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ALGEMENE GEGEVENS  

  

Oprichting  

  

Bij akte werd op 27 augustus 2010 Stichting Expertgroep Klokkenluiders opgericht door de 

heer G.E.L.M. de Wit. De statuten werden verleden voor notaris mr. Pieter Maarten Verboon, 

notaris te Barendrecht.  De Stichting Expertgroep Klokkenluiders is een stichting met 

volledige rechtsbevoegdheid. 

 

Reden oprichting Expertgroep Klokkenluiders  

  

Aanleiding voor oprichting was de bestaande benarde positie van melders van 

maatschappelijke misstanden en klokkenluiders en het verschijnen van het rapport van de 

Universiteit Utrecht in 2008 inzake de evaluatie van bestaande klokkenluiderregelingen in de 

publieke sector.  

Uit het daarbij ingestelde onderzoek bleek de feitelijke rechtsbescherming van klokkenluiders 

de afgelopen 10 jaren volstrekt afwezig. Schrijnend waren de resultaten van de sedert 2001 

opgerichte Commissie Integriteit Overheid (CIO). Sinds 2001 zijn er vele tientallen 

meldingen gedaan en dat heeft tot niet één zaak geleid waarin de klokkenluider in het gelijk is 

gesteld.  

 

Doel  

  

De Stichting heeft 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 marktsector en voor overheden, 

ondernemingen en overige organisaties, d.m.v. 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 een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 

zin van het woord.  

  

Bestuur  

 

Met ingang van april 2019 wordt het bestuur van de stichting gevormd door de heer  

G.E.L.M. de Wit als secretaris/penningmeester. De heer P.A. Schaap is met ingang van april 

2019 geen voorzitter meer. 

 

Tussen 1 juli 2016 en 31 mei 2018 werd het bestuur van de stichting gevormd door de heer 

P.A. Schaap als voorzitter, na het terugtreden van de heren H. Laarmen en G.E.L.M. de Wit. 

http://www.expertgroepklokkenluiders.nl/assets/files/EVALUATIE%20KLOKKENLUIDERSREG.PUBL.SECTOR.pdf
http://www.expertgroepklokkenluiders.nl/assets/files/EVALUATIE%20KLOKKENLUIDERSREG.PUBL.SECTOR.pdf
http://www.expertgroepklokkenluiders.nl/assets/files/EVALUATIE%20KLOKKENLUIDERSREG.PUBL.SECTOR.pdf
http://www.commissieintegriteitoverheid.nl/
http://www.commissieintegriteitoverheid.nl/
http://www.commissieintegriteitoverheid.nl/
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De heer de Wit trad terug vanwege zijn benoeming per 1 juli 2016 in het bestuur van het Huis 

voor Klokkenluiders (ZBO). 

 

Het bestuur van de stichting werd vanaf de oprichting d.d. 27 augustus 2010 t/m 30 juni 2016 

gevormd door:  

 

de heer G.E.L.M. de Wit als voorzitter;  

de heer H. Laarman als secretaris;  

de heer P.A. Schaap als penningmeester.   

 

Politieke activiteiten Expertgroep  

  

Sedert 2004 worden bestuur en leden van de Expertgroep regelmatig gevraagd om informatie 

en expertise te delen met leden van de 2e Kamer der Staten-Generaal, onder meer bij 

gelegenheid van hoorzittingen.  

Sinds 2008 fungeert de Expertgroep als formeel adviseur van de Minister van Binnenlandse 

Zaken, daar waar het de wet- en regelgeving en de beleidsuitvoering rondom de 

(rechts)bescherming van melders van maatschappelijke misstanden betreft.  

 

Overige gegevens  

  

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken voor West-Brabant onder nummer 50731343. Het fiscaal nummer van de Stichting 

Expertgroep Klokkenluiders is 822897672. Het boekjaar van de stichting loopt gelijk aan het 

kalenderjaar. 

 

Beleidsplan  

  

Taken van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders zijn:   

  

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 door partijen 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  
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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 Rijk, provinciale- en gemeentelijke overheden 

en voor de marksector.  

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

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

medezeggenschapsorganen.  

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.   

  

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:   

Subsidies en donaties;   

Verkrijging krachtens erfstelling, legaat, schenking of enigerlei andere wijze.  

  

Het bestuur van de Stichting beheert het vermogen en legt binnen 6 maanden na afloop van 

het kalenderjaar verantwoording af.   

Het geld van de Stichting wordt besteed aan het uitvoeren van haar doelstellingen en aan de 

door haar daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten.   

  

Beloningsbeleid  

  

De bestuursleden ontvangen in 2019 alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte 

(on)kosten, zijnde brandstof, reis- en verblijfkosten, telefoonkosten en internetkosten.  

 

Experts van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders  

  

De volgende benoemde personen maken deel uit van de Expertgroep:  

 

- Paul van Buitenen  

- Paul Schaap  

- Gerrit de Wit  

- Henk Laarman 

- Harrie Timmerman 
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Raad van Advies van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders  

  

- mr. H.  Schravenmade 

- drs. A.P.J.M. de Wijs  

 

ANBI-verklaring  

  

Met ingang van 1 januari 2012 is de Stichting Expertgroep Klokkenluiders door de 

Belastingdienst aangemerkt als Algemene Nut Beogende Instelling.  

  

Actuele situatie   

  

Naar aanleiding van het disfunctioneren van het recent ingestelde 'Huis voor Klokkenluiders', 

ziet de Expertgroep zich genoodzaakt de komende periode opnieuw een bijdrage te leveren 

aan de (politieke) beleidsvorming. De redenen en de noodzaak daarvoor zijn onder meer 

uiteengezet in het evaluatierapport van het Huis voor Klokkenluiders. 

We vertrouwen er op dat de ernst van de vaststellingen aanleiding zullen zijn voor nieuw 

debat in de Tweede Kamer, en dat onze adviezen uiteindelijk ook opnieuw zijn weerslag 

zullen vinden in de standpunten van de meeste politieke partijen en zullen worden vertaald 

naar nadere besluitvorming betreffende het functioneren van het Huis voor Klokkenluiders en 

de omgang met melders van misstanden. 

  

Directeur Expertgroep  

  

Over het kalenderjaar 2019 was er geen directeur Expertgroep ingesteld.  

  

Domeinnamen  

  

De Stichting Expertgroep Klokkenluiders heeft in het jaar 2012 de volgende domeinnaam 

vastgelegd:  www.expertgroepklokkenluiders.nl  

 

Accountantscontrole  

  

Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle 

van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot 

accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring. Conform artikel 

12 lid 3 van de statuten van de Stichting stelt het bestuur een balans op betreffende het 

kapitaal van de Stichting en ook een staat van baten en lasten betreffende de inkomsten en 

uitgaven van de Stichting over het afgelopen boekjaar en stelt hij een en ander op papier.  

  

http://www.expertgroepklokkenluiders.nl/
http://www.expertgroepklokkenluiders.nl/
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019  

  

              31 december 2018  31 december 2019  

            

ACTIVA  

  

       €      €   

LIQUIDE MIDDELEN           

Bank           

  

                51,23             98,49     

KORTLOPENDE VORDERINGEN       0,-       0,-  

  

  

 

                       --------            --------  

TOTAAL                       51,23             98,49  

          

  

PASSIVA  

  

EIGEN VERMOGEN    

             =====           =====  

Kapitaal        

  

                       51,23              98,49   

KORTLOPENDE SCHULDEN      

Nog te betalen bedragen  

Lening     

                    0,-  

            0,-   

            0,- 

            0,-  

                       --------              --------  

TOTAAL        
         

    

    

          51,23     

     =====    

         98,49   

       =====  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN 1 JANUARI 2019 T/M 31 DECEMBER 2019 

                2018           2019 

        

  

OPBRENGSTEN  

  

               €                 €  

Donaties                 12.287,68                        4.070,-  

Donatie betaalde kosten                      0,-               0,-   

Subsidie BZK                         0,-                    0,-   

                                                --------           -----------  

Totaal                     12.287,68            4.070,- 

        

  

KOSTEN  

  

            

Bankkosten               108,03              108,50  

Domeinnamen/Website                     113,29              156,01  

De Mithra Stichting 

Symposium Vuurwerkramp 

                4.500,-   

          2.200,89 

                          0,- 

                          0,- 

Kantoorkosten                    2.413,26                    2.261,71  

Reiskosten                      1.442,85                    1.496,52  

Telefoonkosten                         99,-                            0,-  

Vacatiegelden Bestuur                         0,-                     0,-  

Vacatiegelden Raad van Advies                       0,-                     0,- 

Inhuur derden                        750,-                            0,-  

                 -------        -------------  

Totaal                                        11.627,32                               4.022,74  

                           --------         ------------  

RESULTAAT                      660,36                         47,26 

                       =======        =======  
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDEBEPALING EN RESULTAATBEPALING  

  

Algemeen  

  

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders wordt 

vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

  

De bedragen zijn weergegeven in euro’s.  

  

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS  

  

ACTIVA  

  

Liquide middelen  

  

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum 

ter vrije beschikking van de stichting.  

  

PASSIVA  

  

Overige activa en passiva  

  

De overige activa en passiva worden nominaal gewaardeerd.  

  

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING  

  

Rekening houdend met vorenvermelde grondslagen, wordt het resultaat bepaald als het 

verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het boekjaar, gewaardeerd 

tegen historische kostprijzen.   
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TOELICHTING OP DE BALANS  

  

              31 december 2018  31 december 2019  

            

ACTIVA  

  

LIQUIDE MIDDELEN  

    €      €   

Kasgeld                0,-               0,-  

ABN-AMRO                    51,23            98,49 

                ------      ------------  

Stand per 31 december                 51,23             98,49  

            

  

KORTLOPENDE VORDERINGEN  

      =======      =======  

Derden              0,-                 0,- 

                                    --------       -----------  

TOTAAL                     51,23            98,49  

                   =======       ======  

  

PASSIVA  

  

EIGEN VERMOGEN    

Beginstand                              -/-      609,13                                   51,23  

Resultaat                               660,36                       47,26  

                 ------------      ------------  

Stand per 31 december                 51,23                98,49  

          

  

       =======      =======  

KORTLOPENDE SCHULDEN         

Lening 

Nog te betalen bedragen     

   

                 0,-  

             0,- 

             0,- 

             0,- 

  

                      --------      ----------  

TOTAAL        
         

  

  

  

  

         51,23  

    =====  

  

  

  

  

           98,49  

=======  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

  

OPBRENGSTEN  

  

Donatie                  4.070,- 

Subsidie BZK                        0,-    

                            -----------  

Totaal                          4.070,-  

                    

  

KOSTEN  

  

Een nadere specificatie van de kosten is niet nodig, daar de kosten reeds voldoende 

gespecificeerd zijn in de Winst- & Verliesrekening 2019 op bladzijde 8.  

  

                             ----------  

RESULTAAT                              47,26 

                              ======  
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VERSLAG BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING  

  

Conform artikel 12 lid 3 van de statuten van de Stichting stelt het bestuur een balans op 

betreffende het kapitaal van de Stichting en ook een staat van baten en lasten betreffende de 

inkomsten en uitgaven van de Stichting over het afgelopen boekjaar en stelt hij een en ander 

op papier.  

  

Het bestuur, bestaande uit de heer G.E.L.M. de Wit (secretaris/penningmeester), heeft de 

jaarrekening en de daarbij behorende boeken opgesteld en gecontroleerd.   

  

Het bestuur geeft een getrouw beeld van de jaarrekening van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen op 31 december 2019 en van het resultaat over de periode van 1 januari 

2019 t/m 31 december 2019 in overeenstemming is met in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving.  

  

Het bestuur stelt de jaarrekening over het kalenderjaar 2019 conform vast en verleent (de 

penningmeester en) het bestuur décharge voor het gevoerde beleid over het jaar 2019.   

  

Rotterdam, 20 juni 2020  

  

  

  

    G.E.L.M. de Wit 

            (secretaris/penningmeester)     


