
From: Klokkenluiders <postafmeldensht035@gmail.com>
Sent: donderdag 21 december 2017 12:31:35
To: undisclosed-recipients:;
Cc:
Subject: Waar rook is: de macht van de tabaksindustrie

Geachte heer/mevrouw,

Klokkenluiders heeft reacties gehad van raadsleden naar aanleiding van de uitzending beerput Nederland. Dank daarvoor. Zonder 

medewerking van de griffier was dit niet mogelijk geweest! Wilt u deze bericht ook doorsturen? B.v.d. 

Hoe werkt onze wetgeving?

In tv programma Radar Extra kon u zien hoe de wetgeving wordt geschreven. 8 mensen bepalen de NEN-normen voor 

sigarettenrook. Deze mensen zijn van de tabakslobby. Onze wetgeving wordt dus niet geschreven DOOR onafhankelijke mensen. 

Wist u dat de houtkachellobby zelfs diepgaande gesprekken heeft met onze ministerie van Milieu & Infrastructuur? Op het 

lobbyregister van zie je g00n houtkachelhandelaren staan van de tweede kamer. Hierbij worden we dus misleidt!

Vrijwel alle gemeenten zeggen dat zij bij rookoverlast niet kunnen handhaven. Hoe zou dat toch kunnen? 

Niet de politiek regeert maar de bedrijven en lobbyisten! Dat heeft u ook duidelijk kunnen zien in het tv programma van Radar 

Extra.

Wilt u graag misstanden doorgeven? Kijk eens op Meldpunt Corrupte Overheid op Facebook. Het is belangrijk dat u meldingen doet 

zodat het onrecht en leugens naar boven komt. 

Het gevaar bestaat dat u uw baan verliest. Maar waar zet u uw vertrouwen in? Meld het op dijktol@gmail.com Dank voor de 

moedige klokkenluiders die al zaken naar boven hebben gebracht.

Tip: Klokkenluiders: U kunt wellicht misstanden ook melden aan de lokale raadsleden. U kunt daar post in het postvakje neerleggen. 

Laat dit iemand doen die niets met u te maken heeft. Zodat de pakkans klein blijft. De klokkenluiders worden in Nederland helaas 

nog niet goed beschermd. 

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/documentaires/waar-rook-is-de-macht-van-de-tabaksindustrie/videos/

https://www.longkankernederland.nl/vragen/stoken-op-geimpregneerd-hout/

Aan de buitenkant kunnen mensen de misstanden mooi binnen boord houden. Maar de vuile was moet naar buiten worden 

geworpen. Opdat het schoon wordt van binnen. 

Met vriendelijke groet,

Klokkenluiders Nederland

Kiryat-onoplein 1

9203 KS Drachten.

Virusvrij. www.avast.com
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