
OPRICHTING STICHTING . 

 

Heden, zeven en twintig augustus tweeduizend tien (27-08-2010), verscheen voor mij, mr. Nina 

Ulrike Figee-Oswald, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Pieter 

Maarten VERBOON, notaris te Barendrecht:  

de heer Gerardus Elisius Leonardus Maria de WIT, geboren te Raamsdonksveer op twee en twintig 

juli negentienhonderd zeven en vijftig (22-07-1957) 

DE VERSCHENEN PERSOON VERKLAARDE:  

bij dezen een stichting in het leven te roepen en daarvoor vast te stellen de volgende  

STATUTEN:  

Naam, Zetel en Duur.  

Artikel 1.  

1. De stichting is genaamd: Stichting Expertgroep Klokkenluiders. Zij heeft haar zetel te Alphen, 

gemeente Alphen-Chaam.  

2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  

Doel. Taken.  

Artikel 2.  

1. De stichting stelt zich ten doel:  

a. het leveren van een inhoudelijke (maatschappelijke) bijdrage aan het publieke debat en de verdere 

ontwikkeling en actualisering van het aan de doel- en taakstellingen van de stichting gerelateerde 

(overheids)beleid, te weten het bijdragen aan de daadwerkelijke verbetering van de positie en de 

rechtsbescherming van melders van misstanden en klokkenluiders.  

b. Het functioneren als expertisecentrum en als meld, advies- en verwijspunt voor melders van 

misstanden in zowel de publieke als in de marksector en voor overheden, ondernemingen en overige 

organisaties, door middel van onderzoek, beoordeling, advies, begeleiding, ondersteuning  en/of 

vertegenwoordiging.  

c. Het aanbieden van sturingsondersteuning, vertrouwenspersonen, mediation en/of bemiddeling in 

de publieke- en de private sector, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  

2. De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:  

Het aanwenden van uitsluitend wettige middelen en door het verwerven van fondsen, financiële 

bijdragen en geld- en andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig en/of 

noodzakelijk zijn.  



3. Taken van de stichting zijn onder meer:  

a. fungeren als expertisecentrum in de ruimste zin des woord;  

b. fungeren als meld-, advies en verwijspunt voor melders van (maatschappelijke) misstanden;  

c. fungeren als klankbord voor melders van misstanden en hun partner-en/ of (gezins)relaties;  

d. het verrichten van (feiten)onderzoek met alle daarvoor ter beschikking staande wettelijke 

middelen: forensisch, gedragskundig (sociaal-psychologisch) en juridisch bestuurswetenschappelijk;    

- ter beoordeling van meldingen- en melders van misstanden.                                                                         

- ter beoordeling van documentatie en informatie m.b.t. misstanden.                                                           

- ter beoordeling van gevolgde, dan wel ten uitvoer gebrachte procedure(s).                                             

- ter vaststelling van de vereiste criteria voor de erkenning van melders van misstanden en de 

daarmee verband houdende verkrijging van rechtsbescherming.                                                                   

- ten behoeve van de juridische duiding en kwalificatie van gemelde misstanden (expert- en second 

opinions).  

e. het verrichten van onderzoek ter vaststelling van verzuim en ingebrekestelling;  

f. het verrichten van onderzoek ter vaststelling van aansprakelijkheid in de meest ruime zin;  

g. het inwinnen van informatie ter uitvoering van voormelde doel- en taakstellingen van de stichting;  

h. samenwerken met derden (natuurlijke personen en rechtspersonen) in het kader van de 

doelstellingen ter bevordering van waarheidsvinding, integriteit, openheid, verantwoording en 

transparantie;  

i. het leveren van vertrouwenspersonen voor het Rijk, provinciale- en gemeentelijke overheden en 

voor de marktsector;  

j. op te treden als adviesorgaan voor de regering, leden en commissies van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, gedecentraliseerde overheden en voor bestuurders, sociale partners en mede- 

zeggenschapsorganen;  

k. te participeren in relevante (wetenschappelijke) bijeenkomsten van andere instituten en 

(overheids)organisaties;  

l. op te treden als belanghebbende, gemachtigde en/of procesvertegenwoordiger, dan wel als 

melder van fraude, corruptie, misstanden en andere (maatschappelijke) onregelmatigheden en als 

aangever van strafbare feiten bij het Openbaar Ministerie;  

m. begeleiding en vertegenwoordiging;  

n. bemiddeling en mediation;  

o. opleiding en training;  

p. rapportering;  

q. advisering. 


