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Geacht college, 

Per 1 januari j l. zijn de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid (CKGO) en de 
Onderzoeksraad Integriteit Overheid (hierna: de Onderzoeksraad) samengegaan. Bij brief van 21 
november 2013. (Lbr. 13/101 CvA/LOGA 13/15) bent u over deze overgang reeds geïnformeerd. 

Uw organisatie heeft een aansluiting bij het CKGO. De VNG draagt binnenkort haar bestand met 

aangesloten organisaties over aan de Onderzoeksraad. Uw aansluiting bij het CKGO gaat 
automatisch over in een aansluiting bij de Onderzoeksraad. Uw aansluitingsovereenkomst met de 
VNG voor het CKGO komt daarmee te vervallen. 

Aanpassing Regeling Melding Vermoeden Mistand 

Aangezien de Onderzoeksraad dezelfde rol en positie inneemt als de CKGO, namelijk die van externe 

adviescommissie van het bevoegd gezag in geval van vermoedens van misstanden, dient de 
Onderzoeksraad ook als zodanig te worden aangewezen in uw regeling Melding Vermoeden 
Mistanden. Wij willen u erop attenderen dit in uw lokale regeling aan te passen. Zie daarbij ook de 

VNG-voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand. Deze regeling is te vinden op de website van 
de VNG (www.vng.nl). 

Meer informatie 

Binnenkort ontvangen alle aangesloten organisaties een brief van de Onderzoeksraad met meer 

informatie. Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de Onderzoeksraad (Mr. Zerina 

Fatehmahomed,info@onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl, 070-3765865). U kunt ook terecht op de 

website van de Onderzoeksraad, www.onderzoeksraadinteqriteitoverheid.nl. 



Bezwaar 

Mocht u bezwaar hebben tegen het overgaan van uw aansluiting bij de CKGO naar de 
Onderzoeksraad dan kunt u dat tot 28 februari a.s. kenbaar maken bij het College voor Arbeidszaken 

van de VNG, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag of via de email secr ecwqo@vnq.nl. 

Bij géén bericht gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de overdracht van uw aansluiting en 

gegevens naar de Onderzoekraad. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

College voor Arbeidszaken, 

Mw. mr. S. Pijpstra 
secretaris 


