
 

Over G.E.L.M. (Gerrit) de WIT 

Gerrit de Wit (1957) is van oorsprong recherchekundig fraudespecialist en is in 1998 bekend 

geworden als klokkenluider bij het ministerie van VROM. 

Hij heeft 35 jaar ervaring binnen de (rijks)overheid en is gepokt en gemazeld in het recherchewerk 

voor politie, justitie en bijzondere opsporingsdiensten. De Wit vervulde diverse recherchefuncties 

binnen de voormalige Rijkspolitie en de politieregio Midden- en West Brabant, vanwaar hij in 1995 

de overstap maakte naar de bijzondere opsporingsdienst BOD van het ministerie VROM in Den Haag. 

Voor het departement VROM en het landelijk parket van het Openbaar Ministerie verrichtte de Wit 

als projectleider meerjarig onderzoek naar criminele geldstromen en investeringen in onroerend 

goed. 

Naast additionele recherche-opleidingen voor politie en opsporingsdiensten behaalde de Wit een 

colloquium doctum vrijstelling aan de Katholieke Universiteit Brabant en volgde hij de deeltijd 

opleiding propedeuse Nederlands Recht aan de Universiteit van Tilburg. Vanaf 2001 volgde hij de 

leergang tactisch management aan de Nederlandse Politieacademie te Apeldoorn, waar hij in 2003 

afstudeerde. Binnen de politie was de Wit actief als personeelsvertegenwoordiger en bij het 

ministerie VROM was hij lid van de centrale ondernemingsraad en portefeuillehouder P&O. 

Als OR-lid bracht hij eind jaren ’90 ernstige managementmisstanden, fraude en ambtelijke corruptie 

binnen de top van het ministerie van VROM aan het licht en ondersteunde hij een collega-

klokkenluider bij de melding van interne fraude bij de Dienst Recherchezaken. Door de toenmalige 

minister van VROM, Jan Pronk, werd hij daarvoor geprezen met een kwaliteitsbevordering en een 

managementtraject. Vervolgens startte de ambtelijke top een ontslagprocedure tegen hem waarmee 

de Wit een van de eerste ambtelijke klokkenluiders werd, die een jaren durende allesomvattende 

procedure op de grondslag van de klokkenluiderregeling uit 2001 voerde. 

In 2004 was de Wit medeoprichter van Europa Transparant, de politieke partij die klokkenluider Paul 

van Buitenen als Europarlementariër ‘naar Brussel bracht’. Met Nederland Transparant nam hij in 

2006 deel aan de Tweede Kamer verkiezingen. In 2008 nam de Wit met klokkenluider Paul Schaap uit 

Anna Paulowna het initiatief om tot bundeling van kennis en ervaring te komen ten behoeve van de 

verbetering van de rechtsbescherming van klokkenluiders en de ondersteuning van melders van 

maatschappelijke misstanden in de Nederlandse samenleving. Tezamen met anderen vormden 

Schaap en de Wit een Expertgroep van ervaringsdeskundige klokkenluiders en daarmee een politiek 

adviesorgaan. Daarnaast begeleidde de Wit vele tientallen melders van misstanden en klokkenluiders 

op hun weg naar rechtsbescherming. De soms noodzakelijk te voeren jarenlange procesgang, maakte 

hem tot een bijzonder ervaringsdeskundige in juridisch/bestuurlijke- en politieke processen. 



Tot 2010 werkte de Wit projectmatig in diverse functies voor het Openbaar Ministerie in Zwolle, het 

functioneel parket in Den Haag en het arrondissementsparket Rotterdam. Met de formele oprichting 

van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders op 1 juni 2010, werd de Wit bestuursvoorzitter. Hij 

vertegenwoordigde de Stichting en de Expertgroep, onder meer bij het initiatief van de Tweede 

Kamer (Ronald van Raak – SP) om een initiatiefwet voor Klokkenluiders te realiseren. Daartoe werkte 

de Expertgroep samen met initiatiefnemers in de Kamer, het instituut van de Nationale Ombudsman 

en met de voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid prof. mr. Pieter van Vollenhoven. 

In 2016 werd de Wit als bestuurder van de afdeling Onderzoek benoemd in het op 1 juli van dat jaar 

opgerichte Huis voor Klokkenluiders. Nog geen anderhalf jaar later, nam de Wit als enige intern de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid om het ernstig disfunctioneren van het Huis te agenderen om 

vervolgens het ambtelijk falen bij de Minister van Binnenlandse Zaken aan de orde te stellen. 

De Wit hervatte op 1 januari 2018 per direct zijn positie binnen de Expertgroep Klokkenluiders en gaf 

vervolgens als directeur leiding aan de lopende onderzoeken. Als (co)mediator en coach boekte de 

Wit in samenwerking met een kleine groep professionals unieke resultaten bij de succesvolle 

afronding van in totaal ongeveer 40 langjarig lopende klokkenluiderszaken. De Expertgroep 

klokkenluiders als instituut, individuele leden en de Wit persoonlijk, werden voor hun jarenlange 

inspanningen in het algemeen maatschappelijk belang en voor de geleverde prestaties meermaals 

onderscheiden. 

Op 30 september 2021 presenteerde de Wit bij gelegenheid van de evaluatie van de Wet Huis voor 

Klokkenluiders het bijzondere succes van de Expertgroep (over de periode 2010 – 2020), in een 

Ronde Tafel-bijeenkomst in de Tweede Kamer (link) 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05233 
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