzoek samen met 
Nieuwsuur, dat in druk verschijnt bij De Groene Amsterdammer en waarvan Investico een 
uiterst leerzame podcast maakt in de serie Speurwerk. 
 

 
 
Nieuwsuur opent de uitzending op maandag 18 november met ons gezamenlijke onderzoek. 
Tweede Kamerleden zoals Roald van der Linde (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA) reageerden 
direct in de uitzending. 
De Groene Amsterdammer publiceert onze longread en het nieuwsbericht. 
Investico publiceert het nieuws, een geannoteerde versie van de longread en 
ondersteunende documentatie. Ook maakten we een podcast waarin we in 20 minuten 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4935626/asielbeleid-nederland-veilig-land-ind-streng-europa
https://www.nu.nl/binnenland/6013734/nederlandse-asielprocedure-is-een-van-de-strengste-van-europa.html
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/11/nederland-heeft-een-van-strengste-asielprocedures
/Users/jeroentrommelen/Desktop/Investico/l.%20impact-overzichten,%20productie%20en%20planning/Welingelichte%20Kringen
https://www.pzc.nl/binnenland/nederland-heeft-een-van-de-strengste-asielprocedures~ae8167cd/?referrer=https://www.google.com/
https://www.linda.nl/nieuws/binnenland/nederland-asielprocedures-europa/
https://www.mariabode.nl/binnenland/schandalig-nederland-een-van-de-strengste-landen-voor-asielzoekers/
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/asielprocedures-in-nederland-een-van-de-strengste-van-europa/ar-BBXnYhR
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/11/asielkrantje-trouw-vindt-dat-nederland-veel-te-streng-is-voor-asielzoekers-en-lobbyt-tegen-lijst-veilige-landen/
https://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Yaroslava-Eng-idee-om-teruggestuurd-te-worden-25080901.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Yaroslava-Eng-idee-om-teruggestuurd-te-worden-25080901.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elsevierweekblad.nl/stelling/achtergrond/2019/11/723637-723637/
https://www.elsevierweekblad.nl/stelling/achtergrond/2019/11/723637-723637/
https://www.trouw.nl/opinie/haal-de-bezem-door-de-veiligelandenlijst~bdcfd11ac/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2311003-pensioenuitkering-vaak-te-hoog-of-te-laag-door-rammelend-it-systeem.html
https://www.groene.nl/artikel/gestoffeerd-en-daarna-gerold
https://www.groene.nl/artikel/20-000-rekenstappen
https://www.platform-investico.nl/artikel/nieuwe-aanslag-op-pensioenzekerheid-miljoenen-aan-premie-blijken-niet-afgedragen/
https://www.platform-investico.nl/artikel/fraude-en-slechte-administratie-bij-pensioenfondsen-geannoteerd-verhaal/
https://www.platform-investico.nl/artikel/fraude-en-slechte-administratie-bij-pensioenfondsen-geannoteerd-verhaal/#annotation-29615-9
https://www.platform-investico.nl/artikel/podcast-pensioenfondsen-lopen-premies-mis/
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uitleg en reportage duidelijk maken hoe het onderzoek is uitgevoerd, en wat de conclusies 
zijn. 
 
Andere media 
Het onderzoek verscheen dezelfde dag nog op Teletekst en werd overgenomen door het 
Algemeen Dagblad. 
 
Daarnaast besteedden vakbladen als PensioenPro en Binnenlands Bestuur aandacht aan het 
onderzoek.  
 
Het ABP, het Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw en 
pensioenuitvoerder AZL reageerden met eigen persberichten.  
 

 
Effect 
In een Algemeen Overleg stelden verschillende Kamerleden vragen over ons onderzoek. 
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat naar aanleiding daarvan in 
gesprek met de sector en met de toezichthouder over de administratieproblemen. Voor het 
einde van het jaar informeert de minister de Kamer over de maatregelen die nodig zijn. 
 
Het Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw gaat naar aanleiding 
van ons onderzoek een eigen vervolgonderzoek doen naar de kwaliteit van de administratie. 
 
 
14. Oktober. Waddenfonds: grabbelton van 600 miljoen voor politici en ondernemers 
 
Het Waddenfonds moest de ideale uitruil worden: gas voor natuur. Inmiddels is bijna 600 
miljoen euro in het Waddengebied verjubeld zonder dat de natuur er beter van is geworden, 
blijkt uit onderzoek van Investico samen met Dagblad van het Noorden, Leeuwarder 
Courant, EenVandaag en De Groene Amsterdammer. Het fonds werd een grabbelton waar 
vooral slimme ondernemers en hobbyisten van profiteerden.  
 

https://www.ad.nl/economie/it-systeem-pensioenen-rammelt-en-kan-zorgen-voor-lager-pensioen-br~a629dfa6/
https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30036537/vertrouwen-in-juiste-pensioenafrekening-is-onterecht
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/abp-we-lopen-niet-meer-achter-de-feiten-aan.11484392.lynkx
https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/abp-verbetert-administratie-door-slimmer-datagebruik.aspx
https://www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl/nieuws/2019/phj-reageert-op-nieuwsuur/
https://azl.eu/pensioenkennis/actueel/pensioenadministratie-de-media-onze-reactie
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D49061&did=2019D49061
https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30036703/koolmees-gaat-in-gesprek-met-sector-over-administratieproblemen?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=pp-dagelijks&utm_medium=email&utm_content=20191122
https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30036703/koolmees-gaat-in-gesprek-met-sector-over-administratieproblemen?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=pp-dagelijks&utm_medium=email&utm_content=20191122
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Het onderzoek leidt tot een longread in De Groene Amsterdammer op 30 oktober en een 
nieuws- en achtergrondverhaal in zowel de Leeuwarder Courant en Dagblad van het 
Noorden. Diezelfde avond toont EenVandaag een lang item (11 minuten) over het 
onderzoek, aan gevuld met eigen reportage en analyse. Bij Investico verschijnt het 
onderzoek op 30 oktober als nieuws op de website en ook als extra informatieve podcast 
van 24 minuten. Ook De Groene maakt een uitzending voor haar eigen podcast over ‘de 
grabbelton van het Waddenfonds’.  
 
Het onderzoek was de dag na publicatie, op 31 oktober, aanleiding voor het 
hoofdredactioneel commentaar van Dagblad van het Noorden met als kop: ‘Het is nog niet 
te laat voor het Waddenfonds’. Op 2 november stuurt de directeur van het Waddenfonds 
een open brief naar aanleiding van ons onderzoek die is geplaatst in Dagblad van het 
Noorden. Op 5 november schreef Dirk Vermeulen een opiniestuk in de Leeuwarder Courant. 
Ook columnist Jantien de Boer schreef op 2 november over het onderzoek. Waddenschilder 
Geurt Busser schreef op 12 november in Dagblad van het Noorden een opiniestuk dat ‘het 
roer om moet’ bij het Waddenfonds.  
 
Het onderzoek leidde tot een aantal follouw-ups bij de noordelijke kranten. Zo schreef 
Leeuwarder Courant op 31 oktober twee artikelen (hier en hier) over de politieke reacties en 
werd op 11 november een follow-up geschreven naar aanleiding van een debat in de 
Tweede Kamer.  
 

https://www.groene.nl/artikel/waddengeld-voor-een-blacklight-golfbaan
https://www.lc.nl/friesland/Waddenfonds-keerde-al-400-miljoen-uit-maar-wat-schiet-de-natuur-ermee-op-24969203.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Honderden-miljoenen-uit-het-Waddenfonds-zijn-uitgegeven-maar-kwam-dat-geld-ook-bij-de-natuur-terecht-24934921.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Honderden-miljoenen-uit-het-Waddenfonds-zijn-uitgegeven-maar-kwam-dat-geld-ook-bij-de-natuur-terecht-24934921.html
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/er-zit-800-miljoen-in-de-grabbelton-van-het-waddenfonds-en-niemand-kan-controleren-of-het-goed-wor/
https://www.platform-investico.nl/artikel/podcast-hoe-het-waddenfonds-een-grabbelton-werd/
https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-podcast/afleveringen/het-waddenfonds-als-grabbelton
https://www.dvhn.nl/Meningen/Commentaar/Commentaar-Het-is-nog-niet-te-laat-voor-het-Waddenfonds-24883278.html
https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Waddenfonds-wil-effecten-beter-meten-24980084.html
https://www.lc.nl/opinie/Commentaar-Geld-zoekt-project-24991550.html
https://www.lc.nl/opinie/Jantien-Leuke-dingen-24979535.html
https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Het-roer-moet-om-op-de-Wadden-25005198.html
https://www.lc.nl/friesland/Statenfracties-vragen-om-snelle-evaluatie-balans-Waddenfonds-24976889.html
https://www.lc.nl/friesland/Gebruik-rest-Waddenfondsgeld-puur-voor-natuur-dat-helpt-ook-tegen-stikstofcrisis-24977026.html
https://www.lc.nl/friesland/ameland/Tweede-Kamer-kritisch-op-uitgaven-Waddenfonds-aan-lokale-hobbyprojectjes-25015993.html
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Media 
Het nieuws is op 30 oktober breed overgenomen. De NOS maakte een nieuwsbericht en het 
nieuws verscheen het op 101 Teletekst. Ook Radio1 nam het nieuws over in onder meer het 
nieuwsbulletin van 17.30 uur. NRC-Handelsblad neemt het verhaal over, net als ander media 
waaronder het AD, NU.nl, en Geenstijl.  
 
Politiek 
Politiek maakte het veel los. De dag na publicatie, op 31 oktober, hebben Partij voor de 
Dieren en GroenLinks Kamervragen gesteld naar aanleiding van ons onderzoek over het 
Waddenfonds. Kort hierna heeft D66 nog aanvullende Kamervragen gesteld.  
 
Vervolgens heeft de Partij voor de Dieren op 11 november een motie ingediend om ‘zo snel 
mogelijk een tussentijdse evaluatie door een onafhankelijke partij te organiseren’. Ook 
diende de partij diezelfde dag een motie in om het resterende bedrag te oormerken voor 
natuurbescherming- en/of natuurhersteldoelstellingen.  
 
Ook D66 heeft  op 11 november een motie ingediend om ‘de betrokken partijen tot striktere 
afspraken te komen over het besteden van het resterende geld in het Waddenfonds, waarbij 
het oorspronkelijke doel ervan, het versterken van de natuurwaarden in het Waddengebied, 
het uitgangspunt moet zijn voor de bestedingen’.  
 
Tijdens een debat in de Tweede Kamer over Holwerd aan Zee, een van de projecten van het 
Waddenfonds, waren Kamerleden zeer kritisch op het functioneren van het fonds naar 
aanleiding van het onderzoek. Zo noemde PvdA-Kamerlid William Moorlag het fonds ‘een 
hobbyproject voor enkele provinciaal bestuurders’ en D66’er Rutger Schonis noemde de 
besteding van het geld ‘verbijsterend’.  
 
Naar aanleiding van de politieke discussie hebben ministers Carola Schouten en Cora van 
Nieuwenhuizen beloofd de uitgaven van het Waddenfonds in kaart te brengen. De 
ingediende moties zijn aangehouden tot de ministeries hun conclusies over de bestedingen 
van het geld naar buiten brengen.  
 

https://nos.nl/artikel/2308331-waddenfonds-met-800-miljoen-subsidie-is-grabbelton.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/30/waddenfonds-verspeelde-honderden-miljoenen-euros-a3978599
https://www.ad.nl/friesland/waddenfonds-keerde-al-400-miljoen-uit-maar-wat-schiet-de-natuur-ermee-op-br~a00a1d00/
https://www.nu.nl/binnenland/6007766/waddenfonds-verspeelde-honderden-miljoenen-aan-willekeurige-projecten.html
https://www.geenstijl.nl/5150313/excuses-voor-subsidievrije-woordgrap/#more
https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-wassenberg-over-het-bericht-dat-600-miljoen-euro-uit-het-waddenfonds-is-uitgegeven-zonder-dat-de-natuur-erop-vooruit-is-gegaan
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z21199&did=2019D44205
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z21747&did=2019D45235
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z21746&did=2019D45234
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z21743&did=2019D45232
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Ook provinciaal maakten partijen zich boos over de bestedingen van het Waddenfondsgeld. 
In Friesland hebben PvdA, GroenLinks, Forum voor Democratie en CDA gevraagd eerder dan 
gepland een evaluatie van de toekenning van subsidies door het Waddenfonds te houden. In 
de Friese Staten hebben het FNP en SP gevraagd om op het Waddenfonds een 
onafhankelijke commissie te zetten.  
 
 
 
13. Oktober. Hoe gamen ongereguleerd gokken werd. 
De opmars van jonge gameverslaafden in de afkickkliniek. 
 

Nederlandse verslavingsklinieken worden overstroomd door nieuwe en opmerkelijk jonge 
klanten, vanaf 12 jaar oud.. Dat komt doordat games steeds vaker gratis zijn en bewust 
verslavender worden gemaakt met trucs en technieken uit de gokwereld, ontdekken de 
Investico-verslaggevers in samenwerking met Nieuwsuur, mede voor De Groene 
Amsterdammer. 
 

 
 
 

Het onderzoek mondt uit in een uitzending op Nieuwsuur. Die avond besteedt ook het 
Jeugdjournaal en Radio 1 aandacht aan onze bevindingen. Met name op de sociale media 
van het jeugdjournaal is er veel respons, de instagram-post over gameverslaving kreeg meer 
dan 2.5 duizend likes van Jeugdjournaal-volgers. Investico publiceerde het nieuws op de 
eigen site.  
 
De longread verschijnt in De Groene Amsterdammer , die zaterdag wordt het weekblad óók  
meegestuurd met NRC-Handelsblad, waarmee de oplage van die editie op 200.000 
exemplaren kwam. De Groene Amsterdammer maakt tevens een online special waar 
journalist Emiel Woutersen de inhoud van het onderzoek toelicht. 
 
Het verhaal zit in middagshow van Blendle Audio op donderdag 9 oktober en is een van de 
twaalf best gelezen stukken op Blendle van die week. Ook het tijdschrift Linda en LEF 
magazine besteden andacht aan het nieuws. Politiek is er direct respons: CU-Kamerlid Anne 
Kuik stelde donderdag Kamervragen aan Staatssecretaris Blokhuis.  
 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2305281-verbied-verslavende-games-voor-minderjarigen.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2305258-steeds-meer-jongeren-zijn-verslaafd-aan-gamen.html?ext=html
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co
https://www.platform-investico.nl/artikel/12-jarige-gameverslaafden-melden-zich-bij-verslavingskliniek/
https://www.groene.nl/artikel/niet-douchen-niet-eten-spelen
https://www.facebook.com/190231243842/videos/519756462135373/?eid=ARAUuRYHL2qm6fdz7fF7j1wVQBBLhfakdsigNVkyJ24XY56BilvsVgUcgScsTOiXShhywZd0OzSrsaVZ
https://www.linda.nl/nieuws/verslavende-games-verboden-minderjarigen/
https://www.lef-magazine.nl/nieuws/actueleverslavingsnieuws/18375
https://www.lef-magazine.nl/nieuws/actueleverslavingsnieuws/18375
https://twitter.com/AnneKuik/status/1182205580720705536
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Op zaterdag publiceert Nieuwsuur de interactieve digitale productie waarin kijkers  op nos.nl 
in een game-omgeving door het onderzoek worden geleid door Jeroen Wollaers. Tevens 
reageert staatssecretaris Blokhuis nu met de oproep aan gamebedrijven om verslavende 
elementen uit hun games te halen. Een eerste stap naar regulatie zoals in België wellicht. 
Schooltv informeert hun lezers over gameverslaving en plaatst de special op hun website. 
 
Het onderzoek heeft impact op de online game gemeenschap, die zich overigens deels 
verzet tegen de conclusies of deze bagatelliseert.  Een opmerkelijke discussie ontstaat op 
Reddit, een forum waar een groot gedeelte van de ‘game community’ zich ophoudt: 
https://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/df29uj/gameverslaving_is_een_steed
s_groter_probleem/  
 
Veel gamers en (ex-)gameverslaafden vertellen daar dat ze zich herkennen in het beeld dat 
in de long read van De Groene wordt geschetst: 

 

“Heel goed verwoordt. Kan me volledig terugvinden in het "18 van de 24 uur" gamen ja, was toen 
ook een manier om "nergens aan te denken". Nu echter heel sociale gast dus de games hebben mij 
meer geholpen dan in de weg gezeten.” 
 “Precies zoals het bij mij was, als ik geen toegang had tot games hadden ze me waarschijnlijk 
geclassificeerd als boekverslaafde ofzo. Het was puur wat voor afleiding kon zorgen, wat het was 
boeide niet.” 

“Dit is ook wat ik bij een aantal mensen om mij heen zie en heb zien gebeuren. Daar spelen 

onderliggende problemen en de uitweg is overmatig gamen/streamen etc. Vaak vinden ze daar wel 
hun 'escape' maar de echte problemen worden niet opgelost.” 

 
 
 
12. September. Het boek ‘Uitgebuit’ 

Debatcentrum Spui25 in Amsterdam puilde maandagavond 30 september uit op de 
bijeenkomst over uitbuiting en arbeidsonzekerheid in Nederland waarop het Investico-
boek Uitgebuit - het verhaal van de Nederlandse werkvloer werd gepresenteerd. Minister 
Koolmees van Sociale Zaken liet via zijn woordvoerder weten de bijeenkomst ‘vanwege 
agenda-technische redenen’ niet te kunnen bijwonen. De bijeenkomst werd gelivestreamd. 
Het verslag van de avond staat hier.  

 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2305793-staatssecretaris-blokhuis-wil-af-van-verslavende-elementen-in-games.html
https://schooltv.nl/link/het-nieuwe-gamen/
https://control-online.nl/gamesindustrie/2019/10/10/opinie-•-nieuwsuur-werkt-gameverslaving-in-de-hand/
https://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/df29uj/gameverslaving_is_een_steeds_groter_probleem/
https://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/df29uj/gameverslaving_is_een_steeds_groter_probleem/
https://nl-nl.facebook.com/spui25/videos/2441161029492860/
https://www.platform-investico.nl/artikel/investico-presenteert-boek-over-uitbuiting-op-de-werkvloer/
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‘Uitgebuit’ verschijnt bij uitgeverij Atlas Contact en beschrijft verhalen over uitbuiting en 
vergaande verflexing op de Nederlandse werkvloer, gebaseerd op Investico-onderzoeken in 
de afgelopen twee jaar, in samenwerking met of gepubliceerd door Nieuwsuur, Argos-Radio 
en De Groene Amsterdammer.  

Impact 

Eindredacteur Emiel Woutersen wordt geinterviewd voor Radio1 en in het Algemeen 
Dagblad.  Opmerkelijk positieve recensie svan het boek verschijnen in het Financieele 
Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. De weblog Duurzaam Nieuws noemt het boek een 
‘eye opener’.  De Wetenschahppelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) refereert aan 
het boek in haar studie over veranderende arbeidsverhoudingen. In De Groene 
Amsterdammer verschijnt een beschouwing over het boek en ook de podcast van Investico 
besteedt er aandacht aan.  

 

 
11. juli. De hardnekkige isoleercel.  
 
Instellingen voor psychiatrische zorg slagen er niet in de isoleercel uit te bannen. Het doel 
om uiterlijk 1 januari 2020 ‘separeervrij’ te zijn, wordt door geen van hen gehaald. In een 
kwart van de klinieken steeg de afgelopen jaren zelfs het aantal uren dat psychiatrisch 
patiënten gedwongen werden opgesloten. En overal duikt de potige ‘zorgbeveiliger’ op, die 
agressie moet tegengaan en het personeelstekort moet opvangen, maar zelf nauwelijks of 
niet is opgeleid in psychiatrische problematiek. 
 
Dat blijkt uit het Investico-onderzoek voor Trouw en de Groene Amsterdammer, dat in juni 
door vrijwel alle relevante media wordt overgenomen en leidt tot heftige maatschappelijke 
discussie en Kamervragen. 
 

 
 
 

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/514056-ook-in-nederland-worden-mensen-uitgebuit
https://www.ad.nl/ad-werkt/voor-uitgebuite-fabriekswerkers-hoef-je-niet-naar-bangladesh-hier-heb-je-ze-ook~a3e2f691/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/ad-werkt/voor-uitgebuite-fabriekswerkers-hoef-je-niet-naar-bangladesh-hier-heb-je-ze-ook~a3e2f691/?referrer=https://www.google.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf09fdtprpAhUhMewKHfMKBREQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ffd.nl%2Ffutures%2F1317922%2Fmoderne-slavernij-onder-onze-neus&usg=AOvVaw1TRwb3kKwOC9ylTWGZWPiH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf09fdtprpAhUhMewKHfMKBREQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ffd.nl%2Ffutures%2F1317922%2Fmoderne-slavernij-onder-onze-neus&usg=AOvVaw1TRwb3kKwOC9ylTWGZWPiH
https://www.rd.nl/vandaag/economie/werken-voor-een-hongerloontje-gebeurt-ook-in-nederland-1.1596773
https://www.duurzaamnieuws.nl/uitgebuit-over-werkende-armen/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=2ahUKEwjf09fdtprpAhUhMewKHfMKBREQFjASegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.wrr.nl%2Fbinaries%2Fwrr%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F01%2F15%2Fhet-betere-werk%2FR102-Het-betere-werk-de-nieuwe-maatschappelijke-opdracht.pdf&usg=AOvVaw3talyShvof_KE1_rUk_FGs
https://www.groene.nl/artikel/uitgehold
https://www.platform-investico.nl/artikel/podcast-uitbuiting-op-de-arbeidsmarkt/
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Impact: Het bericht dat de ggz-instellingen er niet in slagen om niet meer te separeren, is 
voorpaginanieuws bij dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer. Tot dan toe wordt 
algemeen aangenomen dat het isoleren van psychiatrische patiënten op zijn retour is. Ook 
het tweede deel over de opkomst van de zorgbeveiliger haalt het nieuws; zoals in het NOS-
journaal. Er ontstaat heftige discussie op sociale media en andere platforms en er worden 
vervolgverhalen, ingezonden brieven en opiniestukken gepubliceerd. 
 
In een reactie onderschrijft GGZ Nederland de belangrijkste conclusies van ons onderzoek. 
De patiëntenvereniging reageert met een oproep om het manifest waarin separeren taboe 
werd verklaard, beter na gaan naleven. Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) stelt 
Kamervragen aan staatssecretaris Blokhuis. Twee maanden na de publicatie komt de 
Volkskrant met een eigen onderzoek naar separeren in de gesloten jeugdzorg, waar 
dezelfde, hardnekkige trend naar isoleren blijkt te bestaan. Het tijdschrift Sociale 
Vraagstukken neemt de Investico-publicatie als aanleiding voor een eigen zoektocht naar de 
oorzaak van het probleem. 
 
Partners: Investico, Groene Amsterdammer, Trouw 
 
Publicatie bij de partners:  
Investico: https://www.platform-investico.nl/artikel/ggz-instellingen-isoleercel-afschaffen-
lukt-toch-niet/ 
 
Groene Amsterdammer: 
artikel 
https://www.groene.nl/artikel/van-commando-tot-uitsmijter 
 
podcast: 
https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-podcast/afleveringen/de-
zorgbeveiliger-van-commando-tot-uitsmijter 
 
Trouw: 
nieuws:  
https://www.trouw.nl/zorg/het-afschaffen-van-de-isoleercel-mislukt~be5e517d/ 
https://www.trouw.nl/zorg/de-ggz-doet-vaker-beroep-op-zorgbeveiligers~bd6c7ba73/ 
 
verdieping: 
https://www.trouw.nl/zorg/waarom-ggz-instellingen-niet-van-de-isoleercel-
afkomen~b5356c7b/ 
https://www.trouw.nl/zorg/de-zorgbeveiliger-hoort-er-in-de-psychiatrie-inmiddels-
helemaal-bij~be94ea78/ 
 
Hoofdredactioneel commentaar over de zorgbeveiliger: 
https://www.trouw.nl/opinie/de-rol-van-de-ggz-beveiliger-is-nog-te-onduidelijk~b0181512/ 
 
 

https://www.platform-investico.nl/artikel/ggz-instellingen-isoleercel-afschaffen-lukt-toch-niet/
https://www.platform-investico.nl/artikel/ggz-instellingen-isoleercel-afschaffen-lukt-toch-niet/
https://www.groene.nl/artikel/van-commando-tot-uitsmijter
https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-podcast/afleveringen/de-zorgbeveiliger-van-commando-tot-uitsmijter
https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-podcast/afleveringen/de-zorgbeveiliger-van-commando-tot-uitsmijter
https://www.trouw.nl/zorg/het-afschaffen-van-de-isoleercel-mislukt~be5e517d/
https://www.trouw.nl/zorg/de-ggz-doet-vaker-beroep-op-zorgbeveiligers~bd6c7ba73/
https://www.trouw.nl/zorg/waarom-ggz-instellingen-niet-van-de-isoleercel-afkomen~b5356c7b/
https://www.trouw.nl/zorg/waarom-ggz-instellingen-niet-van-de-isoleercel-afkomen~b5356c7b/
https://www.trouw.nl/zorg/de-zorgbeveiliger-hoort-er-in-de-psychiatrie-inmiddels-helemaal-bij~be94ea78/
https://www.trouw.nl/zorg/de-zorgbeveiliger-hoort-er-in-de-psychiatrie-inmiddels-helemaal-bij~be94ea78/
https://www.trouw.nl/opinie/de-rol-van-de-ggz-beveiliger-is-nog-te-onduidelijk~b0181512/
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Onze verhalen over separeren en zorgbeveiligers zijn onderdeel van een drieluik over 
separeren. Trouw-redacteur Rianne van Oostrom maakte het derde deel van het drieluik: 
https://www.trouw.nl/zorg/zo-beleven-psychiatrische-patienten-de-separeer~b99261fd/ 
 
De Trouw-podcast hierover: 
https://omny.fm/shows/trouw/de-isoleercelmonologen-1 
 
Opiniestuk van directeur Behandelzaken van GGZ Breburg nav onze publicatie: 
https://www.trouw.nl/opinie/de-ggz-kan-wel-zonder-separeercel~b59c2e22/ 
 
Follow-up: 
https://www.trouw.nl/zorg/patienten-instellingen-moeten-harder-hun-best-doen-om-de-
isoleercel-te-sluiten~b522363ab/ 
 
 
Andere media: 
'Sociale Vraagstukken': 
https://www.socialevraagstukken.nl/ggz-separeert-niet-minder-maar-meer-minister-doe-er-
wat-aan-2/ 
RTL Nieuws: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4798641/gebruik-
isoleercel-gegroeid-bij-kwart-ggz-instellingen 
NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/31/ggz-instellingen-komen-moeilijk-van-
isoleercel-af-a3968709 
De Volkskrant: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aantal-opsluitingen-in-ggz-isoleercellen-
moest-omlaag-maar-stijgt-in-sommige-instellingen-juist~b8519ba7/ 
Volkskrant, twee maanden later eigen onderzoek naar speraren in Jeugdzorg: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kinderen-in-de-gesloten-jeugdzorg-te-vaak-
opgesloten~bed25fab/ 
Zembla: 
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/waarom-de-ggz-maar-niet-van-de-isoleercel-afkomt 
Nu.nl: 
https://www.nu.nl/binnenland/5972572/bij-kwart-ggz-instellingen-brachten-patienten-
meer-tijd-in-isoleercel-door.html 
Hart van Nederland: 

https://www.trouw.nl/zorg/zo-beleven-psychiatrische-patienten-de-separeer~b99261fd/
https://omny.fm/shows/trouw/de-isoleercelmonologen-1
https://www.trouw.nl/opinie/de-ggz-kan-wel-zonder-separeercel~b59c2e22/
https://www.trouw.nl/zorg/patienten-instellingen-moeten-harder-hun-best-doen-om-de-isoleercel-te-sluiten~b522363ab/
https://www.trouw.nl/zorg/patienten-instellingen-moeten-harder-hun-best-doen-om-de-isoleercel-te-sluiten~b522363ab/
https://www.socialevraagstukken.nl/ggz-separeert-niet-minder-maar-meer-minister-doe-er-wat-aan-2/
https://www.socialevraagstukken.nl/ggz-separeert-niet-minder-maar-meer-minister-doe-er-wat-aan-2/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4798641/gebruik-isoleercel-gegroeid-bij-kwart-ggz-instellingen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4798641/gebruik-isoleercel-gegroeid-bij-kwart-ggz-instellingen
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/31/ggz-instellingen-komen-moeilijk-van-isoleercel-af-a3968709
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/31/ggz-instellingen-komen-moeilijk-van-isoleercel-af-a3968709
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aantal-opsluitingen-in-ggz-isoleercellen-moest-omlaag-maar-stijgt-in-sommige-instellingen-juist~b8519ba7/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aantal-opsluitingen-in-ggz-isoleercellen-moest-omlaag-maar-stijgt-in-sommige-instellingen-juist~b8519ba7/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kinderen-in-de-gesloten-jeugdzorg-te-vaak-opgesloten~bed25fab/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kinderen-in-de-gesloten-jeugdzorg-te-vaak-opgesloten~bed25fab/
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/waarom-de-ggz-maar-niet-van-de-isoleercel-afkomt
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/waarom-de-ggz-maar-niet-van-de-isoleercel-afkomt
https://www.nu.nl/binnenland/5972572/bij-kwart-ggz-instellingen-brachten-patienten-meer-tijd-in-isoleercel-door.html
https://www.nu.nl/binnenland/5972572/bij-kwart-ggz-instellingen-brachten-patienten-meer-tijd-in-isoleercel-door.html
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https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/gebruik-isoleercel-gegroeid-bij-kwart-ggz/ 
BNR:  
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10385552/ggz-blijft-gebruikmaken-van-isoleercel 
Dagblad van het Noorden: 
https://www.dvhn.nl/binnenland/Gebruik-isoleercel-gegroeid-bij-kwart-ggz-24695896.html 
Noord-Hollands Dagblad: 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190731_17732562/de-separeercel-is-nog-
geen-museumstuk-uit-de-psychiatrie?utm_source=google&utm_medium=organic 
Ons Almere: 
https://onsalmere.nl/artikel/2019/07/31/ggz-instellingen-isoleren-in-2017-langer-patienten-
ten-opzichte-van-2014 
 
Kamervragen: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15556.html 
 
Vakmedia: 
Reactie GGZ Nederland: 
https://www.ggznederland.nl/actueel/resultaten-van-het-dolhuys-manifest 
Medisch Contact:  
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/separatie-in-de-ggz-
minder-afgenomen-dan-beloofd.htm 
Skipr (nieuws over zorg): 
https://www.skipr.nl/actueel/id39303-steeds-meer-ggz-klinieken-zetten-zorgbeveiligers-
in.html 
https://www.skipr.nl/actueel/id39291-gebruik-isoleercel-toegenomen-bij-kwart-ggz.html 
https://www.skipr.nl/actueel/id39360-kamervragen-over-zorgbeveiligers-en-separatie-in-
de-ggz.html 
https://www.skipr.nl/actueel/id39313-gebruik-isoleercellen-wel-gedaald.html 
Reactie patientenvereniging Ypsilon: 
https://www.ypsilon.org/nieuws/01-08-2019/19701919/Separeren-uitbannen-niet-gelukt 
Voorbeeld van inhoudelijke discussie op Twitter: 
https://twitter.com/RemkevStaveren/status/1156813089209294848 
Publicatie wordt behandeld bij congres ‘Veilige Zorg’ 17 oktober 2019 in Nieuwspoort 
https://veiligezorg.com/tga-stakeholder-event/ 
 
 
10. juli. De moord op de MER 

De afgelopen tien jaar heeft de overheid de milieuwetgeving stilletjes afgebroken, waardoor 
vergunningen voor onder meer stallen, fabrieken en energiecentrales nu worden verstrekt 
zonder dat duidelijk is wat de milieueffecten zijn. Zo kon bijvoorbeeld het stikstofprobleem 
doorsluimeren. De voorheen invloedrijke Milieu Effect Rapportage (MER) werd grotendeels, 
zonder waarneembaar tegengeluid, ontmanteld. Zo blijkt uit een opmerkelijk onderzoek van 
Investico voor regionaal dagblad Tubantia en De Groene Amsterdammer.  

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/gebruik-isoleercel-gegroeid-bij-kwart-ggz/
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10385552/ggz-blijft-gebruikmaken-van-isoleercel
https://www.dvhn.nl/binnenland/Gebruik-isoleercel-gegroeid-bij-kwart-ggz-24695896.html
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190731_17732562/de-separeercel-is-nog-geen-museumstuk-uit-de-psychiatrie?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190731_17732562/de-separeercel-is-nog-geen-museumstuk-uit-de-psychiatrie?utm_source=google&utm_medium=organic
https://onsalmere.nl/artikel/2019/07/31/ggz-instellingen-isoleren-in-2017-langer-patienten-ten-opzichte-van-2014
https://onsalmere.nl/artikel/2019/07/31/ggz-instellingen-isoleren-in-2017-langer-patienten-ten-opzichte-van-2014
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15556.html
https://www.ggznederland.nl/actueel/resultaten-van-het-dolhuys-manifest
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/separatie-in-de-ggz-minder-afgenomen-dan-beloofd.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/separatie-in-de-ggz-minder-afgenomen-dan-beloofd.htm
https://www.skipr.nl/actueel/id39303-steeds-meer-ggz-klinieken-zetten-zorgbeveiligers-in.html
https://www.skipr.nl/actueel/id39303-steeds-meer-ggz-klinieken-zetten-zorgbeveiligers-in.html
https://www.skipr.nl/actueel/id39291-gebruik-isoleercel-toegenomen-bij-kwart-ggz.html
https://www.skipr.nl/actueel/id39360-kamervragen-over-zorgbeveiligers-en-separatie-in-de-ggz.html
https://www.skipr.nl/actueel/id39360-kamervragen-over-zorgbeveiligers-en-separatie-in-de-ggz.html
https://www.skipr.nl/actueel/id39313-gebruik-isoleercellen-wel-gedaald.html
https://www.ypsilon.org/nieuws/01-08-2019/19701919/Separeren-uitbannen-niet-gelukt
https://twitter.com/RemkevStaveren/status/1156813089209294848
https://veiligezorg.com/tga-stakeholder-event/


 25 

 

Impact: Veel regionale kranten nemen het onderzoek over, wat ook het nadrukkelijk doel 
was van Investico omdat veel nu achterwege gelaten milieuonderzoek de regio betreft. Om 
dezelfde reden is het onderzoek gedaan in samenwerking met de Twentse krant Tubantia. In 
Zeeland neemt PZC het stuk als aanleiding om eigen regionale voorbeelden te zoeken. Veel 
regionale Persgroep-titels nemen het Tubantia-stuk over. Maar ook NRC en Trouw besteden 
er aandacht aan. Binnen de milieubeweging blijft relatief stil, wellicht omdat de organisaties 
zelf de alarmklok hadden moeten luiden, maar daar om diverse redenen niet toe in staat zijn 
geweest. Experts zeggen de situatie niettemin volledig te herkennen: 

 



 26 

Opvallend: In een persbericht in reactie op ons onderzoek zegt de Commissie MER, de 
organisatie die we in onze artikelen flink bekritiseren, dat het de bevindingen herkent: 
https://commissiemer.nl/actueel/nieuws/reactie-commissie-mer-onderzoek-investico  

Bij de mediapartners: 

Tubantia: https://www.tubantia.nl/regio/milieutoets-steeds-vaker-omzeild-in-
overijssel~aa9c05d5/ https://www.tubantia.nl/achterhoek/milieu-steeds-meer-
aangewezen-op-bescherming-van-burgers- wat-is-er-gebeurd-met-de-mer~ae5f11d4/  

De Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/normen-versoepelen-
stankoverlast-slikken  

Investico nieuwsbericht: https://www.platform-investico.nl/artikel/moord-op-de-mer/ 
https://www.groene.nl/artikel/overheid-draait-verplichte-milieustudie-stilletjes-de-nek-om  

We publiceren een geannoteerde versie van het verhaal, zodat onderzoekers, collega- 
journalisten en anderen ons bronmateriaal kunnen raadplegen: https://www.platform-
investico.nl/artikel/normen-versoepelen-stankoverlast-slikken/  

 

Landelijke media: 
NRC – https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/25/minder-onderzoek-naar-gevolgen-milieu-bij-
grote- bouwprojecten-a3968171  

Trouw – https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/bouwprojecten-worden-minder-vaak-
en- minder-grondig-getoetst-op-risico-s-voor-het-milieu~b7b67312/  

https://www.platform-investico.nl/artikel/normen-versoepelen-stankoverlast-slikken/
https://www.platform-investico.nl/artikel/normen-versoepelen-stankoverlast-slikken/
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Joop – https://joop.bnnvara.nl/nieuws/hoe-de-rijksoverheid-milieubescherming-
stelselmatig- afbreekt  

Het onderzoek wordt ook genoemd in een blog op Sargasso over state-corporate crime: 
https://sargasso.nl/klimaatcriminelen-2-overheden/  

Academici, milieujuristen en lokale politici delen het onderzoek en bevestigen dat zij de 
problemen uit hun eigen praktijk herkennen 

 

Regionale media: 

PZC doet eigen onderzoek naar de situatie in Zeeland: https://www.pzc.nl/zeeuws-
nieuws/milieutoets-blijft-in-zeeland-steeds-vaker-achterwege~ac7acd17/ 

 

De Stentor: https://www.destentor.nl/achterhoek/milieu-steeds-meer-aangewezen-op-
bescherming-van-burgers-wat-is-er-gebeurd-met-de-mer~ae5f11d4/ 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/milieutoets-blijft-in-zeeland-steeds-vaker-achterwege~ac7acd17/
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/milieutoets-blijft-in-zeeland-steeds-vaker-achterwege~ac7acd17/
https://www.destentor.nl/achterhoek/milieu-steeds-meer-aangewezen-op-bescherming-van-burgers-wat-is-er-gebeurd-met-de-mer~ae5f11d4/
https://www.destentor.nl/achterhoek/milieu-steeds-meer-aangewezen-op-bescherming-van-burgers-wat-is-er-gebeurd-met-de-mer~ae5f11d4/
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9. juli. Wordt Brabant ondermijnd? 
 

Tien jaar strijd tegen ondermijnende criminaliteit in Brabant heeft geen meetbaar resultaat 

opgeleverd. Criminele infrastructuren zijn intact, vermogende topcriminelen zijn buiten 

schootsafstand van justitie en de drugsindustrie blijft groeien. Dat concludeert Investico, dat 

samen met de Brabantse Onderzoeksredactie, een samenwerking van het Brabants Dagblad, 

BN de Stem en het Eindhovens Dagblad mede voor De Groene Amsterdammer onderzoek 

heeft gedaan naar de bestrijding van de Brabantse onderwereld. Het afgelopen half jaar 

werden daarvoor gesprekken gevoerd met meer dan honderd politiemensen, bestuurders, 

ambtenaren, politici, wetenschappers, belastingmensen, justitiemedewerkers, advocaten en 

criminelen.  

 

Investico neemt vanaf het begin actief deel aan het onderzoek, en fungeert (via Thomas 

Muntz) ook als consultant voor de overdracht van kennis in het opzetten van een 

omvangrijke onderzoeksproject en het bewaken van de kwaliteit daarvan. Halverwege 

brengt Investico ook een expert in (Anouk Kootstra) voor het verzamelen van cijfers, 

opzetten van enquêtes en uitvragen van gegevens bij overheden.  

 

 
 

In dit project werken de twee Investico-redacteuren samen met vijf verslaggevers van de 

Brabantse dagbladen. De drie kranten publiceren op 29 juli een gezamenlijke bijlage, met 

acht verhalen over de ondermijning van Brabant.  

 

De artikelen zijn te vinden in dit dossier: https://www.bd.nl/dossier/~ddd5dc6df-6a40-491b-

9955-658c15142e83. Op dezelfde dag verschijnt ook het nieuwsbericht op de website van 

De Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/vermogende-topcriminelen-

https://www.bd.nl/dossier/~ddd5dc6df-6a40-491b-9955-658c15142e83
https://www.bd.nl/dossier/~ddd5dc6df-6a40-491b-9955-658c15142e83
https://www.groene.nl/artikel/vermogende-topcriminelen-onkwetsbaar-misdaadstructuur-intact
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onkwetsbaar-misdaadstructuur-intact. Op 3 juli publiceert De Groene Amsterdammer het 

volledige onderzoeksartikel: https://www.groene.nl/artikel/de-getatoeeerde-arm-uit-het-

raampje-van-de-maserati.  

 

De Brabantse Onderzoeksredactie publiceert op 6 juli nog twee verhalen over de 

bevindingen van het eigen onderzoek naar de toepassing van het bestuursrecht in de aanpak 

van de Brabantse drugscriminelen: https://www.bd.nl/dossier-ondermijning/hoe-hard-een-

crimineel-wordt-aangepakt-hangt-af-van-de-strijdvaarenshy-digenshy-heid-van-de-

burgemeesenshy-ter~a7f9ddc5/ en https://www.bd.nl/dossier-ondermijning/crimineel-is-in-

de-ene-brabantse-gemeente-beter-af-dan-in-de-andere~adf5b114/. 

 

Auteurs Anouk Kootstra en Thomas Muntz van Investico worden geïnterviewd voor de 

podcast van De Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-

amsterdammer-podcast/afleveringen/ondermijnende-criminaliteit-in-noord-brabant, en 

voor Investico’s eigen podcast, Speurwerk: https://www.platform-

investico.nl/artikel/podcast-de-ondermijning-van-brabant/. Ook de Brabantse 

Onderzoeksredactie maakte een eigen podcast: 

https://omny.fm/shows/brabant/ondermijning-in-brabant-we-slaan-wel-een-deuk-in-e. 

 

De artikelen leiden tot een aantal opiniestukken in het FD: 

https://fd.nl/opinie/1307275/aanpak-schaduweconomie-vraagt-om-grotere-investering-in-

politie-organisatie en het Brabants Dagblad: https://www.bd.nl/opinie/de-keerzijde-van-de-

democratie~a4386cbf/.  

 

Het interview met minister Grapperhaus wordt overgenomen door het AD: 

https://www.ad.nl/dossier-weekend/grapperhaus-over-aanpak-drugscriminelen-stop-met-

pillen-slikken-op-festivals~a7b6e161/ en  ook het Parool neemt de conclusies van het 

interview over: https://www.parool.nl/nederland/grapperhaus-stop-met-pillen-slikken-op-

festivals~b7b6e161/   

 

Tevens leidt het tot kritisch respons, zoals in Vice: 

https://www.vice.com/nl/article/bj9kb4/de-minister-van-justitie-denkt-dat-de-persvrijheid-

verdwijnt-als-drugs-legaal-worden en op deze cannabis-website 

https://www.cnnbs.nl/grapperhaus-nuttige-idioot-voor-drugskartels/.  

 

Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven, onderstreept de belangrijkste conclusie 

van het onderzoeksteam, en stelt dat er een parlementaire enquête moet komen naar de 

falende aanpak: https://www.bd.nl/brabant/oud-burgemeester-van-gijzel-wil-enquete-over-

falende-aanpak-georganiseerde-misdaad~aeff966c/ 

 

In het Europees Parlement worden vragen gesteld:  

https://www.groene.nl/artikel/vermogende-topcriminelen-onkwetsbaar-misdaadstructuur-intact
https://www.groene.nl/artikel/de-getatoeeerde-arm-uit-het-raampje-van-de-maserati
https://www.groene.nl/artikel/de-getatoeeerde-arm-uit-het-raampje-van-de-maserati
https://www.bd.nl/dossier-ondermijning/hoe-hard-een-crimineel-wordt-aangepakt-hangt-af-van-de-strijdvaarenshy-digenshy-heid-van-de-burgemeesenshy-ter~a7f9ddc5/
https://www.bd.nl/dossier-ondermijning/hoe-hard-een-crimineel-wordt-aangepakt-hangt-af-van-de-strijdvaarenshy-digenshy-heid-van-de-burgemeesenshy-ter~a7f9ddc5/
https://www.bd.nl/dossier-ondermijning/hoe-hard-een-crimineel-wordt-aangepakt-hangt-af-van-de-strijdvaarenshy-digenshy-heid-van-de-burgemeesenshy-ter~a7f9ddc5/
https://www.bd.nl/dossier-ondermijning/crimineel-is-in-de-ene-brabantse-gemeente-beter-af-dan-in-de-andere~adf5b114/
https://www.bd.nl/dossier-ondermijning/crimineel-is-in-de-ene-brabantse-gemeente-beter-af-dan-in-de-andere~adf5b114/
https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-podcast/afleveringen/ondermijnende-criminaliteit-in-noord-brabant
https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-podcast/afleveringen/ondermijnende-criminaliteit-in-noord-brabant
https://www.platform-investico.nl/artikel/podcast-de-ondermijning-van-brabant/
https://www.platform-investico.nl/artikel/podcast-de-ondermijning-van-brabant/
https://omny.fm/shows/brabant/ondermijning-in-brabant-we-slaan-wel-een-deuk-in-e
https://fd.nl/opinie/1307275/aanpak-schaduweconomie-vraagt-om-grotere-investering-in-politie-organisatie
https://fd.nl/opinie/1307275/aanpak-schaduweconomie-vraagt-om-grotere-investering-in-politie-organisatie
https://www.bd.nl/opinie/de-keerzijde-van-de-democratie~a4386cbf/
https://www.bd.nl/opinie/de-keerzijde-van-de-democratie~a4386cbf/
https://www.ad.nl/dossier-weekend/grapperhaus-over-aanpak-drugscriminelen-stop-met-pillen-slikken-op-festivals~a7b6e161/
https://www.ad.nl/dossier-weekend/grapperhaus-over-aanpak-drugscriminelen-stop-met-pillen-slikken-op-festivals~a7b6e161/
https://www.parool.nl/nederland/grapperhaus-stop-met-pillen-slikken-op-festivals~b7b6e161/
https://www.parool.nl/nederland/grapperhaus-stop-met-pillen-slikken-op-festivals~b7b6e161/
https://www.vice.com/nl/article/bj9kb4/de-minister-van-justitie-denkt-dat-de-persvrijheid-verdwijnt-als-drugs-legaal-worden
https://www.vice.com/nl/article/bj9kb4/de-minister-van-justitie-denkt-dat-de-persvrijheid-verdwijnt-als-drugs-legaal-worden
https://www.cnnbs.nl/grapperhaus-nuttige-idioot-voor-drugskartels/
https://www.bd.nl/brabant/oud-burgemeester-van-gijzel-wil-enquete-over-falende-aanpak-georganiseerde-misdaad~aeff966c/
https://www.bd.nl/brabant/oud-burgemeester-van-gijzel-wil-enquete-over-falende-aanpak-georganiseerde-misdaad~aeff966c/


 30 

 

 
 

 
8. juni. De ondernemende universiteit:  
Hoogleraar Maastricht tilt pensioenfonds en eigen universiteit; niemand controleert. 
 
Een huidig en voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht hebben zichzelf 
verrijkt via fraude met een bedrijf dat waarmee de universiteit juist vruchten had moeten 
plukken van jarenlang gesubsidieerd wetenschappelijk onderzoek naar Vitamine K. Controle 
op hun activiteiten was afwezig; het bestuur van de universiteit keurde niettemin alle 
frauduleuze activiteiten goed.  
 
Is de ondernemende universiteit wel voldoende beveiligd tegen de laagste verleidingen van 
het bedrijfsleven? In samenwerking met Dagblad De Limburger en De Groene 
Amsterdammer deden we naar aanleiding van een tip onderzoek naar fraude binnen de 
Universiteit Maastricht. 
 
https://www.platform-investico.nl/artikel/ondernemende-professoren-steken-geld-in-
eigen-zak/  
https://www.groene.nl/artikel/ondernemende-professoren-van-de-universiteit-maastricht-
staken-geld-in-eigen-zak  
https://www.groene.nl/artikel/vitamine  
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190625_00111789/top-van-universiteit-maastricht-
hield-fraude-geheim  
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190625_00111706  
 
De Universiteit Maastricht is naar aanleiding van onze publicaties een intern 
feitenonderzoek gestart. 
 

https://www.platform-investico.nl/artikel/ondernemende-professoren-steken-geld-in-eigen-zak/
https://www.platform-investico.nl/artikel/ondernemende-professoren-steken-geld-in-eigen-zak/
https://www.groene.nl/artikel/ondernemende-professoren-van-de-universiteit-maastricht-staken-geld-in-eigen-zak
https://www.groene.nl/artikel/ondernemende-professoren-van-de-universiteit-maastricht-staken-geld-in-eigen-zak
https://www.groene.nl/artikel/vitamine
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190625_00111789/top-van-universiteit-maastricht-hield-fraude-geheim
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190625_00111789/top-van-universiteit-maastricht-hield-fraude-geheim
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190625_00111706
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We publiceerden een geannoteerde versie en reeks documenten en emails die ons verhaal 
onderbouwen: 
https://www.platform-investico.nl/artikel/vitamine-e/  
https://www.platform-investico.nl/artikel/documenten-fraude-onderzoekers-universiteit-
maastricht/  
Dat werd gewaardeerd door collega’s van NRC en Trouw, die de annotaties en documenten 
gebruikten om hun eigen nieuwsverhaal te schrijven. Op Twitter werd het ook gedeeld: 

 
 
‘s Ochtends waren we twee keer op prime time op Radio 1. 

https://www.platform-investico.nl/artikel/vitamine-e/
https://www.platform-investico.nl/artikel/documenten-fraude-onderzoekers-universiteit-maastricht/
https://www.platform-investico.nl/artikel/documenten-fraude-onderzoekers-universiteit-maastricht/
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https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/505801-jarenlange-fraude-
door-onderzoekers-universiteit-maastricht  
 
Het nieuws werd overgenomen door vrijwel alle grote media. 
https://nos.nl/artikel/2290749-onderzoekers-universiteit-maastricht-staken-geld-in-eigen-
zak.html  
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/26/onderzoekers-maastricht-university-fraudeerden-
met-patenten-a3965118  
https://www.trouw.nl/onderwijs/onderzoekers-universiteit-maastricht-fraudeerden-met-
gratis-patenten-en-streken-tienduizenden-euro-s-op~b06df35b/  
https://www.nu.nl/economie/5953821/twee-onderzoekers-universiteit-maastricht-
kwamen-weg-met-fraude.html  
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1466403381/onderzoekers-universiteit-maastricht-in-
opspraak  
https://www.ad.nl/binnenland/onderzoekers-universiteit-maastricht-ontvingen-jarenlang-
illegale-betalingen~aee00e28/  
https://tpo.nl/2019/06/26/onderzoekers-universiteit-maastricht-verrijkten-zichzelf-
universiteit-stopte-affaire-in-doofpot/  
 
Het was ‘leestip’ bij de collega’s van Follow The Money: 
https://www.ftm.nl/artikelen/follow-the-money-selecteert- 

 
30jun2019?share=1&utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=FTMS30ju
ni2019&utm_content=FTM1730 
 
Regionale Limburgse media schreven erover: 
https://www.1limburg.nl/top-um-hield-fraude-en-zelfverrijking-geheim  
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190626_04480291/universiteit-maastricht-hield-fraude-
geheim  
 
Reporter Radio raadde het onderzoek op Twitter aan:  
 

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/505801-jarenlange-fraude-door-onderzoekers-universiteit-maastricht
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/505801-jarenlange-fraude-door-onderzoekers-universiteit-maastricht
https://nos.nl/artikel/2290749-onderzoekers-universiteit-maastricht-staken-geld-in-eigen-zak.html
https://nos.nl/artikel/2290749-onderzoekers-universiteit-maastricht-staken-geld-in-eigen-zak.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/26/onderzoekers-maastricht-university-fraudeerden-met-patenten-a3965118
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/26/onderzoekers-maastricht-university-fraudeerden-met-patenten-a3965118
https://www.trouw.nl/onderwijs/onderzoekers-universiteit-maastricht-fraudeerden-met-gratis-patenten-en-streken-tienduizenden-euro-s-op~b06df35b/
https://www.trouw.nl/onderwijs/onderzoekers-universiteit-maastricht-fraudeerden-met-gratis-patenten-en-streken-tienduizenden-euro-s-op~b06df35b/
https://www.nu.nl/economie/5953821/twee-onderzoekers-universiteit-maastricht-kwamen-weg-met-fraude.html
https://www.nu.nl/economie/5953821/twee-onderzoekers-universiteit-maastricht-kwamen-weg-met-fraude.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1466403381/onderzoekers-universiteit-maastricht-in-opspraak
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1466403381/onderzoekers-universiteit-maastricht-in-opspraak
https://www.ad.nl/binnenland/onderzoekers-universiteit-maastricht-ontvingen-jarenlang-illegale-betalingen~aee00e28/
https://www.ad.nl/binnenland/onderzoekers-universiteit-maastricht-ontvingen-jarenlang-illegale-betalingen~aee00e28/
https://tpo.nl/2019/06/26/onderzoekers-universiteit-maastricht-verrijkten-zichzelf-universiteit-stopte-affaire-in-doofpot/
https://tpo.nl/2019/06/26/onderzoekers-universiteit-maastricht-verrijkten-zichzelf-universiteit-stopte-affaire-in-doofpot/
https://www.ftm.nl/artikelen/follow-the-money-selecteert-
https://www.1limburg.nl/top-um-hield-fraude-en-zelfverrijking-geheim
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190626_04480291/universiteit-maastricht-hield-fraude-geheim
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190626_04480291/universiteit-maastricht-hield-fraude-geheim
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En vakbladen en universiteitstijdschriften besteedden aandacht aan het nieuws. 
https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/2075/twee-onderzoekers-universiteit-
maastricht-kwamen-weg-met-fraude.html  
https://www.folia.nl/kort  
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/49600-maastrichtse-
onderzoekers-fraudeerden-met-medeweten-van-universiteit.html#.XRR5NWlxeYQ.twitter  
 
 
 
https://punt.avans.nl/2019/06/bestuur-universiteit-maastricht-stopte-fraudezaak-in-
doofpot/  
 
De wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer was gewijd aan dit onderzoek. 
https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-podcast  
 
 
 
 
7. juni. Boeren gedupeerd door ontfutselde agrarische data 
 
Boeren hebben nauwelijks controle over de data die ze via hun machines en 
softwareprogramma’s delen met de buitenwereld. De meeste landbouwers hebben geen 
idee aan wie ze toestemming hebben gegeven voor het delen van hun informatie via 
bijvoorbeeld melkrobots, blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek 
Investico met Trouw en De Groene Amsterdammer. Prijsmanipulaties op de 
grondstoffenmarkt en hogere prijzen in de supermarkten liggen daardoor op de loer. 
 
De publicatie wordt overgenomen door diverse bladen, waaronder het vakblad Boerderij.NL 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/6/Boeren-tevreden-over-robot-
onduidelijkheid-over-data-439910E/ 
 

https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/2075/twee-onderzoekers-universiteit-maastricht-kwamen-weg-met-fraude.html
https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/2075/twee-onderzoekers-universiteit-maastricht-kwamen-weg-met-fraude.html
https://www.folia.nl/kort
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/49600-maastrichtse-onderzoekers-fraudeerden-met-medeweten-van-universiteit.html#.XRR5NWlxeYQ.twitter
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/49600-maastrichtse-onderzoekers-fraudeerden-met-medeweten-van-universiteit.html#.XRR5NWlxeYQ.twitter
https://punt.avans.nl/2019/06/bestuur-universiteit-maastricht-stopte-fraudezaak-in-doofpot/
https://punt.avans.nl/2019/06/bestuur-universiteit-maastricht-stopte-fraudezaak-in-doofpot/
https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-podcast
https://www.trouw.nl/groen/robots-en-snufjes-van-de-smart-farm-maken-beloftes-over-dierenwelzijn-niet-waar~aae1b7a8/
https://www.groene.nl/artikel/de-datagrarier
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/6/Boeren-tevreden-over-robot-onduidelijkheid-over-data-439910E/
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/6/Boeren-tevreden-over-robot-onduidelijkheid-over-data-439910E/
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Investico produceert een podcast: 

       
 
 
Podcast: https://www.platform-investico.nl/artikel/podcast-datagedreven-landbouw-en-de-
gevolgen-voor-boeren/ 
 
 
6. juni. Woekerleningen bij ‘crowdfund’-platforms zoals Funding Circle 
 
Tientallen bedrijven gingen failliet kort nadat ze een lening hadden afgesloten bij 
commerciële platforms voor crowdfunding, zoals het Britse bedrijf Funding Circle. 
Ondernemers komen in het nauw door extreem hoge kosten en aflossing en door een 
slechte beoordeling van hun kredietaanvraag. Toezicht op de sector ontbreekt. MKB’ers zijn 
de dupe, zo blijkt uit het onderzoek van Investico naar de rol van de nieuwe platforms, die in 
werkelijkheid extreem dure banken blijken te zijn -  zij het zonder bankentoezicht.  
 
 Partners: Groene Amsterdammer, Trouw 
 
 Impact:  
Het onderzoek legt een vinger op een pijnlijke wond die vooral in kringen van ondernemers 
wordt gevoeld. Zij omarmen het Investico-onderzoek en delen het massaal in eigen kring. Op 
ondernemersplatform Sprout verschijnt de aanbeveling: ‘Ondernemers der Lage Landen, 
lees daarom allemaal even dit zeer aan te prijzen, diepgravende artikel van De Groene 
Amsterdammer.’  
 
Ook toezichthouder AFM grijpt de gelegenheid aan om zorgen te uiten over de in het 
onderzoek beschreven slecht gereguleerde leenmarkt. Naar aanleiding van de publicaties 
roept de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op tot betere regulering en wetgeving. ‘Wij 
hebben al meermaals onze zorgen geuit over het gebrek aan regelgeving’ aldus een AFM-
woordvoerster tegenover het ANP.  
In de Tweede Kamer worden Kamervragen gesteld door de VVD-leden Wörsdörfer en Van 
der Linde. Minister Hoekstra erkent in zijn antwoord dat gebrek aan regulering een 
probleem is maar wil niettemin wachten op nieuwe EU-regels.  
Hier het antwoord van minister Hoekstra: 
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/wopke-

https://www.groene.nl/artikel/grote-plannen-hoge-rentes
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/wopke-hoekstra/documenten/kamerstukken/2019/07/15/antwoorden-kamervragen-kosten-crowdfunding
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hoekstra/documenten/kamerstukken/2019/07/15/antwoorden-kamervragen-kosten-
crowdfunding 
 
 
 

 
 
Bij de partners: 
 
De Groene Amsterdammer: Grote plannen, hoge rentes:  
 https://www.groene.nl/artikel/grote-plannen-hoge-rentes en:  
Zakelijk én persoonlijk failliet: https://www.groene.nl/artikel/zakelijk-en-persoonlijk-failliet 
Trouw: Tientallen ondernemers failliet na lening bij ‘innovatieve’ crowdfunders: 
https://www.trouw.nl/nieuws/tientallen-ondernemers-failliet-na-lening-bij-innovatieve-
crowdfunders~b674b4f8/ 
Investico: Tientallen ondernemers failliet na lening bij ‘innovatieve’ crowdfunders 
https://www.platform-investico.nl/artikel/tientallen-ondernemers-failliet-na-lening-bij-
innovatieve-crowdfunders/  
 
 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/wopke-hoekstra/documenten/kamerstukken/2019/07/15/antwoorden-kamervragen-kosten-crowdfunding
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/wopke-hoekstra/documenten/kamerstukken/2019/07/15/antwoorden-kamervragen-kosten-crowdfunding
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Overige verspreiding & discussie 
NOS: https://nos.nl/artikel/2287671-tientallen-kleine-bedrijven-failliet-door-hoge-kosten-
crowdfunding.html 
ANP: ANP bevroeg de AFM en voorzitter Stichting MKB Financiering Ronald Kleverlaan over 
onze bevindingen. Het bericht werd overgenomen door o.a. Kassa, Radar, Telegraaf, RD, 
Crowdfundmarkt.nl, Accountant.nl en Accountancy van Morgen.nl, zie o.a. 
https://www.telegraaf.nl/financieel/277774522/afm-wettelijke-regels-crowdfunding-
ontbreken;  
RTLZ: in interviewrondje met kenners van de sector erkennen die dat de hoge rentes, 
verkeerde prikkels voor de platforms (alle commissie wordt aan het begin binnen gehaald) 
en onvoldoende toezicht en regulering een serieus probleem zijn 
https://www.rtlz.nl/business/artikel/4735696/mkb-crowdfunding-funding-circle-colin-hoge-
rente-schuld-failliet 
Uitgebreide discussie op accountantsplatforms: over de rol van de accountant bij het 
beschermen van de klant tegen verkeerde crowdfunding: 
https://www.accountant.nl/artikelen/2019/6/accountants-behoedzaam-over-
crowdfunding/ 
 
 
 
5. Mei. Klagende burger heeft vaak gelijk: maatschappelijke hulp is afhankelijk van je 
postcode.  
 
De decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de Rijksoverheid 
naar gemeenten vier jaar geleden, leidt tot grote lokale verschillen, blijkt uit het Investico-
onderzoek voor maar liefst drie mediapartners: radioprogramma Argos, dagblad Trouw en 
De Groene Amsterdammer. Gemeenten verschillen onder meer van inzicht over de omvang 
van persoonsgebonden budgetten; de noodzaak van hulpmiddelen; regels voor het verlenen 
van huishoudelijke hulp; vervangende zorg voor mantelzorgers of hoeveel mantelzorg ze van 
burgers zelf vragen. Voor veel burgers is hulp daardoor afhankelijk geworden van hun 
postcode. 
 

 
 
Het onderzoek onthult dat burgers die naar de rechter stappen in een conflict met hun 
gemeente over hulp, opmerkelijk vaak gelijk krijgen. Ruim 40 procent van de zaken over de 
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Wmo waarover een rechtbank uitspraak deed, viel uit in het voordeel voor de burger. Voor 
het onderzoek spraken we met meer dan honderd bronnen en bekeken we onder andere 
rapporten, beleidsdocumenten, rechterlijke uitspraken en openbare (financiële) data. 
 
Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, dagblad Trouw en radioprogramma Argos. 
 
Impact: Het nieuws staat op de voorpagina van dagblad Trouw op zaterdag 18 mei. Na de 
radio-uitzending van Argos vinden mensen hun weg naar de uitzending via hun Podcast-app 
en de website. Van de radioreportage is een podcast-variant gemaakt voor de podcast van 
Investico Speurwerk, die terug te luisteren is via de podcast-app en Spotify. Op woensdag 22 
mei volgt de veelgelezen longread in De Groene Amsterdammer.  
 
Blendle selecteert het nieuws en de longread van De Groene Amsterdammer. Daarnaast 
besteedden Nu.nl, NRC, De Correspondent, Radar, Human en Max Vandaag aandacht aan 
het onderzoek. De redactie van Follow the Money selecteerde het artikel als één van de 
opmerkelijke artikelen van die week en plaatste het op hun website. Ook veel lokale kranten 
zoals onder andere het Eindhovens- , Barendrechts- , Gouds- , Albrandswaards- , 
Zoetermeer- , Rijswijks- , Capels- en het Voorburgs dagblad en de Helmondse weekkrant 
pikten het nieuws op. 
  
De auteurs worden gevraagd om te komen vertellen over ons onderzoek op donderdag 27 
juni bij een stadsgesprek over de Wmo georganiseerd door kennisnetwerk Amsterdam, en . 
worden benaderd door een redacteur van omroep Human die een documentaire maakt over 
de Wmo. In Purmerend woden naar aanleiding van het onderzoek schriftelijke raadsvragen 
over de uitvoering van de Wmo door Bram Buskoop, fractievoorzitter Gemeentebelangen 
Purmerend. 
  
De VNG, verschillende advocatenwebsites, MantelzorgNL, Ieder(in), letselschade, ANBO, 
belangenorganisatie voor senioren, de Rijksuniversiteit Groningen en andere betrokkenen 
verwijzen op hun website en social media naar de publicaties. Op de wwz-academie zijn ze 
de ‘tip van de week’. 
 
Bij de partners: 
Dagblad Trouw: Achtergrond; longread: https://www.trouw.nl/samenleving/of-je-hulp-
ontvangt-van-de-gemeente-hangt-af-van-waar-je-
woont~a94af140/?fbclid=IwAR1fCj4i36wRebDgMYxK7Cvb1bBynvJ4yqEuGXwqCXpgaJylmSAl
37AvTvM  
Dagblad Trouw: Actualiteit; Nieuwsbericht: https://www.trouw.nl/samenleving/burgers-
winnen-vaak-van-gemeente-in-rechtszaken-over-recht-op-wmo-hulp~ac9a7b7c/ 
De Groene Amsterdammer: Achtergrond; longread: 
https://www.groene.nl/artikel/verhuizen-om-wel-hulp-te-krijgen 
De Groene Amsterdammer: Actualiteit; Nieuwsbericht: 
https://www.groene.nl/artikel/burger-wint-vaak-rechtszaak-over-recht-op-wmo-hulp 
Radioreportage Argos: Achtergrond; reportage: 
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2019/Werkt-de-WMO-.html# 
Argos: Actualiteit; Nieuwsbericht: https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2019/De-Wmo-
werkt-niet.html 

https://www.trouw.nl/samenleving/of-je-hulp-ontvangt-van-de-gemeente-hangt-af-van-waar-je-woont~a94af140/?fbclid=IwAR1fCj4i36wRebDgMYxK7Cvb1bBynvJ4yqEuGXwqCXpgaJylmSAl37AvTvM
https://www.trouw.nl/samenleving/of-je-hulp-ontvangt-van-de-gemeente-hangt-af-van-waar-je-woont~a94af140/?fbclid=IwAR1fCj4i36wRebDgMYxK7Cvb1bBynvJ4yqEuGXwqCXpgaJylmSAl37AvTvM
https://www.trouw.nl/samenleving/of-je-hulp-ontvangt-van-de-gemeente-hangt-af-van-waar-je-woont~a94af140/?fbclid=IwAR1fCj4i36wRebDgMYxK7Cvb1bBynvJ4yqEuGXwqCXpgaJylmSAl37AvTvM
https://www.trouw.nl/samenleving/of-je-hulp-ontvangt-van-de-gemeente-hangt-af-van-waar-je-woont~a94af140/?fbclid=IwAR1fCj4i36wRebDgMYxK7Cvb1bBynvJ4yqEuGXwqCXpgaJylmSAl37AvTvM
https://www.trouw.nl/samenleving/burgers-winnen-vaak-van-gemeente-in-rechtszaken-over-recht-op-wmo-hulp~ac9a7b7c/
https://www.trouw.nl/samenleving/burgers-winnen-vaak-van-gemeente-in-rechtszaken-over-recht-op-wmo-hulp~ac9a7b7c/
https://www.groene.nl/artikel/verhuizen-om-wel-hulp-te-krijgen
https://www.groene.nl/artikel/verhuizen-om-wel-hulp-te-krijgen
https://www.groene.nl/artikel/burger-wint-vaak-rechtszaak-over-recht-op-wmo-hulp
https://www.groene.nl/artikel/burger-wint-vaak-rechtszaak-over-recht-op-wmo-hulp
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2019/Werkt-de-WMO-.html
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2019/Werkt-de-WMO-.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2019/De-Wmo-werkt-niet.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2019/De-Wmo-werkt-niet.html
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Nieuwsbericht Investico op de Investico-site: https://www.platform-
investico.nl/artikel/burger-wint-vaak-rechtszaak-over-recht-op-wmo-hulp/ 
Geannoteerde versie longread Investico-site: https://www.platform-
investico.nl/artikel/verhuizen-om-wel-hulp-te-krijgen/  
 
Overige publicaties:  
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/18/burger-wint-vaak-rechtszaak-over-recht-op-wmo-
hulp-a3960738 
  
https://www.nu.nl/binnenland/5897976/gemeenten-verliezen-rechtszaken-van-burgers-na-
decentralisatie-wmo.html 
  
https://decorrespondent.nl/9525/hoe-de-zorg-die-je-in-nederland-krijgt-ging-afhangen-van-
waar-je-woont/390601200-1a180b9e 
  
https://www.ftm.nl/artikelen/follow-the-money-selecteert-26mei2019?share=1 
  
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/burger-krijgt-vaak-gelijk-in-wmo-zaken/ 
  
https://www.human.nl/argos/Lees/argos-wmo.html 
  
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/burger-stapt-vaker-naar-de-
rechter-met-wmo-zaak/ 
  
https://www.ed.nl/eindhoven/burger-wint-vaak-wmo-zaken~a45e4723/ 
  
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/klagende-wmo-klant-krijgt-vaak-gelijk-
van-rechter.9647940.lynkx  
 
https://www.skipr.nl/actueel/id38522-burgers-winnen-significant-veel-wmo-zaken-van-
gemeente.html 
  
belangenorganisaties en advocatenkantoren (selectie): 
 
https://www.naleving.net/themas/zorg/nieuws/mei-2019/gemeenten-verliezen-4-van-de-
10-zaken-over-hulp-aan-zieken-en-ouderen/  
  
https://mantelzorg.nl/artikel/willekeur-chaos-en-rechtsongelijkheid-in-de-uitvoering-van-
de-wmo 
  
https://www.vvsadvocaten.nl/nieuws/gemeenten-verliezen-rechtszaken-van-burgers-na-
decentralisatie-wmo/ 
  
https://www.schulinck.nl/nieuws-sociaal-domein-wmo-burger-wint-vaak-wmo-zaken  
  
https://mantelzorgelijk.nl/burgers-winnen-steeds-vaker-rechtszaken-over-recht-op-wmo-
hulp/ 

https://www.platform-investico.nl/artikel/burger-wint-vaak-rechtszaak-over-recht-op-wmo-hulp/
https://www.platform-investico.nl/artikel/burger-wint-vaak-rechtszaak-over-recht-op-wmo-hulp/
https://www.platform-investico.nl/artikel/verhuizen-om-wel-hulp-te-krijgen/
https://www.platform-investico.nl/artikel/verhuizen-om-wel-hulp-te-krijgen/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/18/burger-wint-vaak-rechtszaak-over-recht-op-wmo-hulp-a3960738
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/18/burger-wint-vaak-rechtszaak-over-recht-op-wmo-hulp-a3960738
https://www.nu.nl/binnenland/5897976/gemeenten-verliezen-rechtszaken-van-burgers-na-decentralisatie-wmo.html
https://www.nu.nl/binnenland/5897976/gemeenten-verliezen-rechtszaken-van-burgers-na-decentralisatie-wmo.html
https://decorrespondent.nl/9525/hoe-de-zorg-die-je-in-nederland-krijgt-ging-afhangen-van-waar-je-woont/390601200-1a180b9e
https://decorrespondent.nl/9525/hoe-de-zorg-die-je-in-nederland-krijgt-ging-afhangen-van-waar-je-woont/390601200-1a180b9e
https://www.ftm.nl/artikelen/follow-the-money-selecteert-26mei2019?share=1
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/burger-krijgt-vaak-gelijk-in-wmo-zaken/
https://www.human.nl/argos/Lees/argos-wmo.html
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/burger-stapt-vaker-naar-de-rechter-met-wmo-zaak/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/burger-stapt-vaker-naar-de-rechter-met-wmo-zaak/
https://www.ed.nl/eindhoven/burger-wint-vaak-wmo-zaken~a45e4723/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/klagende-wmo-klant-krijgt-vaak-gelijk-van-rechter.9647940.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/klagende-wmo-klant-krijgt-vaak-gelijk-van-rechter.9647940.lynkx
https://www.skipr.nl/actueel/id38522-burgers-winnen-significant-veel-wmo-zaken-van-gemeente.html
https://www.skipr.nl/actueel/id38522-burgers-winnen-significant-veel-wmo-zaken-van-gemeente.html
https://www.naleving.net/themas/zorg/nieuws/mei-2019/gemeenten-verliezen-4-van-de-10-zaken-over-hulp-aan-zieken-en-ouderen/
https://www.naleving.net/themas/zorg/nieuws/mei-2019/gemeenten-verliezen-4-van-de-10-zaken-over-hulp-aan-zieken-en-ouderen/
https://mantelzorg.nl/artikel/willekeur-chaos-en-rechtsongelijkheid-in-de-uitvoering-van-de-wmo
https://mantelzorg.nl/artikel/willekeur-chaos-en-rechtsongelijkheid-in-de-uitvoering-van-de-wmo
https://www.vvsadvocaten.nl/nieuws/gemeenten-verliezen-rechtszaken-van-burgers-na-decentralisatie-wmo/
https://www.vvsadvocaten.nl/nieuws/gemeenten-verliezen-rechtszaken-van-burgers-na-decentralisatie-wmo/
https://www.schulinck.nl/nieuws-sociaal-domein-wmo-burger-wint-vaak-wmo-zaken
https://mantelzorgelijk.nl/burgers-winnen-steeds-vaker-rechtszaken-over-recht-op-wmo-hulp/
https://mantelzorgelijk.nl/burgers-winnen-steeds-vaker-rechtszaken-over-recht-op-wmo-hulp/
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https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/anbo-herkent-zich-in-
uitspraken-rechter-over-wmo-hulp 
  
https://www.nationaalhuurderscollectief.nl/belangenbehartiging/gemeenten-verliezen-vier-
van-tien-zaken-over-hulp-aan-zieken-en-ouderen/   
  
https://www.msweb.nl/actueel/nieuws/rechtzaken-over-wmo-hulp/   
  
https://www.mijnmantelzorgmakelaar.nl/willekeur-chaos-en-rechtsongelijkheid-in-de-
uitvoering-van-de-wmo/ 
  
https://www.letselschade.nu/overheid/burgers-winnen-significant-veel-wmo-zaken-van-
gemeente/ 
  
https://www.kbonoordholland.nl/actueel/?page=detail&id=20063 
  
https://iederin.nl/nieuws/18511 
  
https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/anbo-herkent-zich-in-
uitspraken-rechter-over-wmo-hulp 
  
https://www.wmotraining.nl/tip-van-de-week/onderzoek-wmo-door-investico/  
 
https://www.rug.nl/rechten/news/in-de-media/archief/2019/gijsbert-vonk-gemeenten-
lozen-een-deel-van-de-eigen-verantwoordelijkheid-naar-zorgaanbieders 
 
 
 
4. April/Mei. Europa machteloos tegen fake news 
 
De bestrijding van desinformatie door de Europese Unie in aanloop naar de Europese 
Verkiezingen eind mei, stelt vrijwel niets voor. De strijd tegen desinformatie en fake news is 
in handen van slechts een handvol Europese ambtenaren die zich bovendien niet mogen 
bezighouden met desinformatie binnen de EU zelf. De sociale-mediabedrijven Google, 
Facebook en Twitter komen hun beloften over openheid onvoldoende na. Zo blijft de strijd 
tegen desinformatie in Europa een moeizame aangelegenheid van factcheckers en reguliere 
media. 
 
 

https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/anbo-herkent-zich-in-uitspraken-rechter-over-wmo-hulp
https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/anbo-herkent-zich-in-uitspraken-rechter-over-wmo-hulp
https://www.nationaalhuurderscollectief.nl/belangenbehartiging/gemeenten-verliezen-vier-van-tien-zaken-over-hulp-aan-zieken-en-ouderen/
https://www.nationaalhuurderscollectief.nl/belangenbehartiging/gemeenten-verliezen-vier-van-tien-zaken-over-hulp-aan-zieken-en-ouderen/
https://www.msweb.nl/actueel/nieuws/rechtzaken-over-wmo-hulp/
https://www.mijnmantelzorgmakelaar.nl/willekeur-chaos-en-rechtsongelijkheid-in-de-uitvoering-van-de-wmo/
https://www.mijnmantelzorgmakelaar.nl/willekeur-chaos-en-rechtsongelijkheid-in-de-uitvoering-van-de-wmo/
https://www.letselschade.nu/overheid/burgers-winnen-significant-veel-wmo-zaken-van-gemeente/
https://www.letselschade.nu/overheid/burgers-winnen-significant-veel-wmo-zaken-van-gemeente/
https://www.kbonoordholland.nl/actueel/?page=detail&id=20063
https://iederin.nl/nieuws/18511
https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/anbo-herkent-zich-in-uitspraken-rechter-over-wmo-hulp
https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/anbo-herkent-zich-in-uitspraken-rechter-over-wmo-hulp
https://www.wmotraining.nl/tip-van-de-week/onderzoek-wmo-door-investico/
https://www.rug.nl/rechten/news/in-de-media/archief/2019/gijsbert-vonk-gemeenten-lozen-een-deel-van-de-eigen-verantwoordelijkheid-naar-zorgaanbieders
https://www.rug.nl/rechten/news/in-de-media/archief/2019/gijsbert-vonk-gemeenten-lozen-een-deel-van-de-eigen-verantwoordelijkheid-naar-zorgaanbieders
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Facebook-CEO Mark Zuckerberg tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement in Brussel.   
Foto: Wiktor Dabkowski / Hollandse Hoogte 
 

 
Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in 
samenwerking met het Europese onderzoekscollectief Investigate Europe. Dat bestaat uit 
negen journalisten uit acht Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 
Portugal, Italië, Noorwegen en Griekenland). Investico is de Nederlandse partner in dit 
project en voert het onderzoek uit voor De Groene Amsterdammer. Het project leidt tot 
diverse (series) publicaties in een aantal van de bovengenoemde landen: Der Tagesspiegel 
(Duitsland), Diario de Noticias (Portugal), Stavanger Aftenblad (Noorwegen), Il Fatto 
Quotidiano (Italië), Wyborca (Polen).  
 
Onderdeel van het project is een data-analyse uitgevoerd door het Spaanse bedrijf Alto 
Analytics. Uit deze analyse blijkt dat nationalistische en anti-immigratiepartijen het politieke 
debat op publieke sociale media in Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië en Polen domineren. 
Met name op Twitter opereert een kleine groep zeer actieve gebruikers die het 
nationalistisch en anti-immigratiedebat in Europa probeert te sturen en soms meer dan 
honderd tweets per dag verzendt. Investico publiceert hier op 2 april 2019 zelf een 
nieuwsbericht over op de website. Ook de Duitse krant Der Tagesspiegel, de Franse krant Le 
Monde en de Portugese krant Diario de Noticias publiceren dit nieuws.  
 
Partners: Investigate Europe, Groene Amsterdammer  
 
Publicaties in Nederland:  
De Groene Amsterdammer, 1 mei 2019: Zolang mensen klikken:  

https://www.investigate-europe.eu/
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https://www.groene.nl/artikel/zolang-mensen-klikken 
Investico, 1 mei 2019: Europees systeem tegen nepnieuws stelt niets voor:  
https://www.platform-investico.nl/dossiers/desinformatie-en-politiek-online/ 
Investico, 2 april 2019: Nationalistisch rechts domineert Europees online debat:  
https://www.platform-investico.nl/artikel/nationalistisch-rechts-domineert-europees-
online-debat/ 
 
Podcast:  
Het desinformatie onderzoek is onderwerp van Speurwerk, de podcast van Investico. 
Investico-redacteur Sylvana van den Braak interviewt Investico-redacteur Daphné Dupont-
Nivet over het onderzoek naar desinformatie in Europa en haar ervaringen binnen een 
internationaal team.  
 

  
 
Impact:  
De ontvangst van de artikelen verschilt per land.  
 
In Portugal is het artikel groot nieuws. De linkse partij Bloco de Esquerda stelt naar 
aanleiding van de aanleiding van de artikelen dat alle politieke partijen zich moeten houden 
aan ethische standaarden bij het campagne voeren online. Een burgerbeweging tegen fake 
news start een petitie waarin verwezen wordt naar de artikelen. De Portugese 
toezichthouder voor de media publiceert een rapport waarin de artikelen geciteerd worden. 
Investigate Europe journalist Paulo Pena wordt door de Portugese president uitgenodigd om 
te spreken op een conferentie over de toekomst van journalistiek. Het Portugese parlement 
besloot vervolgens een publieke hoorzitting over dit onderwerp te organiseren. Hier is Paulo 
Pena ook spreker: http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3911&title=conferencia-
informacao-e-desinformacao-na-era-digital-parte-2 En het Portugese Nationale Theater 
vraagt journalist Paulo Pena om samen een toneelstuk over fake news te creeëren.  
 
Ook noemt het Reuters Institute aan Oxford University de Portugese publicatie als voorbeeld 
van diepgravende journalistiek over dit onderwerp: 
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/portugal-2019/ 
 
In Duitsland leidt het nieuwsbericht van 2 april tot reacties van politici. De Duitse omroep 
ARD neemt de bevindingen van data-analysebedrijf Alto Analytics over in het 
nieuwsprogramma Tagesschau. Ook wordt Investigate Europe journalist Nico Schmidt 
gevraagd als gast in diverse radioprogramma’s om de verspreiding van desinformatie in 
Europa te duiden.  
 

https://www.groene.nl/artikel/zolang-mensen-klikken
https://www.platform-investico.nl/dossiers/desinformatie-en-politiek-online/
https://www.platform-investico.nl/artikel/nationalistisch-rechts-domineert-europees-online-debat/
https://www.platform-investico.nl/artikel/nationalistisch-rechts-domineert-europees-online-debat/
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3911&title=conferencia-informacao-e-desinformacao-na-era-digital-parte-2
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3911&title=conferencia-informacao-e-desinformacao-na-era-digital-parte-2
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/portugal-2019/
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Verenigd Koninkrijk: Investico-redacteur Daphné Dupont-Nivet wordt uitgenodigd om over 
het onderzoek te spreken op de jaarlijkse Center for Investigative Journalism Summer 
Conference in Londen, 4-6 juli 2019: https://tcij.org/summer-conference/speakers-2/ 
  
Frankrijk: de Franse krant Le Figaro verwijst naar het onderzoek in een artikel over de 
opkomst van nationalistisch-rechtse partijen:   
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/pourquoi-populismes-et-reseaux-sociaux-font-ils-si-
bon-menage-20190515 
 
Publicaties door buitenlandse mediapartners:  
De lange lijst publicaties door de internationale partners van Investigate Europe:  
https://www.investigate-europe.eu/publications/disinformation-machine/ 
 
Le Monde, 2 april 2019: ‘Avant les élections européennes, les partis d’extrême droite 
dominent le débat en ligne’:  
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/04/03/elections-europeennes-les-
mouvements-nationalistes-parmi-les-plus-mentionnes-dans-les-commentaires-en-
ligne_5445295_4408996.html?xtmc=alto&xtcr=1 
 
Animatie:  
Investigate Europe maakt een animatie met de belangrijkste bevinden van het onderzoek,  
om het beter kunnen verspreiden op sociale media: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zXOt7FfzF20 
 
 
 

 
Credits: Art Direction & Motion Graphics Design: Alexia Barakou  
Sound design: Panagiotis Papagiannopoulos & Alexis Koukias-Pantelis Narration: Pavlos 
Zafiropoulos 
 
 
 
 
3.  April. De verzwegen epidemie: 200 duizend Nederlanders verslaafd aan pijnstillers  
 
Ruim 200 duizend Nederlanders gebruiken langdurig verslavende opioïden, blijkt uit 
onderzoek van Investico samen met Nieuwsuur. Ondanks angstaanjagende voorbeelden uit 

https://tcij.org/summer-conference/speakers-2/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/pourquoi-populismes-et-reseaux-sociaux-font-ils-si-bon-menage-20190515
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/pourquoi-populismes-et-reseaux-sociaux-font-ils-si-bon-menage-20190515
https://www.investigate-europe.eu/publications/disinformation-machine/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/04/03/elections-europeennes-les-mouvements-nationalistes-parmi-les-plus-mentionnes-dans-les-commentaires-en-ligne_5445295_4408996.html?xtmc=alto&xtcr=1
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/04/03/elections-europeennes-les-mouvements-nationalistes-parmi-les-plus-mentionnes-dans-les-commentaires-en-ligne_5445295_4408996.html?xtmc=alto&xtcr=1
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/04/03/elections-europeennes-les-mouvements-nationalistes-parmi-les-plus-mentionnes-dans-les-commentaires-en-ligne_5445295_4408996.html?xtmc=alto&xtcr=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zXOt7FfzF20
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Amerika, blijken artsen de pillen ook hier veel te makkelijk mee te geven aan patiënten, 
ondermeer om hen vanuit het ziekenhuis snel naar huis te krijgen. De omvang van de 
opioïdenverslaving, zo blijkt uit ons onderzoek, is in Nederland stelselmatig onderschat.  
 

 
 
Impact: Het bericht wordt in bijna alle relevante Nederlandse media overgenomen, al 
gebruiken zij vaak het persbericht voor dat Zorgverzekeraars Nederland vrijgeeft over de 
cijfers. De Nieuwsuur-uitzending roept zoveel reacties op sociale media op dat redacteur 
Marijn Duintjer besluit om video op de social mediakanalen van Nieuwsuur te delen waarin 
hij een aantal vragen behandelt.   
 
Partners: Investico, Groene Amsterdammer, Nieuwsuur 
 
Bij de partners: 
Investico: https://www.platform-investico.nl/artikel/200-duizend-nederlanders-langdurig-
aan-verslavende-pijnstillers/ 
 
Nieuwsuur: 
Uitzending:  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2278724-een-stille-epidemie-ruim-200-000-
langdurige-opioidengebruikers.html.  
Webversie: https://www.youtube.com/watch?v=nfh1JGG6l6U&feature=youtu.be 
Follow-up van Marijn Duintjer: https://nos.nl/nieuwsuur/video/2279152-wat-kan-ik-
anders.html 
Nieuwsbrief: ‘Het beste van Nieuwsuur’. 
https://www.getrevue.co/profile/nieuwsuur/issues/het-beste-van-nieuwsuur-170200 

 
Groene Amsterdammer: 
https://www.groene.nl/artikel/geef-me-mijn-medicijnen 

 
Podcast:  

https://www.platform-investico.nl/artikel/200-duizend-nederlanders-langdurig-aan-verslavende-pijnstillers/
https://www.platform-investico.nl/artikel/200-duizend-nederlanders-langdurig-aan-verslavende-pijnstillers/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2278724-een-stille-epidemie-ruim-200-000-langdurige-opioidengebruikers.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2278724-een-stille-epidemie-ruim-200-000-langdurige-opioidengebruikers.html
https://www.youtube.com/watch?v=nfh1JGG6l6U&feature=youtu.be
https://nos.nl/nieuwsuur/video/2279152-wat-kan-ik-anders.html
https://nos.nl/nieuwsuur/video/2279152-wat-kan-ik-anders.html
https://www.getrevue.co/profile/nieuwsuur/issues/het-beste-van-nieuwsuur-170200
https://www.groene.nl/artikel/geef-me-mijn-medicijnen
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De Groene Amsterdammer behandelt het onderzoek in haar podcast: 
https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-
podcast/afleveringen/verslaafd-aan-pijnstillers 
 
 
Andere media: 
NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/02/ruim-200-000-nederlanders-gebruiken-
langdurig-zware-pijnstillers-a3955499 
AD: https://www.ad.nl/binnenland/nederlander-gebruikt-vaker-zware-pijnstillers~afc4ed2e/ 
Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/a-ba3ee919 
Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/3385224/nederlander-gebruikt-vaker-zware-
pijnstillers?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf 
Parool: https://www.parool.nl/binnenland/nederlander-gebruikt-vaker-zware-
pijnstillers~a4625337/ 
Metro: https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/04/200000-nederlanders-lang/9i-
aan-zware-pijnstillers 
Hart van Nederland: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/nederlander-gebruikt-
steeds-vaker-zware-pijnstillers/ 
Reformatorisch Dagblad: https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/ruim-200-000-
nederlanders-slikken-zeer-zware-pijnstillers-1.1558596 
Margriet: https://www.margriet.nl/fitengezond/gezondheid/dit-is-waarom-je-moet-
uitkijken-met-zware-pijnstillers-eind/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 
Overig: 
Verslavingskliniek Jellinek: https://twitter.com/ggz_jellinek/status/1113452855049039873 
Publicatie wordt behandeld bij het congres ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’: 
https://twitter.com/Halilovic_A/status/1113780675939905536 
 
 
 
2. April. Bedrijf failliet? Klantgegevens naar de hoogste bieder.  
 
Omdat privacygevoelige data geld waard zijn, verhandelen curatoren persoonsgegevens van 
klanten bij een faillissement. Dat is vaak tegen de belofte die aan klanten werd gedaan en 

https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-podcast/afleveringen/verslaafd-aan-pijnstillers
https://www.groene.nl/podcasts/de-groene-amsterdammer-podcast/afleveringen/verslaafd-aan-pijnstillers
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/02/ruim-200-000-nederlanders-gebruiken-langdurig-zware-pijnstillers-a3955499
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/02/ruim-200-000-nederlanders-gebruiken-langdurig-zware-pijnstillers-a3955499
https://www.ad.nl/binnenland/nederlander-gebruikt-vaker-zware-pijnstillers~afc4ed2e/
https://www.volkskrant.nl/a-ba3ee919
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3385224/nederlander-gebruikt-vaker-zware-pijnstillers?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3385224/nederlander-gebruikt-vaker-zware-pijnstillers?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf
https://www.parool.nl/binnenland/nederlander-gebruikt-vaker-zware-pijnstillers~a4625337/
https://www.parool.nl/binnenland/nederlander-gebruikt-vaker-zware-pijnstillers~a4625337/
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/04/200000-nederlanders-lang/9i-aan-zware-pijnstillers
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/04/200000-nederlanders-lang/9i-aan-zware-pijnstillers
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/nederlander-gebruikt-steeds-vaker-zware-pijnstillers/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/nederlander-gebruikt-steeds-vaker-zware-pijnstillers/
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/ruim-200-000-nederlanders-slikken-zeer-zware-pijnstillers-1.1558596
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/ruim-200-000-nederlanders-slikken-zeer-zware-pijnstillers-1.1558596
https://www.margriet.nl/fitengezond/gezondheid/dit-is-waarom-je-moet-uitkijken-met-zware-pijnstillers-eind/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.margriet.nl/fitengezond/gezondheid/dit-is-waarom-je-moet-uitkijken-met-zware-pijnstillers-eind/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://twitter.com/ggz_jellinek/status/1113452855049039873
https://twitter.com/Halilovic_A/status/1113780675939905536
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verboden in de privacywet AVG. Veel curatoren lijken dat niet te weten of trekken zich er 
niets van aan. En niemand houdt er toezicht op.  

 
 
 
De publicatie onthult een niet eerder beschreven probleem, dat ook toezichthouder 
Autoriteit Persoonsgegevens blijkt te zijn ontgaan. Veel media nemen het bericht over, te 
beginnen met het nieuwsoverzicht op NPO Radio 1 en het mediaoverzicht in het NOS-
journaal. 
 
De Hoofdpublicaties staan in De Groene Amsterdammer en Trouw. 
https://www.groene.nl/artikel/uw-gegevens-voor-de-hoogste-bieder 
https://www.trouw.nl/home/bedrijf-failliet-dan-gaan-je-gegevens-in-de-ramsj~aa7754ad/ 
 

 

https://www.groene.nl/artikel/uw-gegevens-voor-de-hoogste-bieder
https://www.trouw.nl/home/bedrijf-failliet-dan-gaan-je-gegevens-in-de-ramsj~aa7754ad/


 46 

 
NOS: https://twitter.com/NPORadio1/status/1118264375666569216 
 
Gespecialiseerde sites als IT-nieuwssite Tweakers,  website Twinkle nemen het nieuws over. 
Privacy-expert Jeroen Terstegge zegt op Twitter het een ‘bizar’ artikel te vinden: 
https://twitter.com/PrivaSense/status/1118632477885644802 
 
 
 
1. April. De omstreden verbouwing van Rotterdam-Zuid 
 
Het grootste stadsvernieuwingsproject van Nederland moet plaatsvinden in Rotterdam-Zuid. 
De wijk moet hipper worden, maar veel arme Rotterdammers zullen daardoor uit hun 
stadswijk worden verdreven en de financiering is een groot probleem, blijkt uit ons 
onderzoek. Woningbouwcorporaties weigeren te investeren in het uitkopen van particuliere 
huizenbezitters.  
 

 
 
 
Investico-redacteuren Saskia Naafs en Guido van Eijck werken voor dit project nauw samen 
met de Rotterdamse website Vers Beton en tv-station Open Rotterdam. Ze schrijven een 
longread voor de Groene Amsterdammer en maken een nieuwsartikel voor Trouw.  
 
De onderzoeksproductie plaatst het probleem prominent op de agenda van de Rotterdamse 

gemeenteraad en wordt overgenomen door talloze media. Voor Vers Beton maakt fotograaf 

Katarina Jazbec een fotoserie die zowel via Vers Beton als via Instagram (3174 volgers) een 

extra laag aan de artikelen geeft: https://www.instagram.com/versbeton/  

 
Hoofdpublicaties 
 
Vers Beton: 

https://twitter.com/NPORadio1/status/1118264375666569216
https://twitter.com/PrivaSense/status/1118632477885644802
https://www.instagram.com/versbeton/
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Dossier: https://versbeton.nl/harde-kern/de-grote-verbouwing-van-rotterdam-zuid/  
https://versbeton.nl/2019/04/conflict-over-sloopplannen-texelsestraat-legt-bom-onder-

nprz/ 

https://versbeton.nl/2019/04/op-zuid-staat-het-beleid-op-de-grootste-achterstand/ 

https://versbeton.nl/2019/04/wie-onderhoudt-zijn-woning-nog-als-ie-toch-gesloopt-gaat-

worden/ 

 
De Groene Amsterdammer:  
https://www.groene.nl/artikel/conflict-over-het-grootste-stadsvernieuwingsproject-van-

nederland  

https://www.groene.nl/artikel/het-zijn-vage-kreten  

 
Het nieuwsbericht is op de website van De Groene Amsterdammer op dinsdag 9 en 
woensdag 10 april het best gelezen artikel:  
 

 
 
Open Rotterdam, reportages uit de wijk: 
https://www.openrotterdam.nl/huis-kopen-in-carnisse-een-sprong-in-het-

diepe/content/item?1128251 

https://www.openrotterdam.nl/carnisse-aan-vooravond-

stadsvernieuwing/content/item?1128486 

 
Trouw: 
https://www.trouw.nl/democratie/rotterdam-ruziet-met-corporatie-woonbron-over-
stadsvernieuwing-het-gaat-hier-om-principes-~aa017fca/ 
 
Radio Reporter (NPO Radio 1): 
https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/497528-reportersnl-beleid-
rotterdam-zuid-loopt-achter-de-feiten-aan  
 
Twitter: 
Sleutelspelers starten inhoudelijke discussies op Twitter over de vraag of corporaties 
gedwongen mogen worden om in privaat bezit te investeren 

● Kai Leers:  https://twitter.com/kajleers/status/1115166089682587648  

● Hedy vd Berk (Havensteder) en Marco Pastors (NPRZ): 

https://twitter.com/marcopastors/status/1115329574278189057?s=12  

https://versbeton.nl/harde-kern/de-grote-verbouwing-van-rotterdam-zuid/
https://versbeton.nl/2019/04/wie-onderhoudt-zijn-woning-nog-als-ie-toch-gesloopt-gaat-worden/
https://versbeton.nl/2019/04/wie-onderhoudt-zijn-woning-nog-als-ie-toch-gesloopt-gaat-worden/
https://www.groene.nl/artikel/conflict-over-het-grootste-stadsvernieuwingsproject-van-nederland
https://www.groene.nl/artikel/conflict-over-het-grootste-stadsvernieuwingsproject-van-nederland
https://www.groene.nl/artikel/het-zijn-vage-kreten
https://www.openrotterdam.nl/carnisse-aan-vooravond-stadsvernieuwing/content/item?1128486
https://www.openrotterdam.nl/carnisse-aan-vooravond-stadsvernieuwing/content/item?1128486
https://www.trouw.nl/democratie/rotterdam-ruziet-met-corporatie-woonbron-over-stadsvernieuwing-het-gaat-hier-om-principes-~aa017fca/
https://www.trouw.nl/democratie/rotterdam-ruziet-met-corporatie-woonbron-over-stadsvernieuwing-het-gaat-hier-om-principes-~aa017fca/
https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/497528-reportersnl-beleid-rotterdam-zuid-loopt-achter-de-feiten-aan
https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/497528-reportersnl-beleid-rotterdam-zuid-loopt-achter-de-feiten-aan
https://twitter.com/kajleers/status/1115166089682587648
https://twitter.com/marcopastors/status/1115329574278189057?s=12
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● Paulus Jansen (Woonbond): 

https://twitter.com/annelies/status/1115103284514185216?s=12  

  
De NRC Rotterdam nieuwsbrief: 

 
 
AD https://www.ad.nl/rotterdam/minister-geen-geld-van-huurders-naar-opkopen-van-
woningen-op-zuid~af8be080/ 
NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/23/nationaal-programma-rotterdam-zuid-

woonbron-mag-weigeren-bij-te-dragen-aan-de-herontwikkeling-van-een-wijk-op-zuid-

a3961194  

Rijnmond.nl https://www.rijnmond.nl/nieuws/181963/Minister-gemeente-kan-corporatie-

niet-dwingen-om-huizen-op-te-kopen 

Vastgoedmarkt.nl 
https://www.vastgoedmarkt.nl/beleggingen/nieuws/2019/04/wonen-op-zuid-werken-aan-

betere-balans-101142991  

https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2019/05/gemeente-kan-

corporatie-niet-verplichten-huizen-op-te-kopen-101143977   

 
Op 21 mei uitspraak over het conflict tussen de gemeente en Woonbron waarover Vers 
Beton dat nieuws als eerste brengt:  https://versbeton.nl/2019/05/uitspraak-over-sloop-
texelsestraat-woonbron-hoeft-niet-te-betalen/  
 
Gemeenteraad: 
In de gemeenteraad wordt op 11 april uitgebreid gediscussieerd over de onderwerpen die 
door de onderzoeksproductie zijn geagendeerd. Er wordt een motie ingediend: 
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7516049/1/21__Motie_8_Wie_betaalt_de
_rekening_van_de_particuliere_woningvoorraad. 
 

 

 

https://twitter.com/annelies/status/1115103284514185216?s=12
https://www.ad.nl/rotterdam/minister-geen-geld-van-huurders-naar-opkopen-van-woningen-op-zuid~af8be080/
https://www.ad.nl/rotterdam/minister-geen-geld-van-huurders-naar-opkopen-van-woningen-op-zuid~af8be080/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/23/nationaal-programma-rotterdam-zuid-woonbron-mag-weigeren-bij-te-dragen-aan-de-herontwikkeling-van-een-wijk-op-zuid-a3961194
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/23/nationaal-programma-rotterdam-zuid-woonbron-mag-weigeren-bij-te-dragen-aan-de-herontwikkeling-van-een-wijk-op-zuid-a3961194
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/23/nationaal-programma-rotterdam-zuid-woonbron-mag-weigeren-bij-te-dragen-aan-de-herontwikkeling-van-een-wijk-op-zuid-a3961194
https://www.rijnmond.nl/nieuws/181963/Minister-gemeente-kan-corporatie-niet-dwingen-om-huizen-op-te-kopen
https://www.rijnmond.nl/nieuws/181963/Minister-gemeente-kan-corporatie-niet-dwingen-om-huizen-op-te-kopen
https://www.vastgoedmarkt.nl/beleggingen/nieuws/2019/04/wonen-op-zuid-werken-aan-betere-balans-101142991
https://www.vastgoedmarkt.nl/beleggingen/nieuws/2019/04/wonen-op-zuid-werken-aan-betere-balans-101142991
https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2019/05/gemeente-kan-corporatie-niet-verplichten-huizen-op-te-kopen-101143977
https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2019/05/gemeente-kan-corporatie-niet-verplichten-huizen-op-te-kopen-101143977
https://versbeton.nl/2019/05/uitspraak-over-sloop-texelsestraat-woonbron-hoeft-niet-te-betalen/
https://versbeton.nl/2019/05/uitspraak-over-sloop-texelsestraat-woonbron-hoeft-niet-te-betalen/
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7516049/1/21__Motie_8_Wie_betaalt_de_rekening_van_de_particuliere_woningvoorraad
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7516049/1/21__Motie_8_Wie_betaalt_de_rekening_van_de_particuliere_woningvoorraad
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