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Dit personeelsreglement bestaat uit de volgende
afspraken en voorschriften:
DEEL A
Collectieve afspraken van de werkgever met de
vakbonden over onderwerpen waarvan de CAO
Rijk aanvullingen of afwijkingen toestaat.
DEEL B
Collectieve afspraken van de bestuurder met de
Departementale Ondernemingsraad, met inachtneming van de afspraken daarover in de CAO Rijk.

Personeelsreglement
ministerie van
Justitie en Veiligheid
Welkom bij het personeelsreglement van
het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Dit personeelsreglement is opgesteld in verband
met de inwerkingtreding van het nieuwe
ambtenarenrecht met ingang van 1 januari
2020. Alle informatie in dit reglement is met
de grootste zorgvuldigheid geschreven. Voor
vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen
met uw leidinggevende, uw vakbonden en
ondernemingsraad of de collega’s van de
afdeling HR of P&O van het dienstonderdeel
binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid
waar u werkzaam bent.

DEEL C
De voorschriften van de werkgever op grond
van artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek
(instructierecht).

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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1.1

Inleiding
Ministerie van Justitie en Veiligheid

2
2

1

Inleiding

1.1

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dit is het personeelsreglement van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit reglement
is geschreven in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra)1 met ingang van 1 januari 2020. Het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) is per 1 januari 2020 vervangen door de CAO Rijk. In dit personeelsreglement
geldt als uitwerking van en aanvulling op de CAO Rijk en treedt eveneens per 1 januari 2020
in werking.In dit personeelsreglement zijn de ministeriebreed geldende regelingen verwerkt.
Als dienstonderdelen afzonderlijke regelingen hebben, is er een verwijzing naar de betreffende regelingen. De dienstonderdelen onderhouden hun eigen regelingen en bespreken
deze – voor zover nodig – binnen hun eigen dienstonderdeel met ondernemingsraad en/of
vakbonden.
Dit personeelsreglement is van toepassing op medewerkers als bedoeld in artikel 2.2.1 en
werkzaam bij de dienstonderdelen:
• het bestuursdepartement (BD), de clusters:
- het cluster secretaris-generaal (SG-cluster);
- het cluster plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG-cluster);
- het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB);
- het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV);
- het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR);
- het directoraat-generaal Migratie (DGM);
- de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV);
- de Inspectie Justitie en Veiligheid (I JenV)
• het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
• het College voor de Rechten van de Mens (CRM);
• de Dienst Justitiële Informatiedienst (JustID);
• de Dienst Justis;
• de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
• de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V);
• de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
• het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC);
• het Nederlands Forensisch Instituut (NFI);
• het openbaar ministerie (OM);
• de raad voor de kinderbescherming (RvdK);
• het Secretariaat Schadefonds Geweldsmisdrijven;
• het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
Dit personeelsreglement is niet van toepassing op ZBO’s met eigen rechtspersoonlijkheid, de
Raad voor de Rechtspraak, de Hoge Raad der Nederlanden, de gerechtshoven, de rechtbanken, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de
Nationale Politie.

Bijlagen overzicht
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Wet van 9 maart 2017 tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het
in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, Stb. 2017, 123.
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Algemene bepalingen

Algemene bepalingen
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2.1

Begripsbepalingen

2.1

Begripsbepalingen

3

2.1.1

2.2

Werkingssfeer

3

2.3

Inhoud personeelsreglement

4

Definitie van begrippen
In dit personeelsreglement worden dezelfde begrippen gehanteerd als in de CAO Rijk. Daarom
wordt (met name) van aanvullende begrippen een definitie gegeven. In dit personeels
reglement worden de volgende begrippen gehanteerd en als zodanig uitgelegd:

2.4

Herkomst bepalingen

4

2.5

Toekomstige wijzigingen

4

2

Werkgever: De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie en
Veiligheid.
Ambtenaar/werknemer/medewerker: degene die op basis van een arbeidsovereenkomst met de
Staat der Nederlanden werkzaam is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ter beschikking gestelde arbeidskrachten voor zover de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
gelijke behandeling voorschrijft.
Organisatie: het ministerie van Justitie en Veiligheid en de daaronder ressorterende dienst
onderdelen, waarop dit personeelsreglement van toepassing is.
Dienstonderdeel/organisatieonderdeel: het onderscheidenlijke organisatorische samenwerkingsverband als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Leidinggevende: de persoon die bevoegd2 is rechtspositionele afspraken met u te maken,
beslissingen te nemen en andere handelingen te verrichten.
Hoogste ambtelijke leidinggevende: De secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-
generaal, de directeur-generaal, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de Inspecteur-Generaal, de hoofddirecteur, de algemeen directeur dan wel de directeur, afhankelijk van
wie het aangaat.
Wnra: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), Wet van 9 maart 2017 tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming
brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, Stb. 2017, 123.
Aw: Ambtenarenwet 2017.
BW: Burgerlijk Wetboek.
CAO Rijk: De CAO die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeenkomt
met de vakorganisaties ten behoeve van medewerkers.3
ACRU: De Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen die de Minister van Buitenlandse Zaken
overeenkomt met de vakorganisaties ten behoeve van medewerkers.
Dit personeelsreglement is in de U- dan wel hij-vorm geschreven, waarmee een ieder die het
aangaat wordt bedoeld.

Bijlagen overzicht
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2.2

Werkingssfeer

2.2.1

Werkingssfeer ambtenaar/werknemer
Dit personeelsreglement geldt voor u als:
- u een arbeidsovereenkomst heeft met de Staat der Nederlanden;
- voor u de CAO Rijk geldt, en
- u medewerker bent bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

2

3

Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn bevoegdheden onderverdeeld in A- en B- bevoegdheden.
Welke bevoegdheden uw leidinggevende heeft, kunt u nagaan in het mandaatbesluit van uw dienst
onderdeel.
Met de CAO Rijk wordt bedoeld de CAO Rijk 2020 en iedere daarop volgende CAO Rijk.
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2

2.3

Inhoud personeelsreglement

2.3.1

Collectief overleg en instructierecht
Dit personeelsreglement bestaat uit:
- DEEL A en B: De collectieve afspraken die de werkgever van de organisatie waar u werkzaam
bent heeft gemaakt met de vakbonden en/of ondernemingsraad. Dit is het gehele personeelsreglement met uitzondering van de paragrafen en artikelen die hierna zijn aangeduid
als onderdeel C.
Wijzigingen van dit deel van het personeelsreglement worden conform de wet, regelgeving
of volgens gebruik met de vakbonden en/of ondernemingsraad verwerkt.
- DEEL C: De aanwijzingen van de werkgever van de organisatie waar u werkzaam bent over
de uitvoering van het werk en de gang van zaken binnen de organisatie. Dit betreft artikel
3.2.1 in dit personeelsreglement.

2.4

Herkomst bepalingen

2.4.1

Technische omzetting
Dit personeelsreglement vervangt:
- alle rechtspositionele regelingen binnen het ministerie, die zijn omgezet vanwege het in
werking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020, en
- de afspraken die zijn gemaakt met de vakbonden en/of ondernemingsraad, voor zover
partijen van mening zijn dat afspraken en/of onderwerpen moeten worden opgenomen in
het personeelsreglement.
Deze regelingen en afspraken zijn omgezet op de wijze zoals beschreven in de “Aanpak
opstellen personeelsreglementen”.

2.5

Toekomstige wijzigingen
De bepalingen in dit personeelsreglement kunnen wijzigen. Voor het doorvoeren van deze
wijzigingen gelden regels op basis van het Burgerlijk wetboek (BW), de CAO Rijk en/of de Wet
op de ondernemingsraden (WOR).

Bijlagen overzicht
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3

Begin van en gedurende het dienstverband

3.1

Integriteit Algemeen
Werken bij het Rijk is iets om trots op te zijn. Als u in dienst treedt als rijksambtenaar bepaalt u
ook het gezicht van de Rijksoverheid. Dat schept verplichtingen. De overheid kan alleen goed
functioneren als haar medewerkers integer handelen. Dit is geregeld in de Ambtenarenwet
2017, de Gedragscode Integriteit Rijk en de Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving
en de Toelichting op de Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving en Aanvullende
informatie over beheer en controle van de voorzieningen.
De Gedragscode Integriteit Rijk en de Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving met de
Toelichting op de Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving en Aanvullende informatie
over beheer en controle van de voorzieningen, maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit
personeelsreglement en zijn daarom bijgevoegd als bijlagen 1 en 2.

3.2

Indiensttreding en integriteit

3.2.1

Integriteit bij werving en selectie
Bij de werving en selectie kan uw integriteit op verschillende manieren worden getoetst:
• controle van de verstrekte gegevens;
• controle van uw legitimatiebewijs;
• als u een buitenlandse werknemer bent: controle op uw verblijfs- en tewerkstellings
vergunning;
• controle op een eventueel strafrechtelijk verleden;
• voor bepaalde functies: een onderzoek door screeningsautoriteit Justis van het ministerie
van Justitie en Veiligheid of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).
Bij een sollicitatie worden uw gegevens gecheckt. De werkgever kan bijvoorbeeld uw arbeidsverleden controleren door uw referenties te raadplegen. Daarnaast kan de werkgever u vragen
om uw originele diploma’s te overleggen. Hiervan worden kopieën gemaakt en bewaard in
de personeelsadministratie. Het verstrekken van onjuiste informatie of achterhouden van
relevante gegevens kan leiden tot ontslag. Dit volgt uit paragraaf 5.1 Gedragscode Integriteit
Rijk, bijlage 1.
U bent verplicht om bij uw indiensttreding een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)
te overleggen. Uw werkgever kan aan de hand daarvan uw identiteit vaststellen.

3.2.2

Onderzoek naar geschiktheid en bekwaamheid
Als u in dienst treedt bij de Staat der Nederlanden wordt uw geschiktheid en bekwaamheid
voor de functie onderzocht. Afhankelijk van de functie gaat het om:
1. een verklaring omtrent het gedrag (VOG);
2. een onderzoek justitiële en strafvorderlijke gegevens;
3. een veiligheidsonderzoek.
De mogelijkheden voor de onderzoeken vinden hun grondslag in artikel 3a Ambtenarenwet 2017, artikel 4 Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens, het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en de Wet
veiligheidsonderzoeken.
In artikel 3a Ambtenarenwet 2017 is onder meer beschreven dat overheidswerkgevers een
onderzoek naar de geschiktheid en de bekwaamheid van een functie als ambtenaar kunnen
doen.
In artikel 4 Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is vervolgens bepaald:
“1. In het kader van de beoordeling van de bekwaamheid en geschiktheid voor een functie, met uitzondering
van de functies bedoeld in het derde lid en van vertrouwensfuncties als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet veiligheidsonderzoeken, kan de overheidswerkgever een verklaring omtrent
het gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens verwerken, indien hij van de
kandidaat voor die functie, onderscheidenlijk van de ambtenaar die de functie vervult, heeft gevergd dat
deze die verklaring overlegt.
2. De overheidswerkgever kan vergen dat een in het vorige lid bedoelde verklaring door een ambtenaar
periodiek na steeds een minimum termijn van vijf jaar wordt aangevraagd en overgelegd.

Bijlagen overzicht
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3. De overheidswerkgever kan justitiële gegevens, die op grond van de artikelen 23 tot en met 28 van
het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens worden verstrekt, verwerken ten behoeve van de
beoordeling van de geschiktheid en bekwaamheid van een kandidaat voor een functie, onderscheidenlijk
van de ambtenaar die de functie vervult, indien die functie:
a. geen vertrouwensfunctie is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet veiligheids
onderzoeken, en;
b. de functie bijzondere eisen stelt aan de integriteit of de verantwoordelijkheid van degene die deze
functie vervult en indien een zwaarwegend belang dit vordert.
4. De verklaring als bedoeld in het eerste lid en de justitiële gegevens als bedoeld in het derde lid worden
van de in die leden bedoelde kandidaat slechts gevraagd als die kandidaat naar het oordeel van de
overheidswerkgever overigens voldoende bekwaam en geschikt is voor de functie.”

Begin van en gedurende het dienstverband 5

3.1

Integriteit Algemeen

5

3.2

Indiensttreding en integriteit

5

3.3

Werving en selectie

6

Het vereiste van de VOG is opgenomen in de CAO Rijk. Zie paragraaf 2.1 CAO Rijk. In paragraaf
5.1 Gedragscode Integriteit Rijk zijn regels gesteld ten aanzien van aanstellingsbeleid
(bijlage 1). Daarin worden het onderzoek justitiële gegevens en veiligheidsonderzoek
genoemd.
In paragraaf 2.1 CAO Rijk is ook beschreven dat als u voor het eerst een arbeidsovereenkomst
sluit met uw werkgever, u een verklaring omtrent het gedrag moet geven. Als u dan nog geen
verklaring omtrent het gedrag heeft, wordt in uw arbeidsovereenkomst een ontbindende
voorwaarde opgenomen die regelt dat deze uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van
rechtswege eindigt als u de verklaring dan nog niet heeft.
Daarnaast is in paragraaf 2.1 CAO Rijk ook beschreven dat als uw tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd in een vaste arbeidsovereenkomst, of als u een nieuwe functie gaat
uitoefenen, daarbij als voorwaarde kan gelden dat u opnieuw een verklaring omtrent het
gedrag moet aanleveren.
De onderzoeken kunnen worden verricht indien daar een wettelijke bevoegdheid voor is. De
beschrijving in de Uitleg biedt handvatten en aanwijzingen in het kader van het toepassen van
onderzoeken naar de geschiktheid en de bekwaamheid van een functie als ambtenaar.
Zie Uitleg Onderzoek naar geschiktheid en bekwaamheid van een functie als ambtenaar,
bijlage 3.
Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
DJI

3.3

Werving en selectie
Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid geldt voor de werving en selectie van medewerkers het Vacaturekader J en V. Zie Uitleg Vacaturekader J en V, bijlage 4.
Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
CJIB
DJI
IND

Bijlagen overzicht
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Deeldocumenten
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Arbeidsduur, -plaats en werktijden

7

Arbeidsduur, -plaats en werktijden
De arbeidsvoorwaarden over ‘Arbeidsduur en werktijden’ zijn geregeld in hoofdstuk 3 CAO
Rijk. Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
DJI
IND
OM

Bijlagen overzicht
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Vakantie en bijzonder verlof

8

Vakantie en bijzonder verlof
De arbeidsvoorwaarden over ‘Vakantie en bijzonder verlof’ zijn geregeld in hoofdstuk 4 CAO
Rijk. Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
DJI

Bijlagen overzicht
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Vaste beloning

9

Vaste beloning
De arbeidsvoorwaarden over ‘Vaste beloning’ zijn geregeld in hoofdstuk 6 CAO Rijk. Als er
binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder. Neemt u
daar kennis van.
DJI

Bijlagen overzicht
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Variabele beloning

10

7.1

Toelage bezwarende omstandigheden

7.2

Toelage of éénmalige uitkering om andere
reden
10

Variabele beloning
De arbeidsvoorwaarden over ‘Variabele beloning’ zijn geregeld in hoofdstuk 7 CAO Rijk. Als
er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder. Neemt u
daar kennis van.

10

BD NCTV
BD DGM
DJI
IND
NCSC
NFI

7.1

Toelage bezwarende omstandigheden
De arbeidsvoorwaarden over de ‘Toelage bezwarende omstandigheden’ zijn geregeld in
paragraaf 7.7 CAO Rijk. Binnen uw dienstonderdeel kunnen er aanvullende regelingen
bestaan. Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hier
onder. Neemt u daar kennis van.

7.2

Toelage of éénmalige uitkering om andere reden
De ‘Toelage of éénmalige uitkering om andere reden’ is geregeld in paragraaf 7.9 CAO Rijk.
Het gaat om een andere reden als overigens is beschreven in de paragrafen van hoofdstuk
7 CAO Rijk. Rijksbreed geldt het Beleidskader Extra Belonen Sector Rijk 2010-2013 en het
Structureel Beleidskader Extra Belonen.
Het Beleidskader Extra Belonen Sector Rijk 2010-2013 en het Structureel Beleidskader Extra
Belonen is van toepassing (bijlagen 5 en 6).
Binnen uw dienstonderdeel kunnen er aanvullende regelingen bestaan. Deze vormen een
nadere uitwerking van het rijksbrede kader. Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende
regelingen gelden, vindt u die hieronder. Neemt u daar kennis van.

Bijlagen overzicht
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Aanvraag- en boekingsprocedure
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8.6

8

Reizen en vergoedingen

8.1

Woon-werkverkeer
De arbeidsvoorwaarden over ‘Woon-werkverkeer’ zijn geregeld in paragraaf 10.1 CAO Rijk. Als
er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder. Neemt u
daar kennis van.

8.2

Gebruik dienstauto
De arbeidsvoorwaarden over ‘Gebruik dienstauto’ zijn geregeld in paragraaf 10.4 CAO Rijk.
Binnen uw dienstonderdeel kunnen er aanvullende regelingen bestaan. Als er binnen uw
dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder. Neemt u daar kennis
van.
DJI
OM

8.3

Dienstreizen binnenland
De arbeidsvoorwaarden over ‘Dienstreizen binnenland’ zijn geregeld in paragraaf 10.2 CAO
Rijk. Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.

8.4

Dienstreizen buitenland
De arbeidsvoorwaarden over ‘Dienstreizen buitenland’ zijn geregeld in paragraaf 10.3 CAO
Rijk, alsmede in de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU). Binnen uw dienstonderdeel
kunnen er aanvullende regelingen bestaan. Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende
regelingen gelden, vindt u die hieronder. Neemt u daar kennis van.
OM

8.5

Gedragsregels loyaliteitsprogramma dienstreizen buitenland

8.5.1

Voordelen uit loyaliteitsprogramma’s
In paragraaf 10.3. CAO Rijk is bepaald dat als u voordelen krijgt uit een loyaliteitsprogramma
vanwege uw dienstreis, deze voordelen bestemd zijn voor uw werkgever. Dit geldt niet als u
deze voordelen met toestemming van uw werkgever inzet voor volgende dienstreizen.
Uw leidinggevende voert periodiek gesprekken met u over de wijze waarop voordelen, die u
heeft verkregen uit loyaliteitsprogramma ‘s door het maken van buitenlandse dienstreizen,
ten goede kunnen komen aan de werkgever en zoveel als mogelijk kunnen worden ingezet ten
behoeve van volgende dienstreizen. Uw leidinggevende kan u hierbij aanwijzingen geven.

8.5.2

Integriteit en privileges
Uw leidinggevende besteedt tijdens de periodieke gesprekken, zoals genoemd in artikel 8.5.1,
tevens aandacht aan de integriteitsaspecten die verband houden met aan FFP’s (frequent
flyerprogramma’s) verbonden privileges zoals korting op upgrades, gratis bagagevrijstelling,
toegang tot VIP lounges en voorrang bij inchecken en boarden.
Hierbij wordt het goed werkgeverschap in acht genomen. Het kan in voorkomende gevallen
wenselijk zijn dat u sneller kunt inchecken en boarden en toegang heeft tot de VIP Lounges
opdat gewerkt kan worden en omdat vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap het
verblijf in de algemene wachtruimte op sommige vliegvelden niet wenselijk is.

Bijlagen overzicht

Het is daarom van belang dat uw leidinggevende periodiek gesprekken met u voert over de
wijze waarop integer kan worden gehandeld bij het (laten) boeken van toekomstige dienstreizen. Bij het gebruik van deze op basis van gemaakte dienstreizen verworven faciliteiten
wordt rekening gehouden met de binnen de CAO Rijk geformuleerde gedragslijn en de in de
Gedragscode Integriteit Rijk geformuleerde uitgangspunten.
Zie Uitleg Gedragsregels loyaliteitsprogramma dienstreizen buitenland, bijlage 7.
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8

Reizen en vergoedingen

Aanvraag- en boekingsprocedure

8.6.1

Gedeelte reis buiten Nederland beperkt
Dienstreizen die in Nederland beginnen waarbij het reisgedeelte buiten Nederland beperkt
is, en waarbij de grensoverschrijding niet noodzakelijkerwijs tot extra uitgaven voor maaltijden of overnachting leidt, kunnen op grond van paragraaf 10.3 CAO Rijk met de procedure
dienstreizen binnenland in paragraaf 10.2 CAO Rijk worden afgehandeld.

8.6.2

Bij communautaire vergoeding geen recht op vergoeding CAO Rijk
De medewerker op wie een door de Europese Commissie vastgestelde communautaire
vergoedingsregeling voor reis- en verblijfskosten van toepassing is, heeft geen recht op
vergoedingen op basis van paragraaf 10.3 CAO Rijk. Zie paragraaf 10.3 CAO Rijk onder
‘Samenloop met andere vergoedingen voor reis- en verblijfkosten’.

8.6.3

Verstrekken reisopdrachten buiten Europa en naar Turkije
Op grond van de toegekende bevoegdheden is het toestaan van reisopdrachten buiten Europa
alsmede Turkije voorbehouden aan de secretaris-generaal.

8.6.4

Aanvraag voorschot en verrekening
Een aanvraag voor een voorschot van een dagvergoeding dient u op de binnen uw cluster of
dienstonderdeel voorgeschreven wijze in te dienen. Voorschotten worden in principe verstrekt
tot een hoogte van 80% van de voor het betreffende reisdoel vastgestelde dagvergoeding.
Het voorschot wordt verrekend met de werkelijk gemaakte kosten of met de eventueel door
derden betaalde kosten, via de declaratie die u na afloop van de dienstreis indient. Eventuele
restanten van voorschotten worden niet teruggenomen, maar dienen middels de declaratie te
worden afgehandeld.
Zie Uitleg Aanvraag- en boekingsprocedure dienstreizen buitenland, bijlage 8.

11

8.1

Woon-werkverkeer

11

8.2

Gebruik dienstauto

11

8.3

Dienstreizen binnenland

11

8.4

Dienstreizen buitenland

11

8.5

Gedragsregels loyaliteitsprogramma
dienstreizen buitenland

11

Aanvraag- en boekingsprocedure
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8.6

8.6

Bijlagen overzicht
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9

Tegemoetkomingen en vergoedingen

13

9.1

Maaltijdvergoeding bij overwerk

13

9.2

Telewerkvergoeding en telewerk
voorzieningen

13

9.3

Representatiekostenvergoeding

13

9.4

Tegemoetkomingen en vergoedingen
overig

13

9

Tegemoetkomingen en vergoedingen

9.1

Maaltijdvergoeding bij overwerk
De arbeidsvoorwaarden ‘Maaltijdvergoeding bij overwerk’ zijn geregeld in paragraaf 11.1 CAO
Rijk. Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.

9.2

Telewerkvergoeding en telewerkvoorzieningen
De arbeidsvoorwaarden ‘Telewerkvergoeding en telewerkvoorzieningen’ zijn geregeld in
paragraaf 11.2 CAO Rijk en bijlage 9 CAO Rijk ‘Checklist afspraken telewerken (TPAW)’. Als er
binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder. Neemt u
daar kennis van.

9.3

Representatiekostenvergoeding
De arbeidsvoorwaarden ‘Representatiekostenvergoeding’ zijn geregeld in paragraaf 11.3 CAO
Rijk. Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.

9.4

Tegemoetkomingen en vergoedingen overig
Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen ‘Tegemoetkomingen en vergoedingen’ gelden, vindt u die hieronder. Neemt u daar kennis van.
DJI
OM

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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10 Duurzame Ontwikkelingen
10

Duurzame Ontwikkelingen

10.1 Personeelsgesprekken en beoordeling

14

10.1

Personeelsgesprekken en beoordeling

14

10.1.1 Personeelsgesprekken
In hoofdstuk 12 CAO Rijk ‘Functioneren en ontwikkelen’ en bijlage 10 CAO Rijk ‘Beschrijving
gesprekscyclus Rijk’ staan regels over de personeelsgesprekken.. Als er binnen uw dienst
onderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder. Neemt u daar kennis van.
10.1.2 Beoordeling
In hoofdstuk 12 CAO Rijk ‘Functioneren en ontwikkelen’ en bijlage 11 ‘Beoordelingsformulier
inclusief toelichting’ staan regels over de beoordeling. Als er binnen uw dienstonderdeel
aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder. Neemt u daar kennis van.

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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11 Arbeidsomstandigheden en Gezondheid
15

11.1

11.1 Vaccinatie programma

15

11.2 Bedrijfsfitness

16

11.3 Arbeidsomstandigheden en gezondheid
overig

16

11.1.1 Aanbod tot vaccinatie
Als u op het werk een verhoogd risico loopt om besmet te worden met biologisch agentia
(dit is een werkzame stof, i.c. die invloed kan hebben op de medische gesteldheid van
medewerkers), is de werkgever volgens de Arbowet verplicht – voor zover mogelijk – u te
informeren over en te beschermen tegen besmetting, dan wel aan u vaccinatie aan te bieden.
Dit risico kan blijken uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

11

Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

Vaccinatie programma

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt de RI&E binnen de dienstonderdelen
uitgevoerd.
In het Europese besluit ‘Biologische agentia’ (Richtlijn 2000/54/EG) is de verplichting om
medewerkers vaccinatie aan te bieden geregeld. De kosten die daarmee samenhangen
worden door de werkgever gedragen. In het geval aan u geen verplichte vaccinatie wordt
aangeboden, kunt u dit aan de ondernemingsraad, de preventiemedewerker of de arbodienst
(arbeidsomstandighedenspreekuur) voorleggen. In het uiterste geval kunt u een (anonieme)
klacht indienen bij de Arbeidsinspectie.
U bent niet verplicht het aanbod voor vaccinatie te accepteren. Het verplicht stellen van
vaccinatie is in strijd met het grondrecht van onaantastbaarheid van het menselijk lichaam
(artikel 11 Grondwet). Indien een aangeboden vaccinatie door u niet wordt geaccepteerd, ligt
de verantwoordelijkheid voor de kans op besmetting en daardoor het besmetten van anderen
bij u. Voor wat betreft eventuele gevolgschade in zich voordoende situaties zijn de algemene
regels van aansprakelijkheidsrecht van toepassing. Het weigeren van vaccinatie is geen reden
om u niet aan te nemen, te ontslaan dan wel over te plaatsen.
Indien u zich niet laat vaccineren kunnen bepaalde werkzaamheden onaanvaardbare risico’s
met zich meebrengen voor personen, die onder uw verantwoordelijkheid vallen of voor
personen waar u anderszins mee samenwerkt. In die gevallen kunnen aan u beperkingen
worden opgelegd ten aanzien van de risicovolle taken. In plaats van de risicovolle taken
kunnen aan u alternatieve taken worden opgelegd. Daarbij kan een deskundige om advies
worden gevraagd, bijvoorbeeld een preventiemedewerker, arbodienst of P&O’er. Werkgever
en medewerkers kunnen afspraken maken over aanvullende vaccinaties.
Zie Uitleg vaccinatiebeleid, bijlage 9.
Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
11.1.2 Hepatitis B
Het is wettelijk verplicht om aan bepaalde risicogroepen vaccinatie tegen hepatitis B aan te
bieden. Als u onderzoek naar en vaccinatie tegen hepatitis B weigert, kan dit rechtspositionele
gevolgen hebben. Als er aanwijzingen bestaan dat u als medewerker een bron van besmetting
kunt vormen, kunnen aan u bijvoorbeeld andere taken worden toegewezen. Indien leidinggevende en medewerker hier niet samen afspraken over kunnen maken dan kan de situatie
worden voorgelegd aan een deskundige van de arbodienst.
In Arbobeleidsregel 4.91 staat vermeld aan welke beroepsgroepen de mogelijkheid van
vaccinatie moet worden aangeboden. Medewerkers die door contact met bloed de kans lopen
op besmetting hebben recht op vaccinatie. Stagiaires, uitzendkrachten, gedetacheerden en
overig ingehuurd personeel worden als medewerkers beschouwd.

Bijlagen overzicht

De vaccinatie van medewerkers tegen hepatitis B moet worden geregistreerd op een
afzonderlijke vaccinatiekaart. Deze vaccinatiekaart moet op verzoek van de Arbeidsinspectie
worden getoond. Op de vaccinatiekaart moet tenminste de datum van vaccinatie met
titerbepaling (de hoeveelheid werkzame antistoffen in het bloed) en de antistoftiter vermeld
staan. Deze gegevens dienen door de arbodienst van de werkgever gedurende een periode
van minimaal vijftien jaar bewaard te worden. Indien het dienstonderdeel deze informatie zelf
wil bewaren, moeten hierover afspraken worden gemaakt met de betrokken ondernemingsraad (artikel 27, lid 1 sub k WOR). De hoogste leidinggevende binnen het dienstonderdeel is
verantwoordelijk voor het tijdig vaccineren van de medewerker. Dat wil zeggen dat de hoogste
leidinggevende binnen het dienstonderdeel de geldigheidsduur van de vaccinaties moet
bewaken. De gevaccineerde medewerker ontvangt een afschrift van de vaccinatiegegevens.
Zie Uitleg vaccinatiebeleid, bijlage 9.
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Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
11

Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

15

11.1 Vaccinatie programma

15

11.2 Bedrijfsfitness

16

11.3 Arbeidsomstandigheden en gezondheid
overig

16

11.1.3 Beroepen met verhoogd risico
Er kan sprake zijn van een verhoogd risico voor medewerkers. Het is raadzaam vaccinatie
aan te bieden aan medewerkers met een verhoogde kans op blootstelling en/of besmetting.
Vaccinatie is aan te raden voor medewerkers die in contact staan met mensen waarvan de
medische gesteldheid onzeker is en voor medewerkers die naar een risicovol gebied (in het
buitenland) gaan.
Voorbeelden van beroepsmatige risicogroepen binnen Justitie zijn:
- personen die blootgesteld kunnen zijn aan bloed met bijvoorbeeld hepatitis B of waarvan
besmetting onbekend is;
- personen die beroepsmatig verblijven in risicogebieden;
- medewerkers in justitiële inrichtingen;
- personeel in opvangcentra voor asielzoekers;
- personeel met uitzettaken bij de Dienst Terugkeer en Vertrek;
- kernfunctionarissen van de raad voor de kinderbescherming.
Besmetting kan optreden in geweldsituaties of bij hulpverlening. Voor zover de noodzaak tot
verplichte vaccinatie niet aanwezig is, kan worden volstaan met een procedure voor prik- en
bijtaccidenten. Een arbodeskundige kan de risico’s in kaart brengen.
Een vaccin geeft een hoge mate van bescherming, maar kan ook bijwerkingen hebben. In
de bijsluiter bij een vaccin staan de bijwerkingen. Degene die het vaccin toedient (veelal
de bedrijfsarts of de verpleegkundige van de arbodienst) is verplicht om de medewerker
voldoende voor te lichten over het gebruik, de toepassing en de mogelijke bijwerkingen van
het vaccin.
Zie Uitleg vaccinatiebeleid, bijlage 9.
Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
11.1.3 Griepprik
In voorkomende gevallen bieden dienstonderdelen binnen het ministerie van Justitie en
Veiligheid jaarlijks een gratis griepprik aan. Tijden, locaties en procedure worden ruim
van te voren aangekondigd via de gebruikelijke digitale nieuwsvoorziening binnen uw
dienstonderdeel.
Zie Uitleg vaccinatiebeleid, bijlage 9.
Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.

11.2

Bedrijfsfitness

11.2.1 Bedrijfsfitness Algemeen
Verschillende dienstonderdelen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid bieden de
mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness binnen het dienstonderdeel of bij een
sportschool. Als uw dienstonderdeel een regeling heeft vindt u die hieronder. Neemt u daar
kennis van.
BD
DJI
WODC

11.3

Arbeidsomstandigheden en gezondheid overig
Als er binnen uw dienstonderdeel regelingen over arbeidsomstandigheden en gezondheid
gelden, vindt u die hieronder. Neemt u daar kennis van.
DJI
IND
RvdK

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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12 Ziekte en arbeidsongeschiktheid
12

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

12.1 Arbeidsverzuimbeleid

17
17

12.1

Arbeidsverzuimbeleid
In hoofdstuk 8 CAO Rijk vindt u regels over ‘Ziekte en arbeidsongeschiktheid’. Als er binnen
uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder. Neemt u daar
kennis van.
BD
CJIB
DJI
IND
OM
WODC

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen

Personeelsreglement | Ministerie van Justitie en Veiligheid

17

‹‹ ‹ ›

inhoud ≡

13 Voorschriften en maatregelen / sancties
18

13.1

13.1 Integriteit

18

13.2 Melden vermoeden van een misstand

18

13.1.1 Grondhouding; goed werkgever en goed werknemer
Op grond van artikel 4 Ambtenarenwet 2017 voert de overheidswerkgever een
integriteitsbeleid.

13.3 Melden vermoeden van een
integriteitsschending

19

13.4 Interne klachtenregeling ongewenste
omgangsvormen

19

13.5 Leidraad Vertrouwenspersonen

20

13.6 Vaste integriteitscommissie

20

13

Voorschriften en maatregelen / sancties

Integriteit

In artikel 4, lid 1 Ambtenarenwet 2017 is bepaald:
Een overheidswerkgever voert een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk
handelen en dat in ieder geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het
voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie.
In onder meer de hoofdstukken 13 en 15 CAO Rijk, bijlage 12 CAO Rijk, de Gedragscode
Integriteit Rijk, de Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving en dit personeelsreglement
zijn bepalingen opgenomen over integriteit.

13.7 Nevenwerkzaamheden en onverenigbare
functies
20
13.8 Gedragsregeling voor de digitale
werkomgeving

21

13.9 Leidraad omgang met problematische
schulden

21

13.10 Procedure melding loonbeslag

21

Integriteit is een grondhouding, een kwestie van mentaliteit. Het is een belangrijk onderdeel
van de manier waarop u uw functie uitoefent. Zorgvuldigheid in uw optreden en werkwijze
is van groot belang. Voor het goed functioneren van de Rijksoverheid is dat een voorwaarde
waaraan voldaan moet worden. Daarom legt u de eed of belofte af. Om invulling te geven aan
integriteit zijn regels en procedures vastgesteld. Uw handelen moet hierop gebaseerd zijn en
op de kernwaarden van de organisatie. Deze grondhouding is beschreven in de Gedragscode
Integriteit Rijk en de Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving en de Toelichting op de
Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving en Aanvullende informatie over beheer en
controle van de voorzieningen.

13.11 Deelname aan commerciële congressen
en symposia

22

Deze regelingen maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit personeelsreglement en zijn
daarom bijgevoegd als bijlagen 1 en 2.

13.12 Overige voorschriften

22

13.13 Boetebeding

22

Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
CJIB
Dienst Justis
DJI
OM
Secretariaat Schadefonds Geweldsmisdrijven

13.14 Straffen en ordemaatregelen / procedure 22
13.15 ‘Voorprocedure’ en andere
ontslaggronden

24

13.2

Melden vermoeden van een misstand

13.2.1 Vermoeden van een misstand
Een beschrijving van een ‘vermoeden van een misstand’ is in de Wet Huis voor klokkenluiders
opgenomen. Deze beschrijving is eveneens opgenomen in de Model Handreiking Melding
Integriteitsschendingen en misstanden, bijlage 10.
13.2.2 Wijze van melden vermoeden van een misstand
Op basis van hoofdstuk 13 CAO Rijk zijn er regels en voorzieningen bij het melden van een
vermoeden van een misstand. In bijlage 12 bij de CAO Rijk vindt u de procedure na ontvangst
van een melding van een vermoeden van een misstand.
Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid is er een Model Handreiking Melding Integriteitsschendingen en misstanden die de stappen weergeeft die u kunt zetten bij het melden
van (een vermoeden van) een misstand. Als het dienstonderdeel waar u werkt op basis van dit
model een eigen handreiking heeft opgesteld vindt u die hieronder. Als uw dienstonderdeel
op basis van dit model geen eigen handreiking voor het melden heeft opgesteld gelden de
bepalingen en handelwijze in de Model Handreiking melding integriteitsschendingen en
misstanden, bijlage 10.

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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13.3
13

Voorschriften en maatregelen / sancties

18

13.1 Integriteit

18

13.2 Melden vermoeden van een misstand

18

13.3 Melden vermoeden van een
integriteitsschending

19

13.4 Interne klachtenregeling ongewenste
omgangsvormen

19

13.5 Leidraad Vertrouwenspersonen

20

13.6 Vaste integriteitscommissie

20

13.3.1 Integriteitsschending en plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten
Er is sprake is van een integriteitsschending als een medewerker in strijd met de voorschriften
van de organisatie handelt of op andere wijze de normen en waarden niet naleeft. Als een
medewerker de integriteitsregels overtreedt of niet integer werkt, wordt dit beschouwd als
plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten.
Er is sprake van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten als een
medewerker weet of redelijkerwijs kan weten dat hij handelt (of niet handelt) in strijd met
de plichten die hij als ambtenaar heeft. De werkgever kan daarvoor een straf opleggen. Is
er sprake van een strafrechtelijke overtreding of misdrijf? Dan kan uw werkgever hiervan
aangifte doen.
13.3.2 Wijze van melden vermoeden van een integriteitsschending
Er zijn verschillende manieren om een melding te doen van een (vermoeden van) een
integriteitsschending.

13.7 Nevenwerkzaamheden en onverenigbare
functies
20
13.8 Gedragsregeling voor de digitale
werkomgeving

21

13.9 Leidraad omgang met problematische
schulden

21

13.10 Procedure melding loonbeslag

21

13.11 Deelname aan commerciële congressen
en symposia

22

13.12 Overige voorschriften

22

13.13 Boetebeding

22

Melden vermoeden van een integriteitsschending

Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid is er een Model Handreiking melding integriteitsschendingen en misstanden die de stappen weergeeft die u kunt zetten bij het melden
van (een vermoeden van) een integriteitsschending. Als het dienstonderdeel waar u werkt
op basis van dit model een eigen handreiking heeft opgesteld vindt u die hieronder. Als
uw dienstonderdeel op basis van dit model geen eigen handreiking voor het melden heeft
opgesteld, gelden de bepalingen en handelwijze in de Model Handreiking melding integriteitsschendingen en misstanden, bijlage 10.
13.3.3 Handelwijze bij vermoeden van een integriteitsschending
Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid is er een Model Instructie handelwijze
integriteitsschendingen, die de stappen weergeeft die medewerkers / leidinggevenden binnen
uw dienstonderdeel dienen te zetten bij een melding van een integriteitsschending. Als het
dienstonderdeel waar u werkt op basis van dit model een eigen instructie heeft opgesteld
vindt u die hieronder. Als uw dienstonderdeel op basis van dit model geen eigen Instructie
handelwijze integriteitsschendingen heeft opgesteld, gelden de bepalingen en handelwijze in
de Model Instructie handelwijze integriteitsschendingen, bijlage 11.

13.14 Straffen en ordemaatregelen / procedure 22
13.15 ‘Voorprocedure’ en andere
ontslaggronden

13.4
24

Interne klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

13.4.1 Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
Er is een Model Interne klachtenregeling ongewenste omgangsvormen. In deze klachten
regeling wordt onder ongewenste omgangsvormen verstaan: direct of indirect onderscheid in
de arbeidssituatie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
Als het dienstonderdeel waar u werkt op basis van dit model een eigen Interne klachten
regeling ongewenste omgangsvormen heeft opgesteld vindt u die hieronder. Als uw dienst
onderdeel op basis van dit model geen Interne klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
heeft opgesteld gelden de bepalingen en handelwijze in de Model Interne klachtenregeling
ongewenste omgangsvormen, bijlage 12.
Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
IND

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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13.5
13
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13.5.1 Vertrouwenspersonen in organisatie
Ieder dienstonderdeel heeft tenminste één vertrouwenspersoon integriteit. De vertrouwenspersoon integriteit kan u adviseren bij een vermoeden van een misstand, een integriteitsschending of ongewenste omgangsvormen.
Er is een Model Leidraad Vertrouwenspersonen. Als het dienstonderdeel waar u werkt op basis
van dit model een eigen Leidraad Vertrouwenspersonen heeft opgesteld vindt u die hieronder.
Als uw dienstonderdeel op basis van dit model geen eigen leidraad heeft opgesteld gelden de
bepalingen en handelwijze in de Model Leidraad Vertrouwenspersonen, bijlage 13.
U vindt ook informatie over de rol van de vertrouwenspersoon in hoofdstuk 13 en bijlage 12
CAO Rijk.
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Leidraad Vertrouwenspersonen

Vaste integriteitscommissie
Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid is er een vaste integriteitscommissie.
Een beschrijving van de werkwijze van de vaste integriteitscommissie is opgenomen in het
Model Instructie handelwijze integriteitsschendingen, die de stappen weergeeft die medewerkers / leidinggevenden binnen uw dienstonderdeel dienen te zetten bij een melding van
een integriteitsschending. Als het dienstonderdeel waar u werkt op basis van dit model een
eigen instructie heeft opgesteld vindt u die hieronder. Als uw dienstonderdeel op basis van dit
model geen eigen Instructie handelwijze integriteitsschendingen heeft opgesteld, gelden de
bepalingen en handelwijze in de Model Instructie handelwijze integriteitsschendingen, bijlage
11. De hoogste leidinggevende geleidt een melding of klacht onmiddellijk door naar de vaste
integriteitscommissie. Het is ook mogelijk een melding of klacht in te dienen bij het meldpunt
van de vaste integriteitscommissie.4

13.7

Nevenwerkzaamheden en onverenigbare functies
U mag geen nevenwerkzaamheden verrichten, waardoor de goede vervulling van uw functie
of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met uw
functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.5
U bent verplicht aan uw leidinggevende per brief of per e-mail de nevenwerkzaamheden die
u verricht of wilt gaan verrichten, die de belangen van de dienst voor zover deze in verband
staan met uw functievervulling kunnen raken, te melden.6
Het toetsingskader nevenwerkzaamheden en onverenigbare functies is beschreven in de
Gedragscode Integriteit Rijk. De Gedragscode Integriteit Rijk maakt onlosmakelijk onderdeel
uit van dit personeelsreglement en is daarom bijgevoegd als bijlage 1.
Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
RvdK

4

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen

5
6

Deze vaste integriteitscommissie komt er met de omschreven taak (zie bijlage 11), en met nadere beschrijving van de doelgroep ‘leidinggevenden’ en zal in 2020 op nader te bepalen datum in werking worden
gesteld en bekendgemaakt.
Artikel 8, lid 1 onder a Ambtenarenwet 2017.
Artikel 8, lid 2 onder a Ambtenarenwet 2017.
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13.8

Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving
De Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving met Toelichting op de Gedragsregeling
voor de digitale werkomgeving en Aanvullende informatie over beheer en controle van de
voorzieningen is op u van toepassing. Deze regeling met Toelichting en Aanvullende informatie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit personeelsreglement en is daarom bijgevoegd
als bijlage 2.
Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.

13.9

Leidraad omgang met problematische schulden
Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid geldt een Leidraad omgang met problematische schulden.
In deze Leidraad worden de verantwoordelijkheden van de medewerker en de leidinggevende
bij problematische schulden van de medewerker beschreven. Voor de medewerker is ook in
dit kader de in de Gedragscode Integriteit Rijk (bijlage 1) verankerde kernwaarde ‘eigen verantwoordelijkheid’ het uitgangspunt. De leidinggevende geeft daarbij zowel invulling aan zijn
verantwoordelijkheid voor de medewerker als voor de risicobeheersing binnen de organisatie.
Wanneer is er sprake van problematische schulden? Het antwoord op deze vraag is niet
eenvoudig te geven. Een eenduidige definitie bestaat niet. Een meer algemene omschrijving
kan wel worden gegeven:
Algemeen wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van een problematische schuldensituatie
indien er substantiële achterstanden zijn ontstaan in de betalingen van reguliere en incidentele vaste lasten en de maandelijkse verplichtingen (in verband met leningen, aankopen op
afbetaling etc.) niet meer kunnen worden nagekomen.
De volgende situaties zijn signalen dat er (mogelijk) sprake is van een problematische
schuldensituatie:
• schuldeisers schakelen een deurwaarder of incassobureau in;
• de betalingsafspraken met schuldeisers kunnen niet worden nagekomen;
• de verhuurder dreigt met ontbinding van de huurovereenkomst of er dreigt verkoop van
een eigendomswoning;
• de energiemaatschappij dreigt met het afsluiten van energieleveranties;
• betrokkene wordt bij het Centraal Administratiekantoor aangemeld vanwege betalingsachterstanden aan de zorgverzekeraar;
• er wordt door schuldeisers loonbeslag en/of beslag op toelagen gelegd.
Zie de Leidraad omgang met problematische schulden, bijlage 14.
Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
IND

13.10 Procedure melding loonbeslag
De Procedure melding loonbeslag is bijgevoegd als bijlage 1 bij de Leidraad omgang met
problematische schulden. In deze Procedure melding loonbeslag staan de stappen die leidinggevenden/medewerkers binnen uw dienstonderdeel dienen te zetten bij een loonbeslag.
Zie bijlage 1 bij de Leidraad omgang met problematische schulden, bijlage 14.
Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
IND

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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13.11.1 Deelname als spreker
Rijksbreed geldt het uitgangspunt, dat het niet de taak van de overheid en haar ambtenaren
is, om tegen betaling mee te werken aan het commercieel uitbaten van overheidskennis.
Overheidskennis dient laagdrempelig toegankelijk te zijn.
Het is daarom niet toegestaan mee te werken aan commerciële congressen en symposia,
tenzij uw leidinggevende daar toestemming voor heeft verleend.
Uw leidinggevende kan toestemming verlenen indien medewerking als spreker aan een
commercieel georganiseerde bijeenkomst nuttig is voor de ontwikkeling, een goed begrip of
het uitdragen van Justitie en Veiligheidsbeleid.
Indien uw leidinggevende instemt met uw deelname als spreker aan een commercieel
congres of symposium dan verzoekt u de organiserende onderneming toe te staan dat u zich
op beperkte schaal, zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht, door collega
ambtenaren kunt laten vergezellen. Het is niet de bedoeling dat ambtenaren forse bedragen
ten laste van opleidingsbudgetten van de directie laten komen, om naar collega-ambtenaren
of, in voorkomende gevallen, bewindslieden te luisteren.
13.11.2 Deelname als toehoorder
Als een collega-ambtenaar spreker is, is het niet toegestaan tegen betaling als toehoorder
deel te nemen aan een commercieel congres of symposium. Hierop kan door uw leiding
gevende vanuit organisatiebelang een uitzondering worden gemaakt in overleg met u.
Zie Uitleg Deelname aan commerciële congressen en symposia, bijlage 15.

13.12 Overige voorschriften
In deze paragraaf kunnen andere voorschriften die binnen het dienstonderdeel gelden worden
ondergebracht. Het gaat hierbij onder meer om eventuele veiligheidsvoorschriften, voorschriften werkkleding, hygiëneregels, huisregels/ orderegels en voorschriften parkeren.

13.14 Straffen en ordemaatregelen / procedure 22

Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder.
Neemt u daar kennis van.
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13.13 Boetebeding
De CAO Rijk maakt het mogelijk om een boetebeding op te nemen indien in het personeelsreglement van uw organisatie daarover afspraken met vakbonden zijn opgenomen en u een
regel heeft overtreden waarvoor in het personeelsreglement een boete geldt. Als voor uw
dienstonderdeel een dergelijke regeling is gemaakt, treft u die hieronder aan. Neemt u daar
kennis van.

13.14 Straffen en ordemaatregelen / procedure
In hoofdstuk 15 CAO Rijk ‘Ordemaatregelen en straffen’ is beschreven dat ordemaatregelen
kunnen worden genomen en dat straffen kunnen worden opgelegd. Zie de beschrijving in
hoofdstuk 15 CAO Rijk.
Juridische ‘voorprocedure’ vermoeden van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of
nalaten
Voordat een medewerker een straf wordt opgelegd, geldt binnen het ministerie van Justitie
en Veiligheid een schriftelijke ‘voorprocedure’. Deze voorprocedure is verdeeld in twee
delen/fases en geldt indien sprake is van (een vermoeden van) plichtsverzuim en/of ernstig
verwijtbaar handelen of nalaten.

Bijlagen overzicht

Deel/fase 1 vermoeden van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten (reactiefase)
Als ten aanzien van u een vermoeden van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen
of nalaten bestaat, dan wordt u daarvan in kennis gesteld. Dit gebeurt per brief die persoonlijk
aan u wordt uitgereikt of aangetekend per post aan u wordt verzonden. In deze ‘kennisgeving’
worden de (vermoedelijk) aan u te verwijten feiten beschreven. In deze kennisgeving wordt u

Dienstonderdelen
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ook uitgenodigd om uw kant van het verhaal te vertellen en uw reactie op de kennisgeving te
geven.
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U kunt uw kant van het verhaal schriftelijk en/of mondeling toelichten. U kunt zich daarbij
voor (juridisch) advies laten bijstaan, waarvan de kosten voor uw rekening komen. Als u kiest
voor een mondelinge toelichting wordt daarvan een verslag gemaakt, waarop u kunt reageren
voordat het wordt vastgesteld. Het verslag wordt door u en uw leidinggevende ondertekend.
Als u het niet eens bent met (één of meerdere onderdelen van) het verslag, wordt het verslag
niet gecorrigeerd, maar wordt uw schriftelijke reactie aan het verslag gehecht. U ontvangt
daarvan een kopie.
Deel/fase 2 Voornemen tot strafoplegging (bedenkingenfase)
Als de leidinggevende na uw reactie op de kennisgeving aan u een straf wil opleggen, deelt
uw leidinggevende dit voornemen schriftelijk aan u mee. De leidinggevende stelt u in de
gelegenheid uw bedenkingen te uiten tegen dit voornemen.
In deze fase heeft u tevens de mogelijkheid om direct op grond van hoofdstuk 15 en 16 CAO
Rijk naar de geschillencommissie te gaan (zie ook hierna onder “RABA en Geschillencommissie
(hoofdstuk 16 CAO Rijk)”).
In deze bedenkingenfase kunt u reageren op het voornemen tot strafoplegging. U kunt uw
reactie schriftelijk en/of mondeling geven. U kunt zich daarbij voor (juridisch) advies laten
bijstaan, waarvan de kosten voor uw rekening komen. Als u kiest voor een mondelinge
toelichting wordt daarvan een verslag gemaakt, waarop u kunt reageren voordat het wordt
vastgesteld. Het verslag wordt door u en uw leidinggevende ondertekend. Als u het niet eens
bent met (één of meerdere onderdelen van) het verslag, wordt het verslag niet gecorrigeerd,
maar wordt uw schriftelijke reactie aan het verslag gehecht. U ontvangt daarvan een kopie.
Daarna zal de bevoegde leidinggevende een beslissing nemen of hij een straf wil opleggen, en
zo ja, welke straf hij wil opleggen of als het gaat om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter wil laten opleggen.
‘Voorprocedure’ voor alle vormen van plichtsverzuim en/of ernstig verwijtbaar handelen of nalaten/
Samenloop in delen/fases
Een uitgebreide beschrijving van de hiervoor beschreven procedure (inclusief vooronderzoek
van feiten) is gegeven in de Model Instructie handelwijze integriteitsschendingen, bijlage 11.
Deze ‘voorprocedure’ geldt voor alle vormen van (een vermoeden van) plichtsverzuim en/of
(ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten (ook als uw dienstonderdeel geen eigen Instructie
handelwijze integriteitsschendingen heeft opgesteld).
Als direct duidelijk is dat er sprake is van (ernstig) plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar
handelen of nalaten dan mag de werkgever bovenstaande delen/fases (deel/fase 1, de
reactie fase, en deel/fase 2, de bedenkingenfase) ook laten samenvallen. Dit houdt in dat de
voorgenomen straf gelijk al in de kennisgevingsbrief van het vermoeden van plichtsverzuim
en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten wordt genoemd. Het laten samenlopen van de
delen/fases kan het proces versnellen. Bij een dringende reden gelden (daarnaast) de strenge
eisen van het BW.
RABA en Geschillencommissie (hoofdstuk 16 CAO Rijk)
Indien u een verschil van mening heeft met uw leidinggevende, kunnen u en uw leidinggevende gezamenlijk of apart terecht bij het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken
(RABA). Zie paragraaf 16.1 CAO Rijk.
U kunt ook zonder tussenkomst van het RABA bij de geschillencommissie terecht als u een
verschil van mening heeft met uw werkgever over een straf die uw werkgever u wil opleggen. U moet dit binnen vier weken doen, na de datum van het schriftelijke voornemen tot
strafoplegging (zie hoofdstuk 15 CAO Rijk). De termijn vangt aan met ingang van de dag na die
waarop het schriftelijke voornemen aan u bekend is gemaakt.
De overige onderwerpen waarmee u zonder tussenkomst van het RABA naar de geschillencommissie kunt, staan in paragraaf 16.2 CAO Rijk. Uw keuze om een verschil van mening voor
te leggen aan de geschillencommissie, heeft geen gevolgen voor uw mogelijkheid dit voor te
leggen aan de kantonrechter. U bent dus niet verplicht een verschil van mening eerst voor te
leggen aan de geschillencommissie. Ook nadat de geschillencommissie een uitspraak heeft
gedaan, kunt u het meningsverschil nog aan de kantonrechter voorleggen.

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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De uitspraak van de geschillencommissie kan bijvoorbeeld een voorgestelde oplossing zijn,
maar ook een oordeel over het geschil in het voordeel van u of van uw werkgever. Het is de
bedoeling dat u en uw werkgever de uitspraak van de geschillencommissie zoveel mogelijk
volgen. De uitspraak is niet bindend. Als uw werkgever een beslissing neemt die afwijkt van
de uitspraak van de geschillencommissie dan moet dit schriftelijk gemotiveerd gebeuren. Zie
paragraaf 16.2 CAO Rijk.
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De bovenstaande procedure in delen/fases is geschreven als uitwerking van hoofdstuk 15 CAO
Rijk. De beschreven procedure in deel/fase 2 kan ook worden gehanteerd voorafgaand aan
een beslissing die zou kunnen leiden tot een andere grond voor ontslag, zoals een ontslag in
verband met disfunctioneren of (langdurige) ziekte.
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14 Uitgezonden ambtenaren
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Uitgezonden ambtenaren

25

De arbeidsvoorwaarden voor uitgezonden werknemers staan in hoofdstuk 24 CAO Rijk
‘Uitgezonden werknemers naar het buitenland’ en de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen
(ACRU). Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hier
onder. Neemt u daar kennis van.

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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15 Individuele geschillen
15

Individuele geschillen

26

In hoofdstuk 16 CAO Rijk ‘Individuele geschillen’ is beschreven dat u bij een verschil van
mening met uw leidinggevende naar het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken
(RABA) kunt gaan en wanneer naar de Geschillencommissie en de kantonrechter. Zie ook
hoofdstuk 15 CAO Rijk ‘Ordemaatregelen en straffen’.

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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16 Organisatieverandering
16

Organisatieverandering

27

Zie hoofdstuk 14 CAO Rijk ‘Organisatieverandering en VWNW-beleid’ en bijlage 13 CAO Rijk
‘Regels vaststellen overtolligheid VWNW-beleid’. Als er binnen uw dienstonderdeel aanvullende regelingen gelden, vindt u die hieronder. Neemt u daar kennis van.

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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17 Decentrale uitvoering CAO akkoord 2018-2020
17

Decentrale uitvoering CAO akkoord
2018-2020

Indien aan de orde zal dit hoofdstuk op een later tijdstip worden uitgewerkt.
28

17.1 Programma versterken inzetbaarheid
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17.1

Programma versterken inzetbaarheid

17.2

Persoonlijk ontwikkelingsbudget

17.3

Experimenten

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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18 Medezeggenschap / Vakbondswerk
18

Medezeggenschap / Vakbondswerk

18.1 Tijdsbesteding Medezeggenschap

29

18.1

29

18.1.1 Vrijstelling voor medezeggenschap
PM
Artikel 18.1.2 Vrijstelling (plv.) voorzitter en (plv.) secretaris
PM
Artikel 18.1.3 Vrijstelling bij meerdere medezeggenschapslagen
PM
Artikel 18.1.4 Afspraken vrijstelling schriftelijk vastleggen
PM
Als er binnen uw dienstonderdeel regelingen over medezeggenschap gelden, vindt u
die hieronder. Neemt u daar kennis van.

18.2 Vakbondswerk; vrijstelling en compensatie 29

Tijdsbesteding Medezeggenschap

CJIB
DJI

18.2

Vakbondswerk; vrijstelling en compensatie

18.2.1 Vrijstelling voor vakbondswerk
De gedeeltelijke vrijstelling voor vakbondswerk is geregeld in paragraaf 28.8 CAO Rijk.
In deze paragraaf is onder meer het volgende bepaald:
“Vakbonden die deze CAO hebben ondertekend en/of deelnemen aan het decentraal georganiseerd
overleg kunnen bij een werkgever kaderleden voordragen voor een periode van vrijstelling van hun
reguliere werkzaamheden. Het overleg hierover vindt tenminste éénmaal per jaar plaats.
Kaderleden kunnen maximaal twaalf maanden tot maximaal 50% van de oorspronkelijke werktijd
worden vrijgesteld van hun reguliere werkzaamheden. Hierbij is het de bedoeling om de vrijstelling
zoveel mogelijk te clusteren tot 50% van een volledige arbeidsduur per vrijgesteld kaderlid. De werkge
ver stemt in met een verzoek tot vrijstelling, tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord.
Na afloop van de periode van twaalf maanden kunnen kaderleden opnieuw worden voorgedragen voor
vrijstelling.
Het werk van deze kaderleden kan onder andere bestaan uit:
-	 werkzaamheden ten behoeve van decentraal overleg
-	 informeren van leden en niet-leden
-	 begeleiding van reorganisaties of mobiliteitsplannen.”
Bron: (Zie verder) paragraaf 28.8 CAO Rijk.

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen

18.2.2 Afspraken over de wijze van inzet vrijgestelde vakbondsleden
Voorts geldt het volgende:
1. Bij Justitie en Veiligheid worden 11 medewerkers voor de helft van de volledige werktijd
(i.c. 18 uur bij een volledige werkweek, zie paragraaf 28.8 CAO Rijk en hiervoor artikel
18.2.1) vrijgesteld voor vakbondswerkzaamheden. De vakbondswerkzaamheden in het
kader van grote reorganisaties7 zijn als volgt beschreven:
- het informeren en adviseren van betrokken medezeggenschapsorganen en het
georganiseerd overleg;
- het ondersteunen van de medezeggenschapsorganen en het georganiseerd overleg bij
hun informerende en adviserende taak;
- het bewaken van het reorganisatieproces en de voortgang daarvan ten behoeve van
medezeggenschapsorganen en het georganiseerd overleg;
- het informeren van individuele ambtenaren over het Rijksloket advies en bemiddeling
arbeidszaken (RABA) in de zin van paragraaf 16.1 CAO Rijk, eventuele mogelijkheden
van een procedure bij de Geschillencommissie in de zin van paragraaf 16.2 CAO Rijk of
bij de kantonrechter;
- het doorverwijzen van de individuele ambtenaar naar vakbondsbestuurders bij
specifieke belangenbehartiging.
2. De 11 medewerkers zijn als volgt verdeeld over de vakbonden: CMHF 1, CNV Connectief 2,
Justitievakbond Juvox 4, FNV Overheid 4.
3. De medewerkers verrichten voor de duur van één jaar vakbondswerkzaamheden.
Op 1 oktober van ieder jaar lopen alle IF-contracten af.
4. Betrokkene dient – onder begeleiding van een brief van de bestuurder van de betreffende
vakbond waaruit blijkt voor hoeveel uren en welke duur, betrokkene als kaderlid optreedt
– een IF-contract in te vullen en door tussenkomst van de hoogste leidinggevende van
het dienstonderdeel toe te zenden aan de secretaris van het DGO bij DP&O. Formeel zal
7

Met de term grote reorganisatie wordt in dit verband bedoeld een reorganisatie van een dienst of dienst
onderdeel waarbij tenminste 50 personen werkzaam zijn.
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betrokken medewerker voor de duur van één jaar voor 18 uur per week worden ingeleend
door DP&O.
5. In nader overleg met DP&O worden de specifieke (rechtspositionele) voorwaarden bepaald
en geregeld in het contract. Hierbij staat individueel maatwerk voorop.
6. Het betrokken dienstonderdeel ontvangt op basis van het IF-contract van DP&O financiële
compensatie voor het verlies aan arbeidskracht.
7. Ieder jaar zal overleg met de vakcentrales plaatsvinden over invulling van de vakbondsfaciliteiten.
Indien een kaderlid vakbondsactiviteiten wil verrichten, heeft betrokkene daarover met de
hoogste leidinggevende van het dienstonderdeel overleg. In beginsel dienen alle partijen in te
stemmen met het in dit kader af te sluiten IF-contract.
18.2.3 Procedure budgettaire compensatie
De vakbond die partij is bij de CAO Rijk en/of deelneemt aan het decentraal georganiseerd
overleg kan met een (zogenoemde) vakbondsbrief een verzoek indienen om aan een kaderlid
van deze vakbond faciliteiten toe te kennen.
De betrokken medewerker wordt vanuit het dienstonderdeel waar hij werkzaam is via een
zogenaamde detacheringsovereenkomst uitgeleend aan DP&O op basis waarvan betrokkene
als kaderlid werkzaamheden gaat verrichten.
Jaarlijks voor 1 oktober dient het uitlenende dienstonderdeel een declaratie bij DP&O in met
de totaalbedragen van de loonkosten en de reiskosten die ten behoeve van de betrokken
medewerker bij de uitvoering van vakbondsondersteuning zijn gefinancierd. Er dient te worden gedeclareerd over de achterliggende periode van maximaal één jaar (van 1-10 tot 1-10).
Bij de declaratie dienen de volgende stukken te worden gevoegd:
a. overzicht waaruit de berekeningswijze en systeem blijkt waarmee de loonkosten zijn
berekend.
b. kopieën van ingediende reisdeclaraties van betrokkene.
Voor de berekening van de salariskosten kan desgewenst worden uitgegaan van de middensom van de schaal die betrokkene heeft of er kan via DP&O een berekening worden
opgevraagd (uiterlijk in september ieder jaar).
Ad a. Loonkosten
Voor de duur dat betrokken medewerker is vrijgesteld (18 uur bij een volledige werkweek)
worden de loonkosten gecompenseerd. Forensenvergoeding, overwerk, gratificaties,
opleidingskosten en dergelijke worden niet gecompenseerd. De loonkosten worden berekend
door uit te gaan van het bruto-CAO salaris in de betreffende periode en de werkgeverslasten
daarop te berekenen met behulp van P-Direkt, dan wel een ander geautomatiseerd systeem.
Zoals gezegd kan ook worden uitgegaan van de middensom die bij de betreffende schaal
hoort. Met betrekking tot TOD, dient voor het vrijgestelde deel (18 uur bij een volledige werkweek) analoog aan de bestaande regelgeving een afbouwregeling te worden afgesproken. Dit
onderdeel TOD wordt tevens gecompenseerd.
Ad. b. Reiskosten
Indien de betrokken medewerker voor de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden ter
ondersteuning van de vakorganisatie extra reis-/verblijfkosten maakt, dienen deze te worden
gedeclareerd bij de hoogste leidinggevende van het dienstonderdeel op basis van de geldende
regelgeving. De hoogste leidinggevende van het dienstonderdeel is verantwoordelijk voor de
juistheid van de declaraties.
Technische voorzieningen
Betrokken medewerker dient in de gelegenheid te worden gesteld gebruik te maken van
de voorzieningen die in het inlenende dienstonderdeel aanwezig zijn. Hierbij moet worden
gedacht aan gebruik van computer, telefoon en fax. Eventuele kosten in dit verband worden
niet gecompenseerd.
Zie Uitleg Vakbondsfaciliteiten, bijlage 17.
Als er binnen uw dienstonderdeel regelingen over medezeggenschap gelden, vindt u die
hieronder. Neemt u daar kennis van.
DJI

Bijlagen overzicht
Dienstonderdelen
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19.1

Technische omzetting en vangnetbepaling

19.1.1 Technische omzetting regelingen
In het kader van de ontwikkeling van dit personeelsreglement heeft er een technische
omzetting plaatsgevonden van regelingen die op 31 december 2019 binnen het ministerie
van Justitie en Veiligheid geldend waren. De omzetting betrof het aanpassen van de regelingen naar de juiste grondslagen en terminologie en de verwerking van de regelingen in dit
personeelsreglement. Deze omzetting is in samenwerking met de vakbonden en/of onder
nemingsraad tot stand gekomen.
19.1.2 Vangnetbepaling bij omzetting
De regelingen met rechten en plichten voor medewerkers die binnen het ministerie van
Justitie en Veiligheid gelden, zijn technisch omgezet en in het personeelsreglement verwerkt.
Het is de bedoeling van de technische omzetting de grondslag van de regelingen aan te
passen, de termen in de regelingen conform de grondslagen aan te passen, en zo nodig de
regelingen in lijn te brengen met wet- en/of (hogere) regelgeving. Het is daarbij de bedoeling
om bij de technische omzetting veranderingen in aanspraken (verslechteringen en verbeteringen) zoveel mogelijk te voorkomen. De rechtspositionele aanspraken blijven hiermee ook
in stand (afgezien van de Algemene wet bestuursrecht en de toepassing van het Burgerlijk
Wetboek).
Als in de toekomst blijkt dat bij de technische omzetting aanspraken ontbreken, zijn verbeterd,
toegevoegd of verslechterd, wordt de betreffende bepaling in lijn gebracht met de inhoud van
de bepaling in de vervallen rechtspositieregeling. Daarbij worden ook de toelichtingen van de
vervallen regelingen bekeken. Dit is alleen anders indien inmiddels andere dan wel vervangende afspraken zijn gemaakt.
Eventuele regelingen, afspraken en aanwijzingen die niet in het personeelsreglement zijn
verwerkt, blijven gelden alsof zij technisch zijn omgezet, totdat partijen hierover afspraken
hebben gemaakt.

Het reglement is niet statisch. Wijzigingen ter verbetering of als gevolg van nieuwe
afspraken zullen volgens wet- en regelgeving dan wel gebruik na overleg met FNV
Overheid, Justitievakbond Juvox, CNV Connectief, de CMHF en/of de Departementale
Ondernemingsraad worden doorgevoerd.
De originele versie van de circulaires is te vinden op Rijksportaal op de site van DP&O.

19.2

Citeertitel en inwerkingtreding

19.2.1 Personeelsreglement ministerie van Justitie en Veiligheid
Dit personeelsreglement van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt aangehaald als:
Personeelsreglement ministerie van Justitie en Veiligheid.
19.2.2 Inwerkingtreding
Dit personeelsreglement treedt in werking per 1 januari 2020, tegelijkertijd met de Wnra, in
het bijzonder de Ambtenarenwet 2017, en de CAO Rijk 2020.

Bijlagen overzicht
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Met Toelichting op de Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving en Aanvullende
informatie over beheer en controle van de voorzieningen.
https://www.gedragscodeintegriteitrijk.nl
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Deze uitleg geeft een overzicht van alle onderzoeken naar de geschiktheid en bekwaamheid
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In het kader van het proces van werving en selectie dient de vraag te worden gesteld in
hoeverre een potentiële medewerker geschikt is om een functie naar behoren te vervullen.
In dat verband zijn in de Ambtenarenwet 2017, het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet
2017, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, het Besluit justitiële en strafvorderlijke
gegevens en de Wet Veiligheidsonderzoeken, regels gesteld ten aanzien van onderzoeken
naar de geschiktheid en bekwaamheid van medewerkers.
Deze uitleg geeft handvatten en aanwijzingen in het kader van het toepassen van deze
onderzoeken.

Algemeen
Iedere (nieuwe) medewerker bij Justitie en Veiligheid krijgt te maken, met een onderzoek naar
de geschiktheid en bekwaamheid. Dit onderzoek is een personele beveiligings- en integriteitsmaatregel die erop is gericht te voorkomen dat personeel in dienst wordt genomen of
gehouden dat een onaanvaardbaar (veiligheids)risico oplevert.
In voornoemde wet- en regelgeving worden drie soorten onderzoeken genoemd die in het
kader van het veiligheids- en integriteitbeleid kunnen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om:
1. een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
2. een onderzoek justitiële gegevens
3. een veiligheidsonderzoek
Bepalend voor de zwaarte van het in te zetten onderzoek – en daarmee ook voor de legitimatie om (dieper) te treden in de persoonlijke levenssfeer van sollicitanten – is het afbreukrisico
dat een potentiële medewerker in de functie op kan leveren. Steeds wordt daarbij als voorwaarde gesteld dat een onderzoek niet als een op zich zelf staand integriteits- of veiligheidsinstrument mag worden ingezet. Noodzakelijk is dat de organisatie het gehele beleid inzake
integriteit en veiligheid op orde heeft.
De onderzoeken grijpen in op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Deze onderzoeken mogen dan ook pas gestart worden als de betrokkene naar het oordeel van de overheidswerkgever ook overigens voldoende bekwaam en geschikt is voor de functie.8 Dit is dus pas na
de uitslag van een eventueel psychologisch en medisch onderzoek.
Bezwaar en beroep
Tegen het besluit naar aanleiding van de uitkomsten van een VOG-onderzoek, een onderzoek
justitiële en strafvorderlijke gegevens of een veiligheidsonderzoek kan bezwaar of beroep
worden aangetekend conform de regels van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 28 lid 2 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens:
“De persoon, instantie, dienst, college of organisatie die overeenkomstig deze paragraaf justitiële gegevens
heeft ontvangen doet van deze gegevens en de gevolgen die de persoon, instantie, dienst of organisatie
voornemens is daaraan te verbinden schriftelijk mededeling aan de betrokkene en stelt hem in het geval
bedenkingen van hem zijn te verwachten, in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.”

De verklaring omtrent het gedrag
Voor het uitoefenen van functies bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (d.w.z. alle functies met uitzondering van de vertrouwensfuncties) wordt het overleggen van een VOG geëist
op grond van paragraaf 2.1 CAO Rijk. Dit betekent dat voor indiensttreding als ambtenaar
bij Justitie en Veiligheid een VOG overgelegd moet worden door de persoon aan wie een
dienstverband bij het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt aangeboden.

Dienstonderdelen

8

Zie onder meer artikel 4, lid 4 Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.
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Een VOG is een verklaring die door de Dienst Justis wordt afgegeven nadat uit een onderzoek,
ingesteld naar het gedrag van de potentiële medewerker niet is gebleken van bezwaren tegen
betrokkene. In het onderzoek wordt beoordeeld welk risico de samenleving loopt gelet op
het doel waarvoor de afgifte van de VOG is gevraagd, met inachtneming van het belang van
betrokkene. Een VOG wordt dan ook geweigerd als in de justitiële documentatie met betrekking tot betrokkene een strafbaar feit is vermeld, dat een behoorlijke uitoefening van de taak
of de bezigheden waarvoor de VOG wordt gevraagd in de weg kan staan. Daarbij worden in
aanmerking genomen het risico voor de samenleving en de overige omstandigheden die van
belang zijn. De werkgever krijgt geen inzage in de justitiële gegevens die aan de weigering van
de VOG ten grondslag liggen.
Voordat betrokkene de functie gaat vervullen dient hij de VOG te overleggen. Is hij op dat
moment nog niet in het bezit van een VOG, dan dient rekening te worden gehouden met
de termijn van de ontbindende voorwaarde van drie maanden in de arbeidsovereenkomst.
Zolang de VOG niet is overlegd, mag betrokkene geen werkzaamheden verrichten waaraan
een mogelijk risico voor het ministerie is verbonden.
In paragraaf 2.1 CAO Rijk is bepaald dat als u voor het eerst een arbeidsovereenkomst sluit
met uw werkgever u een verklaring omtrent het gedrag moet geven. Als u dan nog geen
verklaring omtrent het gedrag heeft, wordt in uw arbeidsovereenkomst een ontbindende
voorwaarde opgenomen die regelt dat deze uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van
rechtswege eindigt als u de verklaring dan nog niet heeft.
Tevens is in paragraaf 2.1 CAO Rijk bepaald dat als uw tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt
gewijzigd in een vaste arbeidsovereenkomst, of als u een nieuwe functie gaat uitoefenen, dan
kan daarbij als voorwaarde gelden dat u opnieuw een verklaring omtrent het gedrag moet
aanleveren.
Het opvragen van een VOG is niet vereist als gebruik wordt gemaakt van een onderzoek
justitiële gegevens of veiligheidsonderzoek.

Het onderzoek justitiële gegevens
Als een functie bijzondere eisen stelt aan de integriteit of de verantwoordelijkheid van degene
die deze functie vervult en als een zwaarwegend belang dit vordert, kan de geschiktheid
en bekwaamheid van de potentiële medewerker door middel van een onderzoek justitiële
gegevens worden getoetst. Dit onderzoek gaat verder dan de VOG. Organisaties en personen
die hiertoe zijn gerechtigd staan vermeld in het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.9
Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen justitiële gegevens met het oog op het
aannemen en ontslag van personeel worden verstrekt aan de directeuren van inrichtingen en
voorzieningen binnen DJI.10
Daarnaast kunnen deze gegevens aan de minister van Justitie en Veiligheid worden verstrekt
ten behoeve van een onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid van personen die
in aanmerking willen komen voor een functie als rechterlijk ambtenaar bij het openbaar
ministerie.11
Bij een onderzoek justitiële gegevens worden justitiële gegevens rechtstreeks aan de werkgever verstrekt. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst is in dit geval slechts mogelijk als
de werkgever op grond van het onderzoek beslist dat tegen de vervulling van de betreffende
functie door betrokkene geen bezwaar bestaat. Indien de werkgever van mening is dat er
bezwaren zijn tegen het aangaan van de arbeidsovereenkomst, dan dient betrokkene in de
gelegenheid te worden gesteld hierop zijn zienswijze kenbaar te maken.12
De werkgever neemt hierop een besluit waarvan schriftelijk mededeling aan betrokkene
wordt gedaan onder vermelding van de redenen daarvoor.
Tegen een dergelijk besluit staat bezwaar en beroep open op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht. Zie artikel 28 lid 2 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

9

Dienstonderdelen

10
11
12

Besluit van 25 maart 2004 tot vaststelling van de justitiële gegevens en tot regeling van de verstrekking van
deze gegevens alsmede tot uitvoering van enkele bepalingen van de Wet justitiële gegevens (staatsblad
2004, 130), zoals gewijzigd met ingang van 1 januari 2019.
Artikel 23, lid 1 onder j, van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.
Artikel 24, onder c, en 29, lid 1 onder a, van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.
Artikel 28 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.
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In artikel 4, lid 3 Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is bepaald:
De overheidswerkgever kan justitiële gegevens, die op grond van de artikelen 23 tot en met 28 van het
Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens worden verstrekt, verwerken ten behoeve van de beoordeling
van de geschiktheid en bekwaamheid van een kandidaat voor een functie, onderscheidenlijk van de
ambtenaar die de functie vervult, indien die functie:
a. geen vertrouwensfunctie is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet veiligheidsonder
zoeken, en;
b. de functie bijzondere eisen stelt aan de integriteit of de verantwoordelijkheid van degene die deze functie
vervult en indien een zwaarwegend belang dit vordert.
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Een veiligheidsonderzoek is verplicht voor medewerkers die een vertrouwensfunctie (gaan)
vervullen. Personen kunnen enkel een vertrouwensfunctie bekleden als de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (namens deze de AIVD) een verklaring van geen
bezwaar heeft afgegeven voor het uitoefenen van de betreffende functie.
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Van een vertrouwensfunctie is sprake indien het betreft:
- een functie waarin structureel kennis moet of kan worden genomen van staatsgeheimen;
- een functie die van vitaal belang is voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;
- een functie waarin door integriteitsaantastingen de nationale veiligheid in het geding kan
zijn.
De minister van Justitie en Veiligheid (namens deze de Beveiligingsambtenaar Justitie en
Veiligheid) wijst op grond van de Wet veiligheidsonderzoeken vertrouwensfuncties aan. Dit
doet hij in overleg met de AIVD.
De minister van Justitie en Veiligheid moet ervoor zorgen dat binnen vijf jaren na de aanwijzing van een functie als vertrouwensfunctie en vervolgens telkens na vijf jaren, wordt
nagegaan of de aanwijzing gehandhaafd moet blijven. Overigens dient de betrokken hoogste
leidinggevende uit eigen beweging zowel de minister van Justitie als de AIVD te informeren
over wijzigingen in de inrichting van zijn dienstonderdeel, die nodig zijn voor de beoordeling
van de mate waarin die functie of andere functies de mogelijkheid bieden de nationale
veiligheid te schaden.
De werkgever dient door tussenkomst van de Beveiligingsambtenaar Justitie en Veiligheid
een persoon die hij wil belasten met de vervulling van een vertrouwensfunctie aan te melden
bij de AIVD in verband met een te houden veiligheidsonderzoek. Voorafgaand daaraan dient
betrokkene te worden geïnformeerd over de betekenis en de rechtsgevolgen van deze aanmelding. Betrokkene dient verder schriftelijk in te stemmen met de aanmelding bij de AIVD.13
Een arbeidsovereenkomst kan pas worden aangegaan nadat de AIVD een verklaring van
geen bezwaar heeft afgegeven. In dat geval is uit het veiligheidsonderzoek gebleken dat, uit
het oogpunt van de nationale veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat, geen
bezwaar bestaat dat betrokkene wordt belast met de functie.
Het is niet toegestaan met betrokkene in afwachting van de uitkomsten van het veiligheidsonderzoek een arbeidsovereenkomst aan te gaan, ook niet een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd.
Als een medewerker al wel is belast met de vervulling van een functie die nadien als vertrouwensfunctie is aangewezen, dient de werkgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier
weken na de dagtekening van het aanwijzingsbesluit, de medewerker aan te melden bij de
AIVD.14 Ook hier geldt dat de medewerker schriftelijk moet instemmen met de aanmelding bij
de AIVD. Weigert hij instemming te verlenen, of wordt hem een verklaring van geen bezwaar
geweigerd, dan dient betrokkene zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken uit
de functie te worden ontheven15 / de uitoefening van deze functie te beëindigen. In dat geval
heeft de werkgever de verplichting inspanningen te leveren om voor de medewerker een
andere passende niet-vertrouwensfunctie te vinden.

Dienstonderdelen

13
14
15

Artikel 5, lid 2, Wet veiligheidsonderzoeken.
Artikel 5 lid 1 Wet veiligheidsonderzoeken.
Artikel 5 lid 3 Wet veiligheidsonderzoeken.
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Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid dient een medewerker die reeds een
veiligheidsonderzoek heeft ondergaan, telkens na een periode van vijf jaar opnieuw voor
onderzoek bij de AIVD te worden aangemeld. Daarnaast kan een medewerker die reeds een
veiligheidsonderzoek heeft ondergaan opnieuw worden aangemeld als feiten of omstandigheden dat rechtvaardigen.
Het niet nakomen door de werkgever van zijn verplichtingen uit de Wet veiligheidsonderzoeken levert een strafbaar feit op.

Personeel van derden
Alle medewerkers die niet in dienst zijn van het ministerie van Justitie en Veiligheid, zoals
adviseurs, stagiaires, gedetacheerden, uitzendkrachten, onderhoudstechnici e.d. maar wel
door het ministerie van Justitie en Veiligheid worden ingezet, moeten voordat zij met hun
werkzaamheden beginnen, een VOG overleggen.
Naast de standaardclausule in contracten met externe bedrijven, waarin de geheimhoudingsplicht wordt benoemd en afspraken hierover worden gemaakt, kan worden overwogen
om de externe medewerker een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.
In beginsel wordt personeel van derden niet op een vertrouwensfunctie ingezet. Mocht dit
toch noodzakelijk zijn, dan wordt het geëigende veiligheidsonderzoek ingesteld.
Het besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens kent ook ten aanzien van personeel van
derden een uitzonderingsbepaling voor DJI. Op grond van artikel 25 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens mogen de directeuren van de inrichtingen tevens justitiële informatie
ontvangen over degenen die niet worden ingesloten in de inrichting voor zover dat noodzakelijk is voor de orde of veiligheid van de inrichting.

Integriteit en veiligheid en werving en selectie
Hoewel een onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid een belangrijk middel is om
toekomstig personeel te selecteren dienen werkgevers zich te realiseren dat een dergelijk
onderzoek slechts een momentopname is en slechts een van de middelen die kunnen worden
gebruikt om de integriteit van toekomstige en huidige medewerkers te bewaken. Voor een
overzicht van integriteitsmaatregelen die kunnen worden toegepast in het kader van de werving en selectie van toekomstig personeel kan gebruik worden gemaakt van de Handreiking
‘Integriteitsaspecten van werving en selectie’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Deze kan worden gedownload via www.integriteitoverheid.nl.

Bijlage Procedurele aspecten onderzoeken naar de geschiktheid en bekwaamheid
van een functie als ambtenaar
De verklaring omtrent het gedrag
De integriteit en veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid hangt vooral af van
de geschiktheid en bekwaamheid van de medewerkers. Een instrument dat in dit verband
in het wervings- en selectieproces kan worden gebruikt is het opvragen van een VOG bij de
potentiële medewerker.
De potentiële medewerker dient zelf de VOG aan te vragen door middel van een door de
werkgever te verstrekken aanvraagformulier.
De werkgever geeft in het aanvraagformulier aan wat het doel is van de aanvraag en wat
de daarbij behorende functieaspecten zijn. Een zorgvuldige afweging is belangrijk voor een
zo volledig mogelijk onderzoek. Aangezien aan de afgifte van de VOG een veel zwaardere
beoordeling van de strafrechtelijke integriteit ten grondslag ligt dan vroeger, kan de integriteit
van een potentieel kandidaat op een genuanceerdere wijze worden beoordeeld. Met het oog
hierop en de aan de VOG verbonden belangen wordt geadviseerd om bij het invullen van
het aanvraagformulier gebruik te maken van de daarvoor bestemde screeningsprofielen16.
Screeningsprofielen geven per functieaspect aan welke risico’s daaraan zijn gekoppeld. Zij
bieden daardoor inzicht in wat van een kandidaat medewerker mag worden geëist.
16

Dienstonderdelen

De screeningsprofielen voor het beoordelen van aanvragen ter verkrijging van een Verklaring Omtrent het
Gedrag van natuurlijke personen en rechtspersonen, behorend bij de Beleidsregels Verklaring Omtrent het
Gedrag-NP-RP 2008 kenmerk 1 april 2008/Nr. DDS-5504342 (Staatscourant 24 juni 2008, 119/pag. 16).
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Verder moet betrokkene er op worden gewezen dat hij tegen het besluit betreffende een
weigering een VOG af te geven, bezwaar en beroep kan aantekenen volgens de regels van de
Algemene wet bestuursrecht. Zie artikel 29 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
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Na ontvangst van de VOG wordt deze opgenomen in het personeelsdossier van de betrokken
medewerker.
Als u voor het eerst een arbeidsovereenkomst sluit met uw werkgever moet u een verklaring
omtrent het gedrag geven. Als u dan nog geen verklaring omtrent het gedrag heeft, wordt
in uw arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde opgenomen die regelt dat deze
uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van rechtswege eindigt als u de verklaring dan nog
niet heeft (zie paragraaf 2.1 CAO Rijk). Het vervullen van de functie zonder in het bezit te zijn
van de VOG verdient niet de voorkeur.
Ook in deze korte periode kunnen immers diverse belangen worden geschaad. Daarom
mag een betrokkene geen werkzaamheden verrichten waaraan een mogelijk risico voor het
ministerie is verbonden, zolang de VOG niet is overlegd.
Wordt in dit verband toch een arbeidsovereenkomst met ontbindende voorwaarde worden
overeengekomen dan zullen de betrokken leidinggevende en de personeelsfunctionaris de
daadwerkelijke afgifte van de VOG nauwgezet moeten blijven monitoren.
Aanvraagformulieren, publieksbrochures en screeningsprofielen zijn te downloaden via
www.justitie.nl.
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Slechts organisaties en personen genoemd in het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
zijn gerechtigd tot het zelf opvragen van justitiële gegevens in het kader van de selectie van
personeel. Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid maken de volgende dienstonderdelen daarvan gebruik:
- Dienst Justitiële Inrichtingen: voor de procedure en aanwijzingen die gelden voor het
verrichten van een onderzoek justitiële gegevens bij DJI wordt verwezen naar de regeling
van DJI zoals opgenomen in dit personeelsreglement.
- Openbaar ministerie: in het kader van de opleiding rechterlijke ambtenaar in opleiding
(raio) wordt naar kandidaten een onderzoek justitiële gegevens verricht door de Selectiecommissie rechterlijke macht.
Voor alle overige functies wordt gebruik gemaakt van de VOG.17
De verwerking van de uitkomst van een onderzoek vindt plaats op basis van het ‘Basisselectiedocument P-dossier is Mensenwerk, 1945-‘. De link naar het basisselectiedocument is:
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy46SHu_3jAhXSCOwKHYdfCJkQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.
nationaalarchief.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffield-file%2Fselectielijsten%2Fbsd_pdirekt_vastgesteld_stcrt_2016_61351_61358.pdf&usg=AOvVaw1KPH7bTUw5OR-AzFAQgOD_

Het veiligheidsonderzoek
Een potentiële medewerker dient tijdens de wervings- en selectieprocedure te worden
geïnformeerd dat hij solliciteert op een vertrouwensfunctie en dat daarvoor een veiligheidsonderzoek is vereist. Enerzijds vanwege de consequenties die zijn verbonden aan
het veiligheidsonderzoek zelf. Anderzijds omdat een veiligheidsonderzoek een vertraging
oplevert in het opvullen van de vacature respectievelijk in de vervanging van de vertrekkende
medewerker. Naast de maximale wettelijke doorlooptijd bij de AIVD van acht weken, dient
rekening te worden gehouden met de interne administratieve processen. Aangezien er een
wettelijk verbod op rust om met een medewerker in afwachting van de uitkomsten van een
veiligheidsonderzoek een arbeidsovereenkomst aan te gaan, bijvoorbeeld door middel van
een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dient tijdens de wervings- en selectieprocedure hiermee
nadrukkelijk rekening te worden gehouden.

Dienstonderdelen
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Voor de VOG wordt gebruik gemaakt van het screeningsprofiel dat is gekoppeld aan de buitengewone
opsporingsambtenaar.
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De potentiële medewerker zal er ook op gewezen moeten worden dat hij kan weigeren zijn
instemming te geven voor aanmelding bij de AIVD. Er vindt dan geen veiligheidsonderzoek
plaats en er volgt geen verklaring van geen bezwaar. Betrokkene mag in dat geval niet met de
vertrouwensfunctie worden belast.
Betrokkene dient schriftelijk zijn instemming te verlenen aan de aanmelding bij de AIVD.18
Voorafgaand aan de aanmelding moet hij worden geïnformeerd over de betekenis en rechtsgevolgen van de aanmelding. De volgende onderwerpen moeten daarbij aan de orde komen:
1. Betrokkene wordt erop gewezen dat de AIVD een veiligheidsonderzoek zal instellen en
wat dat onderzoek inhoud. Vertrouwensfuncties worden onderscheiden in A-, B- en
C-functies, afhankelijk van de mate waarin het nationale belang kan worden geschaad. Het
veiligheidsonderzoek in verband met een A-functie is naar omvang en diepgang het meest
uitgebreid.
Voor een uitgebreide toelichting op veiligheidsonderzoeken wordt verwezen naar de
website van de AIVD, www.AIVD.nl.
2. Betrokkene wordt geïnformeerd welke vertrouwelijke aspecten aan de te vervullen
vertrouwensfunctie verbonden zijn.
3. Betrokkene wordt geïnformeerd over de mogelijke redenen op grond waarvan een
verklaring van geen bezwaar kan worden geweigerd.
Hiervan is sprake als twijfel bestaat dat betrokkene de uit de vertrouwensfunctie voortvloeiende verplichtingen getrouwelijk zal volbrengen dan wel indien het veiligheidsonderzoek onvoldoende gegevens heeft kunnen opleveren om daarover te oordelen.
4. Betrokkene wordt er op gewezen dat hij tegen het besluit betreffende een weigering een
verklaring van geen bezwaar af te geven, bezwaar en beroep kan aantekenen volgens de
regels van de Algemene wet bestuursrecht.
5. Tot slot wordt betrokkene er op gewezen dat het mogelijk is dat – nadat hij is belast met de
vervulling van de vertrouwensfunctie – herhaalonderzoeken ingesteld worden, en dat zijn
instemming met de aanmelding bij het hoofd van de AIVD mede op dergelijke onderzoeken betrekking heeft.
Voor de aanmelding van betrokkene bij de AIVD zijn op www.AIVD.nl aanvraagformulieren
te downloaden. Er zijn sets voor A, B- en C-onderzoeken. Deze sets bestaan uit een staat van
inlichtingen, een geleidebrief, twee enveloppen en een informatieblad.
De staat van inlichtingen wordt door betrokkene ingevuld en wordt door hem bij het bevoegd
gezag, in een gesloten enveloppe, ingeleverd. Betrokkene wordt voorts verzocht een kopie
van een geldig identiteitsbewijs aan de werkgever te geven. Indien het een A-onderzoek
betreft wordt betrokkene voorts gevraagd een pasfoto te overleggen en van diens eventuele
partner.
De geleidebrief wordt door de werkgever ingevuld.
Alle stukken worden door de werkgever via de Beveiligingsambtenaar Justitie en Veiligheid
naar de AIVD gestuurd.
Het genoemde informatieblad is bestemd voor de betrokkene. Hierin wordt uitleg gegeven
over vertrouwensfuncties, het hiermee samenhangende veiligheidsonderzoek en de rechten
van betrokkene in dit verband.
Na ontvangst van de aanmelding bij de AIVD begint het veiligheidsonderzoek, dat gerekend
vanaf dat moment, binnen acht weken moet zijn afgerond.
Nadat de AIVD het veiligheidsonderzoek heeft afgerond stuurt ze de uitkomst daarvan naar
betrokkene en naar de Beveiligingsambtenaar Justitie en Veiligheid. Deze laatste informeert
de werkgever.
In het personeelsdossier wordt slechts opgenomen dat er een veiligheidsonderzoek heeft
plaatsgevonden met de uitkomst van het onderzoek.

Dienstonderdelen
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Artikel 5 lid 2 Wet veiligheidsonderzoeken.
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Binnen een organisatie kunnen zich feiten en omstandigheden voordoen waardoor de inhoud
van een functie of de omgeving waarbinnen de werkzaamheden zich voordoen, zodanig
veranderen dat functies niet meer of juist in aanmerking kunnen komen om als vertrouwensfunctie te worden aangemerkt. Daarbij kan worden gedacht aan een reorganisatie, waardoor
ook functieprofielen kunnen worden gewijzigd.
Vanwege de mogelijke (rechtspositionele) consequenties wordt geadviseerd dergelijke processen in nauw overleg met de eigen personeelsafdeling en zo nodig de beveiligingsambtenaar
Justitie en Veiligheid uit te voeren.
Voorts kunnen zich feiten en omstandigheden voordoen die het instellen van een hernieuwd
veiligheidsonderzoek rechtvaardigen. Hiervan kan sprake zijn bij een wijziging van de inhoud
van de functie of als zich een belangrijke wijziging in de persoonlijke omstandigheden van de
betrokken medewerker heeft voorgedaan. Voor het instellen van een dergelijk herhaalonderzoek hoeft geen instemming te worden gevraagd aan betrokkene.19 Immers, degene die een
vertrouwensfunctie vervult heeft geaccepteerd dat periodiek of wanneer daarvoor een bijzondere aanleiding bestaat, het veiligheidsonderzoek wordt herhaald. Wel dient betrokkene door
de werkgever op de hoogte te worden gesteld van het feit dat een herhaalonderzoek wordt
ingesteld.
Bron: Circulaire Betrouwbaarheidsonderzoeken d.d. 8 maart 2010.

19

Artikel 9, lid 1 Wet veiligheidsonderzoeken.
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Reikwijdte: JenV-breed inclusief uitvoeringsorganisaties.

Bijlage 4, Uitleg Vacaturekader J en V

42

Aanleiding

42

Het vacaturekader geldt voor rijksambtenaren werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Afwijken van het vacaturekader is alleen mogelijk met toestemming van de hoogste
ambtelijke leidinggevende binnen de organisatie van J en V, derhalve de secretaris-generaal.

Evaluatie

42

1

De procedure vacaturekader JenV

42

Aanleiding

2

Positie bijzondere groepen

43

3
		

Specifieke uitwerking in schema
Standaardprocedure

45

Het Rijk heeft na een periode van taakstelling en terughoudendheid behoefte aan de instroom
van nieuwe medewerkers. Verder heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst in zijn mobiliteitsbrief gepleit voor een rijksbrede transparante ar beidsmarkt, met gelijke mobiliteitskansen voor alle rijksambtenaren.

4

Begrippen

46

Het SGO van 30 november 2016 heeft daarom besloten de systematiek van de vacatureprocedure IenM over te nemen en uit te voeren bîj alle departementen. In deze procedure is er geen
interne vacatureronde per departement meer, maar zijn vacatures direct inzichtelijk voor alle
rijksmedewerkers.
Uitgangspunten
• De juiste persoon op de juiste plek door snellere toegang tot de rijksbrede en externe
arbeidsmarkt.
• Voldoen aan de verplichting tot het aanbieden van passend werk voor werk naar werk
kandidaten (VWNW).
• Snellere toegang tot de rijksbrede arbeidsmarkt vergroot kansen van de eigen medewerkers.
• Bevorderen van gelijke kansen voor alle Rijksambtenaren om een loopbaanstap te zetten,
geen eigen besloten arbeidsmarkten meer.
• Optimaal benutten van instroom van buiten, iedere organisatie is gebaat met nieuwe
kennis en andere werkwijzen.
De DOR heeft op 14 juni 2017 ingestemd met harmonisering van het vacaturekader voor
wat betreft de directe rijksbrede openstelling van vacatures en de versnelde procedure bij
lastig in te vullen vacatures. Over de nulfase is een aantal malen specifiek overleg gevoerd. De
uitkomsten van dat overleg zijn in het onderstaande verwerkt.

Evaluatie
Monitoring vindt interdepartementaal plaats wat betreft het hanteren van de VWNW/
medische herplaatsers/ medewerkers met een substantieel bezwarende functie-fase gevolgd
door de openstelling voor alle rijksmedewerkers bij plaatsing van een vacature op de
mobiliteitsbank.

1

De procedure vacaturekader JenV

1.1

0-fase
De O-fase is intern per dienstonderdeel van JenV en is de fase voorafgaande aan het ontstaan
van een vacature. Het gaat hierbij om (een pakket van) vrijkomende taken die zijn ontstaan
door bijvoorbeeld onevenwichtigheid in de formatie/bezetting.
De vrijkomende taken (in de nulfase) worden middels een belangstellingsverzoek uitgezet
(bijvoorbeeld via de mail) onder alle medewerkers binnen het gezagsbereik van de hoogste
leidinggevende binnen het dienstonderdeel, de termijn voor medewerkers om te reageren op
dit belangstellingsverzoek is twee weken (10 werkdagen).
Dit betreft medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd
binnen het dienstonderdeel waar (een pakket van) taken vrijkomt.

Dienstonderdelen

Alvorens tot belangstellingsregistratie over te gaan wordt nagegaan of er medewerkers
zijn (binnen het gezagsbereik van de hoogste leidinggevende van het dienstonderdeel) met
VWNW-status, medische herplaatsing-status of substantieel bezwarende functie-status, die
hiervoor in aanmerking komen wanneer passend in hun traject. Deze medewerkers nemen ten
opzichte van andere kandidaten dezelfde voorrangsposities in als in geval van opengestelde
vacatures.
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Selectie van kandidaten dient te geschieden aan de hand van een belangstellingsmotivatie en
gesprekken met kandidaten door een selectiecommissie bestaande uit in elk geval de direct
leidinggevende en één of meerdere collega’s.
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De keuze door de selectiecommissie is een zelfstandige keuze op basis van objectieve criteria
(werkervaring, vakbekwaamheid, opleiding, kennis, ervaring en competenties). Op basis van
de gevoerde gesprekken maakt de selectiecommissie een keuze uit de kandidaten of doet een
voordracht aan de hoogste leidinggevende binnen het dienstonderdeel.
Het vacaturekader inclusief de nulfase geldt JenV-breed inclusief uitvoeringsorganisaties;
afwijking van het vacaturekader en/of de daarin opgenomen nulfase behoeft naast toestemming van de hoogste ambtelijke leidinggevende binnen de organisatie van J en V, derhalve de
secretaris-generaal, tevens de instemming van het betreffende decentrale (overkoepelende)
medezeggenschapsorgaan van het betreffende dienstonderdeel.
1.2

Standaard gelijktijdige werving intern en Rijksbreed
Na de O-fase wordt een vacature op de mobiliteitsbank geplaatst en is hiermee eerst inzichtelijk voor alle medewerkers met VWNW-status/ medisch herplaatsers en medewerkers met
een substantieel bezwarende functie die een mobiliteitsplan uitvoeren omdat zij op zoek zijn
naar een functie die niet substantieel bezwarend is en vervolgens voor alle Rijksambtenaren.
De hoogste leidinggevende binnen het dienstonderdeel beslist tot externe openstelling als
Rijksbrede openstelling niet heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst met geschikte (of
geschikt te maken) kandidaten.

1.3

Versneld naar externe arbeidsmarkt: parallelle interne, Rijksbrede en externe werving
Toestemming hoogste leidinggevende binnen het dienstonderdeel: Als aannemelijk is (op
basis ervaringscijfers uit eerdere werving en doelgroepanalyse) dat een vacature niet vervuld
zal worden met interne en Rijksbrede werving, vraagt de vacaturehouder voorafgaande
toestemming aan de hoogste leidinggevende binnen het dienstonderdeel om gelijktijdig
extern te werven.
Dit is een versnelde procedure waarbij na de O-fase en voorrangsfase een vacature gelijktijdig
intern, Rijksbreed en op de externe arbeidsmarkt wordt uitgezet.

1.4

Vacature
Er is pas sprake van een vacature als er na het schuiven van medewerkers in de O-fase op
vrijkomende taken een vacature ontstaat. Tot die tijd wordt er alleen gesproken over belangstellingsregistratie van vrijgekomen taken en niet van een vacature.
Zodra er een vacature is ontstaan dan wordt deze rijksbreed opengesteld op de mobiliteitsbank voor medewerkers met een VWNW-status/medische herplaatsers/medewerkers met een
substantieel bezwarende functie die een mobiliteitsplan uitvoeren omdat zij op zoek zijn naar
een functie die niet substantieel bezwarend is, en vervolgens voor alle Rijksmedewerkers.
Een vacature is een niet bezette functie die wordt opengesteld rekening houdend met formatieve en budgettaire ruimte. Het is een samenstel aan tijdelijke dan wel structurele werkzaamheden waarvoor een kandidaat wordt gezocht. Hieronder worden niet zogenaamde ‘klussen’
verstaan, te weten werkzaamheden die een korte duur/doorlooptijd hebben (van maximaal
een jaar) en waar vaak op korte termijn resultaten gerealiseerd moeten worden.
De (hoogste) leidinggevende binnen het dienstonderdeel is vacaturehouder en bepaalt dat er
sprake is van een vacature en stelt de vacature onder zijn verantwoordelijkheid open.

Dienstonderdelen

2

Positie bijzondere groepen

2.1

VWNW-kandidaten
In de standaard procedure en in de versnelde procedure wordt een vacature eerst opengesteld
voor verplichte VWNW-kandidaten, medisch herplaatsers en medewerkers met een substantieel bezwarende functie die een mobiliteitsplan uitvoeren omdat zij op zoek zijn naar een
functie die niet substantieel bezwarend is en vervolgens voor alle Rijksmedewerkers.
Op grond van paragraaf 12.6 CAO Rijk heeft u een voorrangspositie bij het vervullen van
vacatures binnen de sector Rijk als u:
• vanwege arbeidsongeschiktheid passend werk in een andere functie nodig heeft
• een substantieel bezwarende functie heeft en een mobiliteitsplan uitvoert omdat u op
zoek bent naar een functie die niet substantieel bezwarend is of
• verplichte VWNW-kandidaat bent.
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Indien een VWNW-kandidaat, medisch herplaatser of medewerker met een substantieel
bezwarende functie niet wordt geselecteerd dan wordt een afwijzing gedegen gemotiveerd
en de betrokkenen schriftelijk geïnformeerd en diens leidinggevende daarvan op de hoogte
gesteld.
Op grond van paragraaf 16.1 CAO Rijk kunt u in het geval van een verschil van mening terecht
bij het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA).
Op grond van paragraaf 16.2 CAO Rijk kunt u ten aanzien van een aantal onderwerpen rond
uw begeleiding naar ander werk bij het VWNW beleid naar de Geschillencommissie.
2.2

Medewerkers tijdelijke aanstelling
Op grond van het Burgerlijk wetboek mag de werkgever geen onderscheid maken tussen
ambtenaren in de arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijk karakter van
de arbeidsovereenkomst, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Ook
moeten ambtenaren met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdig en duidelijk in
kennis gesteld worden van een vacature met een dienstverband voor onbepaalde tijd.

2.3

Inhuurkrachten/ter beschikking gestelde arbeidskrachten
Op grond van art. 8 Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) kunnen zogenaamde TBA’s (ter beschikking gestelde arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten) solliciteren
zodra sprake is van een opengestelde vacature. Om misverstanden te voorkomen wordt
benadrukt dat deze groep medewerkers bij de O-fase, hun belangstelling niet kenbaar kunnen
maken, omdat nog geen sprake is van een vacature.

2.4

Trainees
Trainees die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij JenV hebben (paragraaf 2.1
CAO Rijk) worden aangemerkt als JenV medewerker. Na afloop van het traineeship stromen
trainees bij een positieve eindevaluatie in op een vaste functie bij het onderdeel waar hij/
zij in dienst is. Een arbeidsovereenkomst voor een andere functie binnen JenV voordat het
traineeship is afgerond kan ertoe leiden dat de op het traineeship gerichte inspanningen van
JenV (te vroeg) worden afgebroken, waardoor deze inspanningen minder waarde hebben dan
was beoogd.

2.5

Groepen met juridische voorrangsstatus
Verplichte VWNW kandidaten, medische herplaatsingkandidaten en medewerkers met een
bezwarende functie die een mobiliteitsplan uitvoeren omdat zij op zoek zijn naar een functie
die niet substantieel bezwarend is hebben een juridisch verankerde voorrangspositie (zie
paragraaf 12.6 CAO Rijk).

2.6

Gerede kandidaat
Er kan bij een vacature (dus niet in de 0-fase) sprake zijn van een gerede kandidaat, een
medewerker die voorgedragen wordt voor een vacature op basis van POP-gesprekken,
FG-verslag en loopbaangesprekken specifiek voor een functie geschikt is. Een benoemingsadviescommissie (BAC) adviseert over het aanstellen van de gerede kandidaat. Bij het uitzetten
van de vacature wordt in de tekst opgenomen dat er sprake is van een gerede kandidaat. Een
gerede kandidaat heeft geen voorrangspositie op VWNW- kandidaten, medisch herplaatsers
en medewerkers met een bezwarende functie die een mobiliteitsplan uitvoeren omdat zij
op zoek zijn naar een functie die niet substantieel bezwarend is. Het gebruik maken van de
gerede kandidaatprocedure moet ter informatie aan de OR worden meegedeeld.

2.7

Diversiteit en Inclusie
Binnen het Rijk zijn er meerdere groepen die bijzondere aandacht verdienen op grond van het
diversiteitsbeleid. Hoewel het Rijk een voorbeeldfunctie heeft met betrekking tot diversiteitbeleid, zijn er geen groepen die formeel voorrang hebben.
Voor JenV als publieksgerichte organisatie is het van belang dat het personeelsbestand een
afspiegeling is van de maatschappij. JenV streeft daarom naar meer Diversiteit en Inclusie
en wil een organisatie zijn die ruimte biedt aan al het talent in de organisatie en op de
arbeidsmarkt. De kwaliteit van haar personeelsbestand wordt niet alleen bepaald door ieders
individuele kwaliteit, maar ook door diversiteit in bijvoorbeeld leeftijd, culturele achtergrond,
geslacht, arbeidsbeperkten en seksuele voorkeur. De doelstellingen van het Charter ‘meer
vrouwen naar de top’ met een streefpercentage van 30 procent en het Charter diversiteit
waarbij het accent ligt op de in- en doorstroom van biculturele medewerkers dragen bij aan
een inclusief JenV.
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2.8

Jongeren
Het aantal jongeren wat instroomt binnen het Rijk is zeer laag. Een vacature wordt daarom
door/ namens de werkgever altijd eerst getoetst of er een startersvacature van te maken valt.
Het tekort aan ervaring kan worden opgevangen door mentoren binnen de eigen afdeling die
de medewerker begeleiden in het eerste jaar van functioneren.

3

Specifieke uitwerking in schema Standaardprocedure

Standaardprocedure
Processtap

Actie

Actiehouder

Bijzonderheden

1

0-fase

Interne bekendmaking vrijkomende
taken binnen het
dienstonderdeel

Hoogste leidinggevende van het
dienstonderdeel

De 0-fase is de
fase waarin vrijkomende taken intern
worden opengesteld
(dus binnen het
dienstonderdeel)

2

Openstelling vacature
voorrangskandidaten
gelijktijdig intern en
Rijksbreed

Plaatsing vacature
op de mobiliteitsbank voor alleen
voorrangskandidaten

Decentrale geautoriseerde medewerker

De vacature is 5 dagen
alleen inzichtelijk voor
voorrangskandidaten

3

Openstelling vacature
gelijktijdig intern en
Rijksbreed

Plaatsing vacature op
de mobiliteitsbank
(dit gebeurt automatisch na de vorige
stap van 5 dagen
openstelling voor
voorrangskandidaten)

Decentrale geautoriseerde medewerker

Als voorrangskandidaten zich melden
tijdens de openstelling
dan hebben zij een
voorrangspositie op
andere kandidaten

4

Openstelling externen

Als er geen kandidaten
zijn uit voorgaande
stappen dan wordt
er aan de hoogste
leidinggevende van
het dienstonderdeel
toestemming gevraagd
om extern (buiten het
Rijk) te werven

Hoogst leidinggevende van het
dienstonderdeel

De geautoriseerde
medewerker zorgt
ervoor dat de vacature
geplaatst wordt

Processtap

Actie

Actiehouder

Bijzonderheden

1

Versnelde werving

Als aannemelijk is (op
basis van eerdere wervingen en doelgroep
analyses) dat een
vacature niet vervuld
zal worden met interne
en Rijksbrede werving

Hoogste leidinggevende van het
dienstonderdeel

Hoogste leidinggevende van het
dienstonderdeel geeft
vooraf toestemming
voor versnelde werving

2

0-fase

Bekendmaking vrijkomende taken binnen
dienstonderdeel

Hoogste leidinggevende van het
dienstonderdeel

De 0-fase is de fase
waarin vrijkomende
taken intern worden
opengesteld

3

Openstelling vacature
gelijktijdig intern en
Rijksbreed

Plaatsing vacature
op de mobiliteitsbank voor alleen
voorrangskandidaten

Decentrale geautoriseerde medewerker

De vacature is 5 dagen
alleen inzichtelijk voor
voorrangskandidaten

4

Openstelling gelijktijdig
intern, Rijksbreed en
extern

Decentrale geautoriseerde medewerker

De geautoriseerde
medewerker zorgt
ervoor dat de vacature
gelijktijdig intern,
Rijksbreed en extren
geplaatst wordt

Versnelde procedure
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•
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•

Nul-fase: voorafgaand aan het plaatsen van een vacature op de mobiliteitsbank zijn
verschuivingen binnen het gezagsbereik van de hoogste leidinggevende binnen het
dienstonderdeel toegestaan om dringende personeelsproblemen op te lossen. Met dien
ten verstande dat verschuiving tot een onbezette formatieplaats binnen het gezagsbereik
van de hoogste leidinggevende binnen het dienstonderdeel leidt.
Vacaturehouder: hoogste leidinggevende binnen het dienstonderdeel die heeft bepaald
dat er sprake is van een vacature en deze vacature onder zijn verantwoordelijkheid heeft
opengesteld.
Hoogste leidinggevende binnen het dienstonderdeel: degene die krachtens de bevoegdheidsstructuur van J en V binnen het dienstonderdeel een A-bevoegdheid heeft en daardoor
bevoegd is om de betreffende beslissingen) inzake het aangaan van een arbeidsovereenkomst met medewerkers binnen het dienstonderdeel te nemen, zie als basis de mandaatbesluiten van de minister aan de SG, van de SG aan 1) hoofden van de clusters en 2)
hoofden van taakorganisaties).
Vacature: een niet-bezette functie die wordt opengesteld rekening houdend met formatieve en budgettaire ruimte. Het is een samenstel van tijdelijke dan wel structurele werkzaamheden waarvoor een kandidaat wordt gezocht. Hieronder worden niet zogenaamde
‘klussen’ verstaan, te weten werkzaamheden die een korte duur/doorlooptijd hebben (van
maximaal een jaar) en waar vaak op korte termijn resultaten gerealiseerd moeten worden.
Interne openstelling: openstelling van een vacature binnen heel J en V.
Rijksbrede openstelling: openstelling van een vacature binnen het bereik van organisaties
die tot de Sector Rijk behoren.
Externe openstelling: openstelling van een vacature op de arbeidsmarkt buiten de Sector
Rijk.
Instroom: nieuwe medewerkers
Doorstroom: een medewerker krijgt ander werk/een andere standplaats binnen het eigen
dienstonderdeel.
Gerede kandidaat: Er kan bij een vacature (dus niet in de nul-fase) sprake zijn van een
gerede kandidaat, een medewerker die voorgedragen wordt voor een vacature, omdat hij/
zij op basis van POP-gesprekken, FG-verslag en loopbaangesprekken, specifiek voor een
functie geschikt is. Een benoemingsadviescommissie (BAC) adviseert over het aangaan
van een arbeidsovereenkomst met de gerede kandidaat. Bij het uitzetten van de vacature
wordt in de tekst opgenomen dat er sprake is van een gerede kandidaat. Een gerede
kandidaat heeft geen voorrangspositie op VWNW-kandidaten, medische herplaatsers en
medewerkers met een substantieel bezwarende functie die een mobiliteitsplan uitvoeren
omdat zij op zoek zijn naar een functie die niet substantieel bezwarend is (paragraaf 12.6
CAO Rijk).

Bron: Ondernemersbesluit vaststelling procedure nulfase d.d. 27 november 2018.
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Loyaliteitsprogramma’s
Een loyaliteitsprogramma is een gestructureerde marketing-inspanning die loyaal koopgedrag
beloont en bevordert. Bijna alle luchtvaartmaatschappijen, hotelketens, treinmaatschappijen
en autoverhuurbedrijven bieden loyaliteitsprogramma’s aan met als doel de klant te binden
en te stimuleren om vaker een reis bij hen te boeken.
Een frequentflyerprogramma (FFP) is een loyaliteitsprogramma van luchtvaartmaatschappijen
om vaak vliegende klanten (frequent flyers) aan zich te binden.
Voorbeeld van een FFP is Flying Blue van KLM. Reizigers die veelvuldig met deze luchtvaartmaatschappij (of één van de deelnemende partners) vliegen worden beloond met Award Miles
waarmee cadeaus en gratis vliegtickets gespaard kunnen worden. Naast vluchten kunnen
Award Miles gespaard worden met creditcardbetalingen (AMEX F1ving Blue), hotelovernachtingen, autohuur en andere reisproducten. Vanaf een bepaald aantal vluchten wordt
doorgaans de status van de deelnemer met Level Miles verhoogd, waarbij een hogere status
(Gold, Platinum) gepaard gaat met privileges zoals korting op upgrades, gratis bagagevrijstelling, toegang tot VIP lounges en voorrang bij inchecken en boarden.
In paragraaf 10.3 CAO Rijk is bepaald dat voordelen, verkregen uit loyaliteitsprogramma’s,
die rechtstreeks voorvloeien uit het maken van dienstreizen, ten goede dienen te komen aan
de werkgever. De werkgever kan aanwijzingen geven over de inzet ten behoeve van volgende
dienstreizen.
FFP’s zijn in de regel persoonsgebonden en maken geen onderscheid tussen privé of zakelijk
geboekte tickets. Privacywetgeving verbiedt de werkgever inzage te eisen in het account
van de medewerker om zelf bij te houden hoeveel de ambtenaar heeft gespaard met zijn
dienstreizen.
Omwille van de op de werkgever rustende zorgplicht om aandacht te hebben voor integriteitsaspecten in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden door de ambtenaar,
verdient het aanbeveling dat de leidinggevende met de ambtenaar die dienstreizen naar het
buitenland maakt, periodiek bespreekt op welke wijze de ambtenaar uitvoering kan geven aan
voornoemd voorschrift in paragraaf 10.3 CAO Rijk.
Verder dient aandacht te worden besteed aan integriteitsvraagstukken die verband houden
met aan de FFP verbonden privileges.
Het kan in voorkomende gevallen wenselijk zijn dat ambtenaren sneller kunnen inchecken en
boarden en toegang hebben tot de VIP Lounges opdat gewerkt kan worden en omdat vanuit
het oogpunt van goed werkgeverschap het verblijf in de algemene wachtruimte op sommige
vliegvelden niet wenselijk is.
Het verdient dan wel aanbeveling om periodiek met betrokken ambtenaren de dialoog aan
te gaan over hoe op een integere wijze gehandeld kan worden bij het (laten) boeken van
toekomstige dienstreizen en de binnen de CAO Rijk geformuleerde gedragslijn en de in de
Gedragscode Integriteit Rijk geformuleerde uitgangspunten gebruik te maken van deze op
basis van gemaakte dienstreizen verworven faciliteiten.
Bron: Circulaire Gedragsregels loyaliteitsprogramma dienstreizen buitenland d.d. 26 november 2018.
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Aanvraag en boekingsprocedure
Uitsluiting
Dienstreizen die in Nederland zijn aangevangen en waarbij het reisgedeelte buiten Nederland
beperkt is en waarbij de grensoverschrijding niet noodzakelijkerwijs tot extra uitgaven voor
maaltijden of overnachting leidt, kunnen op grond van paragraaf 10.3 CAO Rijk middels
de procedure dienstreizen binnenland in paragraaf 10.2 CAO Rijk worden afgehandeld. De
ambtenaar op wie een door de Europese Commissie vastgestelde communautaire vergoedingsregeling voor reis en verblijfskosten van toepassing is, heeft geen recht op vergoedingen
op basis van paragraaf 10.3 CAO Rijk. Zie paragraaf 10.3 CAO Rijk onder ‘Samenloop met
andere vergoedingen voor reis- en verblijfkosten’.
Verstrekken reisopdrachten buiten Europa en naar Turkije
Op grond van de geldende bevoegdheidsregelingen is het toestaan van reisopdrachten buiten
Europa alsmede Turkije voorbehouden aan de secretaris-generaal. De hoogste leidinggevende
van het dienstonderdeel dient er voor zorg te dragen dat dit voorbehoud in de te volgen
procedure binnen het cluster of dienstonderdeel is opgenomen en wordt nageleefd.
Voorschot
Een aanvraag voor een voorschot dient u op de binnen uw cluster of dienstonderdeel
voorgeschreven wijze in te dienen. Voorschotten worden in principe verstrekt tot een hoogte
van 80% van de voor het betreffende reisdoel vastgestelde dagvergoeding. Het voorschot
wordt verrekend met de werkelijk gemaakte kosten of met de eventueel door derden betaalde
kosten, via de declaratie die u na afloop van de dienstreis indient. Eventuele restanten van
voorschotten worden niet teruggenomen, maar dienen middels de declaratie te worden
afgehandeld.
Bron: Circulaire Gedragsregels loyaliteitsprogramma dienstreizen buitenland
d.d. 26 november 2018.
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Werkgevers waarvan de medewerkers op het werk een verhoogd risico lopen om besmet te
worden met biologisch agentia20, zijn volgens de Arbowet verplicht – voor zover mogelijk –
deze medewerkers te informeren over en te beschermen tegen besmetting, dan wel vaccinatie
aan te bieden. Dit risico kan blijken uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Binnen Justitie en Veiligheid wordt de RI&E binnen het dienstonderdeel uitgevoerd. Om
aansluiting te vinden op de (organisatie)specifieke risico’s dient in voorkomende gevallen
binnen het dienstonderdeel nader (uitvoerings)beleid te worden ontwikkeld.

Relevante regelgeving
Aanbod verplicht
In het Europese besluit ‘Biologische agentia’ (Richtlijn 2000/54/EG) is de verplichting om
medewerkers vaccinatie aan te bieden geregeld. De kosten die daarmee samenhangen zijn
voor rekening van de werkgever. In het geval geen verplichte vaccinatie wordt aangeboden,
kan de medewerker dit aan de ondernemingsraad, de preventiemedewerker of de arbodienst
(arbeidsomstandighedenspreekuur) voorleggen. In het uiterste geval kan de medewerker een
(anonieme) klacht indienen bij de Arbeidsinspectie.
Acceptatie vrijblijvend
Het aanbod voor vaccinatie is bedoeld om de medewerker te beschermen. Bij medewerkers
met een verzorgende taak speelt ook het belang van de verzorgde mee. Er moet worden voorkomen dat verzorgden besmet kunnen worden door medewerkers. Het belang van vaccinatie
in verband met de taakuitoefening is daarmee nog nadrukkelijker aanwezig.
Medewerkers zijn niet verplicht het aanbod voor vaccinatie te accepteren. Het verplichtstellen
van vaccinatie is in strijd met het grondrecht van de onaantastbaarheid van het menselijk
lichaam (artikel 11 van de Grondwet). Weigering door medewerkers gebeurt veelal alleen op
grond van een geloofsovertuiging. Indien een aangeboden vaccinatie door de medewerker
niet wordt geaccepteerd, ligt de verantwoordelijkheid voor de kans op besmetting en daardoor het besmetten van anderen bij de medewerker21. Het weigeren van vaccinatie is geen
reden om een persoon niet aan te nemen, te ontslaan dan wel over te plaatsen.
Bepaalde werkzaamheden kunnen onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen voor
personen, die onder de verantwoordelijkheid vallen van (of die anderszins samenwerken
met) medewerkers die zich niet laten vaccineren. In die gevallen kunnen aan de betreffende
medewerker beperkingen worden opgelegd ten aanzien van de risicovolle taken. In plaats van
de risicovolle taken kunnen alternatieve taken worden opgelegd. Daarbij kan een deskundige
om advies worden gevraagd (bijvoorbeeld preventiemedewerker, arbodienst of P&O’er).
Werkgever en medewerkers kunnen afspraken maken over aanvullende vaccinaties.
Noodzakelijke vaccinaties
De vaccinaties die voor bepaalde werkzaamheden noodzakelijk zijn, volgen uit een wettelijk
verplichte arbo-RI&E. Als uit de RI&E blijkt dat er een kans voor medewerkers bestaat tot
besmetting is de werkgever verplicht – voor zover mogelijk – vaccinatie aan te bieden. Ook
in individuele gevallen leidt het vaststellen van een mogelijk risico tot de verplichting voor de
werkgever om tot vaccinatie over te gaan.
Hepatitis B
Het is wettelijk verplicht om aan bepaalde risicogroepen vaccinatie tegen hepatitis B aan te
bieden. Als een medewerker onderzoek naar en vaccinatie tegen hepatitis B weigert, kan dit
rechtspositionele gevolgen hebben. Als er aanwijzingen bestaan dat een medewerker een
bron van besmetting kan vormen, kan bijvoorbeeld betrokkene andere taken toegewezen
krijgen. Komt u er met de medewerker niet uit, dan kunt u de situatie het beste voorleggen
aan een deskundige van de arbodienst.
Risicogroepen hepatitis B
In Arbobeleidsregel 4.91 staat vermeld welke beroepsgroepen de mogelijkheid tot vaccinatie
aangeboden moet worden. De medewerkers die door contact met bloed de kans lopen op
besmetting hebben recht op vaccinatie. Stagiaires, uitzendkrachten, gedetacheerden en overig
ingehuurd personeel moeten ook als medewerkers worden beschouwd.
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Een werkzame stof, i.c. die invloed kan hebben op de medische gesteldheid van medewerkers.
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Vaccinatiekaart
De vaccinatie van medewerkers tegen hepatitis B moet worden geregistreerd op een
afzonderlijke vaccinatiekaart. Deze vaccinatiekaart moet op verzoek van de Arbeidsinspectie
worden getoond. Op de vaccinatiekaart moet tenminste de datum van vaccinatie met
titerbepaling22 en de antistoftiter vermeld staan. Deze gegevens dienen door arbodienst van
de werkgever gedurende een periode van minimaal vijftien jaar bewaard te worden. Indien de
werkgever deze informatie zelf wil bewaren, moeten hierover afspraken worden gemaakt met
de betrokken ondernemingsraad (artikel 27, lid 1, sub k van de Wet op de ondernemingsraden). De werkgever is verantwoordelijk voor het tijdig vaccineren van de medewerker. Dat wil
zeggen dat de werkgever de geldigheidsduur van de vaccinaties moet bewaken. De gevaccineerde medewerker ontvangt een afschrift van de vaccinatiegegevens.

Organisatie specifieke aandachtspunten
Beroepen met verhoogd risico
Er kan sprake zijn van een verhoogd risico voor medewerkers. De kans van blootstelling van
deze medewerkers is in dat geval nog wel binnen de (wettelijke) normen. Echter, het is raadzaam vaccinatie aan te bieden aan de medewerkers met een verhoogde kans op blootstelling
en/of besmetting. Vaccinatie is daarom aan te raden voor medewerkers die in contact staan
met mensen waarvan de medische gesteldheid onzeker is en voor medewerkers die naar een
risicovol gebied (in het buitenland) gaan.
Beroepsmatige risicogroepen binnen Justitie
Voorbeelden van beroepsmatige risicogroepen zijn bijvoorbeeld:
• personen die blootgesteld kunnen zijn aan bloed met bijvoorbeeld hepatitis B of waarvan
besmetting onbekend is;
• personen die beroepsmatig verblijven in risicogebieden;
• medewerkers in justitiële inrichtingen;
• personeel in opvangcentra voor asielzoekers;
• personeel met uitzettaken bij de Dienst Terugkeer en Vertrek;
• kernfunctionarissen van de raad voor de kinderbescherming.
Besmetting kan optreden in geweldsituaties of bij hulpverlening. Voor zover de noodzaak tot
verplichte vaccinatie niet aanwezig is, kan worden volstaan met een procedure voor prik- en
bijtaccidenten. Daarnaast kan een arbodeskundige de risico’s in kaart brengen.
Nadelen
Een vaccin geeft een hoge mate van bescherming, maar kan ook bijwerkingen geven. In de
bijsluiter van het vaccin staan alle mogelijke bijwerkingen. De leverancier van het betreffende
vaccin is verplicht deze bij het vaccin te verstrekken. De bedrijfsarts kan adviseren of een
medewerker een risico loopt als gevolg van het toedienen van een vaccin. Degene die het
vaccin toedient (veelal de bedrijfsarts of de verpleegkundige van de arbodienst) is verplicht
om de medewerker voldoende voor te lichten over het gebruik, de toepassing en de mogelijke
bijwerkingen van het vaccin.

Rijksvaccinatieprogramma
Iedere Nederlander heeft recht op de vaccinaties die opgenomen zijn in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De meeste medewerkers zijn daarmee al voldoende gevaccineerd tegen de
ziekten uit dit programma. Mogelijk hebben allochtonen en geloofs- of gewetensbezwaarden
niet meegedaan aan het RVP en vormen zij daardoor op risicovolle werkplekken een extra
aandachtspunt. Ook andere omstandigheden kunnen de oorzaak zijn van niet-vaccinatie
(bijvoorbeeld zwangerschap). Ook dan is er sprake van een extra aandachtspunt op risicovolle
werkplekken.

Griepprik
Steeds meer rijksdienstenonderdelen bieden de griepprik aan. Zowel het aanbod door werkgevers als de acceptatie voor medewerkers is vrijblijvend. Het is met name raadzaam voor
de medewerkers uit de risicogroepen (bijvoorbeeld diabetici, COPD-patiënten, mensen met
hart- en vaatziekten en senioren). In beginsel krijgt deze risicogroep jaarlijkse een oproep van
de huisarts. Over het onderwerp grieppandemie loopt een separaat traject. Hiervoor wordt
verwezen naar de brief van de pSG van 5 december 2008 (kenmerk 5574719/08/DP&O).
Bron: Circulaire Vaccinatiebeleid Ministerie van Justitie d.d. 25 november 2009.
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Afzendgegevens
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Inleiding
Betrouwbaarheid en integriteit zijn een vereiste voor een goed functionerend ministerie van
Justitie en Veiligheid (JenV). Integriteitsschendingen en misstanden (hierna ook aangeduid als
integriteitsschendingen) in de ambtelijke organisatie doen daaraan afbreuk. Integriteitsschendingen moeten daarom worden voorkomen. En daar waar deze zich toch voordoen, moeten
deze zo snel mogelijk worden opgemerkt en effectief worden behandeld en beëindigd door
de (hoogste) leidinggevende in de organisatie. Daarom moeten medewerkers vermoedens
van integriteitsschendingen en misstanden bij de eigen organisatie kunnen melden, zonder
daarvan enig nadeel te ondervinden. Verder moet een ‘veilig’ en ‘open’ klimaat ervoor zorgen
dat medewerkers dit ook zoveel mogelijk doen.
Meldingen over mogelijke integriteitsschendingen door medewerkers van JenV kunnen op
verschillende manieren bij de organisatie binnenkomen. Dat wil zeggen: medewerkers kunnen
kiezen langs welke weg zij een vermoeden van een integriteitsschending willen aankaarten.

63

In de CAO Rijk 2020 zijn in hoofdstuk 13 regels en voorzieningen opgenomen bij het melden
van een vermoeden van een misstand. Op grond van deze regels kunt u een vermoeden van
een misstand melden bij uw leidinggevende, een hogere leidinggevende, bij een daartoe
ingericht organisatieonderdeel, bij een Vertrouwenspersoon of bij het meldpunt van de vaste
integriteitscommissie.
De secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een onafhankelijke
vaste integriteitscommissie ingesteld. De commissie neemt iedere door haar ontvangen
melding of klacht met betrekking tot een vermoeden van een misstand of niet integer gedrag
van leidinggevenden, die de bevoegdheid hebben om (nadelige) rechtspositionele besluiten
te nemen of financiële verplichtingen aan te gaan, in behandeling. Indien u deze melding
of klacht heeft ingediend bij uw leidinggevende, een hogere leidinggevende, een daartoe
ingericht organisatieonderdeel of bij uw vertrouwenspersoon, dan zijn zij verplicht deze
melding of klacht via de hoogste leidinggevende binnen uw dienstonderdeel door te geleiden
naar deze commissie met het verzoek uw melding of klacht in behandeling te nemen. Deze
commissie richt ook een eigen meldpunt in waar u terecht kunt als u zich niet voldoende veilig
voelt om uw melding of klacht binnen uw eigen organisatie aan te kaarten. In paragraaf 2.4.2.
vindt u meer informatie over deze commissie.
Als van u in redelijkheid niet kan worden gevraagd om de melding intern te doen of zich
te richten tot het meldpunt van de hiervoor genoemde integriteitscommissie, kunt u een
dergelijke melding van een vermoeden van een misstand rechtstreeks doen bij de afdeling
Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders of bij een andere instantie die daartoe bevoegd is.
Wie om wat voor reden dan ook huiverig is om gebruik te maken van bestaande meldmogelijkheden, kan een vermoedelijke integriteitsschending desgewenst anoniem melden.
Optioneel
Een ieder die wil weten welke wegen hij/zij kan bewandelen om een mogelijke misstand aan de orde te
stellen, kan binnen JenV voor advies, informatie en ondersteuning ook terecht bij een daartoe ingericht
onderdeel van uw eigen organisatieonderdeel en buiten het ministerie voor advies en informatie ook terecht
bij de afdeling Advies van het Huis voor klokkenluiders.
De organisatie moet meldingen van vermoedens serieus nemen en onderzoeken. En als de
vermoedens juist blijken te zijn, moet deze adequate maatregelen treffen en voorzien in een
oplossing. Voorwaarde voor het goed oplossen van integriteitsschendingen is dat iedereen
binnen de organisatie weet hoe er met vermoedens van integriteitsschendingen wordt
omgegaan. Het stroomschema in de bijlage A geeft daar inzicht in.
Met ingang van 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze
wet bepaalt dat de werkgever die in de regel ten minste 50 personen in dienst heeft, een
procedure vaststelt, die voorschrijft hoe om te gaan met het melden van vermoedens van
een misstand binnen zijn organisatie. Verder stelt deze wet de kaders waaraan een dergelijke
procedure moet voldoen. Voor het Rijk is deze procedure vastgelegd in hoofdstuk 13 en
bijlage 12 van de CAO Rijk 2020.
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Ter nadere uitwerking van en in aanvulling op deze interne procedure voor het melden van
misstanden beschrijft deze Handreiking hoe medewerkers van JenV melding kunnen maken
van zowel misstanden als andere (vermoedens van) integriteitsschendingen. Ook beoogt deze
hen inzicht te verschaffen over de te volgen procedure rond meldingen van alle vormen van
(vermoedens van) integriteitsschendingen. Dit document heeft dus een bredere scope dan de
interne procedure die in hoofdstuk 13 en bijlage 12 van de CAO Rijk 2020 is opgenomen. Niet
iedere integriteitsschending kan immers worden gekwalificeerd als een misstand.

2

Melden van vermoedens van integriteitsschendingen en misstanden
De Wet Huis voor klokkenluiders regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers
die een misstand willen melden bij het Huis voor klokkenluiders. Ook verplicht de Wet Huis
voor klokkenluiders werkgevers waar 50 of meer mensen werken een Klokkenluiders-regeling
op te stellen; de wet geeft op hoofdlijnen aan wat er ten minste in deze regeling moet staan.

63

Op 1 januari 2020 is de CAO Rijk 2020 in werking getreden. In hoofdstuk 13 en bijlage 12
van deze CAO staat beschreven hoe (onder meer) een medewerker binnen een ambtelijke
organisatie een vermoeden van een misstand in zijn organisatie kan melden en welke acties
de (hoogste) leidinggevende moet nemen naar aanleiding van een melding.
Een melding van een vermoeden van een integriteitsschending en/of een misstand is niet
hetzelfde als een klacht of geschil. Dit onderscheid is van belang, omdat er verschillende
procedures gelden voor meldingen van integriteitsschendingen enerzijds en voor klachten
en geschillen met uw werkgever anderzijds.
De procedureregels voor de behandeling van individuele geschillen zijn opgenomen in
hoofdstuk 16 van de CAO Rijk 2020. Deze blijven hier verder buiten beschouwing.
2.1

Wat melden?
Wanneer is er nu sprake van een integriteitsschending of een misstand? Aan de basis ligt in
elk geval dat één of meer ambtenaren zich niet hebben gedragen zoals een goed ambtenaar
betaamt, zoals omschreven in bijvoorbeeld artikel 6 van de Ambtenarenwet 2017 en artikel
7:611 BW, dat bepaalt dat een werknemer verplicht is zich als een goed werknemer te
gedragen.
Op grond van de Wet Huis voor klokkenluiders is een vermoeden van een misstand:
Het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft
gewerkt of bij een andere organisatie (indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie
in aanraking is gekomen), sprake is van een misstand voor zover:
1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die
de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de
werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere
organisatie; en
2. het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift,
een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een
gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de
openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen
of nalaten.
Deze opsomming neemt niet weg dat ook meldingen van andere integriteitsschendingen
binnen de organisatie die niet een misstand vormen en waarvoor hoofdstuk 13 en bijlage 12
van de CAO Rijk 2020 strikt formeel dus niet is bedoeld, bespreekbaar moeten zijn. Ook hierop
moet de organisatie serieus en adequaat reageren.
Binnen JenV gebruiken we de volgende definitie van een integriteitsschending:
Een handeling of het nalaten daarvan – binnen of buiten diensttijd – waarbij in strijd is
gehandeld met de wet, beleidsvoorschriften, circulaires, gedragsrichtlijnen of met de plichten
en verantwoordelijkheden van het goed ambtenaarschap.
Optioneel
Dan wel een gedraging die een strafbaar feit oplevert. (Voor OM en DJI zal dit vrijwel altijd wel het geval
zijn, omdat zij werkzaam zijn in de strafrechtketen, maar voor een ambtenaar die werkzaam is op het
bestuursdepartement hoeft dat op basis van de huidige jurisprudentie niet altijd het geval te zijn). Als het
delict zich buiten de werksfeer heeft afgespeeld, zal het afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden
(aard en ernst delict, maat opgelegde straf, belemmering functioneren ambtenaar, welke schade ten aanzien
van de dienst) of dit een integriteitsschending oplevert.
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Aangifteplicht bij misdrijven
Een schending van een wettelijk voorschrift kan ook een strafbaar feit opleveren.
De medewerker die een redelijk vermoeden heeft van een integriteitsschending die tegelijkertijd ook een ambtsmisdrijf oplevert dat valt onder artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering (WvS) is verplicht hiervan onmiddellijk (letterlijk: “onverwijld”) aangifte te doen.

63

Naast deze specifiek op ambtenaren gerichte aangifteplicht is er bovendien een voor iedereen
op grond van artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering geldende plicht om bepaalde,
zeer ernstige misdrijven ook onmiddellijk aan te geven. Bijvoorbeeld misdrijven tegen de
veiligheid van de staat, misdrijven tegen het leven gericht, mensenroof of verkrachting.
Wie deze laatste aangifteplicht niet naleeft, kan strafrechtelijk worden vervolgd op grond van
artikel 136 van het Wetboek van Strafrecht.
Aan het begrip “onverwijld” (uit art.162 WvS) wordt in dit verband als volgt invulling gegeven.
De (hoogste) leidinggevende beoordeelt in overleg met de medewerker (eventueel na een
verkennend onderzoek) of er bij de melding sprake is van een zodanig concreet vermoeden
van een strafbaar feit dat een onmiddellijke aangifte gerechtvaardigd is. Als dat het geval is,
spreken zij af wie van hen de aangifte zal doen en waar de aangifte zal worden gedaan. Soms
zal de (hoogste) leidinggevende via de Vertrouwenspersoon (zie paragraaf 2.4.1) over het
desbetreffende feit worden geïnformeerd.
De wettelijke plicht tot het doen van aangifte staat in beginsel los van het intern melden van een
integriteitsschending. Met het opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten wordt
immers een ander doel gediend dan met het onderzoeken en wegnemen van integriteitsschendingen in de organisatie.
2.2

Waar melden?
Als invulling van het begrip “goed ambtenaarschap” wordt van medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht dat zij melding doen van een (vermoeden van een)
integriteitsschending. Uitgangspunt hierbij is dat vermoedens van integriteitsschendingen
eerst intern worden gemeld.
Hoofdregel: intern melden in de lijn
De medewerker meldt een (vermoeden van) integriteitsschending of een misstand in beginsel
bij zijn direct leidinggevende. Als de medewerker melding aan zijn direct leidinggevende niet
wenselijk acht, kan hij/zij het vermoeden melden aan een hogere leidinggevende of aan de
Vertrouwenspersoon. Kan dit niet in redelijkheid van de medewerker worden gevraagd en is er sprake
van een vermoeden van een misstand of niet integer gedrag van leidinggevenden, die de bevoegdheid
hebben om (nadelige) rechtspositionele besluiten te nemen of financiële verplichtingen aan te gaan, dan
kan hij/zij zich richten tot het meldpunt van de hiervoor genoemde integriteitscommissie. Indien ook dat
niet in redelijkheid kan worden gevraagd dan kan hij/zij de misstand rechtstreeks melden bij de afdeling
Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde instantie.
Heeft de melding betrekking op een andere overheidsorganisatie, dan doet de medewerker
de melding bij een leidinggevende of de Vertrouwenspersoon van die organisatie.
Is de medewerker niet meer werkzaam bij JenV, dan meldt hij/zij bij voorkeur aan de voormalige direct leidinggevende.
Alle personen die werkzaam zijn bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, zowel medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben als niet medewerkers die deze niet hebben (denk
bijvoorbeeld aan zzp’ers, inhuurkrachten, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers) kunnen
een melding doen.
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Wanneer melden?
Voor de melding geldt geen strikte termijn. Wel regelt hoofdstuk 13 en bijlage 12 van de
CAO Rijk 2020 dat een melding over een misstand niet hoeft te worden behandeld als deze
“onredelijk laat” wordt gedaan. Het betreft dan feiten die in het verre verleden hebben plaats
gevonden.
In het algemeen zal de organisatie niet te snel moeten oordelen dat een melding te laat is
gedaan.
In de volgende paragrafen behandelen we vier verschillende wijzen van melden:
• bij de Vertrouwenspersoon;
• bij de vaste integriteitscommissie of een daartoe ingericht organisatieonderdeel;
• bij de Vertrouwenslijn; en
• bij de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.

2.4

Meldmogelijkheden binnen Justitie en Veiligheid
Een openlijke melding in de lijn is de meest wenselijke situatie. Van leidinggevenden mag
immers worden verwacht dat zij een veilig werkklimaat bevorderen en open staan voor
signalen van medewerkers over integriteitsschendingen en misstanden.
Voor potentiële melders die zich niet willen of durven wenden tot hun (naaste hogere)
leidinggevende, bestaat er de mogelijkheid binnen het organisatieonderdeel vertrouwelijk te
melden bij de Vertrouwenspersoon.

2.4.1

Vertrouwelijk melden bij de Vertrouwenspersoon van het organisatieonderdeel van Justitie en Veiligheid
De Vertrouwenspersoon maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder schriftelijke
instemming van de melder. Kiest de melder ervoor om te melden bij de Vertrouwenspersoon,
dan doet hij/zij dit dus in beginsel vertrouwelijk.
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Waar in deze Handreiking wordt gesproken over ‘Vertrouwenspersoon’ bedoelen we primair de Vertrou
wenspersoon Integriteit – een functionaris met ten aanzien van misstanden de in de Klokkenluidersregeling
genoemde specifieke taken:
• adviseren over het omgaan met een vermoeden van een integriteitsschending of een
misstand; en
• het in ontvangst nemen en doorgeleiden van (daadwerkelijke) meldingen naar de hoogste
leidinggevende.
Binnen JenV verricht de Vertrouwenspersoon deze taken ook ten aanzien van integriteitsschendingen die niet kunnen worden beschouwd als een misstand.
De Vertrouwenspersoon Integriteit moet worden onderscheiden van de Vertrouwenspersoon Ongewenste
Omgangsvormen die een grondslag heeft in de Arbeidsomstandighedenwet. Deze adviseert hoe om te gaan
met ongewenst gedrag. In sommige organisaties vervullen Vertrouwenspersonen beide rollen, andere orga
nisaties hebben er bewust voor gekozen de twee typen Vertrouwenspersonen (Integriteit en Ongewenste
Omgangsvormen) gescheiden te houden. Gezien deze verschillende invulling wordt in de Handreiking
gekozen voor de neutrale term ‘Vertrouwenspersoon’.
Als de Vertrouwenspersoon een vertrouwelijke melding krijgt, brengt hij/zij de (hoogste)
leidinggevende op de hoogte van de melding, maar niet van de identiteit van de melder. De
organisatie waaronder de Vertrouwenspersoon ressorteert, mag de Vertrouwenspersoon niet
onder druk zetten om de identiteit van de melder alsnog bekend te maken.
Voor de Vertrouwenspersoon brengt het vertrouwelijk melden extra taken en/of verantwoordelijkheden met zich. Door de vertrouwelijkheid van de melding, wordt de Vertrouwenspersoon immers de intermediair tussen de melder en degene(n) die de melding onderzoeken. Bij
beantwoording van eventuele vragen van de onderzoekers, moet de Vertrouwenspersoon er
op letten de identiteit van de melder niet (onbedoeld) bekend te maken.
Medewerkers moeten vermoedens van integriteitsschendingen in vertrouwen kunnen bespreken met de Vertrouwenspersoon. Aan de mogelijkheid van de Vertrouwenspersoon om vertrouwelijkheid te bieden bij integriteitskwesties zit echter wel een grens. In bepaalde gevallen
mag de Vertrouwenspersoon de informatie niet voor zichzelf houden. Sommige integriteitsschendingen zijn immers zo ernstig, dat de medewerker – en dus ook de Vertrouwenspersoon
(als medewerker) – verplicht is om hiervan melding te doen bij de (hoogste) leidinggevende en/
of zelfs aangifte te doen. Weigert de medewerker dit, dan moet de Vertrouwenspersoon de
melding zelf doorgeven aan de (hoogste) leidinggevende. Dit laatste overigens zonder dat de
Vertrouwenspersoon de identiteit van de melder daarbij bekend mag maken.
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Echter, ook de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder kan niet in alle gevallen
worden gewaarborgd. Dit houdt vooral verband met de al genoemde aangifteverplichting
bij (ambts)misdrijven, zoals neergelegd in de artikelen 160 en 162 van het Wetboek van
Strafvordering. Los van de wettelijke aangifteplicht zal de Vertrouwenspersoon niet altijd
vertrouwelijkheid over de gemelde feiten of omstandigheden kunnen garanderen. In
uitzonderlijke gevallen kan een Vertrouwenspersoon zich op basis van dwingende morele
overwegingen – bijvoorbeeld wanneer er levens in het geding zijn – genoodzaakt voelen de
gegeven informatie te delen met anderen – en zo de vertrouwelijkheid te doorbreken. De
Vertrouwenspersoon moet daarom aan het begin van ieder gesprek de melder meedelen dat
de vertrouwelijkheid van het gesprek niet in alle gevallen kan worden gegarandeerd.
Daar komt nog bij: de Vertrouwenspersoon heeft geen verschoningsrecht. Mocht de rechter
de Vertrouwenspersoon vragen naar wat er is besproken tussen hem en de medewerker of
wat de identiteit is van de melder, dan moet de Vertrouwenspersoon dit vertellen.
Als de medewerker en/of de Vertrouwenspersoon twijfelt of er sprake is van een vermoeden
waarvoor een aangifteverplichting geldt, kan hij/zij hierover van gedachten wisselen met het
Advies Contactpunt voor ambtsmisdrijven van de Rijksrecherche, bereikbaar op telefoonnummer 088-6992890. Ook is een online advieswijzer beschikbaar op www.rijksrecherche.nl.
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Als de medewerker en/of de Vertrouwenspersoon vermoedt dat er sprake is van een ernstige
integriteitsschending, die mogelijk het belang van het organisatieonderdeel waar zij werken
overstijgt, ligt het voor de hand om contact op te nemen met de integriteitscoördinator of de
integriteitsverantwoordelijke van zijn organisatie. Van daaruit kan desgewenst overleg over
het vervolgtraject plaatsvinden met de centrale coördinator integriteit van het ministerie van
Justitie en Veiligheid.
2.4.2

Melden bij de vaste integriteitscommissie of een daartoe ingericht organisatieonderdeel binnen het eigen
dienstonderdeel
De secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een onafhankelijke vaste integri
teitscommissie ingesteld. De commissie neemt iedere door haar ontvangen melding of klacht in behandeling
die betreft:
1. Een vermoeden van een misstand in de zin van artikel 1, onder d van de Wet Huis voor klokkenluiders;
2. Een vermoeden van een integriteitschending of ongewenste omgangsvormen –niet zijnde een misstanddat betrekking heeft op gedragingen van leidinggevenden die de (gemandateerde) bevoegdheid hebben
gekregen om ten aanzien van medewerkers besluiten te nemen met voor hen (nadelige) rechtspositio
nele gevolgen, dan wel een mandaat hebben om financiële verplichtingen aan te gaan.
Als de commissie van oordeel is dat de melding of klacht kennelijk ongegrond of kennelijk onredelijk laat is
en daarom geen verder onderzoek door de commissie rechtvaardigt, dan informeert zij de melder of klager
daarover en legt zij dat duidelijk uit.
Indien de melding of klacht naar het oordeel van de commissie verder onderzoek rechtvaardigt dan:
i. Voert zij zelfstandig feitenonderzoek uit naar de melding of klacht
ii. Stelt zij op basis van dit onderzoek een rapport van bevindingen op;
iii. Geeft zij op basis van de bevindingen de (hoogste) leidinggevende een oordeel over de gegrondheid van
de melding of klacht;
iv. Geeft zij op basis van de bevindingen de (hoogste) leidinggevende een advies over te nemen personele
en/of organisatorische maatregelen;
De commissie stelt de melder of klager (of vertrouwenspersoon), respectievelijk de (hoogste) leidinggevende
die de melding of klacht heeft doorgeleid, in kennis van de beslissing om de melding of klacht te onderzoe
ken en van de termijn waarbinnen de commissie verwacht dit onderzoek af te ronden.
De commissie schakelt externe deskundigen in die zij dienstig acht om haar taken naar behoren uit te
voeren.
De commissie heeft een eigen meldpunt ingericht waartoe medewerkers of vertrouwenspersonen zich
rechtstreeks kunnen wenden met hun melding of klacht, onder waarborging van door hen gewenste ver
trouwelijkheid. Dit meldpunt bevindt zich fysiek en digitaal buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Dit meldpunt kunt u benaderen via telefoonnummer PM en per mail PM.23
De medewerker die te goeder trouw en naar behoren een melding of klacht heeft gemeld bij het meldpunt
van de vaste integriteitscommissie geniet bescherming tegen benadeling. Zie verder paragraaf 3.4 van deze
Handreiking.

23
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Het werk van de commissie is uitdrukkelijk beperkt tot meldingen of klachten die betreffen:
1. Een vermoeden van een misstand in de zin van artikel 1, onder d van de Wet Huis voor klokkenluiders;
2. Een vermoeden van een integriteitschending of ongewenste omgangsvormen –niet zijnde een misstanddat betrekking heeft op gedragingen van leidinggevenden die de (gemandateerde) bevoegdheid hebben
gekregen om ten aanzien van medewerkers besluiten te nemen met voor hen (nadelige) rechtspositio
nele gevolgen, dan wel een mandaat hebben om financiële verplichtingen aan te gaan.
Andere meldingen of klachten, bijvoorbeeld gedragingen die niet worden ervaren als een maatschappelijke
misstand of ongewenste gedragingen van naaste collega’s worden door de commissie niet in behandeling
genomen.
Wil of kan een medewerker voor andere meldingen van niet integer gedrag niet bij de (hoogste) leiding
gevende terecht, dan kan een medewerker (al dan niet via de Vertrouwenspersoon) melden bij een daartoe
ingericht organisatieonderdeel. Korte beschrijving van meldprocedure bij het daartoe ingerichte organisatie
onderdeel binnen het dienstonderdeel.)
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2.5

Meldmogelijkheden buiten Justitie en Veiligheid
Zoals hiervoor al is aangegeven, heeft een interne melding – via direct leidinggevende, een
hogere leidinggevende, de Vertrouwenspersoon, of het meldpunt van de vaste integriteitscommissie –
de voorkeur. Er zijn echter situaties denkbaar, waarin een medewerker een externe melding
verkiest. Hieronder schetsen we wat in een dergelijk geval de mogelijkheden zijn.

2.5.1

Melden bij de Vertrouwenslijn
Zoals in paragraaf 2.2 al is aangeven, wordt van medewerkers van JenV verwacht dat zij altijd
melding doen van een (vermoeden van een) integriteitsschending. Uitgangspunt daarbij is dat
zij eerst intern melden. Anoniem melden past in beginsel niet bij dit uitgangspunt.
Er kunnen echter geldige redenen zijn waarom een medewerker er niet toe overgaat om
binnen JenV een melding te doen en zich bekend te maken. Zo kan een medewerker bang
zijn voor de persoonlijke gevolgen die een melding met zich zou kunnen brengen. Een andere
reden kan zijn dat de (potentiële) melder in een positie verkeert, waarin hij/zij sterk afhankelijk
is van degene op wie de melding – direct of indirect – betrekking heeft.
In de praktijk blijkt het vaak belangrijk om met de melder te kunnen praten over zijn melding.
Dit om na te kunnen gaan of de melding voldoende concreet is om een onderzoek te starten.
Bij anonieme meldingen ontbreekt die verificatiemogelijkheid.
Hoewel aan anonieme meldingen nadelen kleven en deze vorm van melden dus zeker niet de
voorkeur geniet, bestaat de mogelijkheid om anoniem te melden wel. Vanwege het bestaan
van drempels voor het openlijk melden, kunnen vermoedens van integriteits-schendingen
door overheidsfunctionarissen anoniem worden gemeld bij de Vertrouwenslijn. Deze lijn is
eind 2009 gestart op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties en is ondergebracht bij NL Confidential (telefoonnummer 0800 2800 200,
https://www.devertrouwenslijn.nl/contact/).
Als de Vertrouwenslijn de melding concreet genoeg acht om te onderzoeken, draagt deze de
melding over aan de organisatie waar het feit zich vermoedelijk heeft voorgedaan.
Betreft de anonieme melding een strafbaar feit, dan wordt de melding ook doorgegeven aan
de Rijksrecherche.
Een anonieme melding heeft in beginsel minder gewicht dan een niet-anonieme melding.
Aan een niet-anonieme melding kan een zekere bewijskracht worden toegekend. De bewijskracht van een anonieme melding is op voorhand beperkt. Enkel en alleen op basis van één
anonieme melding zal geen verdachte in een strafproces worden veroordeeld.
Een anonieme melding kan echter niet zonder meer terzijde worden geschoven enkel vanwege het feit dat het een anonieme melding betreft. Een anonieme melding van een ernstige
integriteitsschending met relevante gedetailleerde aanwijzingen moet dan ook, net als een
niet-anonieme melding, in behandeling worden genomen.

2.5.2

Melden bij de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders
De afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders is een extern onafhankelijk onderzoeksorgaan. Het heeft tot taak meldingen van vermoedens van misstanden te onderzoeken
en de desbetreffende organisatie naar aanleiding van dat onderzoek van zijn oordeel en
eventuele aanbevelingen te voorzien. Het Huis voor klokkenluiders heeft tot doel bij te dragen
aan de bescherming van melders van misstanden.
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De externe procedure bij de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders staat open:
• als de melder zich niet kan vinden in de uiteindelijke conclusie van de hoogste leidinggevende ten aanzien van de gemelde misstand; of
• als de melder niet – of niet tijdig – door de hoogste leidinggevende in kennis wordt gesteld
van het naar aanleiding van de melding ingenomen standpunt; of
• als de afhandeling van de melding onredelijk lang is; of
• als de melding bij de leidinggevende of Vertrouwenspersoon in redelijkheid niet kan
worden gevraagd van de melder.
Dit laatste doet niet af aan het uitgangspunt dat misstanden of vermoedens daarvan eerst intern
aan de orde worden gesteld. De melder zal dan ook aannemelijk moeten maken dat er sprake
is van een situatie of omstandigheden, waarin dit niet van hem/haar kan worden gevraagd.
Het is aan de afdeling Onderzoek om te beoordelen of de rechtstreekse melding gerechtvaardigd is. Is de afdeling Onderzoek van oordeel dat de rechtstreekse melding niet terecht is, dan
zal deze de betrokken medewerker adviseren om de kwestie eerst intern aan te kaarten.
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Deze procedure bij het Huis voor klokkenluiders staat niet open voor de medewerkers die
werkzaam zijn voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
Na ontvangst van een melding beoordeelt de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders of de melding aan een aantal vereisten voldoet en ontvankelijk kan worden geacht. Als
dit het geval is, zal de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders de zaak onderzoeken en het bevoegd gezag adviseren.

Contactgegevens afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders
Postadres
Postbus 10088, 3505 AB Utrecht.
Bezoekadres
Maliebaan 72, 3581 CV Utrecht (bezoek kan alleen op afspraak).
Telefoon
088-371 30 30 – voor vragen over het melden van misstanden.
E-mail
advies@huisvoorklokkenluiders.nl – voor advies over het melden van misstanden.
Website
www.huisvoorklokkenluiders.nl

3

Handelwijze na een melding over een mogelijke integriteitsschending

3.1

Ontvangen van een melding
De leidinggevende of de Vertrouwenspersoon bij wie een vermoeden van een integriteitsschending wordt gemeld, draagt er zorg voor dat de hogere of hoogste leidinggevende
onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van het gemelde vermoeden en van de datum
waarop de melding is ontvangen. De Vertrouwenspersoon maakt de identiteit van de melder
daarbij niet bekend zonder schriftelijke instemming van de melder.
De hogere of hoogste leidinggevende is verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van
de melding.
De hogere of hoogste leidinggevende stuurt een ontvangstbevestiging naar de medewerker
die een vermoeden van een integriteitsschending heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging
staat om welk vermoeden het gaat en wanneer de medewerker het vermoeden aan zijn/haar
leidinggevende of de Vertrouwenspersoon heeft gemeld. Als de medewerker vertrouwelijk
heeft gemeld aan de Vertrouwenspersoon, stuurt de hogere of hoogste leidinggevende een
ontvangstbevestiging aan de Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat
deze bij de melder terecht komt.
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Als de identiteit van de melder bekend is, moeten degenen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding vertrouwelijk met deze identiteit omgaan. De identiteit van de melder
mag niet verder bekend worden gemaakt dan noodzakelijk is voor de procedure rond de
melding. Ook met de melding zelf wordt vertrouwelijk omgegaan.
De hogere of hoogste leidinggevende meldt een gemeld vermoeden van een integriteitsschending of een misstand bij een organisatieonderdeel binnen zijn organisatie dat daartoe
speciaal is ingericht. Dit organisatieonderdeel registreert alle meldingen en de afdoening
ervan.
Ook beoordeelt de hogere of hoogste leidinggevende of de ambtelijke en politieke top op de
hoogte moet worden gebracht van de melding.
In de meeste gevallen zal de melding gaan over handelingen van een of meer individuele
medewerker(s). De identiteit van deze medewerker(s) kan in de melding zijn opgenomen, dan
wel eenvoudig zijn op te maken uit het relaas. Om ongewenste beschadiging van de betrokken
medewerker(s) te voorkomen, krijgt de melding van meet af aan een strikt vertrouwelijke
status. Hiermee bedoelen we dat alleen de verantwoordelijke en de met de directe behandeling belaste functionarissen de beschikking krijgen over de melding en de daarmee samenhangende informatie.
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De hogere of hoogste leidinggevende informeert de persoon of de personen op wie de
melding betrekking heeft, tenzij daardoor een onderzoeksbelang kan worden geschaad of een
belang van de melder onnodig of onevenredig kan worden geschaad.
3.2

Eerste beoordeling van de melding en starten van een onderzoek
In geval van een melding, moet eerst worden bezien of aan alle voorwaarden is voldaan om
de melding in ontvangst te nemen.
De melding is niet-ontvankelijk, als het gemelde vermoeden geen betrekking heeft op een
medewerker van het organisatieonderdeel en/of de gedraging niet valt onder de verantwoordelijkheid van het organisatieonderdeel.
Kan de melding ontvankelijk worden geacht, dan volgt er onmiddellijk een vorm van onderzoek24. De hogere of hoogste leidinggevende bepaalt op welk niveau en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Het onderzoek mag niet worden verricht door iemand die mogelijk
betrokken is, of is geweest, bij de vermoedelijke integriteitsschending of die te weinig afstand
heeft tot de onderzochte personen of kwestie. Dit om mogelijke vooringenomenheid en
ongewenste beïnvloeding te voorkomen.
De hoogste leidinggevende geleidt de volgende meldingen of klachten onmiddellijk door naar de vaste
integriteitscommissie met het verzoek deze in behandeling te nemen:
1. Een vermoeden van een misstand in de zin van artikel 1, onder d van de Wet Huis voor klokkenluiders;
2. Een vermoeden van een integriteitschending of ongewenste omgangsvormen –niet zijnde een misstanddat betrekking heeft op gedragingen van leidinggevenden die de bevoegdheid hebben gekregen om ten
aanzien van medewerkers besluiten te nemen met voor hen (nadelige) rechtspositionele gevolgen, dan
wel de bevoegdheid hebben om financiële verplichtingen aan te gaan.
In deze gevallen is het niet aan de hoogste leidinggevende maar aan de commissie om te beoordelen of
onderzoek naar de melding of klacht gerechtvaardigd is. De commissie bepaalt zelf op welke wijze het
onderzoek wordt uitgevoerd.
Overige meldingen van niet integer gedrag of ongewenste omgangsvormen worden door de (hoogste) lei
dinggevende zelf beoordeeld op de vraag of onderzoek gerechtvaardigd is. Blijft een onderzoek achterwege,
dan informeert de (hoogste) leidinggevende de melder zo spoedig mogelijk schriftelijk daarover. Ook de
persoon of personen op wie de melding betrekking heeft krijgen, wanneer zij al op de hoogte zijn van de
melding, hierover bericht.
Als de identiteit van de melder vertrouwelijk is, wordt alleen de Vertrouwenspersoon geïnformeerd. De Vertrouwenspersoon stuurt de kennisgeving dan naar de melder.
Bij de kennisgeving wordt de melder erop gewezen dat hij zich kan wenden tot de afdeling
Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.

24
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Zie de Modelinstructie Handelwijze Integriteitsschendingen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid
voor de verschillende onderzoeksfasen: oriënterend (voor)onderzoek, (disciplinair) feitenonderzoek en
juridische afhandeling.
Personeelsreglement | Ministerie van Justitie en Veiligheid

61

‹‹ ‹ ›

inhoud ≡
3.3

Bijlagen overzicht

32

Bijlage 10, Model Handreiking melding
integriteitsschendingen en misstanden

53

1

Inleiding

54

2
		

Melden van vermoedens van
integriteitsschendingen en misstanden

55

3
		

Handelwijze na een melding over een
mogelijke integriteitsschending

60

Bijlage A Stroomschema PM

Afhandeling van de melding
De melder van een integriteitsschending krijgt binnen twaalf weken na ontvangst van de
melding schriftelijk en gemotiveerd bericht over de bevindingen van het onderzoek, het
oordeel van de (hoogste) leidinggevende daarover en de eventuele consequenties die daaraan
worden verbonden. Een Vertrouwenspersoon die betrokken is bij een melding krijgt dezelfde
informatie.
Als de identiteit van de melder vertrouwelijk is, wordt alleen de Vertrouwenspersoon geïnformeerd. De Vertrouwenspersoon stuurt de kennisgeving dan door aan de melder.
Ook de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft, krijgen schriftelijk bericht
over de bevindingen van het onderzoek, het oordeel van de (hoogste) leidinggevende
daarover en de eventuele consequenties die daaraan worden verbonden, tenzij daardoor een
onderzoeksbelang zou kunnen worden geschaad. Dat kan het geval zijn als de meldprocedure
leidt tot aangifte en opsporing. Voorkomen moet immers worden dat bewijsmateriaal wordt
vernietigd.
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Als de termijn van twaalf weken niet haalbaar is, bijvoorbeeld vanwege de omvang of
complexiteit van het onderzoek, krijgen betrokkenen een verdagingsbericht. Hierin wordt
aangegeven binnen welke (redelijke) termijn de informatie zal worden verstrekt.
Bij de kennisgeving wordt de melder gewezen op de mogelijkheid het vermoeden van een
misstand te melden bij de afdeling Onderzoek van het Huis van klokkenluiders.
3.4

Bescherming tegen benadeling
In artikel 5, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 staat de bescherming verankerd voor melders
van een vermoeden van een misstand, te weten:
“Een overheidswerkgever draagt er zorg voor dat de medewerker die te goeder trouw de
bij hem levende vermoedens van misstanden meldt volgens de procedure, bedoeld in het
eerste lid onder e, als gevolg van het melden van die vermoedens geen nadelige gevolgen
voor zijn rechtspositie ondervindt tijdens en na het volgen van die procedure.”
De hiervoor bedoelde procedure is nader uitgewerkt in hoofdstuk 13 en bijlage 12 van de
CAO Rijk 2020.
Iedere medewerker van JenV die te goeder trouw en naar behoren een bij hem/haar levend
vermoeden van een integriteitsschending meldt, geniet naar analogie van deze wettelijke
bepaling een vergelijkbare bescherming. Daarom draagt de (hoogste) leidinggevende er zorg
voor dat een melder als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van een
vermoeden van een integriteitsschending geen nadelige gevolgen ondervindt in zijn/haar
rechtspositie en/of bij de uitoefening van zijn/haar functie tijdens en na de behandeling van
de melding. Ditzelfde geldt ook voor de (gewezen) Vertrouwenspersoon vanwege zijn/haar
betrokkenheid bij een melding.
Deze bescherming tegen benadeling geldt ook voor de medewerker die te goeder trouw en naar behoren een
melding of klacht heeft gemeld bij het meldpunt van de vaste integriteitscommissie.
De hoogste leidinggevende van de medewerker die een melding of klacht heeft ingediend die door de vaste
integriteitscommissie wordt onderzocht draagt er zorg voor dat deze bescherming ook naar behoren en
adequaat wordt ingevuld en dat aan deze medewerker ook adequate bijstand en zorg wordt geboden die
past bij de mogelijke psychosociale gevolgen van het doen van de melding of klacht en het onderzoek dat
daarop volgt.
Tenslotte, er kunnen zich zwaarwegende situaties voordoen in het geval dat een melding niet
volgens bovenstaande procedure wordt afgehandeld.
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Inleiding
Deze instructie beschrijft de wijze, waarop de (hoogste) leidinggevende in de zin van paragraaf
1.3 van de CAO Rijk 2020 binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) moet omgaan
met een (vermoedelijke) integriteitsschending. Onder leidinggevende wordt overeenkomstig
deze paragraaf verstaan:
de persoon die volgens de afspraken binnen uw organisatie rechtens bevoegd is om afspraken
met u te maken, beslissingen te nemen en andere handelingen te verrichten waarvan in de
CAO Rijk is beschreven dat een leidinggevende dat kan doen.
Waar in deze instructie wordt gesproken over leidinggevende wordt dus bedoeld de persoon
die volgens de afspraken binnen JenV rechtens bevoegd is om afspraken met u te maken,
beslissingen te nemen en andere handelingen te verrichten. Waar van belang wordt in het
vervolg van deze instructie consequent de term leidinggevende in deze zin gebruikt
Deze instructie dient te worden beschouwd als een nadere uitwerking van hoofdstuk 13 van
de CAO Rijk: Regels en voorzieningen bij melden vermoeden misstand.
Kennisneming van deze instructie is daarmee van belang voor alle medewerkers van het
ministerie van Justitie en Veiligheid die op enigerlei wijze betrokken zijn bij een melding van
een (vermoedelijke) integriteitsschending, het onderzoek daarnaar en de afhandeling daarvan.
Het stroomschema (zie bijlage A) moet daaraan bijdragen.
De rechten en verplichtingen van de betrokkene èn de getuige in een (disciplinair) feitenonderzoek zijn geconcretiseerd in twee afzonderlijk brochures (bijlagen B en C).
Hierna zullen we eerst omschrijven wat we onder een integriteitsschending verstaan.
OPTIONEEL
Veel grote organisaties hebben een speciaal centraal meldpunt ingericht, dat in het geval van integriteits
schendingen een aantal taken heeft. Deze taken worden in hoofdstuk 3 van deze instructie beschreven.
Vervolgens omschrijven we de te volgen procedure op hoofdlijnen, waarna we in de daaropvolgende hoofdstukken verschillende fases binnen deze procedure nader uitwerken:
•
•
•

2

de handelwijze direct na een melding;
de verschillende soorten onderzoek die kunnen worden ingesteld;
de stappen die op grond van dit onderzoek kunnen worden genomen, zoals een disciplinair
traject, rehabilitatie en/of nazorg.

Definitie en omschrijving van een integriteitsschending
Binnen Justitie en Veiligheid gebruiken we de volgende definitie van een integriteitsschending:
Een handeling of het nalaten daarvan, binnen of buiten diensttijd, waarbij in strijd is gehandeld met de wet, de CAO Rijk 2020, het personeelsreglement JenV, beleidsvoorschriften,
circulaires, gedragsrichtlijnen of met de plichten en verantwoordelijkheden van het goed
ambtenaarschap
U moet zich als goed ambtenaar25 gedragen. Dat betekent dat van u ambtelijk vakmanschap
wordt verwacht en dat u uw werk goed, betrokken en gewetensvol doet en u zich houdt aan
de regels. Als u toch iets doet wat niet mag of juist niets doet terwijl u wel iets had moeten
doen, kan uw werkgever u een straf opleggen. Zie hoofdstuk 15 CAO Rijk.
OPTIONEEL
dan wel een gedraging die een strafbaar feit oplevert. (Voor OM en DJI zal dit vrijwel altijd wel het geval zijn,
omdat zij werkzaam zijn in de strafrechtketen, maar voor een medewerker die werkzaam is op het bestuurs
departement hoeft dat op basis van de huidige jurisprudentie niet altijd het geval te zijn. Als het delict zich
buiten de werksfeer heeft afgespeeld, zal het afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden (aard en
ernst delict, maat opgelegde straf, belemmering functioneren medewerker, welke schade ten aanzien van de
dienst) of dit een integriteitsschending oplevert.

25
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Artikel 6, lid 1 Ambtenarenwet 2017: De ambtenaar is gehouden de bij of krachtens de wet op hem rustende
en uit zijn functie voortvloeiende verplichtingen te vervullen en zich ook overigens te gedragen zoals een
goed ambtenaar betaamt.
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Voor alle bij JenV werkende medewerkers geldt dat zij verplicht zijn zich te gedragen zoals een
goed medewerker betaamt.
Het is niet uitputtend te omschrijven in welke gevallen er wel en in welke er niet is gehandeld
volgens het goed ambtenaarschap. Hieronder volgt het toetsingskader om deze beoordeling
te kunnen maken.
Het kader wordt gevormd door twee wetsartikelen:
• artikel 6 Ambtenarenwet 2017 bepaalt dat een ambtenaar verplicht is om zich als een goed
ambtenaar te gedragen;
• artikel 7:611 BW dat bepaalt dat een werknemer verplicht is zich als een goed werknemer
te gedragen.
Ook de eed of belofte die door alle medewerkers van JenV is afgelegd, is van belang. Op grond
van artikel 7 Ambtenarenwet 2017 is de medewerker verplicht om een eed of belofte af te leggen. De medewerker legt daarmee een verklaring af over zijn functievervulling als medewerker
en spreekt daarmee uit dat hij zich bewust is van zijn bijzondere positie in de samenleving.
Handelen in strijd met de eed of belofte kan (een vermoeden van) een integriteitsschending
opleveren.
Verder is de Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) van belang. Deze code geeft een nadere
invulling van het hiervoor vermelde kader voor integer handelen. Het document geeft een
overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast
biedt de code een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. De
gedragscode is van toepassing op iedereen die werkt voor het Rijk. In de eerste plaats zijn dit
alle werknemers met een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden. Daarnaast
geldt de gedragscode ook voor andere mensen die werkzaam zijn voor de Rijksoverheid
bijvoorbeeld als stagiair, als uitzendkracht of als extern ingehuurde opdrachtnemer. Het
ministerie van Justitie en Veiligheid hanteert deze rijksbrede gedragscode.
OPTIONEEL
Voorts geldt voor medewerkers van (organisatieonderdeel) aanvullend een specifieke gedragscode, die
is opgesteld vanwege de specifieke publiekrechtelijke taak en/of de specifieke kenmerken en risico’s van
(organisatieonderdeel). Dit is de (naam Code) van (datum).
Aan de hand van het hierboven weergegeven toetsingskader zal per geval de beoordeling
gemaakt moeten worden of er sprake is van een vermoedelijke integriteitsschending.
Voorbeelden van integriteitsschendingen kunnen zijn:
• belangenverstrengeling;
• onzorgvuldig omgaan met informatiebronnen;
• manipulatie of misbruik van (de toegang tot) informatie;
• misbruik van bevoegdheden of positie;
• onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
• ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld;
• strafbare feiten binnen en buiten werktijd 26:
• misdragingen binnen en buiten werktijd 27;
• verspilling en misbruik van rijkseigendommen;
• handelen in strijd met de afgelegde eed of belofte.
Waar in dit stuk wordt gesproken over integriteitsschending wordt ook bedoeld: een vermoe
den daarvan.
Waar in dit stuk wordt gesproken over ‘betrokkene’ wordt bedoeld: de persoon op wie het
onderzoek zich richt.
Waar in dit stuk wordt gesproken over leidinggevende wordt bedoeld: de persoon die volgens
de afspraken binnen uw organisatie rechtens bevoegd is om afspraken met een medewerker
te maken, beslissingen te nemen en andere handelingen te verrichten waarvan in de CAO Rijk
is beschreven dat een leidinggevende dat kan doen.

26
27
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Zie optionele aanvulling op pagina 9.
Te denken valt aan misdragingen die het imago van het ministerie van Justitie en Veiligheid of daarbij
betrokken personen kunnen schaden of onheuse bejegeningen aan medewerkers van of betrokkenen bij het
ministerie van Justitie en Veiligheid.
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binnen het organisatieonderdeel.
Deze eenheid of functionaris heeft dan een adviserende, stimulerende en ondersteunende rol. Specifieke
taken kunnen onder andere zijn:
·
·
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·

·

·

fungeren als meldpunt waar de (hoogste) leidinggevende melding dient te maken van elke (vermoede
lijke) integriteitsschending en de afhandeling daarvan;
het registreren van deze meldingen, de afdoeningen daarvan en het bevorderen van de uniformiteit
daarvan;
het op verzoek van de (hoogste) leidinggevende uitvoeren van onderzoek naar de integriteitsschending
of het vermoeden daarvan, met behulp van eigen opgeleide onderzoekers die behoren tot deze centrale
eenheid;
het op verzoek van de (hoogste) leidinggevende geven van ondersteuning en advies in de handelwijze na
constatering van een integriteitsschending of een vermoeden daarvan en/of over de afdoening van een
geconstateerde schending;
het in elk stadium van een (vermoedelijke) integriteitsschending fungeren als ‘sparring partner’ voor de
(hoogste) leidinggevende.

Daarbij is het niet de bedoeling dat deze centrale eenheid of functionaris verantwoordelijkheden van de
(hoogste) leidinggevende overneemt. De (hoogste) leidinggevende blijft zelf verantwoordelijk voor de afwe
ging of een incident gemeld dient te worden als (vermoedelijke) integriteitsschending, voor het geven van
de opdracht tot het instellen van een onderzoek, voor de keuze door wie dit onderzoek wordt verricht, voor
de wijze van afhandeling van het onderzoek, etc. Iedere stap in dit proces vraagt steeds om een grondige
afweging en expliciete beslissing van de (hoogste) leidinggevende.

4

Procedure
In dit hoofdstuk wordt de volledige procedure van een onderzoek naar een integriteitsschending op hoofdlijnen beschreven. De verschillende fases zijn:
1. Melding / eerste signaal
Elke behandeling van een integriteitsschending kent een startpunt. Dit is het moment,
waarop de informatie over een integriteitsschending voor de eerste maal binnenkomt of
als zodanig wordt onderkend. De melding / het eerste signaal kan bijvoorbeeld afkomstig
zijn uit:
• een interne melding in de lijn;
• een vertrouwelijke melding aan de Vertrouwenspersoon;
• een melding of klacht bij het meldpunt van de vaste integriteitscommissie;
• informatie uit een lopend onderzoek of restinformatie uit een afgesloten strafrechtelijk
onderzoek;
• een brief van een burger;
• een melding via de Vertrouwenslijn.
Op basis van de melding / het eerste signaal wordt bepaald of de melding ontvankelijk
is. En zo ja, of een onderzoek ingesteld moet worden. Zie hiervoor hoofdstuk 5 van deze
instructie.
2. Oriënterend (voor)onderzoek
Dit is een kort onderzoek, waarin de melding wordt geduid. Als direct duidelijk is dat er
een onderzoek moet komen, kan het oriënterend (voor)onderzoek achterwege blijven. Het
oriënterend (voor)onderzoek beschrijven we in hoofdstuk 6 nader.
3. (Disciplinair) feitenonderzoek
Als besloten wordt tot een inhoudelijk onderzoek, volgt een (disciplinair) feitenonderzoek.
In het (disciplinair) feitenonderzoek leggen de onderzoekers alle feiten objectief vast,
zonder daarbij een persoonlijke mening of oordeel te geven. Het is namelijk de taak van
de (hoogste) leidinggevende om te oordelen of de vastgestelde verweten gedragingen te
kwalificeren zijn als plichtsverzuim en/of (ernstig verwijtbaar handelen. Het (disciplinair)
feitenonderzoek komt in hoofdstuk 7 nader aan de orde.
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Een bijzondere vorm van feitenonderzoek is het onderzoek dat de hoogste leidinggevende in de
organisatie verplicht is te laten uitvoeren door de vaste integriteitscommissie indien hij te maken krijgt
met een interne melding of klacht respectievelijk een melding of klacht die is gedaan bij het meldpunt
van deze commissie die betreffen:
1. Een vermoeden van een misstand in de zin van artikel 1, onder d van de Wet Huis voor
klokkenluiders;
2. Een vermoeden van een integriteitschending of ongewenste omgangsvormen –niet zijnde
een misstand- dat betrekking heeft op gedragingen van leidinggevenden die de (gemandateerde) bevoegdheid hebben gekregen om ten aanzien van medewerkers besluiten te
nemen met voor hen (nadelige) rechtspositionele gevolgen, dan wel een mandaat hebben
om financiële verplichtingen aan te gaan.28
In deze gevallen is het niet aan de hoogste leidinggevende maar aan de commissie om
te beoordelen of onderzoek naar de melding of klacht gerechtvaardigd is. De commissie
bepaalt zelf op welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd.
4. Juridische afhandeling
Dit is het formele disciplinaire traject dat de hogere en/of hoogste leidinggevende
doorloopt als de in het onderzoek vastgestelde verweten gedragingen te kwalificeren zijn
als vermoedelijk plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen en hij voornemens is
om een straf op te leggen. Het traject is beschreven in hoofdstuk 15 en 16 CAO Rijk 2020
en paragraaf 13.14 van dit personeelsreglement ‘Straffen en ordemaatregelen/procedure’.
Een stroomschema van de behandeling van een (vermoedelijke) integriteitsschending is als
bijlage D ingevoegd.
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5

Handelwijze na de melding van een integriteitsschending 29

5.1

Een intern (bij het organisatieonderdeel) gemelde integriteitsschending
De leidinggevende of de Vertrouwenspersoon bij wie een vermoeden van een integriteitsschending wordt gemeld, draagt er zorg voor dat zijn hogere en/of hoogste leidinggevende
onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van het gemelde vermoeden en van de datum,
waarop de melding is ontvangen. De Vertrouwenspersoon maakt de identiteit van de melder
niet bekend zonder dat deze daar schriftelijk mee instemt.
De hogere en/of hoogste leidinggevende is verantwoordelijk voor een adequate afhandeling
van de melding. Zo moet er een ontvangstbevestiging uitgaan naar de medewerker die een
vermoeden van een integriteitsschending heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging staat om
welk vermoeden het gaat en het moment, waarop de medewerker het vermoeden aan zijn
leidinggevende of de Vertrouwenspersoon heeft gemeld.
Als de medewerker vertrouwelijk heeft gemeld aan de Vertrouwenspersoon, stuurt de hogere
en/of hoogste leidinggevende een ontvangstbevestiging aan de Vertrouwenspersoon. De
Vertrouwenspersoon stuurt of geeft deze door aan de melder.
Is de identiteit van de melder bekend, dan moeten degenen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding vertrouwelijk omgaan met de identiteit van de melder. Deze mag niet
verder bekend worden gemaakt dan noodzakelijk is voor de procedure rondom de melding.
In de meeste gevallen zal de melding gaan over handelingen van een of meer individuele
medewerkers. De identiteit van de betrokken medewerker(s) kan in de melding zijn opgenomen of eenvoudig zijn op te maken uit het relaas. Om ongewenste beschadiging van
de betrokken medewerker(s) te voorkomen, krijgt de melding van meet af aan een strikt
vertrouwelijke status. Hiermee bedoelen we dat alleen de verantwoordelijke en de met de
directe behandeling belaste functionaris(sen) beschikt(ken) over de melding en de daarmee
samenhangende informatie.
De hogere en/of hoogste leidinggevende informeert de persoon of de personen op wie de
melding betrekking heeft, tenzij het onderzoeksbelang zich daartegen verzet of een belang
van de melder onnodig of onevenredig kan worden geschaad.

28

29

Dienstonderdelen

Deze vaste integriteitscommissie komt er met de omschreven taak en met nadere beschrijving van de doelgroep ‘leidinggevenden’ en zal in 2020 op nader te bepalen datum door de secretaris-generaal in werking
worden gesteld en bekendgemaakt.
Dit hoofdstuk gaat over de (verplichte) handelingen door organisatieonderdelen of medewerkers daarvan
na een gemelde integriteitsschending. Zie voor het melden van integriteitsschendingen door individuele
medewerkers het ‘Model Handreiking Melding Integriteitsschendingen en misstanden binnen het ministerie
van Veiligheid en Justitie’.
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Melden door de (hoogste) leidinggevende
OPTIONEEL en, indien van toepassing, nader te specificeren per organisatieonderdeel
Organisatieonderdelen kunnen een centrale eenheid hebben ingericht dan wel een functionaris hebben
aangewezen die zicht houdt op het totaalbeeld van (vermoedelijke) integriteitsschendingen en de wijze van
afdoening daarvan. De (hoogste) leidinggevende van een organisatieonderdeel maakt de afweging of een
incident gemeld dient te worden aan deze eenheid of functionaris als (vermoedelijke) integriteitsschending.
In het verlengde daarvan meldt de (hoogste) leidinggevende ook alle genomen beslissingen en maatregelen
naar aanleiding van een onderzoek naar een (vermoedelijke) integriteitsschending aan deze eenheid of
functionaris.
De (hoogste) leidinggevende beoordeelt of de ambtelijke en/of politieke top over de melding
moet worden geïnformeerd.

5.3

Eerste beoordeling van de melding en starten van een onderzoek
Naar aanleiding van de melding, wordt in de eerste plaats beoordeeld of de melding ontvankelijk is.
De melding is niet-ontvankelijk, als het gemelde vermoeden geen betrekking heeft op een
medewerker van JenV en/of de gedraging niet valt onder de verantwoordelijkheid van de
organisatie.
De hogere en/of hoogste leidinggevende stelt onmiddellijk een onderzoek in naar het
vermoeden van een integriteitsschending, tenzij:
• het vermoeden kennelijk ongegrond is;
• de melding kennelijk onredelijk laat is gedaan.
De hoogste leidinggevende geleidt de volgende meldingen of klachten onmiddellijk door naar
de vaste integriteitscommissie met het verzoek deze in behandeling te nemen:
1. Een vermoeden van een misstand in de zin van artikel 1, onder d van de Wet Huis voor
klokkenluiders;
2. Een vermoeden van een integriteitschending of ongewenste omgangsvormen –niet zijnde
een misstand- dat betrekking heeft op gedragingen van leidinggevenden die de bevoegdheid hebben gekregen om ten aanzien van medewerkers besluiten te nemen met voor hen
(nadelige) rechtspositionele gevolgen, dan wel een bevoegdheid hebben om financiële
verplichtingen aan te gaan.
In deze gevallen is dus de hoofdregel voor de hoogste leidinggevende dat de melding of klacht
wordt doorgeleid naar de commissie, tenzij evident is dat de melding in feite betrekking heeft
op een conflict over de toepassing van rechtspositionele regelingen en procedures en dus niet
thuishoort voor beoordeling en onderzoek bij de commissie.
Wanneer een melding of klacht binnenkomt bij het meldpunt van de commissie dan stelt
de commissie de hoogste leidinggevende van de organisatie waar de melding of klacht
betrekking op heeft in kennis van de melding en vraagt het deze hoogste leidinggevende om
zijn zienswijze te geven op de melding of klacht alvorens de commissie deze al dan niet in
onderzoek neemt.
Het is in deze gevallen in beginsel dus niet aan de hoogste leidinggevende om te oordelen of
het vermoeden kennelijk ongegrond is of de melding of klacht onredelijk laat is gedaan, maar
aan de vaste integriteitscommissie.
De commissie bepaalt zelf op welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd.
Overige meldingen van niet integer gedrag of ongewenste omgangsvormen worden door de
(hoogste) leidinggevende zelf beoordeeld op de vraag of onderzoek gerechtvaardigd is.
Het vermoeden van een integriteitsschending is kennelijk ongegrond als er overduidelijk geen
sprake is van een integriteitsschending, maar bijvoorbeeld van een rechtspositioneel conflict.
Hiervan is ook sprake als op voorhand duidelijk is dat er onvoldoende concrete aanwijzingen
van relevante feiten en omstandigheden zijn.
Als het gaat om meldingen die kennelijk onredelijk laat zijn gedaan, dan betreft het in geval
van een misstand, zo blijkt uit de toelichting bij de Interne Klokkenluidersregeling Rijk, Politie
en Defensie, zoals die nu is opgenomen in hoofdstuk 13 en bijlage 12 van de CAO Rijk 2020,
feiten die in het verre verleden hebben plaatsgevonden. In het algemeen zal de organisatie
niet te snel moeten oordelen dat een melding te laat is gedaan.
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Met uitzondering van de meldingen of klachten die aan de vaste integriteitscommissie dienen
te worden voorgelegd is het aan de hogere en/of hoogste leidinggevende om te bepalen op
welk niveau en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Zie hiervoor hoofdstukken 6 en 7
van deze instructie.
Als het onderzoek achterwege blijft, moet de melder daarover zo spoedig mogelijk schriftelijk
worden geïnformeerd door de hogere en/of hoogste leidinggevende. Ook de persoon of
personen op wie de melding betrekking heeft, krijgen als zij op de hoogte zijn gebracht van
de melding, hierover bericht. Is de identiteit van de melder vertrouwelijk, dan wordt alleen de
Vertrouwenspersoon geïnformeerd. De Vertrouwenspersoon stuurt de kennisgeving dan door
aan de melder. Bij de kennisgeving wordt de melder gewezen op de mogelijkheid om zich te
wenden tot de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.
5.4

Een Vertrouwenspersoon die betrokken is bij een melding krijgt dezelfde informatie. Is de
identiteit van de melder vertrouwelijk, dan wordt alleen de Vertrouwenspersoon geïnformeerd. De Vertrouwenspersoon stuurt de kennisgeving dan door aan de melder.
Ook de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft, moeten schriftelijk en
gemotiveerd worden geïnformeerd over:
• de bevindingen van het onderzoek;
• het oordeel van de organisatie daarover; en
• de eventuele consequenties die daaraan worden verbonden.
Een uitzondering geldt als hierdoor een onderzoeksbelang zou kunnen worden geschaad.
Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de meldprocedure leidt tot aangifte en opsporing en
moet worden voorkomen dat bewijsmateriaal wordt vernietigd.
Als de termijn van twaalf weken niet haalbaar is, bijvoorbeeld vanwege de omvang van
het onderzoek, krijgen alle betrokkenen een verdagingsbericht. Hierin staat binnen welke
(redelijke) termijn de informatie zal worden verstrekt.
Bij de kennisgeving moet – als er sprake is van een vermoeden van een misstand als bedoeld
in de Wet Huis voor klokkenluiders – de melder er op worden gewezen dat hij het desbetreffende vermoeden kan melden bij de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.
5.5
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90

Afhandeling van de melding
De melder van een integriteitsschending moet binnen twaalf weken na ontvangst van de
melding schriftelijk en gemotiveerd worden geïnformeerd over:
• de bevindingen van het onderzoek;
• het oordeel van de hogere en/of hoogste leidinggevende daarover en de eventuele
consequenties die daaraan worden verbonden.

Bescherming tegen benadeling
In artikel 5 lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 staat de bescherming verankerd voor melders
van een vermoeden van een misstand, te weten:
“Een overheidswerkgever draagt er zorg voor dat de medewerker die te goeder trouw de bij
hem levende vermoedens van misstanden meldt volgens de procedure, bedoeld in het eerste
lid onder e, als gevolg van het melden van die vermoedens geen nadelige gevolgen voor zijn
rechtspositie ondervindt tijdens en na het volgen van die procedure.”
Iedere medewerker van JenV die te goeder trouw en naar behoren een bij hem/haar levend
vermoeden van een integriteitsschending meldt, geniet naar analogie van deze wettelijke
bepaling een vergelijkbare bescherming. Daarom draagt de (hoogste) leidinggevende er zorg
voor dat een melder als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van een
vermoeden van een integriteitsschending geen nadelige gevolgen ondervindt in zijn rechtspositie en/of bij de uitoefening van zijn functie tijdens en na de behandeling van de melding.
Ditzelfde geldt ook voor de (gewezen) Vertrouwenspersoon vanwege zijn/haar betrokkenheid
bij een melding.
Deze bescherming tegen benadeling geldt ook voor de medewerker die te goeder trouw
en naar behoren een melding of klacht heeft gemeld bij het meldpunt van de vaste
integriteitscommissie.
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De hoogste leidinggevende van de medewerker die een melding of klacht heeft ingediend
die door de vaste integriteitscommissie wordt onderzocht draagt er zorg voor dat deze
bescherming ook naar behoren en adequaat wordt ingevuld en dat aan deze medewerker ook
adequate bijstand en zorg wordt geboden die past bij de mogelijke psychosociale gevolgen
van het doen van de melding of klacht en het onderzoek dat daarop volgt.
5.6

Daarnaast is er een algemene aangifteplicht op grond van artikel 160 van het Wetboek van
Strafvordering. Deze aangifteplicht geldt voor eenieder die op de hoogte is van bepaalde zeer
ernstige misdrijven, zoals misdrijven tegen de veiligheid van de staat, misdrijven tegen het
leven gericht, mensenroof of verkrachting. Het niet naleven van de aangifteplicht van artikel
160 van het Wetboek van Strafvordering kan leiden tot strafvervolging op grond van artikel
136 van het Wetboek van Strafrecht.
De aangifte kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging. Een
(disciplinair) feitenonderzoek en strafrechtelijk onderzoek kunnen naast elkaar plaatsvinden.
Het ambtelijk tuchtrecht en het strafrecht vormen namelijk gescheiden kaders, elk met een
eigen invalshoek. Dit heeft als gevolg dat dezelfde feiten anders beoordeeld kunnen worden.
Het feit dat een medewerker niet wordt veroordeeld of dat een zaak wordt geseponeerd doet
niets af aan het feit dat de relevante gedraging wel een grond voor een disciplinaire maatregel
kan opleveren.
Voor zover mogelijk, is het zinvol om goed af te stemmen tussen beide onderzoeken. Om te
voorkomen dat het onderzoeksbelang wordt geschaad, kan bijvoorbeeld in onderling overleg
worden besloten de betrokkene(n) niet te informeren. Dit om te voorkomen dat betrokkene(n) bewijsmateriaal vernietigt(en).
Op grond van het artikel 39 f lid 1 sub e van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kan
het openbaar ministerie, onder bepaalde voorwaarden en als er sprake is van een zwaarwegend algemeen belang, strafvorderlijke gegevens verstrekken aan een (overheids)werkgever
ten behoeve van het beoordelen van de noodzaak tot het treffen van een ordemaatregel en/
of straf tegen een werknemer die wordt verdacht van of is veroordeeld voor een strafbaar feit,
waarvan duidelijk is dat hierdoor twijfels kunnen bestaan over diens behoorlijk (beroepsmatig) functioneren dan wel de integriteit van de overheid wordt aangetast. Per geval wordt een
daartoe strekkend verzoek beoordeeld en al dan niet gehonoreerd. Het kan daarbij voorkomen dat vooralsnog geen gegevens kunnen worden verstrekt, omdat nog geen vervolgingsbeslissing is genomen. Dan zal geprobeerd moeten worden om zelf deugdelijk feiten vast te
stellen, dan wel te wachten op het moment dat de strafvorderlijke gegevens eventueel alsnog
kunnen worden verstrekt.
De Wet en het Besluit politiegegevens bieden geen expliciete algemene grondslag voor
verstrekking van politiegegevens aan een (overheids)werkgever. Alleen voor het specifieke
geval van een gevangenisdirecteur die gegevens wenst te ontvangen ten behoeve van het
nemen van een beslissing over het aangaan van een arbeidsovereenkomst of het ontslag van
personeel, is deze grondslag wel in deze regelgeving gecreëerd. Daarnaast kan afhankelijk van
de omstandigheden van het geval soms wel een incidentele verstrekking plaatsvinden.
5.7

Dienstonderdelen

Samenloop van een (disciplinair) feitenonderzoek en een strafrechtelijk onderzoek
Een gemelde integriteitsschending kan tevens een strafbaar feit opleveren. Die verdenking
kan ook pas ontstaan tijdens het oriënterend (voor)onderzoek of het (disciplinair) feitenonderzoek. Dat kan tot gevolg hebben dat naast de beslissing om onderzoek te verrichten ook
de vraag opkomt of er aangifte gedaan moet worden. Bij ambtsmisdrijven die vallen onder
artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering, bestaat de verplichting om hiervan onmiddellijk aangifte te doen. Deze aangifteplicht is specifiek op ambtenaren gericht.

Ordemaatregelen
Als er sprake is van een melding van een integriteitsschending, dan moet de (hoogste) leidinggevende ook nog beslissen of de hierbij betrokken medewerker gedurende het onderzoek zijn
werkzaamheden kan voortzetten. De aard en ernst van de vermoedelijke integriteitsschending
kunnen het vertrouwen in de betrokken medewerker zodanig schaden dat voortzetting van
zijn werkzaamheden op dat moment niet wenselijk is. De aanwezigheid van de betrokken
medewerker op het werk kan ook het onderzoek frustreren, bijvoorbeeld doordat hij/zij
bewijsmateriaal gaat vernietigen. Verder kan ook het risico bestaan van herhaling van de
integriteitsschending. Tot slot kan afwezigheid van de medewerker ook nodig worden geacht
om de rust op de werkvloer terug te laten keren.
Er kan echter ook bewust voor worden gekozen om de medewerker nog even aan het werk te
laten. Bijvoorbeeld om hem te observeren in het kader van een lopend onderzoek. Afhankelijk
van de concrete feiten en omstandigheden zal steeds de keuze moeten worden gemaakt of er
een tijdelijke maatregel jegens de medewerker moet worden getroffen, of een ordemaatregel.
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Ordemaatregelen kunnen worden omschreven als alle door de werkgever getroffen maatregelen om de rust en orde in de werksituatie te bevorderen, te realiseren of te handhaven.
Hoofdstuk 15 van de CAO Rijk gaat onder meer over ordemaatregelen die de werkgever kan
treffen. De werkgever kan de toegang tot de eigen werkplek aan de medewerker verbieden, al
dan niet met de opdracht om het eigen werk of ander werk op een andere werkplek te doen.
Ook kan de werkgever de medewerker verbieden te werken indien:
• Een strafrechtelijke vervolging voor een misdrijf tegen de medewerker is ingesteld;
• De werkgever van plan is de medewerker te ontslaan wegens dringede reden of omdat de
medewerker verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten;
• De werkgever dit in het belang van de organisatie nodig vindt.
De werkgever betaalt het maandinkomen van de medewerker door tijdens de ordemaatregel
op de in de CAO Rijk vastgestelde wijze.
Het besluit om een ordemaatregel op te leggen moet in elk geval informatie bevatten over:
• het startpunt van deze maatregel;
• de duur van de maatregel;
• eventuele maatregelen als het innemen van bedrijfsmiddelen of het intrekken van autorisaties;
• de reden voor het treffen ervan.
Het is zinvol om een ordemaatregel te overwegen, nadat de melding van de integriteitsschending is ontvangen. Als er op dat moment geen aanleiding bestaat tot het treffen van een
maatregel, kan dit op een later moment alsnog opnieuw aan de orde komen, afhankelijk van
de resultaten van verricht onderzoek.
Het uitblijven of te laat treffen van een ordemaatregel kan nadelige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als er een reëel gevaar bestaat dat de integriteitsschending zich opnieuw zal voordoen.
Of dat het noodzakelijke vertrouwen in de medewerker is aangetast door de aard en ernst van
de vermoedelijke integriteitsschending. Dit kan een reëel veiligheidsrisico opleveren.

6

Oriënterend (voor)onderzoek

6.1

Doel
Naar aanleiding van een eerste melding of een eerste bericht kan het wenselijk zijn hiernaar
een onderzoek in te stellen.
Met uitzondering van de meldingen of klachten die aan de vaste integriteitscommissie dienen
te worden voorgelegd vindt oriënterend (voor)onderzoek plaats om de melding te verkennen
en te duiden en het reeds beschikbare feitenmateriaal te analyseren. Daarna wordt eventueel
besloten tot een (disciplinair) feitenonderzoek en/of aangifte van een strafbaar feit. Een
oriënterend (voor)onderzoek kan de mogelijkheid uitsluiten dat de melding op niet meer dan
een gerucht gebaseerd blijkt te zijn.
Niet altijd is direct duidelijk of er sprake is van een integriteitsschending en/of van een verdenking van een strafbaar feit. Ook zal niet altijd duidelijk zijn of de melding een medewerker van
het ministerie van Justitie en Veiligheid betreft. Het oriënterend (voor)onderzoek behelst niet
meer, maar ook niet minder dan het op een rij zetten van de feiten. Het onderzoek kan zich
richten op een gegeven, bijvoorbeeld een misstand of een vermoeden daarvan en kan zich
ook richten op de rol van daarbij mogelijk betrokken personen.
Het doel van een oriënterend (voor)onderzoek is inzicht krijgen in een situatie en op grond
daarvan een vervolgbeslissing nemen.

6.2

Procedure
Een oriënterend (voor)onderzoek wordt ingesteld in opdracht van de hogere en/of hoogste
leidinggevende. De opdracht wordt schriftelijk verstrekt en vermeldt het doel van het
onderzoek.
Het oriënterend (voor)onderzoek kan worden uitgevoerd door daartoe aangewezen personen
uit de eigen organisatie, door interne onderzoekers verbonden aan een centrale eenheid /
integriteitsbureau of door een externe partij.

Dienstonderdelen

OPTIONEEL en, indien van toepassing, nader te specificeren per organisatieonderdeel
Bepaalde organisatieonderdelen van JenV hebben een bureau dat exclusief bevoegd is om onderzoek te
verrichten, terwijl andere organisatieonderdelen meer vrijheid hebben om – afhankelijk van de aard van
het onderzoek – hetzij interne onderzoekers in te schakelen, hetzij het onderzoek te laten verrichten door
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daartoe aangewezen medewerkers van het eigen organisatieonderdeel, hetzij om externe partijen in te
schakelen.
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Het onderzoek mag niet worden verricht door iemand die mogelijk betrokken is – of is
geweest – bij de vermoedelijke integriteitsschending. Of door iemand die te weinig afstand
heeft tot de onderzochte personen of kwestie. Dit om mogelijke vooringenomenheid en
ongewenste beïnvloeding te voorkomen.
Als een externe partij het onderzoek gaat uitvoeren, moet er bijzondere aandacht zijn voor de
inhoud van de informatie die wordt gedeeld met deze externe partij. Er kan sprake zijn van
afbreukrisico of van imagoschade zowel van individuele medewerkers als van het ministerie
van Justitie en Veiligheid in zijn geheel. Met die externe partij moeten daarom goede afspraken worden gemaakt over geheimhoudingsplicht en de vertrouwelijkheid van de informatie.
De bevindingen van het onderzoek worden schriftelijk vastgelegd in een rapport.
Het is denkbaar dat de onderzoekers te maken krijgen met vertrouwelijke of afgeschermde
informatie of gesloten ruimtes. In deze gevallen beslist het bevoegd gezag hoe het hiermee
omgaat.
Ontstaat in de loop van dit onderzoek het vermoeden dat er sprake is van een strafbaar
feit, dan wordt dit direct gemeld aan de hogere en/of hoogste leidinggevende. Deze beslist
vervolgens hoe er wordt gehandeld.
Een oriënterend (voor)onderzoek heeft tot doel een melding te duiden of in een context
te plaatsen. Het onderzoek is hiermee beperkt in de toepassing van onderzoeksmiddelen
en onderzoeksbevoegdheden. De ruimte voor de toepassing van onderzoeksmiddelen en
onderzoeksbevoegdheden is groter, zolang het onderzoek zich niet richt op een persoon, maar
bijvoorbeeld op een (vermoedelijke) situatie of fenomeen.
Zodra zicht is op (een gedraging van) een persoon, komt de grens van het oriënterend (voor)
onderzoek in beeld.
Vervolgonderzoek naar de gedraging van een persoon zal slechts plaatsvinden in het kader
van een (disciplinair) feitenonderzoek.
6.3

Vervolg
De vervolgbeslissing kan zijn: het instellen van een (disciplinair) feitenonderzoek, maar ook de
beslissing dat geen verder onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld omdat de melding niet (voldoende) ondersteund wordt door het oriënterend (voor)onderzoek.
De vervolgbeslissing wordt genomen door de hogere en/of hoogste leidinggevende.

Bijlage C, Brochure ‘U bent getuige in een
(disciplinair) feitenonderzoek’

85

Bijlage D, Stroomschema PM

90

Als het onderzoek zich richt, of gericht heeft, op één of meer individuele medewerker(s),
dan krijgen zij, in ieder geval na het onderzoek, schriftelijk bericht over het onderzoek en
de resultaten daarvan. Dit kan achterwege blijven, indien en voor zover het belang van een
vervolgonderzoek zich daartegen verzet. Indien de medewerker wordt geïnformeerd over het
onderzoek, krijgt hij/zij de gelegenheid daarop te reageren. Hiervan wordt – zo nodig – een
schriftelijk verslag gemaakt.

7

(Disciplinair) feitenonderzoek

7.1

Doel
Het doel van een (disciplinair) feitenonderzoek is het vaststellen en vastleggen van het feitencomplex rond een mogelijke integriteitsschending. Het onderzoek richt zich op het handelen
of nalaten van een persoon.

7.2

Procedure
Een (disciplinair) feitenonderzoek wordt ingesteld in opdracht van de hogere en/of hoogste
leidinggevende.
De opdracht wordt schriftelijk verstrekt en vermeldt het doel van het (disciplinair) feitenonderzoek. Uitzondering hierop zijn de meldingen of klachten die door de hoogste leidinggevende aan de vaste integriteitscommissie dienen te worden voorgelegd.
Het onderzoek kan worden uitgevoerd door daartoe aangewezen personen uit de eigen organisatie, door interne onderzoekers verbonden aan een centrale eenheid / integriteitsbureau of
door een externe partij.

Dienstonderdelen
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OPTIONEEL en, indien van toepassing, nader te specificeren per organisatieonderdeel
Bepaalde organisatieonderdelen van JenV hebben een bureau dat exclusief bevoegd is om onderzoek te
verrichten, terwijl andere organisatieonderdelen meer vrijheid hebben om – afhankelijk van de aard van
het onderzoek – hetzij interne onderzoekers in te schakelen, hetzij het onderzoek te laten verrichten door
daartoe aangewezen medewerkers van het eigen organisatieonderdeel, hetzij om externe partijen in te
schakelen.
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Het onderzoek mag niet worden verricht door een persoon die mogelijk betrokken is – of is
geweest – bij de vermoedelijke integriteitsschending. Of door iemand die te weinig afstand
heeft tot de onderzochte personen of kwestie. Dit om mogelijke vooringenomenheid en
ongewenste beïnvloeding te voorkomen.
Als een externe partij het onderzoek gaat uitvoeren, moet er bijzondere aandacht zijn voor de
inhoud van de informatie die wordt gedeeld met deze externe partij. Er kan sprake zijn van
afbreukrisico of van imagoschade zowel van individuele medewerkers als van het ministerie
van Justitie en Veiligheid in zijn geheel. Met die externe partij moeten daarom goede afspraken worden gemaakt over geheimhoudingsplicht en de vertrouwelijkheid van de informatie.

Ontstaat in de loop van dit onderzoek het vermoeden dat er sprake is van een strafbaar
feit, dan wordt dit direct gemeld aan de hogere en/of hoogste leidinggevende. Deze beslist
vervolgens hoe er wordt gehandeld.
Het (disciplinair) feitenonderzoek wordt de betrokken medewerker bij voorkeur schriftelijk
aangezegd. Dit kan achterwege blijven als het belang van het onderzoek dat vereist. Voorafgaand aan een gesprek met de onderzoekers krijgt betrokkene in ieder geval altijd schriftelijk
bericht van de hogere en/of hoogste leidinggevende over het feit dat hij als betrokkene wordt
aangemerkt in een (disciplinair) feitenonderzoek en over de feiten en gedragingen, die het
onderwerp van onderzoek zijn.
7.3

Bevoegdheden
In het kader van een (disciplinair) feitenonderzoek kunnen onderzoeksmiddelen en onderzoeksbevoegdheden worden ingezet. Bijvoorbeeld onderzoek naar email-, internet- en
telefoongebruik en het plaatsen van camera’s.
Bij een (disciplinair) feitenonderzoek geldt:
• het handelen van de hogere en/of hoogste leidinggevende moet voldoen aan eisen van
redelijkheid en billijkheid, waaronder begrepen de plicht om niet vooringenomen te
handelen en om op zorgvuldige wijze feiten te vergaren;
• neemt de hogere en/of hoogste leidinggevende bij het onderzoek en de daarvoor te kiezen
onderzoeksmethoden(n) de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht;
• moeten de onderzoeksmethode(n) voldoen aan interne en externe (privacy)regels en
-reglementen;
• moeten de onderzoekers zich onthouden van onoirbare handelingen, zoals fysieke druk en
misleiding;
• heeft de medewerker het recht om een toelichting op de situatie te geven.

7.4

Verplichte medewerking van betrokkene en cautie
Degene op wie het (disciplinair) feitenonderzoek is gericht, kan in voorkomend geval verplicht
worden hieraan mee te werken. Dit geldt ook voor getuigen. Niet meewerken, kan plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten opleveren. Als er gerechtvaardigde twijfel
bestaat aan de integriteit en/of betrouwbaarheid van de medewerker, mag volgens vaste
jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van de medewerker worden verlangd
dat hij die twijfel wegneemt 30.
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn jurisprudentie ook bepaald dat een disciplinaire strafoplegging niet kan worden beschouwd als een strafvervolging in de zin van artikel 6
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit betekent dat in het kader
van een disciplinaire procedure geen cautie gegeven hoeft te worden. Het geven van een
cautie houdt in beginsel in dat een medewerker een waarschuwing krijgt dat als hij iets zegt,

Dienstonderdelen
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Zie hiervoor CRvB 25 april 2013, TAR 2013/157.
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dit voor hem/haar consequenties kan hebben. De cautie komt voort uit het strafrechtelijke
beginsel dat niemand verplicht is om tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen.
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Dat ligt gecompliceerder in het geval er sprake is van samenloop van een disciplinair- en
strafrechtelijk onderzoek. In dat geval hoeft de betrokken medewerker in de disciplinaire
procedure geen antwoorden te geven op vragen, waarmee hij zich in een parallel lopende
strafrechtelijke procedure zou kunnen benadelen of belasten. Niet meewerken, kan in die
specifieke situatie dus geen plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten
opleveren.
De twee afzonderlijke brochures ‘U bent betrokkene | U bent getuige in een (disciplinair) feitenon
derzoek’ geven meer duidelijkheid over de rechten en verplichtingen van medewerkers en de
(hoogste) leidinggevende (Zie bijlagen B en C)
7.5

Vervolg
Op basis van het (disciplinair) feitenonderzoek besluit de hogere en/of hoogste leidinggevende of er wel of geen sprake is van een vermoeden van plichtsverzuim en/of (ernstig)
verwijtbaar handelen. Niet elke integriteitsschending hoeft als plichtsverzuim en/of (ernstig)
verwijtbaar handelen of nalaten te worden gekwalificeerd.
Is er geen sprake van een vermoeden van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen
of nalaten, dan krijgt de betrokkene schriftelijk bericht van het tegen hem ingestelde (disciplinair) feitenonderzoek en de genomen beslissing.
Is er wél sprake van een vermoeden van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of
nalaten, dan volgt de juridische afhandeling binnen het disciplinair traject.
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Uitwisseling van gegevens tussen een oriënterend (voor)onderzoek en een
(disciplinair) feitenonderzoek
Tijdens het oriënterend (voor)onderzoek en het (disciplinair) feitenonderzoek worden
persoonsgegevens verwerkt. De leidinggevende onder wiens verantwoordelijkheid opdracht
is gegeven tot het onderzoek ziet er op toe dat de persoonsgegevens van de JenV-ambtenaren
in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Afhankelijk van het type persoonsgegeven en het soort onderzoek geldt een bepaald wettelijk
kader voor gegevensverwerking. In het algemeen zal deze gegevensverwerking worden
beheerst door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9

Juridische afhandeling integriteitsschendingen
Dit is de formele fase die kan eindigen met het besluit dat er sprake is van plichtsverzuim en/
of (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten en vervolgens eventueel tot oplegging van een
straf. Het is mogelijk dat de gedragingen zo (ernstig) zijn dat sprake is van (ernstig) verwijtbaar
handelen of nalaten en dit moet leiden tot het einde van het dienstverband, waarbij de
werkgever aan de rechter kan vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege (ernstig)
verwijtbaar handelen dan wel de werknemer op staande voet kan ontslaan vanwege een
dringende reden.
Tijdens het disciplinaire traject zal de hogere en/of hoogste leidinggevende de volgende
vragen moeten beantwoorden:
1 Heeft betrokkene de hem verweten gedragingen begaan?
2 Zo ja, kunnen deze gedragingen betrokkene worden toegerekend?
3 Welke beslissing is evenredig aan de aard en de ernst van die gedragingen en zijn er
omstandigheden die aanleiding geven tot het afzien van, dan wel tot een minder zware
beslissing?

9.1

Dienstonderdelen

Kennisgevings- en reactiefase
Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar
handelen of nalaten, dan moet de betrokken medewerker op de hoogte worden gesteld van
dit vermoeden. Zie hoofdstuk 15 en 16 CAO Rijk en paragraaf 13.14 personeelsreglement.
Dit gebeurt door middel van een schriftelijke kennisgeving die persoonlijk aan de betrokkene
wordt uitgereikt of aangetekend per post wordt gestuurd.
Vervolgens krijgt de betrokkene de gelegenheid om te reageren op het hem ten laste gelegde
vermoeden van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten. Vaak zal de
medewerker al gehoord zijn in het (disciplinair) feitenonderzoek. Dit neemt de verplichting
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niet weg om hem/haar in de gelegenheid te stellen te reageren op het gestelde plichtsverzuim
en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten. De reactie kan schriftelijk en/of mondeling
worden gegeven. Wordt de reactie mondeling gegeven, dan moet van dit gesprek een
verslag worden gemaakt, dat door de hogere en/of hoogste leidinggevende en de betrokken
medewerker wordt ondertekend.
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Als de hogere en/of hoogste leidinggevende voornemens is een straf op te leggen, krijgt de
betrokkene hiervan schriftelijk bericht.

9
		

Juridische afhandeling
integriteitsschendingen
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10
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78

In deze fase heeft u tevens de mogelijkheid om direct (binnen vier weken) op grond van
hoofdstuk 15 en 16 CAO Rijk naar de geschillencommissie te gaan (zie ook paragraaf 13.14
personeelsreglement onder “RABA en Geschillencommissie (hoofdstuk 16 CAO Rijk)”).

11
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Bijlage A , Stroomschema PM
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85

Bijlage D, Stroomschema PM
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Het kan zijn dat de reactie van de betrokkene aanleiding geeft tot nieuwe onderzoeksvragen.
Deze vragen moeten dan beantwoord worden in het verband van een (aanvullend) (disciplinair) feitenonderzoek.
Komt de hogere en/of hoogste leidinggevende na de reactie tot het oordeel dat er geen sprake
is van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen, dan krijgt de betrokkene hiervan
schriftelijk bericht. Hij/zij heeft dan recht op rehabilitatie. Zie hiervoor hoofdstuk 10 van deze
instructie.
9.2

Voornemen tot strafoplegging
Zie hoofdstuk 15 en 16 CAO Rijk en paragraaf 13.14 personeelsreglement. Op basis van het
(disciplinair) feitenonderzoek en de daarop volgende kennisgevings- en reactiefase neemt de
hogere en/of hoogste leidinggevende een beslissing over twee vragen:
• is er sprake van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten? en
• zo ja, bestaat er een voornemen tot strafoplegging?
De (hoogste) leidinggevende kan ook besluiten dat er wél sprake is van plichtsverzuim en/of
(ernstig) verwijtbaar handelen, maar dat geen straf wordt opgelegd.

9.3

Betrokkene mag bedenkingen inbrengen
Zie hoofdstuk 15 en 16 CAO Rijk en paragraaf 13.14 personeelsreglement. Tegen het voornemen van strafoplegging mag de betrokkene bedenkingen indienen. Dat kan schriftelijk en/
of mondeling plaatsvinden. Als deze bedenkingen mondeling worden toegelicht tijdens een
bedenkingengesprek, wordt daarvan verslag opgemaakt.
De hogere en/of hoogste leidinggevende kan in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld wanneer
van meet af aan duidelijk is dat er sprake is van plichtsverzuim, en/of (ernstig) verwijtbaar
handelen of nalaten) besluiten de reactie- en bedenkingenfase te laten samenvallen. Het laten
samenlopen van deze fases kan het proces versnellen.

9.4

Opleggen van straf of maatregel
Zie hoofdstuk 15 en 16 CAO Rijk en paragraaf 13.14 personeelsreglement.
De beslissing om een straf of maatregel op te leggen, wordt genomen door de bevoegde
hogere en/of hoogste leidinggevende.
OPTIONEEL en gemeld aan de in hoofdstuk 3 genoemde centrale eenheid of functionaris. Deze wordt
eveneens op de hoogte gesteld in geval de bevoegde hogere en/of hoogste leidinggevende heeft besloten dat
er wel sprake is van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen, maar geen straf of maatregel wordt
opgelegd.

9.5

Rechtsmiddelen voor de medewerker
De medewerker die het niet eens is met de straf die de werkgever wil opleggen, kan de zaak
binnen vier weken voorleggen aan de geschillencommissie. Zie hoofdstuk 15 en 16 CAO Rijk.
Het betreft een facultatieve procedure, die geen gevolgen heeft voor de mogelijkheid om de
zaak voor te leggen aan de kantonrechter. De medewerker kan zich desgewenst ook direct tot
de kantonrechter wenden.

Dienstonderdelen
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10

Rehabilitatie

10.1

In welke gevallen is de (hoogste) leidinggevende gehouden tot rehabilitatie?
Als uit onderzoek is komen vast te staan dat er sprake was van een onterechte beschuldiging
heeft de betrokkene recht op openbaar herstel in eer en goede naam.
Dit kan het geval zijn na een (disciplinair) feitenonderzoek, waarin de betrokken medewerker
een kennisgeving heeft gekregen van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen
of nalaten, dan wel na het inschakelen van de geschillencommissie of de kantonrechter.
Rehabilitatie kan ook aan de orde zijn na een onterechte melding of beschuldiging die slechts
oriënterend is onderzocht, maar waarbij de melding of beschuldiging wel bekend is geworden.
Het kan ook voorkomen dat de melder van een (vermoedelijke) integriteitsschending
ongewenst in opspraak komt door het onderzoek. Bijvoorbeeld doordat de (hoogste) leidinggevende de melder niet serieus neemt. Als uit het onderzoek vervolgens blijkt dat de melding
wel terecht is gedaan, heeft de melder recht op rehabilitatie.

10.2

Hoe gaat rehabilitatie in zijn werk?
Wanneer is vastgesteld dat er sprake was van een onterechte beschuldiging, besluit de
(hoogste) leidinggevende tot rehabilitatie van de medewerker.
In welke vorm en op welke wijze invulling zal worden gegeven aan (de communicatie over)
deze rehabilitatie wordt in goed overleg met betrokkene afgesproken.
Bezwarende documenten worden uit het personeelsdossier van betrokkene verwijderd. De
rehabilitatieverklaring wordt daaraan toegevoegd.

11

Schriftelijke vastlegging door de (hoogste) leidinggevende
De (hoogste) leidinggevende draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging van de gevolgde
procedure als er enige vorm van onderzoek is gedaan naar aanleiding van een (vermoedelijke)
integriteitsschending van een persoon.
Deze schriftelijke vastlegging omvat in ieder geval de in deze instructie genoemde verplichte
meldingen, een afschrift van het onderzoek, de genomen beslissingen en de reactie van de
betrokken medewerker.

12

Nazorg
Een integriteitsschending en het onderzoek en de afwikkeling daarvan kunnen onrust veroorzaken binnen het desbetreffende organisatieonderdeel. De leidinggevende moet zich ervan
bewust zijn dat nazorg altijd noodzakelijk is.
Zorgvuldige communicatie moet daarbij voorop staan. Gedacht kan dan worden aan
een bespreking in teamverband. Daarbij kunnen eventueel ook andere collega’s worden
betrokken.
In individuele gevallen kan het inschakelen van de bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk
werk noodzakelijk zijn.
Ook kunnen uit eerdere (afgeronde) onderzoeken belangrijke lessen voor de toekomst worden
getrokken.
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Bijlage B, Brochure ‘U bent betrokkene in een (disciplinair)
feitenonderzoek’
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T.M. Rinkel, Centrale Coördinator Integriteit
T 06 51 30 46 56
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1

Inleiding
U bent betrokkene in een (disciplinair) feitenonderzoek. Dit betekent dat een onderzoek
wordt ingesteld naar uw handelen, omdat sprake is van een vermoedelijke integriteits
schending, waardoor u mogelijk plichtsverzuim heeft gepleegd en/of sprake is van
(ernstig) verwijtbaar handelen.
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Als betrokkene heeft u in het onderzoek een aantal rechten en verplichtingen, waarover u
verderop in deze brochure informatie kunt vinden. Ook is mogelijk dat door de (hoogste)
leidinggevende tijdens of voor de duur van het onderzoek ordemaatregelen worden getroffen.
Ook daarover vindt u in deze brochure informatie.
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69

Onder leidinggevende wordt verstaan: de persoon die bevoegd31 is rechtspositionele afspraken met u te maken, beslissingen te nemen en andere handelingen te verrichten.
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Deze brochure is bedoeld om u inzicht te geven in het verloop van het onderzoek en mogelijke
vragen te beantwoorden. Ook wordt algemene uitleg gegeven over het onderzoek en de personen en instantie(s) die daarin (mogelijk) een rol spelen. Stapsgewijs wordt inzicht gegeven
in de procedure die wordt doorlopen.

2

Wat is plichtsverzuim?
In het algemeen omvat plichtsverzuim zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen
of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten
of te doen. Het plichtsverzuim kan bestaan uit een handeling of nalaten, waarbij in strijd is
gehandeld met wet- en regelgeving, beleidsinstructies, gedragscodes of met de verplichtingen
en verantwoordelijkheden van het goed ambtenaarschap, dan wel een gedraging die een
strafbaar feit oplevert.
Overigens beperkt het plichtsverzuim zich niet uitsluitend tot het werk en/of gedragingen
die tijdens diensttijd zijn begaan. Als ambtenaar wordt immers van u verwacht dat u zich niet
alleen tijdens de dienstuitoefening, maar ook in uw privéleven zodanig gedraagt dat u het
vertrouwen en imago van de Rijksoverheid in het algemeen en Justitie en Veiligheid in het
bijzonder niet schaadt.
In het Burgerlijk Wetboek wordt daarnaast de term (ernstig) verwijtbaar handelen gehanteerd.

Bijlage A , Stroomschema PM

79

Bijlage B, Brochure ‘U bent betrokkene in een
(disciplinair) feitenonderzoek’

80

Bijlage C, Brochure ‘U bent getuige in een
(disciplinair) feitenonderzoek’

Er zijn diverse partijen die, naast u zelf als betrokkene, een rol (kunnen) spelen bij een
(disciplinair) onderzoek.

85

Bijlage D, Stroomschema PM

90

Opdrachtgever / (hoogste) leidinggevende
De opdracht tot het instellen van een (disciplinair) onderzoek kan alleen gegeven worden door
de (hoogste) leidinggevende.

3

Partijen

Uitvoerder van het onderzoek
Het onderzoek kan worden uitgevoerd door daartoe aangewezen personen uit de eigen organisatie, door interne onderzoekers verbonden aan een centrale eenheid/ integriteitsbureau of
door een externe partij.
Het onderzoek mag niet worden verricht door iemand die mogelijk betrokken is – of is
geweest – bij de te onderzoeken feiten of die te weinig afstand heeft tot u als betrokkene of
de desbetreffende kwestie.
In situaties, waarin sprake is van verdenking van een strafbaar feit, kan tevens een strafrechtelijk onderzoek worden uitgevoerd. Een (disciplinair) feitenonderzoek en een strafrechtelijk
onderzoek kunnen naast elkaar plaatsvinden.
Getuigen
Het is mogelijk dat de onderzoekers het nodig vinden informatie te verkrijgen door het
horen van getuigen. Dat kunnen collega’s zijn, maar ook derden. Van getuigen, die bij Justitie
en Veiligheid werkzaam zijn, wordt verwacht dat zij meewerken aan het onderzoek en de
waarheid spreken. Het nalaten hiervan kan worden aangemerkt als plichtsverzuim en/of
(ernstig) verwijtbaar handelen. Dit betekent dat een collega zich zonder geldige reden niet
Dienstonderdelen

31

Binnen het ministerie zijn bevoegdheden onderverdeeld in A- en B-bevoegdheden. Welke bevoegdheden
uw leidinggevende heeft, kunt u nagaan in het mandaatbesluit van uw dienstonderdeel.
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mag onthouden van medewerking aan het onderzoek, bijvoorbeeld vanwege een vriendschappelijke relatie met u.
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Soorten onderzoek
De volgende mogelijkheden bestaan:
a Oriënterend (voor)onderzoek;
b (Disciplinair) feitenonderzoek.

a

Oriënterend (voor)onderzoek
Naar aanleiding van een bericht of een melding van een mogelijke integriteits- schending, kan
de (hoogste) leidinggevende overgaan tot het instellen van een oriënterend (voor)onderzoek.
Een oriënterend (voor)onderzoek wordt verricht om de melding te verkennen en te duiden en
het reeds beschikbare feitenmateriaal te analyseren. Het oriënterend (voor)onderzoek gaat
vooraf aan een eventuele beslissing tot het instellen van een (disciplinair) feitenonderzoek.
In deze fase van het onderzoek vormen de onderzoekers zich een eerste beeld over “wat er
gebeurd kan zijn”. Ook kan met een (voor)onderzoek worden ondervangen dat een melding
wordt onderzocht die op niet meer dan een gerucht gebaseerd blijkt te zijn. In gevallen,
waarin direct duidelijk is dat nader onderzoek moet volgen, zal het oriënterend (voor)onderzoek achterwege kunnen blijven.
De onderzoekers leggen de resultaten van het (voor)onderzoek vast en rapporteren aan de
(hoogste) leidinggevende, de opdrachtgever van het onderzoek. Op basis van de uitkomsten
van het oriënterend (voor)onderzoek besluit de (hoogste) leidinggevende of een vervolgonderzoek (het (disciplinair) feitenonderzoek) wordt ingesteld.

b

(Disciplinair) feitenonderzoek
Een (disciplinair) feitenonderzoek is een uitgebreider onderzoek met als doel het vaststellen
en vastleggen van het feitencomplex rond een mogelijke integriteits-schending. Dit onderzoek is gericht op het (mogelijk) handelen of nalaten van een of meer medewerkers van
Justitie en Veiligheid
Er wordt pas gestart met een ( disciplinair) feitenonderzoek na een opdracht van de (hoogste) leidinggevende. De onderzoekers brengen alle relevante feiten in kaart en leggen deze
schriftelijk vast. Het is mogelijk dat u niet direct bij aanvang van het (disciplinair) onderzoek
bent geïnformeerd dat u daarbij betrokken bent. Voorafgaand aan een gesprek met de
onderzoekers wordt u in ieder geval altijd door de (hoogste) leidinggevende schriftelijk
geïnformeerd over het feit dat u als betrokkene bent aangemerkt in een ( disciplinair)
onderzoek en over de feiten en gedragingen, die het onderwerp van onderzoek zijn.
Uiteraard wordt zorgvuldig omgegaan met de onderzoeksgegevens en onder- zoeksresultaten
en vindt daarover tijdens de onderzoeksfase in beginsel geen communicatie naar derden
plaats. In bepaalde gevallen – bijvoorbeeld als een interne geruchtenstroom ontstaat, waardoor uw positie geschaad dreigt te worden of wanneer u een publieke functie bekleedt – kan
er aanleiding zijn hiervan af te wijken. U zult dan tijdig daarover worden geïnformeerd.

5

Het horen
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het moment, waarop u wordt uitgenodigd
voor een gesprek met de onderzoekers.
In de brief die u heeft ontvangen van de (hoogste) leidinggevende is u meegedeeld wat het
onderwerp van het onderzoek is. Dit is vanzelfsprekend ook het onderwerp tijdens het onderzoeksgesprek. Uw verklaring wordt op schrift gesteld en ter ondertekening aan u voorgelegd.
Uw verklaring kan een belangrijke rol spelen in het onderzoek. Het is van belang dat u de
tijd neemt om de verklaring goed door te lezen voordat u deze ondertekent. U ontvangt een
afschrift van de door u afgelegde en ondertekende verklaring.
U kunt zich tijdens het gesprek desgewenst op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman
of een persoonlijk adviseur.

Dienstonderdelen
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6

Rapport
Nadat de onderzoekers het onderzoek hebben afgerond, stellen ze een rapport op.
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Samenloop strafrechtelijk en disciplinair onderzoek
Indien direct of tijdens een ingesteld (disciplinair) feitenonderzoek blijkt dat tevens sprake is
van een verdenking van een strafbaar feit, kan (ook) een strafrechtelijk onderzoek geboden
zijn. Een (disciplinair) feitenonderzoek en een strafrechtelijk onderzoek kunnen naast elkaar
plaatsvinden.

9

De (hoogste) leidinggevende kan een ordemaatregel opleggen
De (hoogste) leidinggevende kan u gedurende het onderzoek ordemaatregelen opleggen,
zoals bijvoorbeeld de ontzegging tot het gebouw, schorsing, het innemen van de dienst
telefoon of het blokkeren van autorisaties.
Ordemaatregelen zijn maatregelen waarmee wordt beoogd de rust en orde in de werksituatie
te bevorderen, te realiseren of te handhaven. Ook kan een ordemaatregel dienen om te
voorkomen dat relevant bewijsmateriaal wordt vernietigd.

10

Bijlage C, Brochure ‘U bent getuige in een
(disciplinair) feitenonderzoek’

Juridische afhandeling
Indien op basis van het feitenonderzoek het vermoeden bestaat dat u zich schuldig
heeft gemaakt aan plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen, wordt u door de
(hoogste) leidinggevende schriftelijk op de hoogte gesteld van dit vermoeden. In die brief
geeft de (hoogste) leidinggevende aan welke concrete gedragingen aanleiding voor dit
vermoeden hebben gegeven. Dit betreft de zogenaamde reactiefase.

8

Bijlage A , Stroomschema PM

Dienstonderdelen

In het rapport zijn alle verklaringen van betrokkenen en getuigen opgenomen en worden de
onderzoeksresultaten vermeld. Het rapport wordt aan de (hoogste) leidinggevende ter verdere behandeling overgedragen. Op basis van het rapport beslist de (hoogste) leidinggevende
of er wel of geen sprake is van een vermoeden van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar
handelen. Indien sprake is van een vermoeden van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar
handelen volgt de juridische afhandeling binnen het disciplinair traject.

Rechten en verplichtingen
Zoals hierboven al is vermeld, heeft u als betrokkene een aantal rechten en verplichtingen
tijdens het (disciplinair) onderzoek. Dit zijn onder andere de volgende:
• als medewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt van u verwacht dat
u meewerkt aan en zich verantwoordt tijdens het (disciplinair) onderzoek. Het nalaten
hiervan kan onder omstandigheden worden aangemerkt als plichtsverzuim en/of ernstig
verwijtbaar handelen. Een uitzondering op dit beginsel geldt wanneer u verdachte bent in
een strafrechtelijk onderzoek en tegelijkertijd voor hetzelfde feit betrokkene bent in een
(disciplinair) onderzoek;
• ook tijdens het onderzoek wordt van u verwacht dat u zich als een goed ambtenaar
gedraagt. Negatieve uitlatingen – in het openbaar of naar derden – over bijvoorbeeld de
(hoogste) leidinggevende, onderzoekers of melder passen daar niet bij. U gaat vertrouwelijk om met de informatie, waarvan u tijdens het onderzoek kennis hebt genomen;
• tijdens het (disciplinair) onderzoek kunt u zich op eigen kosten laten bijstaan door een
raadsman of een persoonlijk adviseur;
• uw verklaring wordt op schrift gesteld en ter ondertekening aan u voorgelegd.
• lees de verklaring goed door voordat u deze ondertekent;
• u krijgt niet (altijd) direct een afschrift mee van uw verklaring;
• na overdracht van het onderzoeksrapport aan de (hoogste) leidinggevende, kunt u de
(hoogste) leidinggevende verzoeken om inzage in het rapport;
• als uit het onderzoek is vast komen te staan dat sprake was van een onterechte beschuldiging, heeft u uiteraard recht op openbaar herstel in eer en goede naam. In goed overleg
met u wordt afgesproken in welke vorm en op welke wijze invulling zal worden gegeven
aan deze rehabilitatie. Bezwarende documenten worden uit uw personeelsdossier
verwijderd.
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11

Tot slot
Met deze brochure schetsen wij een beeld van de gang van zaken, als u in een (disciplinair)
onderzoek bent betrokken. De informatie is niet uitputtend. U kunt er geen rechten aan
ontlenen (dit laatste met uitzondering van hetgeen hiervoor is beschreven in hoofdstuk
10).
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Bijlage C, Brochure ‘U bent getuige in een (disciplinair)
feitenonderzoek’
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Afzendgegevens
Bureau Secretaris-Generaal
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv
Contactpersonen
T.M. Rinkel, Centrale Coördinator Integriteit
T 06 51 30 46 56
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Inleiding
U bent uitgenodigd als getuige een verklaring af te leggen, omdat sprake is van een
vermoedelijke integriteitsschending en daarmee een vermoeden van plichtsverzuim en/
of (ernstig) verwijtbaar handelen door één of meer medewerkers van Justitie en Veiligheid. Mogelijk kunt u helderheid verschaffen in het onderzoek naar deze (vermoedelijke)
integriteitsschending.
Deze brochure is bedoeld om u inzicht te geven in het verloop van het onderzoek en mogelijke
vragen te beantwoorden. Ook wordt algemene uitleg gegeven over het onderzoek en de personen en instantie(s) die daarin (mogelijk) een rol spelen. Stapsgewijs wordt inzicht gegeven
in de procedure die wordt doorlopen.
Als getuige heeft u in het onderzoek een aantal rechten, maar ook een aantal verplichtingen,
waarover u verderop in deze brochure informatie kunt vinden.

Onder leidinggevende wordt verstaan: de persoon die bevoegd32 is rechtspositionele afspraken met u te maken, beslissingen te nemen en andere handelingen te verrichten.

2

Wat is plichtsverzuim?
In het algemeen omvat plichtsverzuim zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen
of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten
of te doen. Het plichtsverzuim kan bestaan uit een handeling of nalaten, waarbij in strijd is
gehandeld met wet- en regelgeving, beleidsinstructies, gedragscodes of met de verplichtingen
en verantwoordelijkheden van het goed ambtenaarschap, dan wel een gedraging die een
strafbaar feit oplevert.
Overigens beperkt het plichtsverzuim zich niet uitsluitend tot het werk en/of gedragingen
die tijdens diensttijd zijn begaan. Van ambtenaren wordt immers verwacht dat zij zich niet
alleen tijdens de dienstuitoefening, maar ook in hun privéleven zodanig gedragen dat zij het
vertrouwen en imago van de Rijksoverheid in het algemeen en Justitie en Veiligheid in het
bijzonder niet schaden.
In het Burgerlijk Wetboek wordt daarnaast de term (ernstig) verwijtbaar handelen gehanteerd.

Bijlage A , Stroomschema PM

79

Bijlage B, Brochure ‘U bent betrokkene in een
(disciplinair) feitenonderzoek’

80

Bijlage C, Brochure ‘U bent getuige in een
(disciplinair) feitenonderzoek’

Er zijn diverse partijen die, naast u zelf als getuige, een rol (kunnen) spelen bij een (disciplinair) onderzoek.

85

Bijlage D, Stroomschema PM

90

Opdrachtgever / (hoogste) leidinggevende
De opdracht tot het instellen van een (disciplinair) onderzoek kan alleen gegeven worden door
de (hoogste) leidinggevende

3

Partijen

Uitvoerder van het onderzoek
Het onderzoek kan worden uitgevoerd door daartoe aangewezen personen uit de eigen organisatie, door interne onderzoekers verbonden aan een centrale eenheid/ integriteitsbureau of
door een externe partij.
Het onderzoek mag niet worden verricht door iemand die mogelijk betrokken is – of is
geweest – bij de te onderzoeken feiten of die te weinig afstand heeft tot u als betrokkene of
de desbetreffende kwestie.
In situaties, waarin sprake is van verdenking van een strafbaar feit, kan tevens een strafrechtelijk onderzoek worden uitgevoerd. Een (disciplinair) feitenonderzoek en een strafrechtelijk
onderzoek kunnen naast elkaar plaatsvinden.
Betrokkene(n)
Degene(n) die het vermoedelijke plichtsverzuim heeft/hebben gepleegd, wordt/ worden door
de (hoogste) leidinggevende aangemerkt als betrokkene(n). Als betrokkene heeft men in het
(disciplinair) onderzoek ook een aantal rechten en verplichtingen. Voor een verdere toelichting
op de rechten en verplichtingen van een betrokkene, verwijzen wij u naar de brochure: “U bent
betrokkene in een (disciplinair) feitenonderzoek”.
Dienstonderdelen

32

Binnen het ministerie zijn bevoegdheden onderverdeeld in A- en B-bevoegdheden. Welke bevoegdheden
uw leidinggevende heeft, kunt u nagaan in het mandaatbesluit van uw dienstonderdeel.
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Getuigen
Het is mogelijk dat de onderzoekers het nodig vinden informatie te verkrijgen door het horen
van getuigen. Dat kunnen collega’s zijn, maar ook derden. Van getuigen die bij Justitie en
Veiligheid werkzaam zijn, wordt verwacht dat zij medewerking verlenen aan het onderzoek
en de waarheid spreken. Het nalaten hiervan kan worden aangemerkt als plichtsverzuim
en/of (ernstig) verwijtbaar handelen. Dit betekent dat u zich als medewerker van Justitie en
Veiligheid niet zonder geldige reden mag onthouden van medewerking aan het onderzoek,
bijvoorbeeld vanwege een vriendschappelijke relatie met de betrokkene(n).

4

De volgende mogelijkheden bestaan:
a Oriënterend (voor)onderzoek;
b (Disciplinair) feitenonderzoek.
a

Bijlage A , Stroomschema PM
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(disciplinair) feitenonderzoek’

80
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Soorten onderzoek

Oriënterend (voor)onderzoek
Naar aanleiding van een bericht of een melding van een mogelijke integriteits- schending, kan
de (hoogste) leidinggevende overgaan tot het instellen van een oriënterend (voor)onderzoek.
Een oriënterend (voor)onderzoek wordt verricht om een melding te verkennen en te duiden
en het reeds beschikbare feitenmateriaal te analyseren. Het oriënterend (voor)onderzoek gaat
vooraf aan een eventuele beslissing tot het instellen van een (disciplinair) feitenonderzoek.
In deze fase van het onderzoek vormen de onderzoekers zich een eerste beeld over “wat er
gebeurd kan zijn”. Ook kan met een (voor)onderzoek worden ondervangen dat een melding
wordt onderzocht die op niet meer dan een gerucht gebaseerd blijkt te zijn. In gevallen,
waarin direct duidelijk is dat nader onderzoek moet volgen, zal het oriënterend (voor)onderzoek achterwege kunnen blijven.
De onderzoekers leggen de resultaten van het (voor)onderzoek vast en rapporteren aan de
(hoogste) leidinggevende, de opdrachtgever van het onderzoek. Op basis van de uitkomsten
van het oriënterend (voor)onderzoek besluit de (hoogste) leidinggevende of een vervolgonderzoek (het (disciplinair) feitenonderzoek) wordt ingesteld.

b

(Disciplinair) feitenonderzoek
Een (disciplinair) feitenonderzoek is een uitgebreider onderzoek met als doel het vaststellen
en vastleggen van het feitencomplex rond een mogelijke integriteits-schending. Dit onderzoek is gericht op het (mogelijk) handelen of nalaten van een of meer medewerkers van
Justitie en Veiligheid.
Er wordt pas gestart met een (disciplinair) feitenonderzoek na een opdracht van de (hoogste)
leidinggevende. De onderzoekers hebben tot taak om alle relevante feiten in kaart te brengen
en deze schriftelijk vast te leggen.
Uiteraard wordt zorgvuldig omgegaan met de onderzoeksgegevens en onderzoeksresultaten
en vindt daarover tijdens de onderzoeksfase in beginsel geen communicatie naar derden
plaats. In bepaalde gevallen – bijvoorbeeld als een interne geruchtenstroom ontstaat, waardoor de positie van betrokkene(n) geschaad dreigt/dreigen te worden of wanneer betrokkene(n) een publieke functie bekleedt/bekleden – kan er aanleiding zijn hiervan af te wijken.

5

Het horen
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het moment, waarop u wordt uitgenodigd
voor een gesprek met de onderzoekers. Als getuige bent u niet zélf het onderwerp van het
onderzoek. De onderzoekers willen van u weten of u over informatie beschikt, welke voor
het onderzoek van belang is.
Als medewerker van Justitie en Veiligheid wordt van u verwacht dat u medewerking verleent
aan een onderzoek en dat u de voorgelegde vragen naar eer en geweten en zo volledig
mogelijk beantwoordt. Als u aan het onderzoek geen medewerking verleent, ofwel opzettelijk
de waarheid niet spreekt, kan dit onder omstandigheden door uw (hoogste) leidinggevende
als plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen worden geduid. U kunt zich tijdens
het gesprek desgewenst op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman of een persoonlijk
adviseur.
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Voor het begin van het gesprek wordt u nogmaals uitgelegd wat uw status als getuige is en
wordt u zo volledig mogelijk geïnformeerd over het onderwerp, waarover met u gesproken
gaat worden. Als u vragen heeft, is dit ook het meest aangewezen moment om die te stellen.
Uw verklaring wordt op schrift gesteld en ter ondertekening aan u voorgelegd.
Uw verklaring kan een belangrijke rol spelen in het onderzoek. Het is van belang dat u de
tijd neemt om de verklaring goed door te lezen voordat u deze ondertekent. U ontvangt een
afschrift van de door u afgelegde en ondertekende verklaring.
Het kan zijn dat de inhoud van uw verklaring, al dan niet in combinatie met de overige
onderzoeksresultaten, aanleiding geeft tot het instellen van een (disciplinair) onderzoek tegen
andere personen dan bij aanvang van het onderzoek duidelijk was.

6

Rapport
Nadat de onderzoekers het onderzoek hebben afgerond, stellen ze een rapport op ten
behoeve van de (hoogste) leidinggevende
In het rapport zijn alle verklaringen van betrokkenen en getuigen opgenomen en worden
de onderzoeksresultaten vermeld. Het rapport wordt aan de (hoogste) leidinggevende ter
verdere behandeling overgedragen. Op basis van het rapport beslist de (hoogste) leidinggevende of er wel of geen sprake is van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen.
Indien sprake is van plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar handelen volgt de juridische
afhandeling binnen het disciplinair traject.

7

Rechten en verplichtingen
Zoals hierboven al is vermeld, heeft u als getuige een aantal rechten, maar ook verplichtingen. Dit zijn onder andere de volgende:
• als medewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt van u verwacht dat
u meewerkt aan het onderzoek en de waarheid spreekt. Het nalaten hiervan kan onder
omstandigheden worden aangemerkt als plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar
handelen;
• tijdens het onderzoek wordt van u als getuige verwacht dat u zich als een goed ambtenaar
gedraagt. U gaat vertrouwelijk om met de informatie, waarvan u tijdens het onderzoek
kennis hebt genomen;
• desgewenst kunt u op eigen kosten een raadsman of een persoonlijk adviseur mee
brengen;
• uw verklaring wordt op schrift gesteld en ter ondertekening aan u voorgelegd;
• lees de verklaring goed door voordat u deze ondertekent;
• u krijgt niet (altijd) direct een afschrift mee van uw verklaring, omdat er mogelijk meer
personen worden gehoord;
• onderzoek wordt overgedragen aan de opdrachtgever. U hebt geen recht op inzage in dit
onderzoeksrapport.

8

Na het onderzoek
Op basis van het rapport neemt de (hoogste) leidinggevende een beslissing over een
e ventuele disciplinaire straf richting betrokkene(n).
De medewerker die een disciplinaire straf wordt opgelegd, kan – als de (hoogste) leidinggevende beslist om inzage te verlenen in het onderzoeksdossier – uit dit dossier opmaken
dat u een getuigenverklaring heeft afgelegd. Hoewel u in feite niet in de gelegenheid was
om uw medewerking te weigeren, is het niet ondenkbaar dat dit spanningen oplevert. Het
is van belang dat de lucht dan wordt geklaard. In eerste instantie is dat uw gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Lukt het niet om daar samen uit te komen, bespreek het probleem dan
met uw (hoogste) leidinggevende. In overleg met uw (hoogste) leidinggevende kan naar een
oplossing worden gezocht.

Dienstonderdelen
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9

Nadere informatie
Met deze brochure schetsen wij een beeld van de gang van zaken als u als getuige in een
integriteitsonderzoek bent betrokken. De informatie is niet uitputtend. U kunt er geen
rechten aan ontlenen (dit laatste met uitzondering van hetgeen hiervoor is beschreven in
hoofdstuk 7).
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Inleiding
[Naam organisatieonderdeel] wil dat alle medewerkers, zowel intern als extern, in een prettige
en veilige werkomgeving werken.
Als deze omgeving door gedragingen (ongewenste omgangsvormen) van (externe) collega’s
of leidinggevenden negatief wordt beïnvloed, is het belangrijk om dit met hen bespreekbaar
te maken. Wanneer je hier niet uitkomt, zijn er verschillende mogelijkheden om dit binnen
de organisatie aan te kaarten, onder meer door een formele klacht bij de (hoogste) leiding
gevende in te dienen.
Onder leidinggevende wordt, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1.3 van de CAO Rijk,
verstaan de persoon die volgens de afspraken binnen uw organisatie rechtens bevoegd is om
afspraken met een medewerker te maken, beslissingen te nemen en andere handelingen te
verrichten waarvan in de CAO Rijk is beschreven dat een leidinggevende dat kan doen.

95

Waar in deze instructie wordt gesproken over leidinggevende wordt dus bedoeld de persoon
die volgens de afspraken binnen JenV rechtens bevoegd is om afspraken met u te maken,
beslissingen te nemen en andere handelingen te verrichten.
Goed werkgeverschap vereist dat actief wordt gereageerd op een dergelijke klacht. [Naam
organisatieonderdeel] wil dat een melding naar behoren wordt behandeld. De afhandeling van
een klacht is in eerste instantie de verant-woordelijkheid van de (hoogste) leidinggevende.
[PM specifieke regeling voor zover de klacht zich richt tegen de (hoogste) leidinggevende zelf].
Eventueel kun je je klacht ook indienen bij de Interne Klachtenadviescommissie van [Naam
organisatieonderdeel]. Ook dan blijft de (hoogste) leidinggevende verantwoordelijk voor de
beslissing die naar aanleiding van de klacht moet worden genomen.
Deze interne regeling is gebaseerd op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en
de daarin gestelde eisen.
In deze regeling wordt onder ongewenste omgangsvormen verstaan: direct of indirect
onderscheid in de arbeidssituatie, ( seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en
pesten.

2

Indienen van een klacht

2.1

Waar kun je in eerste instantie met je klacht terecht?
Als je een klacht hebt, kun je die in eerste instantie bespreken met:
• de vertrouwenspersoon binnen je organisatie 33;
• je leidinggevende of diens leidinggevende;
• het bedrijfsmaatschappelijk werk.
Op basis van dit gesprek kun je dan besluiten of en zo ja bij wie je een klacht indient.

2.2

Bij wie dien ik mijn klacht in?
Klachten kunnen worden ingediend bij:
• de (hoogste) leidinggevende; of
• de vaste Interne Klachtenadviescommissie.
(Alternatief: Als er geen vaste Interne Klachtencommissie is: Klachten kunnen worden ingediend bij de
(hoogste) leidinggevende)

2.3

Waarover kan ik een klacht indienen?
Onder een klacht wordt verstaan iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, een
handeling of nalaten van een handeling door (een medewerker van) [Naam organisatieonder
deel]. Beoordeeld zal worden of (een medewerker van) [Naam organisatieonderdeel] zich (on)
behoorlijk heeft gedragen.
In een aantal gevallen, dat in artikel 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht is omschreven,
is de (hoogste) leidinggevende niet verplicht om de klacht te behandelen. De Awb noemt als
voorbeelden gedragingen waartegen bezwaar had kunnen worden gemaakt of beroep had
kunnen worden ingesteld of gedragingen die langer dan een jaar geleden voor de indiening
33

Dienstonderdelen

In principe beschikken alle organisatieonderdelen van JenV over één of meer Vertrouwenspersoon/personen
Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen (VP). Hun contactgegevens zijn binnen deze organisatieonderdelen bekend gemaakt. Mocht deze VP toch ontbreken, dan beschikt JenV over één landelijk Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen.
Personeelsreglement | Ministerie van Justitie en Veiligheid

92

‹‹ ‹ ›

inhoud ≡

van de klacht hebben plaats gevonden. Voor medewerkers van het ministerie van Justitie en
Veiligheid is deze termijn op drie jaar vastgesteld.
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2.4

Hoe dien ik een klacht in?
Bij de (hoogste) leidinggevende kun je een klacht mondeling of schriftelijk indienen.
Wanneer je een klacht wilt indienen bij de vaste Interne Klachtenadvies -commissie moet je
dat altijd schriftelijk doen. Klachten via e-mail worden ook aangemerkt als een schriftelijke
klacht.

2.5

Wie behandelt mijn klacht?
Dit hangt af van bij wie je je klacht hebt ingediend, de (hoogste) leidinggevende of de vaste
Interne Klachtenadviescommissie.
In het eerste geval behandelt de (hoogste) leidinggevende de klacht zelf of wijst daarvoor een
klachtbehandelaar aan.

95

[Alternatief als er geen vaste Interne Klachtenadviescommissie is):
Ook kan de (hoogste) leidinggevende de behandeling opdragen aan een speciaal daarvoor ingestelde
(ad-hoc) Interne Klachtenadviescommissie.]
In het tweede geval behandelt de vaste Interne Klachtenadvies-commissie de klacht en
adviseert daarover de (hoogste) leidinggevende.
In al deze situaties neemt de (hoogste) leidinggevende de beslissing 34.
2.6

Hoe behandelt de (hoogste) leidinggevende mijn klacht?
Wanneer je je klacht bij de (hoogste) leidinggevende hebt ingediend, zijn er twee manieren,
waarop je klacht kan worden behandeld: informeel of formeel. De (hoogste) leidinggevende
moet zowel mondelinge als schriftelijke klachten zorgvuldig en behoorlijk afhandelen. Wat
dat precies inhoudt, kan van geval tot geval verschillen. Uiteraard wordt de beklaagde over de
klacht geïnformeerd en krijgt hij/zij gelegenheid om zijn/haar zienswijze op de klacht te geven.

2.7

Informele afhandeling door de (hoogste) leidinggevende
Het geven van opheldering of aanbieden van verontschuldigingen door een beklaagde is soms
al een voldoende reactie.
Ook een driegesprek met de klager en beklaagde en een leiding-gevende als gespreksbegeleider, kan mogelijk de situatie verhelderen en een oplossing bieden.
Een andere optie, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een probleem tussen medewerker
en leidinggevende, is de inzet van een deskundige op het gebied van conflicthantering en/of
mediator.
De hier genoemde vormen van afhandeling hebben de voorkeur. Hiermee wordt immers verdere escalatie van de situatie voorkomen. Dat kan bijdragen aan het herstel van de werkrelatie
tussen de betrokkenen.
Wanneer de situatie naar tevredenheid van de klager is opgelost, vervalt de verplichting tot
verdere afhandeling. De hoogste leidinggevende bevestigt dit schriftelijk.

2.8

Formele afhandeling door de (hoogste) leidinggevende
Wanneer de klacht zich niet leent om op informele wijze te worden behandeld, of wanneer de
ongewenste situatie niet naar tevredenheid is opgelost, wordt (alsnog) een onderzoek gestart
in opdracht van de (hoogste) leidinggevende. In geval van een mondelinge klacht wordt de
klager verzocht zijn/haar klacht alsnog op schrift te stellen.
Het onderzoek bestaat uit het verzamelen van informatie, het opvragen van stukken, het
informeren van betrokken partijen en het aanleggen van een dossier.

34

Dienstonderdelen

Het kan zijn dat je, bijvoorbeeld door middel van detachering of een andere plaats van tewerkstelling, bij
een ander organisatieonderdeel werkt of in je werkzaamheden met dat dienstonderdeel contact hebt en
een bejegeningsklacht hebt tegen een medewerker van dat dienstonderdeel. In een dergelijk geval wordt de
klachtbehandeling overgedragen aan de (hoogste) leidinggevende van het ontvangende dienstonderdeel
(door je eigen (hoogste) leidinggevende). Je eigen (hoogste) leidinggevende bewaakt in dat geval dat de
klacht naar behoren wordt behandeld en dat de uitkomst naar jou teruggekoppeld wordt.
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3

Uit welke stappen bestaat de schriftelijke klachtenprocedure?

3.1

Indienen schriftelijke klacht
Je dient een schriftelijke klacht in bij de (hoogste) leidinggevende of de vaste Interne
Klachtenadviescommissie.
[Alternatief (als er geen vaste Interne Klachtenadviescommissie is):
Je dient een schriftelijke klacht in bij de (hoogste) leidinggevende.]
Deze schriftelijke klacht bevat de volgende informatie:
• naam en adres;
• de datum, waarop je de klacht indient;
• een omschrijving van de handeling, de gedraging of het nalaten, waarop de klacht betrekking heeft;
• het tijdstip of de periode, waarin deze heeft of hebben plaatsgevonden;
• de naam van de beklaagde(n);
• een overzicht van de stappen die al zijn ondernomen;
• (eventueel) documenten als bijlage(n).

95

3.2

Ontvangstbevestiging
Je ontvangt een ontvangstbevestiging met een beschrijving van het verloop van de procedure
en de naam van een contactpersoon. Daarbij wordt ook vermeld of de klacht zal worden
behandeld door een klachtbehandelaar, de vaste Interne Klachtenadviescommissie (of een
ad-hoc Interne Klachtenadviescommissie).
Ook de beklaagde wordt geïnformeerd. Het is voor de beklaagde belangrijk te weten dat er
een klacht over hem/haar is ingediend en wat de inhoud van de klacht is. Hij/zij krijgt gelegenheid om zijn/haar schriftelijke zienswijze op de klacht te geven.

3.3

Hoorzitting
Beide partijen worden in de gelegenheid gesteld om in een hoorzitting hun verhaal te
doen. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Als de (hoogste) leidinggevende zich
een duidelijker beeld wil vormen van de situatie waarover wordt geklaagd, heeft hij/zij de
mogelijkheid om getuigen te (laten) horen. Daarvan wordt of worden verslag(en) gemaakt.
Deze worden, tenzij zwaarwichtige redenen dat verhinderen, aan de klager en de beklaagde
ter beschikking gesteld.
De hoorplicht vormt een essentieel onderdeel van de schriftelijke klachtprocedure. Wanneer
de (hoogste) leidinggevende de klacht zelf behandelt, kan hij/zij een ad-hoc-hoorcommissie
instellen, die tot taak heeft om betrokkenen te horen. Deze commissie brengt over haar
bevindingen verslag uit aan de (hoogste) leidinggevende. Als de klacht door een Klachten
adviescommissie wordt behandeld, zal deze ook de hoorzitting houden.
Tijdens de hoorzitting kunnen vragen worden gesteld en kan informatie worden uitgewisseld
en getoetst. De klager en beklaagde worden in de gelegenheid gesteld te reageren op elkaars
standpunten.
Omdat de standpunten onderling sterk kunnen verschillen, is het aan de (hoogste) leidinggevende, de vaste Interne Klachtenadviescommissie (of de ad-hoc Interne Klachtenadviescommissie
of de ad-hoc-hoorcommissie) om te beoordelen of klager en beklaagde in elkaars aanwezigheid
worden gehoord. Aan klager kan de mogelijkheid worden geboden om apart te worden
gehoord. Op basis van het dossier wordt ingeschat op welke wijze het beste kan worden
gehoord.
Zowel de klager als de beklaagde kan zich door een derde laten bijstaan.
Van de hoorzitting wordt een zakelijk verslag gemaakt, dat aan klager en beklaagde ter
kennisgeving wordt toegezonden.

3.4

Dienstonderdelen

Hoe wordt de klacht afgehandeld?
• De bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de conclusies die daar eventueel aan
worden verbonden, worden na de afsluiting van het onderzoek schriftelijk zowel aan de
klager als aan de beklaagde toegezonden.
• Onder de bevindingen wordt verstaan een weergave van de feiten die tijdens het klacht
onderzoek zijn komen vast te staan.
• Als de klacht is behandeld door de vaste Interne Klachtenadviescommissie (of de ad-hoc
Interne Klachtenadviescommissie) adviseert deze tevens de (hoogste) leidinggevende. De
Klachtenadviescommissie zal het advies aan de (hoogste) leidinggevende voegen bij de
schriftelijke onderzoeksbevindingen.
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•

Op grond van de bevindingen uit het onderzoek en het advies zal de (hoogste) leidinggevende zich een oordeel moeten vormen over de gang van zaken, daaraan conclusies
verbinden en door middel van een schriftelijke “kennisgeving” van de afdoening van de
klacht de klacht afhandelen. De (hoogste) leidinggevende dient –indien van toepassing
– te motiveren waar en waarom van het advies van de Klachtenadviescommissie wordt
afgeweken.
Omdat tegen de genoemde kennisgeving niet de gang naar de geschillencommissie open
staat, is daarin opgenomen dat je eventueel bij de Nationale Ombudsman een klacht kunt
indienen en binnen welke termijn dat moet gebeuren.

3.5

Met welke termijnen moet ik rekening houden?
• Binnen zes weken krijgen jij en de beklaagde schriftelijk bericht van de (hoogste) leidinggevende, de kennisgeving, naar aanleiding van het onderzoek en de hoorzitting, en de
conclusies die de (hoogste) leidinggevende daaraan verbindt.
• Bij inschakeling van een vaste Interne Klachtenadviescommissie of een ad-hoc Interne
Klachtenadviescommissie bedraagt de termijn tien weken.
• Deze termijnen zullen in de praktijk niet altijd haalbaar zijn. Vandaar de mogelijkheid de
afhandeling met vier weken te verlengen. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als
er onvoldoende informatie beschikbaar is om de klacht te kunnen afhandelen.
• Partijen worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de termijnoverschrijding.

4

De Interne Klachtenadviescommissie

4.1

Wat is de samenstelling van de Interne Klachtenadviescommissie?
De commissie bestaat uit een vaste voorzitter en minimaal twee leden en wordt ondersteund
door een secretaris. De leden hebben plaatsvervangers.
Bij de samenstelling van de vaste Interne Klachtenadviescommissie neemt de (hoogste)
leidinggevende de volgende criteria in acht:
• voldoende functionele, persoonlijke en/of fysieke afstand tot potentiële klagers en
beklaagden, zodat leden van de commissie objectief en onafhankelijk de klacht, klager en
beklaagde behandelen;
• onafhankelijke taakopvatting;
• zelfstandige oordeelsvorming;
• de leden van de commissie zijn zoveel als mogelijk een afspiegeling van het personeels
bestand van het betrokken dienstonderdeel.
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[Alternatief (als er geen vaste Interne Klachtenadviescommissie is):
De (ad-hoc) Interne Klachtenadviescommissie heeft een voorzitter, een secretaris en minimaal twee leden.
Voor de selectie gelden dezelfde criteria als voor de vaste Interne Klachtenadviescommissie.]

Bijlagen overzicht

4.2

Klachtdossier
Ter bescherming van je privacy worden alle documenten betreffende de klacht in een apart
klachtdossier opgeborgen. Als er bij de behandeling gebruik wordt gemaakt van digitale
uitwisseling, wordt deze adequaat beveiligd. De klachtdossiers van bejegeningsklachten
worden in afzonderlijke fysieke en digitale archieven bewaard. Deze archieven berusten
onder verantwoordelijkheid van de (hoogste) leidinggevende. Bij de dossiervorming en de
archivering, alsmede bij de toegang tot de dossiers en archieven, worden de desbetreffende
wettelijke bepalingen in acht genomen.

4.3

Registratie
De (hoogste) leidinggevende draagt zorg voor de wettelijk verplichte registratie van het aantal
en de aard van de ingediende klachten en de wijze waarop deze informeel of formeel worden
afgedaan.
[Hiervoor zal een landelijk format beschikbaar komen dat zal aansluiten op de registratie van de VP’s].

4.4

Hoe bereik ik de vaste Interne Klachtenadviescommissie van [Naam dienstonderdeel…]?
Het emailadres van de vaste Interne Klachtenadviescommissie is:
[PM].
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5

Toelichting voor de (hoogste) leidinggevende op het Model Interne
Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen binnen het ministerie van
Justitie en Veiligheid

5.1

Bejegeningsklachten op grond van hoofdstuk 9 Algemene Wet Bestuursrecht
Hoofdstuk 9, artikel 3, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) geeft eenieder
het recht om schriftelijk of mondeling een klacht in te dienen over de wijze waarop een
bestuursorgaan of zijn medewerkers zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of
haar heeft gedragen. Het begrip eenieder omvat zowel burgers die een beroep doen op het
bestuursorgaan als medewerkers die bij deze organisatie werkzaam zijn. Hoofdstuk 9 van
de Awb biedt hiermee mede-werkers, de Vertrouwenspersonen (VP’s) die hen adviseren en
de (hoogste) leidinggevende derhalve een concreet handelingsperspectief bij klachten over
ongewenste omgangsvormen.

5.2

De huidige praktijk
Binnen het kader van hoofdstuk 9 Awb is in 2008 een model Klachtenregeling voor het
toenmalige ministerie van Justitie vastgesteld.
Een inventarisatie bij zeven dienstonderdelen levert een divers beeld op voor wat betreft de
vaststelling en publicatie van een eigen klachtenregeling, al dan niet op basis van dit model.
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De meeste van deze dienstonderdelen hebben klachtenregelingen vastgesteld die zich richten
op het behandelen van klachten van burgers. De hoofdpunten daarvan zijn doorgaans op de
website van dit dienstonderdeel gepubliceerd.
De IND en het CJIB hebben daarnaast klachtenregelingen opgesteld, die specifiek zijn gericht
op het behandelen van bejegeningsklachten van medewerkers.
Het is niet bekend in hoeverre er bij de dienstonderdelen gericht met de medewerkers wordt
gecommuniceerd over de mogelijkheid om in het geval van ongewenste omgangsvormen
een bejegeningsklacht bij de (hoogste) leidinggevende in te dienen. Het is evenmin bekend
in hoeverre de VP’s in een dergelijke situatie het indienen van een formele klacht als handelingsperspectief aan de medewerker voorleggen. Voor zover daarover gegevens konden
worden verstrekt, is het aantal bejegeningsklachten van medewerkers bij de zeven genoemde
dienstonderdelen de afgelopen twee jaren beperkt gebleven.
5.3

Bejegeningsklacht als handelingsperspectief
Om een aantal redenen verdient de mogelijkheid tot het indienen van de bejegeningsklacht
een plaats in het handelingsrepertoire van de medewerker en de VP.
Zo kan de mogelijkheid van het indienen van een formele klacht een gezonde druk op betrokkenen leggen om langs informele weg tot een oplossing van het probleem te komen. Zelfs van
het binnen de organisatie expliciet communiceren over de klachtmogelijkheid blijkt bij de IND
al een preventieve werking uit te gaan.
Ook kan deze optie bijvoorbeeld worden ingezet, wanneer er tussen (een) medewerker(s) en
de organisatie geen enkele vorm van vertrouwen meer is.

Een andere reden kan zijn dat de in de Awb genoemde termijn moet worden veilig gesteld. Op
grond van de Awb hoeft de (hoogste) leidinggevende namelijk een klacht die betrekking heeft
op een gedraging die langer dan een jaar geleden heeft plaats gevonden niet te behandelen.
5.4

Een nieuw model voor een Interne Klachtenregeling
De Modelregeling uit 2008 is niet toegesneden op het behandelen van bejegeningsklachten
door de (hoogste) leidinggevende van medewerkers over collega’s en leidinggevenden en
heeft daarmee voor die categorie klachten onvoldoende toegevoegde waarde. Daarom is een
nieuw model voor interne klachtenregelingen binnen JenV opgesteld.
Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de regeling die de IND in augustus 2015 heeft
vastgesteld. Deze regeling neemt de informatiebehoefte van de medewerker als vertrekpunt,
maar geeft ook de (hoogste) leidinggevende informatie over de inrichting van het proces.
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Het nieuwe model kan inhoudelijk als volgt worden toegelicht:
• evenals het model uit 2008 is het model 2017 opgesteld binnen het kader van hoofdstuk 9
van de Algemene wet bestuursrecht en vormt dit daarvan een uitwerking;
• het model schetst voor zowel de (hoogste) leidinggevende als de medewerkers een helder
beeld van het proces dat volgt op het indienen van een bejegeningsklacht;
• het model is op een voor de medewerkers toegankelijke wijze geredigeerd;
• de (hoogste) leidinggevende kan voor de klachtbehandeling een keuze maken uit het zelf
behandelen van de klacht of het opdragen van de klachtbehandeling aan een klachtbehandelaar, een vaste Interne Klachtenadviescommissie of een ad-hoc Interne Klachtenadviescommissie; [Deze laatste optie is in het model cursief als alternatief opgenomen];
• uit een oogpunt van continuïteit en kwaliteit verdient het instellen van een vaste Interne
Klachtenadviescommissie de voorkeur;
• wanneer één van de leden van de Klachtenadviescommissie(s) op voordracht van de
medezeggenschap wordt benoemd, zal dat het draagvlak en de legitimiteit van hun
werkzaamheden versterken.
• voor het samenstellen van een ad-hoc Interne Klachtenadviescommissie zou eventueel
een beroep kunnen worden gedaan op een nog te vormen landelijk netwerk van voor
zitters en leden;
• de informele afdoening heeft tijdens de klachtprocedure een duidelijke plaats, waarbij
wordt onderstreept dat deze de voorkeur verdient;
• de mogelijkheid van het horen van getuigen is onderdeel van het model;
• het model bevat een aantal zorgvuldigheidsbepalingen (ontvangstbevestigingen e.d.).
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5.5

Gevolgen voor de (hoogste) leidinggevende
Voor de (hoogste) leidinggevende vloeien uit dit model de volgende consequenties voort:
• het eventueel instellen van een vaste Interne Klachtenadviescommissie;
• het op ruime schaal communiceren over de klachtenregeling binnen het desbetreffende
dienstonderdeel;
• het treffen van een regeling voor de dossiervorming en de archivering;
• het organiseren van een adequate registratie van de indiening en afhandeling van bejegeningsklachten.
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Inleiding
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) wil een open en transparante organisatie zijn:
een betrouwbare partner voor burger, bedrijf, bestuur en media, die resultaat levert in een
veranderende samenleving. Om dit te bereiken is in 2016 het meerjarige Programma JenV
Verandert van start gegaan.
Als JenV die geloofwaardige en betrouwbare partner wil zijn, dan moeten zijn medewerkers
handelen vanuit de beginselen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, betrouwbaarheid,
zorgvuldigheid en eigen verantwoordelijkheid. Anders gezegd: zij moeten hun taken integer
uitvoeren.
JenV Verandert plaatst de zorg voor de integriteit in het bredere kader van zijn verander
opdracht. JenV wil investeren in mensen en gedrag, zodat de bij de organisatieonderdelen
werkzame professionals ruimte kunnen nemen en worden aangesproken op resultaat.
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Ook de positionering van de VP binnen het organisatieonderdeel of de organisatie-eenheid
is van cruciaal belang voor het effectief vervullen van diens rol. De (hoogste) leidinggevende
moet zich bewust zijn van de toegevoegde waarde van de functie van de VP voor de integriteitszorg en voor de kwaliteit van de organisatie en dat in woord en gedrag uitdragen.

13

De Vertrouwenspersoon en de Centrale
Coördinator Integriteit

108

Deze leidraad is van toepassing op organisatieonderdelen van het ministerie van Justitie en
Veiligheid. De Leidraad geldt niet voor de Raad voor de Rechtspraak en de Nationale Politie.
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Een veilig werkklimaat is een belangrijke voorwaarde voor een integere taakuitvoering. Alleen
in een veilige werkomgeving is er voor medewerkers ruimte om over gedragingen te spreken
die niet passen bij de waarden en normen die aan de basis van die taakuitvoering liggen.
De Vertrouwenspersoon (VP) vormt een belangrijke schakel in de integriteitszorg. Er zullen
zich altijd situaties kunnen voordoen, waarin medewerkers een drempel ervaren om naar
hun leidinggevende te stappen. Met het aanwijzen van een VP wordt medewerkers dan de
gelegenheid geboden om morele of integriteitsvraag-stukken, (vermoedens van) integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen, waaronder ook seksuele intimidatie, aan
de orde te stellen, hulp te krijgen bij mogelijke vervolgstappen en een formele (desgewenst
vertrouwelijke) melding te doen.
Gezien hun opdracht vereist de rol van VP een professionele invulling. Het is niet een taak die
de VP er ”even” bij doet. Opleiding en ontwikkeling moeten de VP een solide basis geven om
zijn/haar taak adequaat uit te voeren.

De leidraad richt zich zowel op de (hoogste) leidinggevende als op de VP’s. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen kaders en handreikingen. Onder leidinggevende wordt overeenkomstig paragraaf 1.3 van de CAO Rijk verstaan: de persoon die volgens de afspraken binnen
uw organisatie rechtens bevoegd is om afspraken met een medewerker te maken, beslissingen te nemen en andere handelingen te verrichten waarvan in de CAO Rijk is beschreven dat
een leidinggevende dat kan doen.
Waar in deze leidraad wordt gesproken over leidinggevende wordt dus bedoeld de persoon
die volgens de afspraken binnen JenV rechtens bevoegd is om afspraken met u te maken,
beslissingen te nemen en andere handelingen te verrichten.
De kaders betreffen:
• een verwijzing naar relevante wet- en regelgeving waaraan zowel de (hoogste) leidinggevende als de VP’s zich moeten houden: hun aanwijzing, het vertrouwelijke karakter van
hun werk en de rechtsbescherming die daaraan is verbonden;
• vereisten die moeten worden gesteld aan de (hoogste) leidinggevende en de VP’s om de
VP’s daadwerkelijk de genoemde schakelfunctie in de integriteitszorg te laten vervullen: de
rol van de (hoogste) leidinggevende, het functieprofiel waaraan de VP’s moeten voldoen
en de faciliteiten waarover zij moeten beschikken om hun taken adequaat uit te voeren.
Ten slotte bevat de leidraad een groot aantal handreikingen aan de (hoogste) leidinggevende
en de VP’s. Daarbij gaat het onder meer om het aantal en de organisatie van de VP’s bij de
organisatieonderdelen, de wijze waarop zij hun rol (kunnen) vervullen, de mogelijke aanpak
van de werving en selectie van VP’s en de communicatie over hun functie binnen het desbetreffende organisatieonderdeel.
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In ieder hoofdstuk van deze leidraad is expliciet gemaakt of de kaders en de handreikingen
zich richten op de (hoogste) leidinggevende of op de VP’s.
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Wettelijke kaders voor de aanwijzing van Vertrouwenspersonen Integriteit (VPI)
en Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen (VPOO)
Vanwege het verschil in wettelijke grondslag wordt in dit hoofdstuk een onderscheid
gemaakt tussen de Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) en de Vertrouwenspersoon
Ongewenste Omgangsvormen (VPOO). In de hoofstukken 5 en 7 wordt nader ingegaan op
dit verschil in taken en rollen van de Vertrouwenspersoon (VP).

Kaders hoogste leidinggevende dienstonderdeel
Vertrouwenspersonen integriteit (VPI)
• De artikelen 4 en 5 van de Ambtenarenwet 2017 verplichten de (hoogste) leidinggevende
om zich als goed werkgever te gedragen en leggen onder meer de verplichting op om een
integriteitsbeleid te voeren en bevatten een beschermingsbepaling voor medewerkers
die een misstand melden. Artikel 6, lid 1 van de Ambtenarenwet 2017 verplicht de medewerker zich als een goed ambtenaar te gedragen.
• Hoofdstuk 13 van de CAO Rijk regelt de aanwijzing van de VPI door de (hoogste) leidinggevende. Op grond van deze regeling heeft de VPI in ieder geval tot taak de medewerker
te adviseren over het omgaan met een vermoeden van een misstand en – indien de
medewerker besluit over te gaan tot daadwerkelijke melding van een vermoeden van een
misstand – de hoogste leidinggevende te informeren over deze melding.
• Op grond van Hoofdstuk 13 en bijlage 12 van de CAO Rijk moet bij het behandelen van
meldingen van misstanden de daarin beschreven procedure worden gevolgd. Meldingen
kunnen worden gedaan bij de direct leidinggevende, bij een hogere leidinggevende, bij
een daartoe ingerichte voorziening of bij een Vertrouwenspersoon Integriteit.
• Een vergelijkbare procedure als hiervoor bedoeld geldt – op grond van de Model Hand
reiking Melding Integriteitsschendingen en misstanden binnen het ministerie van Justitie
en Veiligheid – voor “gewone” integriteitsschendingen (niet zijnde misstanden). Ook bij
deze meldingen vervult de VPI zowel een adviserende rol als een meldfunctie.
• Ten slotte bevatten artikel 5, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 en hoofdstuk 13 van de
CAO Rijk bepalingen over bescherming tegen benadeling van de medewerker die te goeder
trouw en op de juiste wijze een melding van een vermoeden van een misstand heeft
gedaan. Deze is in hoofdstuk 4 nader toegelicht.
Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen (VPOO)
• Artikel 3, tweede lid van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever, binnen
het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid te voeren gericht op voorkoming
en, indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Daaronder
worden in de wet verstaan: de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van
seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die
stress teweeg brengen. De aanwijzing van VPOO’s vormt een onderdeel van dit beleid.
• Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft een ieder het recht om een
klacht in te dienen over de wijze, waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hem of een ander heeft gedragen. Dit hoofdstuk regelt de procedure
die bij het behandelen van een dergelijke klacht moet worden gevolgd. Soms stelt de
(hoogste) leidinggevende op basis van hoofdstuk 9 van de Awb een klachtenregeling vast
en eventueel een (al dan niet ad-hoc) klachtencommissie in. In de praktijk maken vooral
burgers gebruik van de mogelijkheid van de Awb om een klacht tegen het bestuursorgaan
in te dienen. Niettemin zijn er op beperkte schaal ook medewerkers die op deze basis
een klacht bij de (hoogste) leidinggevende / bestuursorgaan indienen over een gedraging
van een collega of leidinggevende. Op het indienen van dergelijke klachten is het Model
Interne Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen binnen het ministerie van Justitie
en Veiligheid van toepassing.
• Binnen JenV zijn er geen afzonderlijke Vertrouwenspersonen Seksuele Intimidatie (meer)
aangewezen. Er is wel een Klachtencommissie Seksuele Intimidatie.
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Omschrijving integriteitsschendingen, misstanden en ongewenste
omgangsvormen
Voor een (eerste) beoordeling van meldingen van (mogelijke) integriteits- schendingen en
ongewenste omgangsvormen gelden voor de Vertrouwenspersonen en de (hoogste) leidinggevende de volgende omschrijvingen:
• het kader wordt gevormd door artikel 6, lid 1, Ambtenarenwet 2017, waarin staat vermeld
dat een medewerker verplicht is om zich als een goed ambtenaar te gedragen en artikel
7:611 BW dat bepaalt dat een werknemer verplicht is zich als een goed werknemer te
gedragen.
• een integriteitsschending is binnen JenV gedefinieerd als een handeling of het nalaten
daarvan – binnen of buiten diensttijd – waarbij in strijd is gehandeld met de wet, de CAO
Rijk, het personeelsreglement JenV, beleidsvoorschriften, circulaires, gedragsrichtlijnen of
met de plichten en verantwoordelijkheden van goed ambtenaarschap dan wel, afhankelijk
van de feiten en omstandigheden, een gedraging die een strafbaar feit oplevert;
• voor alle JenV medewerkers geldt dat zij verplicht zijn zich te gedragen, zoals een goed
ambtenaar betaamt. Het is niet uitputtend te omschrijven in welke gevallen er wel en in
welke gevallen er niet is gehandeld volgens goed ambtenaarschap;
• voorts biedt de Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) houvast aan medewerkers, VP’s en de
(hoogste) leidinggevende. De GIR bevat een nadere invulling van het hiervoor vermelde
kader voor integer handelen. De GIR geldt voor alle organisatieonderdelen van het
ministerie van Justitie en Veiligheid, met dien verstande at enkele organisatieonderdelen
aanvullende bepalingen hebben vastgesteld;
• de Wet Huis voor klokkenluiders 35 heeft betrekking op “misstanden”, dat wil zeggen
een zwaardere categorie van integriteitsschendingen, in de sfeer van ‘wantoestand’ of
‘maatschappelijk onrecht’. Volgens deze wet is er sprake van een missstand, wanneer het
maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift,
een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een
gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de
openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen
of nalaten;
• onder ongewenste omgangsvormen worden verstaan seksuele intimidatie, agressie en
geweld, discriminatie, pesten en intimidatie.

4

Rechtsbescherming
Kaders hoogste leidinggevende dienstonderdeel
De (gewezen) VPI geniet, waar het de misstanden betreft, een bijzondere vorm van rechtsbescherming. Er mogen vanwege de uitvoering van zijn 36 taken geen besluiten met nadelige
gevolgen voor zijn rechtspositie worden genomen. Ook mag hij daarvan niet op een andere
wijze bij de uitoefening van zijn functie nadelige gevolgen ondervinden.
De melder die zich tot een VPI heeft gewend met een vraag of een melding, mag evenmin in
zijn positie worden benadeeld als gevolg van deze vraag of melding, voor zover hij te goeder
trouw en naar behoren handelt.
Deze rechtsbescherming is gebaseerd op de artikel 5, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 en
hoofdstuk 13 van de CAO Rijk.
Deze bepalingen:
• bevatten een specifieke bescherming tegen benadeling in de rechtspositie van de VPI en
de melder;
• omvatten een algemene zorgplicht voor de (hoogste) leidinggevende om te voorkomen
dat VPI en melder anderszins nadelige gevolgen bij de uitoefening van hun functie ondervinden;
• strekt zich ook uit tot degenen die anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst
arbeid verrichten voor een ambtelijke organisatie;
• biedt de melder, de Vertrouwenspersoon Integriteit of de gewezen Vertrouwenspersoon
Integriteit, die bezwaar maakt tegen een gestelde benadeling de mogelijkheid om, onder
bepaalde voorwaarden, aanspraak te maken op een tegemoetkoming in de kosten van de
procedure.

Dienstonderdelen

35
36

Wet Huis voor klokkenluiders, Staatsblad 147.
Waar “zijn ” in de tekst wordt gebruikt, wordt ook “haar ” gelezen. Waar “hij” in de tekst wordt gebruikt,
wordt ook “zij” gelezen.
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De Ambtenarenwet 2017 en hoofdstuk 13 van de CAO Rijk beperken zich tot misstanden in de
zin van de Wet Huis voor klokkenluiders en daarmee tot melders van deze misstanden en tot
de VPI’s.
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Om ook te kunnen voorzien in rechtsbescherming met betrekking tot meldingen die buiten
de scope van de Wet Huis voor klokkenluiders vallen, is in de Handreiking Melding Integriteits-schendingen en misstanden binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid bepaald dat
iedere medewerker van JenV die te goeder trouw en naar behoren een bij hem/haar levend
vermoeden van schending meldt bescherming geniet, naar analogie van artikel 5, lid 2 van de
Ambtenarenwet 2017. De (hoogste) leidinggevende draagt er om die reden zorg voor dat een
melder als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van
een integriteitsschending in zijn rechtspositie en/of bij de uitoefening van zijn functie geen
nadelige gevolgen ondervindt tijdens en na de behandeling van de melding. Dit geldt evenzeer
ten aanzien van de (gewezen) VP vanwege zijn betrokkenheid bij de melding.

116

Taken Vertrouwenspersonen
Handreiking hoogste leidinggevende dienstonderdeel
Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, moet binnen de opdracht van de Vertrouwenspersoon (VP) een
onderscheid worden gemaakt tussen twee rollen: de Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)
en de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO). Deze rollen hebben een
verschillende wettelijke basis, respectievelijk de Wet Huis voor klokkenluiders en de Arbowet.
Voor het combineren van de taken op het gebied van zowel integriteit als ongewenste
omgangsvormen pleiten de volgende overwegingen:
• de grens tussen integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen is soms moeilijk
te trekken;
• de medewerker hoeft niet zelf een keuze te maken onder welke categorie zijn klacht/melding valt en daarmee samenhangend of hij zich tot een VPI of VPOO moet wenden;
• achter een ogenschijnlijk “zachte” melding van een ongewenste omgangsvorm kan een
grove integriteitsschending schuil gaan;
• de VP zal over beide rollen die hij in het contact met de medewerker kan vervullen,
duidelijkheid geven.
Argumenten voor een scheiding van de taken in de aanwijzing van een afzonderlijke VPI
respectievelijk een VPOO zijn:
• de rollen worden binnen een verschillend wettelijk regiem vervuld;
• de melder heeft doorgaans een verschillende positie: bij (vermoedelijke) misstanden of
integriteitsschendingen is hij vaak de waarnemer of getuige, bij ongewenste omgangsvormen is hij meestal het slachtoffer;
• bij integriteitsschendingen ligt het vervolgtraject na een (formele) melding vast; bij
ongewenste omgangsvormen ligt de regie grotendeels bij de melder zelf;
• de rollen vragen verschillende profielen die lang niet altijd in één persoon te combineren
zijn.
Wanneer de organisatie kiest voor een scheiding van de taken van de VPI en VPOO zal de
afstemming zodanig gewaarborgd moeten zijn dat de medewerker in het vroegst mogelijke
stadium te woord wordt gestaan door de Vertrouwenspersoon op wiens terrein zijn melding
of hulpvraag ligt.
Omwille van de transparantie worden in dit hoofdstuk de taken van de VPI en VPOO
afzonderlijk vermeld.
De VPI heeft in ieder geval de volgende taken:
• het adviseren en ondersteunen van medewerkers over het omgaan met een vermoeden
van een misstand of integriteitsschending;
• het (desgewenst vertrouwelijk) informeren van de hoogste leidinggevende over een
melding.
Daarnaast is de VPI vaak in algemene zin klankbord en eerste aanspreekpunt voor mede
werkers met vragen op integriteitsgebied.

Dienstonderdelen

N.B.
Misstanden en integriteitsschendingen worden hier in één volzin genoemd. In de praktijk
zal lang niet altijd duidelijk zijn of het gaat om een misstand in de zin van de Wet Huis voor
klokkenluiders of om een andere integriteitsschending, op basis van de definitie in hoofdstuk
3, eerste bullet. Wel wordt het – zie de Handreiking Melding Integriteitsschendingen en
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misstanden binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid– binnen JenV belangrijk geacht dat
ook meldingen van de hier bedoelde andere integriteitsschendingen, waarvoor de procedure
van de Hoofdstuk 13 en bijlage 12 van de CAO Rijk strikt formeel niet is bedoeld, bespreekbaar moeten zijn en dat de organisatie daarop serieus en adequaat moet reageren. Binnen de
opdracht van de VPI’s bij JenV wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen meldingen
van misstanden en van andere integriteitsschendingen.
De VPOO heeft de volgende taken:
• het adviseren van medewerkers die een ongewenste omgangsvorm hebben ervaren;
• het zo nodig doorverwijzen van de medewerker naar een andere functionaris of instantie.

6

Aantal Vertrouwenspersonen per (organisatie)onderdeel en de organisatie
daarvan
Handreiking hoogste leidinggevende dienstonderdeel
Toegankelijkheid en herkenbaarheid zijn essentiële voorwaarden voor het goed kunnen
functioneren van het stelsel van Vertrouwenspersonen. Bij het aanwijzen van Vertrouwenspersonen wordt daarom zoveel mogelijk rekening gehouden met de samenstelling van het
personeelsbestand van de organisatie, zoals geslacht, leeftijd of afkomst.
Organisatieonderdelen hebben in beginsel ten minste twee Vertrouwens-personen, bij
voorkeur een mannelijke en een vrouwelijke VP, die elkaar kunnen vervangen en inhoudelijk
kunnen ondersteunen.
In bepaalde gevallen zullen medewerkers van een klein organisatieonderdeel een mogelijkheid moeten hebben om, bij wijze van vangnet, zich tot een VP van een ander organisatieonderdeel te wenden.
Zeer kleine organisatieonderdelen kunnen desgewenst met een groot organisatieonderdeel afspreken dat hun medewerkers structureel terecht kunnen bij de VP van dat grotere
organisatieonderdeel.
De volgende factoren zijn van belang voor het eventueel aanstellen van meer dan twee VP’s:
• de omvang van de organisatie;
• de aard en de omvang van de integriteitsrisico’s die zich in het organisatieonderdeel
kunnen voordoen;
• het bestaan van organisatie-eenheden of locaties binnen het organisatieonderdeel en de
afstand daarvan tot het hoofdkantoor.
Het aantal Vertrouwenspersonen per organisatieonderdeel en/of organisatie-eenheid zal, als
daartoe aanleiding is, onderwerp van overleg zijn tussen hoogste leidinggevende in zijn rol
van bestuurder en de medezeggenschap.
Eén van de Vertrouwenspersonen van het bestuursdepartement van JenV heeft de positie van
primus inter pares.
Deze landelijke Vertrouwenspersoon:
• organiseert en onderhoudt het JenV brede netwerk van VP ‘s;
• kan als sparringpartner voor de overige binnen JenV werkzame VP’s fungeren;
• is achtervang voor melders die niet binnen het domein van het bestuurs-departement
werkzaam zijn en die om uitlegbare redenen niet bij de VP van hun eigen organisatie
onderdeel of een daartoe ingerichte voorziening terecht kunnen.
De organisatieonderdelen zelf wordt aanbevolen om op de volgende onderdelen te voorzien
in coördinatie door het aanwijzen van een Centraal of Coördinerend Vertrouwenspersoon:
• een adequaat wervings- en selectieproces;
• het (eventueel) uitvoeren van capaciteitsmanagement bij tijdelijke uitval van VP’s;
• het organiseren van opleidingen en intervisiebijeenkomsten;
• het organiseren van netwerkbijeenkomsten;
• het bijdragen aan het vervaardigen van rapportages over de activiteiten van de VP’s op
organisatieniveau.

Dienstonderdelen
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De rol van de Vertrouwenspersoon
Het is vooral hier van belang om een onderscheid te maken tussen situaties, waarin de VP
de rol van VPI of die van VPOO vervult. In beide rollen zal de VP de medewerker echter een
concreet handelingsperspectief moeten bieden.
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Kader Vertrouwenspersonen
Vertrouwelijkheid
In het werk van de Vertrouwenspersoon staat de vertrouwelijkheid voorop. De Wet Huis voor
klokkenluiders en Hoofdstuk 13 en bijlage 12 van de CAO Rijk waarborgen dat, uitzonderlijke
situaties daargelaten.
Van een uitzondering is in ieder geval sprake, wanneer de melding een vermoeden van een
zeer ernstig strafbaar feit of een ambtsmisdrijf als bedoeld in respectievelijk de artikelen 160
en 162 van het Wetboek van Strafvordering betreft. Vanwege de aangifteverplichting kan in
dat geval de anonimiteit van de melder wettelijk niet worden gegarandeerd.
Er kunnen zich in uitzonderlijke gevallen ook andere situaties voordoen, waarin een VP voor
het dilemma komt te staan of hij de vertrouwelijkheid moet doorbreken. Denkbaar is dat de
VP op basis van dwingende morele overwegingen – bijvoorbeeld wanneer er levens in het
geding zijn – zich genoodzaakt voelt de gegeven informatie met anderen te delen en daarmee
de vertrouwelijkheid te doorbreken. Een goed voorbeeld is het geval van een ambtenaar met
een alcoholverslaving in de functie van chauffeur van personen.
De VP moet de melder er bij de aanvang van het eerste gesprek van op de hoogte brengen
dat de vertrouwelijkheid in dit soort bijzondere omstandigheden kan worden doorbroken.
Wanneer zich die uitzonderlijke situatie voordoet, informeert de VP de melder hier zo spoedig
mogelijk over.
Soms zal de VP de melding met een collega-VP of in het kader van intervisie willen bespreken.
Mits de casus wordt geanonimiseerd, is hiervoor ruimte.

In zijn rol van VPI kan de VP, na een analyse van de melding, tot de conclusie komen dat er
mogelijk sprake is van een misstand of van een andere integriteitsschending. In dat geval
ondersteunt hij de medewerker bij het maken van de keuze om deze zelf bij zijn leidinggevende aan te kaarten of de VP te vragen de kwestie aan de (hoogste) leidinggevende te
melden. Het zelf doen van een melding kan voor hem soms een moeilijke stap zijn. Het advies
van de VPI kan dan een steun in de rug vormen.
Ook wanneer de medewerker een door hem ervaren ongewenste omgangsvorm voorlegt aan
de VP, in diens rol van VPOO, moet dat leiden tot de keuze voor een concreet handelingsperspectief. Dit kan bestaan uit het ondersteunen bij het bespreekbaar maken van de kwestie
bij de leidinggevende, een verzoek aan de leidinggevende om een interventie te plegen of
het advies om een klacht op grond van hoofdstuk 9 Awb in te dienen. Zo mogelijk heeft ook
hier een informele afdoening de voorkeur. In voorkomende gevallen kan de medewerker of
de VP het probleem ook als een integriteitsschending aan zijn leidinggevende of de (hoogste)
leidinggevende voorleggen.
De VP onderneemt geen stappen zonder nadrukkelijke toestemming van de medewerker. De
medewerker beslist zelf, geadviseerd door de VP, welke vervolgstappen hij naar aanleiding van
de melding zet.
De grenzen van de rol van de Vertrouwenspersoon
Bij de invulling van zijn rol zal de VP zijn grenzen goed moeten bewaken en die ook aan de
medewerker kenbaar moeten maken.
Behalve meldingen van misstanden die onder de werkingssfeer van de Wet Huis voor
klokkenluiders (kunnen) vallen, andere (vermoedelijke) integriteitsschendingen of klachten
over ongewenste omgangsvormen, kunnen aan de VP ook kwesties worden voorgelegd die
eigenlijk niet tot zijn taak behoren.

Dienstonderdelen
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Voorbeelden daarvan zijn arbeidsconflicten. Natuurlijk kan een VP ook in dergelijke kwesties
fungeren als luisterend oor en klankbord. Hij zal zich echter in principe moeten beperken tot
het doorverwijzen van de melder naar de daarvoor bestemde functionarissen elders binnen of
buiten de organisatie en/of de hiervoor geldende afzonderlijke rechtsgang.
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Een uitzondering vormen situaties, waarin bij de behandeling van een personele aangelegenheid sprake (b)lijkt te zijn van een ongewenste omgangsvorm, zoals intimidatie.
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De hoogste leidinggevende fungeert hiermee daadwerkelijk als “sponsor” van de VP binnen
de organisatie. Dit betekent dat de hoogste leidinggevende:
• zichtbaar is bij de aanwijzing van de VP en op andere momenten die er toe doen;
• een goede relatie met de VP heeft;
• de VP “in positie brengt”.
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Tegelijkertijd vormt de VP op deze manier “de ogen en oren” van de organisatie, waar het gaat
om integriteit en integriteitsbeleving.
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Bij meldingen van ongewenste omgangsvormen komt het soms voor dat de VP een beeld van
de problematiek wil krijgen door middel van een gesprek met de medewerker, diens collega
en/of de leidinggevende. Dat beeld is dan nodig om de medewerker het handelingsperspectief
te kunnen aanreiken. De medewerker zal daarvoor uitdrukkelijk toestemming moeten geven.
Dit zijn bij uitstek situaties, waarin de VP de grenzen van zijn rol zorgvuldig moet bewaken.
Hij zal goed moeten afwegen of hij voldoende toegerust is om in het gesprek de in dergelijke
situaties vereiste neutrale rol te vervullen.

116

Onafhankelijkheid en verantwoording
Kader hoogste leidinggevende dienstonderdeel
Minimaal twee keer per jaar voert de hoogste leidinggevende van het organisatieonderdeel
een periodiek overleg met de door hem aangewezen Vertrouwenspersoon. Dit is van belang,
omdat:
• daarmee naar de medewerkers het signaal wordt uitgezonden dat de hoogste leidinggevende de rol van de VP serieus neemt;
• hierin kennis, ervaringen en beelden kunnen worden uitgewisseld die:
- kunnen worden gebruikt voor het aanvullen of aanpassen van het integriteitsbeleid
en/of de instrumenten;
- inzicht kunnen verschaffen in de werking van de instrumenten;
• de VP kan aangeven wat hij nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen uitvoeren,
waaronder opleiding en coaching.

Kaders Vertrouwenspersoon
Om zijn onafhankelijke positie te borgen, brengt de VP over de uitvoering van zijn activiteiten
rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende die hem heeft aangewezen. Hierbij
houdt hij rekening met de belangen van de melders, hun vertrouwensrelatie en het algemeen
belang van de organisatie. De VP informeert de hoogste leidinggevende door middel van
periodieke en niet tot de betrokken personen te herleiden rapportages over de aard en
omvang van zijn werkzaamheden.
In zijn jaarverslag kan de VP desgewenst gebruik maken van het voorbeeld-Jaarverslag
Vertrouwenspersonen Integriteit van het BIOS / CAOP (zie bijlage A) of van een binnen het
organisatieonderdeel vast te stellen format. De registratie door de VP’s van gesprekken die
tot een melding leiden, moet in ieder geval aansluiten bij de begrippen en definities, zoals
die worden gebruikt in het modelregistratieformulier voor integriteitsschendingen van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze vormen een onderdeel van
het genoemde voorbeeld-Jaarverslag. Sinds 2018 zijn er nieuwe definities en registratie
voorschriften van kracht.

Dienstonderdelen
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Functieprofiel
Kader hoogste leidinggevende dienstonderdeel
De hoogste leidinggevende zorgt er voor dat de Vertrouwenspersonen aan een stevig functieprofiel voldoen. Voor hen zijn de volgende kwaliteiten van belang:
• affiniteit met het onderwerp;
• minimaal HBO denkniveau;
• goede communicatieve vaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk:
- vaardig in gespreksvoering o.a. vragen kunnen en durven stellen;
- geduld en het vermogen tot luisteren;
- afstand kunnen houden tot de casuïstiek;
• vertrouwelijk om kunnen gaan met verkregen informatie;
• kennis van de interne organisatiestructuur, interne doorverwijsmogelijkheden en
bestaande klachtenprocedures;
• kennis van externe doorverwijsmogelijkheden;
• kennis van en begrip hebben voor mensen met diverse culturele achtergronden;
• empathisch vermogen / sensitiviteit;
• toegankelijk voor iedereen binnen de organisatie (laagdrempeligheid);
• met weerstand kunnen omgaan;
• levenservaring;
• integriteit en betrouwbaarheid;
• een evenwichtige persoonlijkheid;
• inzicht in eigen handelen (vermogen tot introspectie).
Voor de DJI geldt tenminste een MBO denkniveau. Gezien de personeelsopbouw van de
justitiële instellingen zal het vaak namelijk niet mogelijk zijn om VP’s met een HBO denk
niveau aan te wijzen. Wel zullen de betrokken VP’s zoveel mogelijk moeten voldoen aan de
genoemde, meest persoonlijke, kwaliteiten. Ook het volgen van trainingen en opleidingen kan
sterk bijdragen aan hun ontwikkeling in de rol van VP.
Voor de landelijk VP geldt dat hij ook over de kwaliteiten plannen, organiseren en netwerken
beschikt.
In dit profiel is geen onderscheid aangebracht tussen de kwaliteiten waarover een VPI
respectievelijk een VPOO moet beschikken.

10

Werving, selectie en aanwijzing
Handreiking hoogste leidinggevende dienstonderdeel
Bij het werven en selecteren van een Vertrouwenspersoon heeft de hoogste leidinggevende
van het dienstonderdeel oog voor het benodigde gezag en draagvlak van de VP binnen zijn
organisatie en de vraag of de medewerkers voor deze rol voldoende vertrouwen in hem
hebben.
Betrokkenheid van medezeggenschap bij de selectie kan dit bevorderen. Gezag, draagvlak
en vertrouwen kunnen, evenals laagdrempeligheid, mede van invloed zijn op het aantal
meldingen dat bij hem terecht komt en de bijdrage die hij kan leveren aan de bevordering van
de integriteit van de organisatie.
Omdat de VP binnen zijn eigen functie voldoende tijd beschikbaar moet hebben om deze taak
te kunnen uitvoeren, overlegt de medewerker met zijn manager over zijn belangstelling.
Medewerkers die een functie met een beroepsgeheim vervullen, zoals psychologen,
bedrijfsmaatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers komen niet in aanmerking voor een
aanwijzing tot VP. Het aanwijzen van leidinggevenden of hun directe ondersteuning tot VP is
evenmin wenselijk.

Dienstonderdelen

De hoogste leidinggevende kan de werving en selectie als volgt vormgeven:
• de belangstellingsregistratie wordt uitgezet onder alle medewerkers van het desbetreffende JenV-organisatieonderdeel of -eenheid. De reacties worden bij de DP&O of de
P&O-afdeling van het desbetreffende organisatieonderdeel verzameld, waar – indien
noodzakelijk – een voorselectie wordt gemaakt;
• vervolgens vindt een selectie plaats, waarin in ieder geval een vertegenwoordiger van
de hoogste leidinggevende, een vertegenwoordiger van de medezeggenschap en de
integriteitscoördinator van het desbetreffende organisatieonderdeel worden betrokken;
• na deze selectie krijgt de overgebleven kandidaat een gesprek met een externe deskundige;
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na gebleken geschiktheid op basis van deze twee gesprekken, wordt de kandidaat aan de
hoogste leidinggevende voorgedragen;
desgewenst voert de hoogste leidinggevende zelf nog een eindgesprek met de kandidaat.

116

De hoogste leidinggevende wijst de VP ’s in beginsel voor een periode van drie of maximaal
vier jaar aan door middel van een aanwijzingsbesluit. Na het verstrijken van de aanwijzingsperiode kan de aanwijzing, na een voortgangsgesprek met de hoogste leidinggevende, steeds
met één jaar worden verlengd. Hierbij wordt een standaard- aanwijzingsbesluit gehanteerd
met daarin de juridische grondslag voor de aanwijzing, de aanwijzingsduur en de plaats van
aanwijzing. In een begeleidende brief van de hoogste leidinggevende worden de rechten en
verplichtingen van de VP vastgelegd. De aanwijzing wordt vastgelegd in P-Direkt.

11

Communicatie
Handreiking hoogste leidinggevende dienstonderdeel
De hoogste leidinggevende zorgt er voor dat het bestaan van de Vertrouwenspersoon actief
en bij herhaling naar de medewerkers wordt uitgedragen, bijvoorbeeld via het Rijksportaal en
andere vormen van schriftelijke communicatie. Ook de eed en belofte-bijeenkomsten en/of
de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers vormen goede gelegenheden om de
VP’s te presenteren.
Handreiking Vertrouwenspersoon
De Vertrouwenspersoon zelf neemt een actieve houding aan en organiseert en onderhoudt
een goed netwerk binnen de organisatie. Zo geeft hij regelmatig uitleg over zijn activiteiten
in afdelings- en teamoverleggen. Ook onderhoudt hij, met name in zijn rol van Vertrouwens-persoon Ongewenste Omgangsvormen, regelmatig contact met functionarissen die
eveneens een signalerende functie hebben binnen de organisatie, zoals het bedrijfsmaatschappelijk werk, de afdeling P&O en de medezeggenschap. Kennismakingsgesprekken
kunnen de basis leggen voor een goede werkrelatie met leidinggevenden.

12

Faciliteiten
Kaders hoogste leidinggevende dienstonderdeel
De hoogste leidinggevende zorgt er voor dat Vertrouwenspersonen binnen hun primaire
functie voldoende tijd en voorzieningen krijgen voor het uitvoeren van hun taken, zoals het
voeren van gesprekken en overleggen en het adviseren aan medewerkers, leidinggevenden en
instanties, het maken van gespreksverslagen en het bijwonen van studiedagen.
Een gesprek met een melder kan veel tijd kosten, omdat dit vaak emotioneel beladen is.
Tegelijkertijd moet de VP tijdens dat gesprek de aangedragen feiten en omstandigheden
helder krijgen, zodat hij zijn advies daarop kan afstemmen. Het tijdsbeslag van een gesprek en
het vervolg daarop kan (tijdelijk) gevolgen hebben voor de wijze, waarop hij zijn hoofdfunctie
kan uitoefenen. De organisatie dient hiermee rekening te houden.
De taak die een medewerker als VP erbij krijgt, is niet eenvoudig. Het borgen van de kwaliteit
van een VP, zodat hij een melder op een professionele wijze kan adviseren en begeleiden,
is noodzakelijk. De hoogste leidinggevende geeft de VP de gelegenheid om een basisopleiding te volgen, om jaarlijks minimaal één keer deel te nemen aan een opfriscursus of
een terugkomdag en om deel te nemen aan regelmatige intervisiebijeenkomsten. Ook
aansluiting bij landelijke netwerken van VP’s (zie bijlage B) kan een bijdrage leveren aan hun
professionalisering.
Om zowel de primaire als de randvoorwaardelijke activiteiten te kunnen uitvoeren, wordt in
de aanwijzingsbesluiten een afspraak vastgelegd met betrekking tot de tijdsbesteding. Als
indicatie geldt een tijdsbeslag van gemiddeld 4 uur per week, maar dit kan fors fluctueren.
Ten slotte zijn voorzieningen als een spreekkamer die de nodige privacy garandeert (eventueel
bij een ander organisatieonderdeel of ministerie), een eigen mobiele telefoon en de mogelijkheid om vertrouwelijke e-mails, post of materiaal te kunnen ontvangen, verzenden en
archiveren, voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden van belang.

Dienstonderdelen
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De Vertrouwenspersoon en de Centrale Coördinator Integriteit
Kader hoogste leidinggevende bestuursdepartement
De Centrale Coördinator Integriteit van het bestuursdepartement voert zijn taken uit voor
zowel het bestuursdepartement als voor het ministerie van Justitie en Veiligheid als geheel.
De meeste organisatieonderdelen hebben zelf ook een (lokale) Integriteitscoördinator.
In dit hoofdstuk worden uitsluitend de taken beschreven die de Centrale Coördinator Integriteit in relatie tot de Vertrouwenspersonen van het bestuursdepartement uitvoert. De relatie
van deze VP’s met de Centrale Coördinator Integriteit heeft in belangrijke mate het karakter
van een samenwerkingsrelatie. Er is geen sprake van een verantwoordingsrelatie van de VP
met de Centrale Coördinator Integriteit; die relatie ligt immers bij de hoogste leidinggevende.
Wel oefent de Centrale Coördinator Integriteit op enkele aspecten van het werk van de VP’s
van het bestuursdepartement toezicht uit.
De volgende werkzaamheden van de Centrale Coördinator Integriteit hebben betrekking op
de taken van de VP’s van het bestuursdepartement:
• stemt af over meldingen aan de VP in die gevallen, waarin:
- de melder zich in eerste instantie tot het Meldpunt Integriteit van het bestuursdepartement wendt en naar de VP wordt doorverwezen;
- de leidinggevende en/of de (hoogste) leidinggevende geen of niet tijdig opvolging geeft
aan de melding;
• fungeert als aanspreekpunt voor de VP ’s;
• bewaakt dat iedere VP binnen het bestuursdepartement de basisopleiding en professionaliseringsdagen bijwoont;
• ziet toe op een adequate registratie van de werkzaamheden van de VP’s bij het bestuursdepartement.
Handreiking bevoegd gezag organisatieonderdelen
Binnen de organisatieonderdelen moet de relatie tussen de VP’s en de (lokale) Integriteits-
coördinator vorm krijgen in samenhang met de in hoofdstuk 6 bedoelde inrichting van de
coördinatie van de VP’s.
De voor het bestuursdepartement vastgestelde kaders kunnen daarbij tot uitgangspunt
worden genomen.

Bijlage A, Model Jaarverslag Vertrouwenspersonen
Integriteit
109
Bijlage B, Contactgegevens Netwerken
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De Vertrouwenspersoon en de Centrale
Coördinator Integriteit

Inleiding
Dit model Jaarverslag kan door de Vertrouwenspersonen (VP’s) binnen het ministerie van
Justitie en Veiligheid worden gebruikt voor het opstellen van hun jaarverslagen. Het jaarverslag is grotendeels overgenomen van de Gemeente Amsterdam en is door Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (inmiddels opgegaan in het Huis voor klokkenluiders) aangepast
om bij andere organisaties te kunnen worden toegepast.
Bij het omschrijven van de werkzaamheden is uitgegaan van de taken en activiteiten, zoals
deze in de Leidraad Vertrouwenspersonen ministerie van Justitie en Veiligheid zijn vastgelegd.
Bij de rubricering van het type zaken is aansluiting gezocht bij de categorieën van de “Registratie integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie”. Deze worden ook gehanteerd
voor de levering van gegevens ten behoeve van de JenV-brede rapportage over de meldingen
van vermoedelijke integriteitsschendingen, geconstateerde integriteitsschendingen en de
afdoening daarvan. Deze vormt input voor de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk van de
minister voor Wonen en Rijksdienst.
In het verslag van de Vertrouwenspersonen is per definitie nog sprake van vermoedelijke
integriteitsschendingen.

2.

Verantwoording uren
In dit hoofdstuk wordt het aantal uren verantwoord die de Vertrouwenspersonen in …..
(jaartal) hebben besteed aan de diverse activiteiten.

Tabel 1.1. Uren mbt opvang taken
Aantal uren
[Aantal] Gesprekken hulpvragenden
Verslaglegging gesprekken
Overige uren mbt gesprek of melding
Subtotaal

Tabel 1.2. Uren mbt voorlichtingstaken
Aantal uren
Schrijven van/meedenken over voorlichtingsmateriaal
Voorlichting bij …. (naam afdeling/team/MT), d.d. …..
Voorlichting bij …. (naam afdeling/team/MT), d.d. …..

108
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Voorlichting bij …. (naam afdeling/team/MT), d.d. …..
Voorlichting bij …. (naam afdeling/team/MT), d.d. …..
Overige voorlichtingswerkzaamheden
Subtotaal

Tabel 1.3. Uren mbt adviestaken
Aantal uren
Schrijven jaarverslag
Bespreken jaarverslag met (hoogste) leidinggevende
Advies aan diverse interne leidinggevenden
Subtotaal

Tabel 1.4. Uren mbt professionaliteitontwikkeling
Aantal uren
Congres x, d.d. ……
Congres x, d.d. ……
Intervisie (via ??) d.d. ……..
Intervisie (via ??) d.d. ………
Intervisie (via ??) d.d. …….
Bijeenkomst Landelijke Vereniging
Vertrouwenspersonen, d.d. …….
Training x, d.d. …….
Overig, te weten…….
Subtotaal

Tabel 1.5 Totaal aantal bestede uren in …… (jaartal)
Subtotaal 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4

TOTAAL uren

Dienstonderdelen
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De gesprekken en meldingen
In dit hoofdstuk worden de gesprekken en meldingen van het afgelopen jaar weergegeven en
hun voortgang.

Tabel Gesprekken en integriteitskwesties in …. (jaartal)
Situatie
nummer

Uren
Opvang

99

[jaartal]-1.

…. uur

[jaartal]-2.

…. uur
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Doorverwijzing Formele Lopend
(ja/nee/
melding of
naar wie)
(ja/nee) afgerond

Doorloop- Actie nodig
tijd
(ja/nee/
welke)37

Toelichting
of overige
informatie38

etc

Tabel 1. Type zaak:
1.

Verhaal kwijt willen, vraag stellen of probleem zelf
aanpakken

2.

Arbeidsconflict

3.

Financiële schendingen
(met specificatie naar interne en externe benadeelde)
Intern (organisatie)
Extern (burger, bedrijf)

A. Diefstal / verduistering
B. Fraude
C. Overig, namelijk…

4.

Misbruik positie en belangenverstrengeling

A. Nevenactiviteiten, financiële belangen
B. Omkoping (corruptie)
C. Geschenken, uitnodigingen.
D. Overig, namelijk…

5.

Lekken en misbruik van informatie

A. Lekken, misbruik van informatie
B. Verlies/diefstal informatiedragers (usb-sticks ed.)
C. Overig, namelijk…

6.

Misbruik bevoegdheden

A. Opsporingsmethoden, dwangmiddelen
B. Meineed, valsheid in geschrifte
C. Afgifte vergunningen, identiteitsbewijzen
D. Overig, namelijk…

7.

Misbruik geweldsbevoegdheid

A. Fysiek geweld
B. Vuurwapengebruik
C. Overig, namelijk…

8.

Ongewenste omgangsvormen
(met specificatie naar interne en externe benadeelde)
Intern (organisatie)
Extern (burger, bedrijf)

A. Discriminatie
B. Seksuele intimidatie
C. Verbale agressie en geweld
D. Fysieke agressie en geweld
E. Overig, namelijk…

9.

Misdraging in privé-sfeer

Namelijk…

10.

Misbruik bedrijfsmiddelen en overschrijding interne
regels

A. Misbruik en ongewenst gebruik van e-mail / internet
B. Misbruik van bedrijfsmiddelen (telefoon, auto ed.)
C. Overig, namelijk…

11.

Misstand als bedoeld in de Wet huis voor
klokkenluiders

116

37

Dienstonderdelen

Type
zaak
(zie 1)

38

Bijvoorbeeld nazorg door leidinggevende of door bedrijfsarts, beleid moet aangevuld worden, procedure
aangescherpt, etc.
Bijvoorbeeld formele klacht op grond van hoofdstuk 9 Awb.
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Conclusies en Aanbevelingen
In dit hoofdstuk vindt een evaluatie plaats van alle gesprekken en meldingen. Waar behulpzaam, zullen de cijfers in verband worden gebracht met de cijfers van voorgaande jaren
dan wel met bredere landelijke ontwikkelingen. Op basis hiervan worden opvallende zaken
aangegeven en eventueel aanbevelingen gedaan.
Opvallende zaken in de gesprekken en meldingen
LET OP: alleen relevant indien meerdere gesprekken/meldingen. Terughoudend formuleren, denk er hierbij
aan dat de VP slechts één onderdeel is van het integriteitsbeleid en moet voldoen aan de toets der
openbaarheid.
Conclusies ten aanzien van het werk van de VP
Hier kun je iets aangeven over de urenbesteding, over de verdeling van de uren over de verschillende taken,
opvallende zaken dit jaar, randvoorwaarden, kritische succesfactoren om je werk goed uit te oefenen e.d.
Aanbevelingen ten aanzien van het te voeren beleid door organisatie X
Je aanbevelingen moeten gebaseerd zijn op de gesprekken/meldingen, de omvang hiervan moet voldoende
zijn (minstens een aantal meldingen) en je moet je conclusies en aanbevelingen kunnen onderbouwen en
toelichten.
Je (concrete) aanbevelingen betreffen het beleid of de procedures en niet jouw gevoelens of speculaties over
de cultuur van de organisatie, hoe medewerkers zich voelen, etc.
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Definities van de typen (vermoedelijke) integriteitsschendingen

3.

Diefstal / verduistering
Opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, zichzelf toeëigenen.

4.

Misbruik positie en belangenverstrengeling
Ongeoorloofde nevenactiviteiten
Het verrichten van nevenwerkzaamheden die de belangen van de organisatie (kunnen)
schaden. Dit kan ook het niet melden van de (ongeoorloofde) nevenactiviteit omvatten als dat
bijvoorbeeld aanleiding is voor een onderzoek of leidt tot een (disciplinaire) maatregel.
Ongeoorloofde financiële belangen
Het hebben van bepaalde financiële belangen of het Verrichten van bepaalde financiële
transacties kan oorzaak zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling. Dit kan ook het niet
melden van het (ongeoorloofde) financiële belang omvatten als dit bijvoorbeeld aanleiding is
voor een onderzoek of leidt tot een (disciplinaire) maatregel.
Omkoping (corruptie)
Van corruptie is sprake, wanneer een persoon een gift, dienst of belofte vraagt en/of aanneemt en (vermoedelijk) als doel heeft om in zijn functie iets te doen of na te laten, al dan niet
in strijd met zijn plicht. Zie verder WvS, art. 362.
Aannemen / vragen
Hieronder vallen zowel het aannemen van geschenken boven de vijftig euro als ook het niet
melden van geschenken, uitnodigingen, etc.

Bijlage A, Model Jaarverslag Vertrouwenspersonen
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Financiële schendingen

Favoritisme Misbruik van legitimatiebewijs
Oneigenlijke bevoordeling van medewerkers, vrienden, familie, partijgenoten. In sommige
functies kan een functioneel legitimatiebewijs misbruikt worden voor het verkrijgen van enig
persoonlijk voordeel. Bijvoorbeeld om korting of gratis toegang te bedingen of om toegang te
verkrijgen tot anders niet toegankelijk terrein. Bijvoorbeeld een medewerker van de buitendienst die in zijn vrije tijd naar een afgesloten stuk strand gaat.
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Overig
Voorbeelden zijn draaideurconstructies, vriendjespolitiek, deelname aan aannemingen en
leveringen aan openbare diensten.

5.

Lekken en misbruik van informatie
Lekken van informatie
Het bewust of onbewust geven van informatie aan onbevoegde derden.
Misbruik van informatie
Het misbruik maken van informatie ten voordele van de eigen persoon of derden, of ten
nadele van derden.
Raadplegen informatie uit vertrouwelijke registers
Het onbevoegd raadplegen van vertrouwelijke registers of deze raadplegen voor andere
doeleinden dan waarvoor deze bestemd zijn.

Dienstonderdelen
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Verlies of diefstal van computers, laptops, usb-sticks, cd-roms, etc.
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Overig
Overige vormen van lekken en misbruik van informatie die de integriteit van de organisatie
aantasten, bijvoorbeeld het achterhouden van informatie.

6.

Ongeoorloofde opsporingsmethoden en dwangmiddelen
Het inzetten van bepaalde opsporingsmethoden en/of dwangmiddelen zonder de daarvoor
vereiste officiële goedkeuring of zonder enige gegronde noodzaak.
Meineed
Het onder eed of belofte verkondigen van een onwaarheid.
Valsheid in geschrifte
Indien onwaarheid in officiële stukken wordt verkondigd. Ook het aanbrengen van veranderingen in stukken, waarop moet kunnen worden vertrouwd, valt hieronder.
Afgifte van vergunningen en legitimatiebewijzen
Het in afwijking van geldende voorschriften afgeven van vergunningen, legitimatiebewijzen,
sluiting van huwelijken en dergelijke.
Overig
Overige vormen van misbruik van bevoegdheden die de integriteit van de organisatie
aantasten.

7.

116

Misbruik van geweldsbevoegdheid
Fysiek geweld
Het niet subsidiair en proportioneel toepassen van geweld in de uitoefening van de functie.
Vuurwapengebruik
Het niet subsidiair en proportioneel toepassen van het vuurwapen in de uitoefening van de
functie.
Overig
Overige vormen van het niet subsidiair en proportioneel toepassen van de
geweldsbevoegdheid.
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Misbruik van bevoegdheden

8.

Ongewenste omgangsvormen
Discriminatie
Discriminatie is het maken van een ongerechtvaardigd onderscheid (bijvoorbeeld in de vorm
van een belediging of het achterstellen van individuen). Het betreft onderscheid op grond
van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele
geaardheid, handicap, chronische ziekte of leeftijd.
Seksuele intimidatie
Variërend van dubbelzinnige opmerkingen, seksuele grappen of mededelingen over lichamelijke
kenmerken tot aan ongewenste handtastelijkheden en poging tot aanranding en verkrachting.
Verbale agressie en geweld
Betreft verbaal geweld (uitschelden, treiteren, grapjes ten koste van en psychisch geweld
(bedreigen, intimideren, onder druk zetten, pesten).Kenmerk van pesten is dat het regelmatig
voorkomt, vaak door dezelfde persoon of personen, gericht tegen dezelfde persoon of groep
personen.
Fysieke agressie en geweld
Omvat onder andere slaan, schoppen, spugen en vernielen van eigendommen.
Overig
Overige ongewenste omgangsvormen die de integriteit van de organisatie aantasten.
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Misdragingen in privésfeer
Financiële schendingen
Zoals diefstal, fraude, oplichting.
Ongewenste omgangsvormen
Zoals discriminatie, seksuele intimidatie en agressie en geweld.
Dit kan ook huiselijk geweld betreffen.
Alcohol of drugs
Dit betreft niet alleen alcohol- en drugsmisbruik, maar ook (gelegenheid geven tot) drugs
handel. Bijvoorbeeld door het kweken van hennepplanten.
Ongewenste contacten
Het onderhouden van ongewenste contacten in de privésfeer. Bijvoorbeeld het aangaan van
een relatie met een persoon met criminele antecedenten.
Overig
Overige vormen van misdragingen in de privésfeer die de integriteit van de organisatie
aantasten.

10.

Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels
Ongewenst gebruik email/internet
Dit betreft niet alleen het (buitensporig) gebruikmaken van email / internet voor privédoeleinden, maar ook het gebruik van email/internet voor het bekijken en/of verspreiden van
informatie die de integriteit van de organisatie aantast.
Misbruik van bedrijfsmiddelen
Het (buitensporig) gebruikmaken van bedrijfsmiddelen voor privédoeleinden. Zoals (mobiele)
telefoon en bedrijfsauto.
Werkverzuim
Het op zodanige wijze niet naleven van werkuren of het misbruik maken van ziekteverzuim,
dat disciplinair optreden passend is.
Niet volgen van de procedures
Door het niet naleven van procedures kan een goede taakvervulling van de organisatie in
gevaar worden gebracht.

Bijlage A, Model Jaarverslag Vertrouwenspersonen
Integriteit
109

Slordig omgaan met bedrijfsmateriaal
Het op zodanige wijze omgaan met bedrijfsmateriaal dat dit beschadigd raakt of zoekraakt.

Bijlage B, Contactgegevens Netwerken

Gebruik van alcohol of drugs
Het op zodanige wijze gebruikmaken van alcohol- of drugs, dat disciplinair optreden passend is.
Dit staat los van een eventueel begeleidingstraject met het bedrijfsmaatschappelijk werk.

116

Overig
Overige vormen van misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding van interne regels die de
integriteit van de organisatie aantasten.
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Netwerk Vertrouwenspersonen ministerie van Justitie en Veiligheid:
Contactpersoon: Sandra de Vries
s.w.de.vries@minvenj.nl
Netwerk Vertrouwenspersonen Rijksoverheid:
UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk):
NetwerkVP@rijksoverheid.nl
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1

Waarom deze Leidraad?
Problematische schulden van medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en
daaraan gelieerde organisaties, vragen om een zorgvuldige en effectieve benadering. In
paragraaf 2 van deze Leidraad wordt het begrip “problematische schulden” omschreven.
Schuldenproblematiek kan immers gevolgen hebben voor zowel de inzetbaarheid als de
functievervulling van medewerkers van het ministerie.
Problematische schulden leiden vaak tot stress en daarmee tot verminderde productiviteit en
een hoger ziekteverzuim. Daarnaast kunnen deze, omdat medewerkers kwetsbaarder worden
bij hun functievervulling, ook integriteitsrisico’s opleveren.
Schuldenproblematiek van medewerkers vormt daarmee binnen een organisatie een
risicogebied, dat noodzaakt tot bewaking en borging. Meer in het bijzonder heeft JenV
functies waar het nauw luistert. Aan JenV mag dan ook de basale eis worden gesteld dat het,
onder meer met deze Leidraad, beschikt over instrumenten die dit soort risico’s voorkomen.
Tegelijkertijd behoort het ondersteunen van de medewerker bij het beheersbaar maken van
zijn schuldenproblematiek tot het goed werkgeverschap van een organisatie. In de omgang
met problematische schulden moet hierin een balans worden gevonden.
De noodzaak om deze Leidraad vast te stellen wordt niet bepaald door het aantal medewerkers met problematische schulden. Ook de individuele problematiek en de mogelijke risico’s
kunnen immers groot zijn. Mocht het bij JenV om een relatief beperkt aantal problematische
schulden gaan, dan kan juist dat een reden zijn om voor de omgang met deze problematiek
een Leidraad op te stellen. Leidinggevenden krijgen hiermee in hun rol immers niet dagelijks
te maken. Voor medewerkers kan schuldenproblematiek een geheel nieuwe en onaangename
ervaring opleveren.
In deze Leidraad worden de verantwoordelijkheden en rollen van het management en de
medewerkers in de omgang met problematische schulden geëxpliciteerd.
Het management geeft daarbij invulling aan zijn verantwoordelijkheid voor zowel de personeelszorg voor de medewerkers als voor de risicobeheersing binnen de organisatie.
Voor de medewerkers is ook in dit kader de in de Gedragscode Integriteit Rijk verankerde
kernwaarde Eigen Verantwoordelijkheid het uitgangspunt. In dit verband is daarvan de essentie dat de medewerkers hun onverhoopte problematische schulden bespreekbaar maken.
Enerzijds vanwege de genoemde impact op hun functievervulling, anderzijds gezien het risico
dat deze hen kwetsbaar kunnen maken.
Dit document biedt een gemeenschappelijke Leidraad voor de omgang met problematische
schulden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en de aan het ministerie gelieerde
organisaties.
Bij het opstellen van deze Leidraad is geput uit bestaande beleidskaders, leidraden of regelingen van het OM, de Nationale Politie, de DJI en de IND.
Daarbij vormt de Leidraad een minimumkader. De toepassing hiervan zal bijdragen aan
de rechtsgelijkheid binnen JenV en daaraan gelieerde organisaties. Medewerkers van JenV
moeten er op kunnen vertrouwen dat zij, wanneer er sprake is van schuldenproblematiek, op
een zoveel mogelijk gelijke wijze worden behandeld.
Daarnaast is het vanuit het perspectief van de organisatie van belang dat met de invoering
van deze Leidraad het beheersen van de genoemde integriteitsrisico’s binnen JenV wordt
geharmoniseerd.
Binnen het Rijk is de omgang met problematische schulden nog verschillend geregeld. Een
voorbeeld van een meer specifieke regeling is de (geactualiseerde) richtlijn ten aanzien van
loonbeslagen binnen de Belastingdienst.
Deze Leidraad is bestemd voor de organisatieonderdelen van het ministerie van Justitie en
Veiligheid, met inbegrip van het OM als aan het ministerie gelieerde organisatie. In de tekst zal
hierna steeds de naam “ministerie van Justitie en Veiligheid “ of “JenV” worden gebruikt. De
Leidraad is niet van toepassing op de Rechtspraak en de Nationale Politie.

Dienstonderdelen

Deze Leidraad is, waar het gaat om de risicobeoordeling en ordemaatregelen in de zin van
hoofdstuk 15 van de CAO Rijk 2020 van een medewerker, ook van toepassing op externe
medewerkers die onder verantwoordelijkheid van de organisatie werkzaamheden verrichten,
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zoals uitzendkrachten, door detacheringsbureaus geplaatste medewerkers of ZZP-ers, indien
zij een functie met een specifiek risico uitvoeren. De doorverwijzing naar hulpverlening van de
betrokken ingeleende medewerker en de monitoring van het eventuele hulptraject is in eerste
instantie de verantwoordelijkheid van de uitlenende organisatie. De leidinggevende van de
inlenende organisatie zorgt dat hij (voor zover mogelijk is) op de hoogte is van het verloop van
een eventueel (hulpverlenings)traject.
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Ook schulden van partners en thuiswonende kinderen of familieleden kunnen van invloed
zijn op het functioneren van de medewerker. Deze Leidraad bevat geen handvatten voor de
omgang met deze problematiek. Het is onvermijdelijk om dit soort schulden op één lijn te
stellen met andere ingrijpende ontwikkelingen in de privésfeer, zoals echtscheiding en ernstige ziekte van de partner of familieleden. Van de leidinggevende mag worden verwacht dat
hij een zodanige relatie met zijn medewerker opbouwt dat hij daarop voldoende zicht heeft.

117

Op basis van deze Leidraad zijn voor de leidinggevenden en medewerkers van Justitie en
Veiligheid een tweetal informatiebladen gepubliceerd. Waar in deze leidraad wordt gesproken
over leidinggevende, wordt bedoeld de persoon die volgens de afspraken binnen JenV rechtens bevoegd is om afspraken met u te maken, beslissingen te nemen en andere handelingen
te verrichten.

2.

Wanneer is er sprake van problematische schulden?
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven. Een eenduidige definitie bestaat niet.
Een meer algemene omschrijving kan wel worden gegeven:
Algemeen wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van een problematische schuldensituatie
indien er substantiële achterstanden zijn ontstaan in de betalingen van reguliere en incidentele vaste lasten en de maandelijkse verplichtingen (in verband met leningen, aankopen op
afbetaling etc.) niet meer kunnen worden nagekomen.
De volgende situaties zijn signalen dat er (mogelijk) sprake is van een problematische
schuldensituatie:
• schuldeisers schakelen een deurwaarder of incassobureau in;
• de betalingsafspraken met schuldeisers kunnen niet worden nagekomen;
• de verhuurder dreigt met ontbinding van de huurovereenkomst of er dreigt verkoop van
een eigendomswoning;
• de energiemaatschappij dreigt met het afsluiten van energieleveranties;
• betrokkene wordt bij het Centraal Administratiekantoor aangemeld vanwege betalingsachterstanden aan de zorgverzekeraar;
• er wordt door schuldeisers loonbeslag en/of beslag op toelagen gelegd.
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3.

Verantwoordelijkheden bij de omgang met problematische schulden
De omgang met problematische schulden wordt in de volgende verantwoordelijkheden en
rollen geconcretiseerd:
De leidinggevende:
• zet zich in voor een open en veilig werkklimaat èn een vertrouwensband met de mede
werker;
• richt zich op het herkennen en bespreken van de problematiek en het faciliteren van het
oplossen van die problematiek;
• beoordeelt op een zorgvuldige en transparante manier de mogelijke risico’s van de
schuldenproblematiek voor de functievervulling door de medewerker en verbindt daaraan
zo nodig (tijdelijke) consequenties, maar realiseert zich daarbij dat niet iedere schuld tot
kwetsbaarheid van de medewerker leidt;
• neemt bij het aanbieden van faciliteiten op het gebied van schuldhulpverlening aan de
medewerker de relevante beginselen van goed werkgeverschap in acht, zoals het zorgvuldig en gemotiveerd nemen van beslissingen, het waar maken van gewekte verwachtingen
en het gelijk behandelen van medewerkers;
• is zich in zijn benadering van de schuldenproblematiek bewust van de impact die deze
doorgaans op de medewerker heeft;
• houdt in het oog dat schulden zowel door ongelukkige omstandigheden, als door eigen
toedoen, kunnen ontstaan;
• gaat strikt vertrouwelijk om met de informatie die de medewerker met hem deelt over de
schuldenproblematiek.

Dienstonderdelen
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De medewerker:
• is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het beheersen van zijn financiële
problemen;
• meldt financiële problemen die niet langer beheersbaar lijken of tot loonbeslag leiden, aan
zijn leidinggevende;
• komt de afspraken na die over de uitvoering van het eventuele schuldhulpverleningstraject
zijn gemaakt.
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Op de website https://www.financieelgezondewerknemers.nl/ staan tips voor het voeren van
het gesprek met de medewerker over problematische schulden. Zo nodig worden de leidinggevenden een training aangeboden om hun gesprekken met de medewerkers in dat verband
adequaat te kunnen voeren. Ook kan de leidinggevende eventueel advies inwinnen van een
HRM-adviseur of de medewerker naar het Bedrijfsmaatschappelijk Werk doorverwijzen.

4.

Loonbeslag
Wanneer bij de medewerker loonbeslag wordt gelegd, kan dat een symptoom zijn van
schuldenproblematiek. De direct leidinggevende van de medewerker wordt daarom altijd
geïnformeerd over het loonbeslag.
De medewerker moet trouwens het loonbeslag ook op eigen initiatief bij zijn of haar leidinggevende melden. In sommige gevallen, in het bijzonder bij vertrouwensfuncties, kan het
niet op eigen initiatief melden van loonbeslag als plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar
handelen worden beschouwd.
Ook in het geval van loonbeslag kan de leidinggevende de tips van de website
https://www.financieelgezondewerknemers.nl/ toepassen en HRM eventueel advies of
ondersteuning vragen. De melding door de salarisadministratie van het loonbeslag aan de
leidinggevende vereist een proces van gegevensverwerking en een procedure waarin de rollen
van de leidinggevende, HRM en werkgever helder zijn omschreven. Omdat de privacy van de
medewerker wordt geraakt, moeten de gegevensverwerking en de rolverdeling voldoen aan
de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in
werking is getreden.
De wettelijke grondslag ligt in artikel 6, lid 1 f van de AVG: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke (...), behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van
de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die
belangen (…). Dit gerechtvaardigde belang van de organisatie ligt in dit geval in het mogelijke
integriteitsrisico waarvan loonbeslag een symptoom kan zijn en wat de leidinggevende moet
kunnen beoordelen.
Voor zover het informeren van de leidinggevende moet worden gezien als een vorm van
verdere gegevensverwerking moet deze op grond van artikel 6, lid 4. van de AVG (te vergelijken
met artikel 9, leden 1 en 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens) voldoen aan het
vereiste van verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld,
en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking. Volgens de literatuur ligt het
daarmee voor de hand dat de informatie mag worden gedeeld met de leidinggevende en de
loonadministrateur39. De leidinggevende heeft deze informatie immers nodig om de werknemer goed te kunnen begeleiden in de periode dat het loonbeslag is gelegd en de salaris
administratie moet de loonadministratie correct kunnen uitvoeren. Binnen het ministerie
van JenV behoort naast het begeleiden van de medewerker, ook het inschatten van mogelijke
integriteitsrisico’s tot de taak en verantwoordelijkheid van de leidinggevende. Hier komt de in
paragraaf 1) genoemde relatie tussen het goed werkgeverschap en de risicobeheersing binnen
de organisatie terug.
Ter uitwerking van de destijds geldende Wbp is op 4 april 2004, met instemming van de
DOR, de Wbp-regeling Personeelsadministratie vastgesteld. Op grond van artikel 2 van deze
regeling vallen het leiding geven aan de werkzaamheden en de personeelszorg onder de
doeleinden van het geheel van verwerkingen van personeelsgegevens. Ook hier komen het
begeleiden van de medewerker en de integriteitszorg binnen JenV samen.

39

Dienstonderdelen

http://www.financieelgezondewerknemers.nl/bibliotheek/Rapporten/loonbeslag-houd-rekening-met-de-privacy.pdf. Zo ook http://dirkzwagerarbeidsrecht.nl/2011/05/30/privacy-werknemer-welke-gegevens-mag-de-werkgever-aan-derden-verstrekken/
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Bijlage 1, Procedure melding loonbeslag,
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Op 1 juni 2018 is voor het bestuursdepartement van het ministerie van JenV een Procedure
Melden loonbeslag ingevoerd. Deze meldprocedure is als bijlage bij deze Leidraad gevoegd.
Met de vaststelling van deze Leidraad wordt deze voor het gehele ministerie van JenV van
kracht.

Melding van problematische schulden door de medewerker zelf
Uitgangspunt is dat de medewerker een eigen verantwoordelijkheid heeft om problematische
schulden bij zijn leidinggevende te melden.
Schuldenproblematiek kan worden beschouwd als een omstandigheid die de belangen of het
functioneren van de dienst kan schaden. Dit geldt in ieder geval voor vertrouwensfuncties.
Om de leidinggevende in staat te stellen af te wegen of de schulden de medewerker in een
risicovolle situatie kunnen brengen, moet de medewerker deze aan zijn leidinggevende
melden. Deze verplichting vloeit voort uit het goed ambtenaarschap zoals dat in artikel 7, lid 2
van de Ambtenarenwet 2017 en artikel 7:611 BW – dat bepaalt dat een medewerker verplicht
is zich als een goed werknemer te gedragen – is vastgelegd.
Het niet melden van de schuldenproblematiek kan dan ook plichtsverzuim en/of (ernstig)
verwijtbaar handelen of nalaten opleveren en daarmee leiden tot een straf in de zin van
hoofdstuk 15 van de CAO Rijk omdat de medewerker zich niet als een goed ambtenaar heeft
gedragen. Mogelijk zal een medewerker aarzelen over een melding wanneer de kans bestaat
dat hij als gevolg daarvan andere werkzaamheden opgedragen kan krijgen of zelfs van zijn
functie kan worden gehaald. Een goede relatie met de leidinggevende (zie ook paragraaf 3) zal
de drempel voor het melden lager maken.

6.

Signalering van problematische schulden door de leidinggevende
Ook wanneer de medewerker zelf geen melding maakt van zijn schuldenproblematiek of
loonbeslag, kan de leidinggevende het bestaan van problematische schulden onderkennen.
Er is een aantal signalen waaruit, wanneer sprake is van onderlinge samenhang en/of een
patroon, de leidinggevende kan afleiden dat er mogelijk sprake is van problematische
schulden.
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De medewerker:
• vraagt een voorschot op het salaris en/of vakantiegeld;
• geeft blijk van concentratieproblemen;
• doet nooit mee met cadeaus;
• vraagt om veel overuren te mogen werken;
• leent geld van collega’s.

7.

Risicobeoordeling
De leidinggevende moet zich van de situatie een beeld vormen en de afweging maken of het
loonbeslag bij de medewerker of het bestaan van een bredere schuldenproblematiek een
afbreukrisico vormen voor de organisatie. Dit vraagt om een inschatting van de verhoogde
kwetsbaarheid van de medewerker. Hierbij moet, zo nodig aan de hand van input en/of advies
van de HRM-adviseur, het BMW of het Financieel Loket, in het bijzonder de vraag worden
beantwoord of de medewerker als gevolg van deze schulden chantabel is geworden.

8.

Dienstonderdelen

Opvolging en interventies
Naar aanleiding van de in de paragrafen 4), 5) en 6) genoemde gesprekken beslist de leidinggevende over de opvolging van de melding en de signalering.
In de gesprekken worden immers zowel de risico’s van de schuldenproblematiek voor de
organisatie als de impact daarvan op het functioneren van de medewerker getoetst.
In de opvolging en in de interventies zijn er vier mogelijkheden:
a. de problematische schulden zijn aanleiding om de medewerker te faciliteren op het gebied
van schuldhulpverlening;
b. aan de problematische schulden worden (tijdelijke) consequenties verbonden voor de
uitvoering van de werkzaamheden en de functievervulling door de medewerker;
c. een combinatie van a) en b);
d. geen concrete actie ondernemen, maar met de medewerker afspraken maken over
regelmatig overleg over de stand van zaken.
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Dit proces verloopt doorgaans in grote lijnen als volgt:
De leidinggevende verwijst door naar het BMW. Dit stelt een indicatie voor de noodzaak van
schuldhulpverlening. In dat geval verwijst het BMW de medewerker door naar het Financieel
Loket. Het BMW heeft daarbij de rol van casemanager.
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Het faciliteren van de medewerker op het gebied van schuldhulpverlening.
• Het treffen van maatregelen ten aanzien van de werkzaamheden en/of de functie.

Het Financieel Loket stelt bij de intake in eerste instantie vast of:
• advies met een preventief oogmerk kan volstaan (zelfredzame schuldenaar, geen of zeer
beperkte schulden, duur 12 maanden);
• kortdurende hulp/begeleiding moet worden gegeven (voldoende zelfredzame schuldenaar,
financiële problematiek beperkt, geen zwaarwegende belemmeringen om de problematiek
op te lossen, duur 12 maanden);
• intensieve en langdurende hulp/begeleiding moet worden gegeven (schuldenaar is beperkt
of niet zelfredzaam, problematiek is langlopend, belemmeringen in gedrag of schuldenpakket, inzet externe begeleiding noodzakelijk, duur 36 maanden).
Onderdeel van de omgang met de problematiek kan ook zijn het aanvragen van een lening
bij het Sociaal Fonds van het ministerie van JenV. Ook dit fonds kan een rol spelen bij het
oplossen van schuldenproblematiek van medewerkers van het ministerie.
Het Sociaal Fonds is opgericht om medewerkers van JenV met financiële problemen te helpen.
Het fonds is er voor alle medewerkers van het ministerie van JenV. Ook gepensioneerden en
naaste familieleden van overleden medewerkers kunnen er een beroep op doen. De hulp
zal in de regel bestaan uit een renteloze lening. Voorwaarde is dat er sprake is van financiële
nood. Leningen voor zaken die niet tot de eerste levensbehoeften horen, worden in principe
niet verstrekt. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een schenking worden toegekend.
Het Bestuur van het Sociaal Fonds beslist of er sprake is van (financiële) nood die past binnen
de doelstellingen van het fonds en of er een lening of een schenking wordt verstrekt. Het
merendeel van de aanvragen komt via het Financieel Loket bij het Sociaal Fonds binnen.
Als de schulden, gezien de aflossingscapaciteit van de schuldenaar, niet in 36 maanden
kunnen worden afgelost, verwijst het Financieel Loket door naar gemeentelijke schuldhulpverlening of naar een samenwerkingspartner die lid is van de NVVK (oorspronkelijk de
afkorting voor de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet). De keuze wordt bepaald door
de aard van de problematiek en het specialisme van de betreffende aanbieder. De kosten van
het inschakelen van een samenwerkingspartner komen voor rekening van de werkgever, op
zwaarwegend advies van het BMW. De gemeentelijke schuldhulpverlening is kosteloos.
Als het tot begeleiding komt, wordt deze vastgelegd in een Plan van aanpak en door de medewerker voor akkoord getekend. De financieel hulpverleners werken volgens de gedragscode
van de NVVK. Bij verslavingsproblematiek wordt terugverwezen naar het BMW.
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Het niet nakomen van afspraken in het kader van een schuldhulpverleningstraject kan volgens
vaste jurisprudentie in voorkomende gevallen plichtsverzuim en/of (ernstig) verwijtbaar
handelen opleveren.
Het Financieel Loket kan in disciplinaire trajecten voor een feitenrelaas zorgen waarin wordt
weergegeven op welke manier de medewerker (al dan niet) zijn medewerking heeft verleend
aan het schuldhulpverleningstraject. Hier is ook een arbeidsjurist bij betrokken.
Ad b)

het verbinden van consequenties voor de functie of de werkzaamheden
De vertrouwelijkheid van de informatie en systemen waarmee gewerkt wordt, moet worden
geborgd. Tegelijkertijd moet de medewerker door de opgelegde beperkingen niet onnodig
worden geschaad. Daarbij moet steeds een afweging worden gemaakt tussen de belangen
van de organisatie en de belangen van de medewerker. De maatregelen die worden opgelegd
zijn afhankelijk van de aard van de problematische schulden, de mate en ernst van verhoogd
risico en de functie van betrokkene. Er is hier altijd sprake van maatwerk. Daarbij moeten de
proportionaliteit en subsidiariteit goed in het oog worden gehouden.
Aan de volgende modaliteiten kan worden gedacht:
• medewerker niet alleen laten werken;
• medewerker geen systeembeheerwerkzaamheden laten uitvoeren;
• beperking toegang tot informatie hoger gerubriceerd dan Departementaal Vertrouwelijk;
• uitsluitend tijdens kantooruren toegang tot gebouwen en systemen geven;
• medewerker tijdelijk andere werkzaamheden opdragen.
Voor alle maatregelen geldt dat deze in een start- en beëindigingsmoment moeten worden
geconcretiseerd.

Dienstonderdelen
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Ten slotte kan risicobeoordeling voor een medewerker met een vertrouwensfunctie eventueel
leiden tot een aanvraag voor een hernieuwd veiligheidsonderzoek (artikel 9 Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo)). “Als er onvoldoende waarborgen zijn dat de medewerker onder
alle omstandigheden de uit de vertrouwensfunctie voortvloeiende plichten getrouwelijk zal
volbrengen, kan dat een reden zijn om een eerder afgegeven verklaring van geen bezwaar in
te trekken. Het rechtsgevolg daarvan is dat de medewerker uit zijn functie moet worden ontheven (artikel 10, tweede lid Wvo)”. In dat geval wordt geprobeerd om een andere passende
functie, niet zijnde een vertrouwensfunctie te vinden. Van de medewerker wordt verwacht dat
hij hieraan zijn medewerking verleent.
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Bij het treffen van de hier genoemde maatregelen wordt advies ingewonnen van een
arbeidsjurist.
De impact van het verbinden van consequenties voor werkzaamheden of functie op het
team waarin betrokkene werkzaam is moet niet worden onderschat. Dit wordt dan ook, in
samenspraak met de medewerker op een passende en zorgvuldige manier over de genomen
maatregelen geïnformeerd.

9

Preventie
Het moment van indiensttreding is een goede gelegenheid om te onderzoeken of er bij de
kandidaat al dan niet sprake is van schuldenproblematiek.
•

•
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Bij vertrouwensfuncties is de financiële situatie van de sollicitant onderdeel van het
veiligheidsonderzoek op basis waarvan al dan niet een verklaring van geen bezwaar wordt
afgegeven.
De mogelijkheden om in de sollicitatiefase de sollicitant naar privéomstandigheden te
vragen, zijn beperkt. Dit soort zaken kan wel aan de orde worden gesteld als deze relevant
zijn voor het werken bij JenV of een daaraan gelieerde organisatie en het vervullen van de
functie waarnaar wordt gesolliciteerd. Als dit een kwetsbare functie betreft, kan de kandidaat in het selectietraject worden gewezen op de bijzondere positie die hij als medewerker
van een organisatieonderdeel van JenV zal krijgen. Hierbij kunnen bij wijze van voorbeeld
problematische schulden worden genoemd als een omstandigheid die de kandidaat
kwetsbaar kunnen maken voor chantage of in een ander opzicht een veiligheidsrisico
kunnen opleveren.

Om de kennis van de medewerkers over de omgang met problematische schulden te vergroten, kunnen de volgende middelen worden ingezet:
• het geven van algemene voorlichting over deze mogelijkheden via de gebruikelijke
communicatiemiddelen, in het bijzonder Intranet;
• het bespreken van het onderwerp in de gesprekscyclus, overigens naast andere persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de medewerker;
• het in algemene zin agenderen van het onderwerp in teamoverleggen;
• het verkrijgen van meer inzicht in de trends in de schuldenproblematiek, zoals de aard
en de omvang van de schulden en kenmerken van de betrokken medewerkers. Op basis
daarvan kan meer gerichte voorlichting worden gegeven (al dan niet in de vorm van een
campagne).
Algemene informatie
• Bedrijfsmaatschappelijk Werk en Financieel Loket – beide onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. https://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/b/bedrijfszorg
•

Wegwijzer voor werkgevers – een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Nibud, Divosa (vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein),
NVVK (brancheorganisatie voor schuld- hulpverlening en sociaal bankieren) en Wijzer in
geldzaken. https://www.financieelgezondewerknemers.nl/

•

Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting – het NIBUD is een bekende organisatie op het
gebied van budgetvoorlichting. De website van het NIBUD bevat uitvoerige informatie
over onderwerpen als sparen, rondkomen, lenen, kortom: geldzaken in de praktijk.
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/
https:/www.nibud.nl/consument

Dienstonderdelen
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Wijzer in Geldzaken, initiatief van het ministerie van Financiën – Wijzer in geldzaken is een
initiatief van het ministerie van Financiën, waarin organisaties in de financiële sector, de
wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun
krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.
https://www.wijzeringeldzaken.nll

•

Sociaal Fonds Justitie en Veiligheid – (Ernstige)Financiële problemen kunnen ontstaan door
pech als gevolg van het overlijden van een partner, ziekte van een kind of een echtscheiding. Het Sociaal Fonds Justitie en Veiligheid is opgericht om medewerkers van J&V die
hiermee te maken krijgen te ondersteunen. Gepensioneerden en naaste familieleden van
overleden medewerkers kunnen er ook een beroep op doen.
Het fonds is er overigens niet alleen voor het bestuursdepartement maar ook voor
collega’s in de organisatieonderdelen van JenV.
De website bevat informatie over de voorwaarden waaronder en de manier waarop deze
ondersteuning kan worden geboden. http://www.sociaalfondsjustitie.nl/Home/
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•

10

De leidinggevende houdt zo lang als de schuldenproblematiek voortduurt de vinger aan de
pols.
• De leidinggevende maakt met de medewerker afspraken over de wijze waarop en de
frequentie waarin de uitvoering van de genomen maatregelen wordt gemonitord.
• Bij aanstelling van een nieuwe leidinggevende draagt de oorspronkelijke leidinggevende
de begeleidings- en monitoringsverantwoordelijkheid voor de omgang met de schuldenproblematiek over aan zijn opvolger.
• Over de uitvoering van het schuldhulpverleningstraject maakt het Financieel Loket afspraken met de medewerker. Als deze niet worden nagekomen, informeert het Financieel Loket
de leidinggevende daarover.
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Monitoring

Schuldenproblematiek opgelost
Wanneer de schuldenproblematiek is opgelost worden de volgende afrondende stappen
gezet:
• opheffen van de opgelegde beperkingen in autorisatie, of bijvoorbeeld het opdragen van
andere werkzaamheden;
• informatie over de schuldenproblematiek schonen/verwijderen (zie ook paragraaf 4);
• afrondend gesprek met de medewerker voeren en daarin afspraken maken;
• deze afspraken kunnen ook inhouden dat het dossier, als de schulden eenmaal zijn
afgelost, letterlijk wordt “gesloten”;
• deze afspraken vastleggen.

Dienstonderdelen
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NB:
Voor het JenV-breed van toepassing verklaren van deze procedure:
• is de tekst van de procedure en de daarop gegeven toelichting zoveel mogelijk
gehandhaafd;
• moet in de procedure die in de dienstonderdelen wordt gevolgd voor “DP&O”
bijvoorbeeld “de personeelsafdeling” worden gelezen;
• is in de toelichting verwezen naar de oorspronkelijke planning van de voorbereiding en
vaststelling van de Leidraad; deze is inmiddels bijgesteld;
• is de toelichting geactualiseerd voor wat betreft de vervanging van de WBP door de
AVG.
1.
2.

P-direkt meldt het loonbeslag aan DP&O.
DP&O informeert de direct leidinggevende van de medewerker over het gelegde loon
beslag in hardcopy in een envelop, inclusief de benodigde informatie.
3. DP&O registreert aan wie welke informatie is verstrekt.
4. De direct leidinggevende gaat met de medewerker in gesprek.
In dit gesprek wordt de medewerker gevraagd om inzicht te geven in de achtergronden
van het loonbeslag.
5. De direct leidinggevende beoordeelt of de schuld, dan wel de schuldenproblematiek, een
risico oplevert voor een goede functievervulling door de medewerker.
6. Afhankelijk van de aard van de risico’s en de mogelijk te nemen maatregelen stelt de
direct leidinggevende zijn naasthogere leidinggevende van het loonbeslag op de hoogte.
Desgewenst kan de HRM-adviseur over de aan het loonbeslag te verbinden consequenties worden geraadpleegd.
7. Als daartoe aanleiding is kan de direct leidinggevende passende maatregelen nemen,
zoals het (tijdelijk) opdragen van andere werkzaamheden aan de medewerker.
8. Ook kan de direct leidinggevende de directeur voorstellen om de medewerker, in overleg
met de Beveiligingsautoriteit, in afwachting van het verlenen van een hernieuwde
verklaring van geen bezwaar, tijdelijk te ontheffen uit een vertrouwensfunctie.
9. Als één van de onder 7) en 8) genoemde maatregelen wordt genomen, nemen de direct
leidinggevende en de directeur bij het uitvoeren van en het communiceren over de
genomen maatregel de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
10. Daarnaast kan de direct leidinggevende de medewerker het aanbod doen om van schuldhulpverlening gebruik te maken. Dit bestaat primair uit een verwijzing naar het bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) dat de medewerker kan doorverwijzen naar het Financieel
Loket van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. Via het Financieel Loket kan zo
nodig een (erkende) schuldhulpverleningsinstelling worden ingeschakeld. Deze maakt
met de medewerker afspraken over de uitvoering van het schuldhulpverleningstraject.
11. De direct leidinggevende en de medewerker maken afspraken over de wijze waarop zij de
gemaakte afspraken met elkaar monitoren.
12. Zodra het loonbeslag is opgeheven worden alle daarop betrekking hebbende bescheiden
vernietigd. Op deze bescheiden zijn de wettelijke bewaartermijnen niet van toepassing.

Toelichting op de procedure melding loonbeslag van het ministerie van Justitie en
Veiligheid
Achtergrond
In Nederland is nog steeds sprake van een omvangrijke schulden- problematiek. Diverse
onderzoeken, zoals van het NIBUD40, wijzen daar op. Aangenomen mag worden dat deze
problematiek zich ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voordoet.
Loonbeslag kan een symptoom zijn van problematische schulden. Problematische schulden
kunnen zo veel stress opleveren dat deze van invloed zijn op het functioneren van de betrokken medewerker. Daarnaast kunnen problematische schulden een integriteitsrisico voor de
organisatie opleveren.
Schuldenproblematiek kan dan ook in twee opzichten om actie van de leidinggevende vragen:
• Voor het oplossen van problematische schulden zal de leidinggevende de medewerker zo
nodig naar het Bedrijfsmaatschappelijke Werk of het Financieel Loket van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk moeten verwijzen.
• De genoemde integriteitsrisico’s kunnen het noodzakelijk maken om maatregelen te
nemen ten aanzien van de werkzaamheden of de functie van de medewerker.
40
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Personeel met schulden Een peiling over financiële problemen op de werkvloer Anna van der Schors en
Gea Schonewille Nibud, 2017.
Zie ook: https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/NIBUD-factsheet-loonbeslag-2018.pdf
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Momenteel werkt een JenV-werkgroep van integriteitscoördinatoren en HRM-adviseurs aan
een concept van een JenV-brede Leidraad voor de omgang met problematische schulden.
Belangrijk doel van deze Leidraad is om de regelingen van de verschillende dienstonderdelen
op het gebied van problematische schulden te harmoniseren. Dit gebeurt onder meer uit een
oogpunt van rechtsgelijkheid voor de medewerkers.
NOOT: de hieronder weergegeven planning is inmiddels bijgesteld.
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In deze planning zal de Leidraad naar verwachting niet eerder dan omstreeks 1 juli 2018 van
kracht kunnen worden.
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Dit tijdschema maakt het treffen van een voorlopige regeling voor de informatievoorziening
over loonbeslag (NB dit is dus slechts één onderdeel van de Leidraad) voor het Bestuursdepartement
urgent.
Tot op heden wordt bij het Bestuursdepartement namelijk niet aan het management gemeld
dat er bij een medewerker loonbeslag is gelegd. Met de voorgenomen procedure wordt tot
aan het vaststellen van de JenV-brede Leidraad in dit vacuüm voorzien.

6.

Signalering van problematische schulden
door de leidinggevende
120

7.

Risicobeoordeling

120

8.

Opvolging en interventies

120

9

Preventie

122

10

Monitoring

123

11

Schuldenproblematiek opgelost

123

Bijlage 1, Procedure melding loonbeslag,
Ministerie van Justitie en Veiligheid

124

Toelichting op de procedure melding loonbeslag
van het ministerie van Justitie en Veiligheid
124

Een concept van deze JenV-brede Leidraad ligt medio april ter instemming voor aan de
Expertgroep Integriteit van het ministerie van JenV. Begin mei volgt dan de behandeling in het
Departementaal Overleg Personeel (DOP) van JenV. Dan volgen informeel overleg met de DOR
en het overleg- en besluitvormingstraject via de SBR en/of de brede BR, waarna de Leidraad
formeel voor instemming aan de DOR zal worden voorgelegd.

De gekozen procedure
Het uitgangspunt is dat zo min mogelijk personen op de hoogte zijn van het loonbeslag, dit
vanwege de bescherming van de privacy van de betrokken medewerker. In de voorgestelde
procedure is daarom gekozen voor een rechtstreekse melding aan de direct leidinggevende
van de medewerker bij wie loonbeslag is gelegd. Al naar gelang de omvang van het loonbeslag
bepaalt de leidinggevende of er aanleiding is voor een gesprek over de integriteitsrisico’s
en de noodzaak van het maken van afspraken om de schuldenproblematiek op te lossen.
Desgewenst betrekt de leidinggevende de HRM-adviseur bij dit gesprek. Ook kan hij in
bepaalde gevallen het loonbeslag melden aan zijn naast hogere leidinggevende.
Deze procesgang heeft de voorkeur boven een route waarbij in eerste instantie de hoogste
leidinggevende en, via deze, de direct leidinggevende over het loonbeslag worden geïnformeerd. Hierdoor zouden namelijk, behalve de medewerker zelf, tenminste vier betrokkenen
van het gelegde loonbeslag op de hoogte komen.
Privacyaspecten
Het feit dat er bij een medewerker loonbeslag is gelegd is een persoonsgegeven. Als
daarvoor een wettelijke grondslag bestaat kan het schenden van persoonsgegevens echter
noodzakelijk zijn. Die grondslag is artikel 6, lid 1 onder f van de AVG:

de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van de verantwoordelijke(...), tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van
de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
prevaleert .
41

41
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Brief Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer van 4 april 2013:
“BoF (Bits of Freedom) concludeert dat er in de praktijk nogal wat schort aan de naleving van de privacyregels. BoF wijt dat aan de te ruime omschrijvingen in de Europese en de Nederlandse wetgeving. Zo bestaat
er een bepaling waardoor bedrijven bij “gerechtvaardigd belang” zonder duidelijke toestemming gegevens
mogen verzamelen en verwerken. Er moet dan een afweging worden gemaakt tussen de rechten van
gebruikers en de belangen van het bedrijf, maar volgens BoF laten de partijen hun eigen belangen vaak ten
onrechte voorgaan. In reactie hierop merk ik op dat het “gerechtvaardigd belang” een “restcategorie” van
gegevensverwerkingen betreft (zie artikel 8, onder f, Wet bescherming persoonsgegevens) (hierna: Wbp), die
niet onder een van de andere in artikel 8 genoemde gronden valt. De toepassing van deze grond vergt een
dubbele toetsing: in de eerste plaats moet sprake zijn van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke dat de gegevensverwerking noodzakelijk maakt, bijv. in het kader van zijn reguliere bedrijfsactiviteiten.
Ter zake van deze eerste afweging worden mogelijk de belangen van de betrokkene als onderdeel van
een veelheid van belangen reeds onder ogen gezien. De tweede toets vergt een nadere afweging, waarbij
de belangen van de betrokkene een zelfstandig gewicht in de schaal leggen tegenover het belang van de
verantwoordelijke. De Wbp bevat, evenals de concept EU-verordening algemene gegevensbescherming,
een absoluut recht van verzet voor de individuele betrokkene indien hij van mening is dat de verantwoordelijke zijn eigen belangen ten onrechte heeft laten prevaleren (art. 40 en 41 Wbp resp. artikel 19 concept
EU-verordening).”
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Het eerder genoemde potentiële integriteitsrisico levert dat gerechtvaardigde belang op.
De leidinggevende zal moeten kunnen beoordelen of de medewerker in een kwetsbare
positie verkeert door het loonbeslag, respectievelijk de problematische schulden die
daaronder liggen. Het is vervolgens aan de leidinggevende om het gesprek daarover aan
te gaan met de medewerker, opdat er een goede inschatting van dat risico kan worden
gemaakt.
Voor zover het informeren van de leidinggevende moet worden gezien als een vorm van
verdere gegevensverwerking moet deze op grond van art. 6, lid 4 van de AVG voldoen aan het
vereiste van doelbinding. Dit artikel schrijft het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen als
uitgangspunt en toetsingskader voor iedere vorm van (verdere) gegevensverwerking voor.
Gegevens mogen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.
Gegevens mogen dus wel worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn
verzameld. Doch dit andere doel dient verenigbaar te zijn met het oorspronkelijke42.
Zoals gesteld heeft loonbeslag een grote impact op de medewerkers en kan dit negatieve
invloed hebben op zijn of haar functioneren. Volgens de literatuur ligt het daarmee voor de
hand dat de informatie mag worden gedeeld met de leidinggevende en de loonadministrateur43. De leidinggevende heeft deze informatie immers nodig om de werknemer goed te
kunnen begeleiden in de periode dat het loonbeslag is gelegd en de salarisadministratie moet
de loonadministratie correct kunnen uitvoeren. Binnen het ministerie van JenV behoort, naast
het begeleiden van de medewerker, ook het inschatten van mogelijke integriteitsrisico’s tot
de taak en verantwoordelijkheid van de leidinggevende. Hier komt de balans tussen het goed
werkgeverschap en de risicobe- heersing binnen de organisatie terug.
Ter uitwerking van de Wbp is op 4 april 2004, met instemming van de DOR, de Wbp-regeling
Personeelsadministratie vastgesteld Artikel 2 van die regeling geeft de doelen (doeleinden)
aan voor de verwerkingen. Onder sub b wordt vermeld dat ‘het geven van leiding aan de
werkzaamheden van de betrokkene’ een doel is. Artikel 4 geeft de opgenomen gegevens weer,
waarbij het in dit geval gaat om de gegevens onder i, betalingsgegevens. Dat subartikel geeft
geen limitatieve opsomming, zodat de gegevens over loonbeslag daaronder vallen. Op die
manier heeft de leidinggevende op grond van artikel 2 sub b in verband met artikel
4 sub i van die regeling de bevoegdheid kennis te nemen van het loonbeslag.
Op de leidinggevende rust vanzelfsprekend de plicht om met deze wetenschap uiterst
vertrouwelijk om te gaan. Het gaat hier immers om de vertrouwensrelatie tussen medewerker
en leidinggevende. Dat neemt niet weg dat de leidinggevende altijd de mogelijkheid heeft
contact op te nemen met de hogere leidinggevende of een HRM-adviseur als hij ondersteuning of advies nodig heeft.
Mail is onvoldoende privacybestendig; de mailboxen van leidinggevenden worden vaak
door secretaresses (mede) beheerd. Melding aan de direct leidinggevende dient daarom per
gesloten envelop plaats te vinden. Het eventueel inschakelen van diens leidinggevende of de
directeur of van de HRM-adviseur gebeurt in persoon. Loonbeslag komt niet ter sprake in een
SMT.

42
43
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https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-2-voorwaarden-voor-de-rechtmatigheid-van-de-verwerking-va-8
http://www.financieelgezondewerknemers.nl/bibliotheek/Rapporten/loonbeslag-houd-rekening-met-de-privacy.pdf.
Zo ook http://dirkzwagerarbeidsrecht.nl/2011/05/30/privacy-werknemer-welke-gegevens-mag-de-werkgever-aan-derden-verstrekken/
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Deelname aan commerciële congressen en symposia
Met enige regelmaat doet zich de vraag voor hoe te handelen met verzoeken aan ambtenaren
om tijdens commercieel georganiseerde congressen en symposia inleidingen te houden over
onderwerpen waar ze uit hoofde van hun functie veel van weten; inleidingen waar anderen –
onder wie collega ambtenaren – tegen betaling van (hoge) toegangsgelden naar luisteren.
Als antwoord op deze vraag zijn deze regels opgesteld, die als hulpmiddel dienen bij de
overweging om al dan niet als spreker of als toehoorder deel te nemen aan commerciële
congressen en/of symposia.
In het SGO is een afhoudende lijn afgesproken (nee, tenzij), die te maken heeft met bewaking
van ambtelijke integriteit, het tegengaan van commerciële exploitatie van overheidskennis en
met verantwoorde besteding van overheidsmiddelen.
Rijksbreed geldt het uitgangspunt, dat het niet de taak van de overheid en haar ambtenaren
is, om tegen betaling mee te werken aan het commercieel uitbaten van overheidskennis.
Overheidskennis dient laagdrempelig toegankelijk te zijn.
Ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid doet niet mee aan commerciële congressen en
symposia, tenzij er in de lijn hierover afspraken zijn gemaakt. Dit geldt ook voor alle taakorganisaties. Deze regels zullen ook in het agendaoverleg worden gehanteerd bij de beoordeling
voor deelname aan commerciële congressen/symposia door de bewindslieden.
Deze afhoudende lijn is echter niet absoluut. In die gevallen dat medewerking als spreker op
dergelijke commercieel georganiseerde bijeenkomsten nuttig voor de ontwikkeling, een goed
begrip of het toelichten dan wel uitdragen van betreffend onderwerp is, kan in overleg tussen
leidinggevende en medewerker, worden besloten in te gaan op de uitnodiging.
In de gevallen, dat geparticipeerd wordt in een commercieel congres, zal de organiserende
onderneming er geen bezwaar tegen hebben dat de spreker zich op beperkte schaal, zonder
dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht, doet vergezellen door collega’s. Het kan
namelijk niet de bedoeling zijn dat ambtenaren forse bedragen ten laste van de opleidingsbudgetten van de directie laten komen, om naar collega ambtenaren of, in voorkomende
gevallen, bewindslieden te luisteren. Echter, ook hier kan de leidinggevende besluiten dat het
– vanuit organisatiebelang – wenselijk is dat een ambtenaar deelneemt als toehoorder aan
een commercieel congres, desnoods tegen betaling.
Bron: Circulaire Deelname aan commerciële congressen en symposia d.d. 1 januari 2012.
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De regeling die hierin is verwoord regelt de vrijstelling alsmede compensatie van een 11-tal
medewerkers (vakbondsleden) voor de helft van de reguliere arbeidsduur.

1

Inleiding

In deze regeling zal nader worden ingegaan op de wijze waarop de vakbondsfaciliteiten bij
het ministerie van Justitie en Veiligheid vorm dienen te krijgen. Deze afspraken kunnen van
belang zijn indien door een van de centrales voor overheidspersoneel een kaderlid/medewerker in uw dienst wordt uitgenodigd zich beschikbaar te stellen voor vakbondsactiviteiten, i.e.
ondersteuning bij grote reorganisaties.
2

Afspraken (oud, zie hierna 2A)44
Op 8 september 1997 hebben de secretaris-generaal en de vakcentrales in de BCM overeenstemming bereikt over de wijze van inzet van vrijgestelde vakbondsleden. De afspraken luiden
als volgt:
1. Bij Justitie zullen 11 medewerkers voor de helft van de volledige werktijd (i.c. 18 uur)
worden vrijgesteld voor vakbondswerkzaamheden. De vakbondswerkzaamheden in het
kader van grote reorganisaties45 zijn als volgt beschreven:
- het informeren en adviseren van betrokken medezeggenschapsorganen en het georganiseerd overleg;
- het ondersteunen van de medezeggenschapsorganen en het georganiseerd overleg bij
hun informerende en adviserende taak;
- het bewaken van het reorganisatieproces en de voortgang daarvan ten behoeve van
medezeggenschapsorganen en het georganiseerd overleg;
- het informeren van individuele ambtenaren over bedenkingen-, bezwaar- en beroepsprocedures;
- het doorverwijzen van de individuele ambtenaar naar vakbondsbestuurders bij
specifieke belangenbehartiging.
2. De 11 medewerkers zijn als volgt verdeeld over de vakbonden: CMHF 1, CFO 2, AC/VOV 4,
AbvaKabo 4.
3. De medewerkers zullen met ingang 1-10-1997 voor de duur van één jaar vakbondswerkzaamheden verrichten, Op 1 oktober van ieder daaropvolgend jaar lopen alle betrokken
IF-contracten af.
4. Betrokkene dient een IF-contract in te vullen en door tussenkomst van het hoofd van
dienst toe te zenden aan de centrale IF-coördinator bij DP&O. Formeel zal betrokken
medewerker voor de duur van één jaar voor 18 uur per week worden ingeleend door
DP&O.
5. In nader overleg met DP&O zullen de specifieke (rechtspositionele) voorwaarden worden
bepaald en geregeld in het contract. Hierbij staat individueel maatwerk voorop.
6. Het betrokken dienstonderdeel zal compensatie ontvangen voor het verlies aan arbeidskracht.
7. Ieder jaar zal overleg met de vakcentrales plaatsvinden over invulling van de vakbonds
faciliteiten.
Met de centrales voor overheidspersoneel is voorts afgesproken dat, indien een kaderlid
wordt benaderd voor vakbondsactiviteiten, overleg plaatsvindt met het betrokken hoofd
van dienst. In beginsel dienen alle partijen in te stemmen met het in dit kader af te sluiten
IF-contract.

44
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45

Zie hierna 2A voor hetgeen in het verlengde van deze afspraken thans geldt in het kader van de technische
omzetting en aangepast aan de huidige praktijk.
Met de term grote reorganisatie wordt in dit verband bedoeld een reorganisatie van een dienst of dienst
onderdeel waarbij tenminste 50 personen werkzaam zijn.
Personeelsreglement | Ministerie van Justitie en Veiligheid

129

‹‹ ‹ ›

inhoud ≡
2A

Bijlagen overzicht

32

Bijlage 17, Uitleg Vakbondsfaciliteiten

129

Vakbondsfaciliteiten

129

1

Inleiding

129

2

Afspraken (oud, zie hierna 2A)

129

3

Procedure budgettaire compensatie

130

Werkwijze conform afspraken, technisch omgezet en aangepast aan huidige praktijk
In het verlengde van de afspraken die op 8 september 1997 tussen de SG en de vakcentrales in
de toenmalige BCM, nu: DGO, zijn gemaakt, geldt het volgende:
1. Bij het ministerie worden 11 medewerkers voor de helft van de volledige werktijd (i.c. 18
uur, zie paragraaf 28.8 CAO Rijk en hiervoor artikel 18.2.1 vrijgesteld voor vakbondswerkzaamheden. De vakbondswerkzaamheden in het kader van grote reorganisaties46 zijn als
volgt beschreven:
- het informeren en adviseren van betrokken medezeggenschapsorganen en het georganiseerd overleg;
- het ondersteunen van de medezeggenschapsorganen en het georganiseerd overleg bij
hun informerende en adviserende taak;
- het bewaken van het reorganisatieproces en de voortgang daarvan ten behoeve van
medezeggenschapsorganen en het georganiseerd overleg;
- het informeren van individuele ambtenaren over het Rijksloket advies en bemiddeling
arbeidszaken (RABA) in de zin van paragraaf 16.1 CAO Rijk, eventuele mogelijkheden
van een procedure bij de Geschillencommissie in de zin van paragraaf 16.2 CAO Rijk of
bij de kantonrechter;
- het doorverwijzen van de individuele ambtenaar naar vakbondsbestuurders bij specifieke belangenbehartiging.
2. De 11 medewerkers zijn als volgt verdeeld over de vakbonden: CMHF 1, CNV Connectief 2,
Justitievakbond Juvox 4, FNV Overheid 4.
3. De medewerkers verrichten voor de duur van één jaar vakbondswerkzaamheden. Op 1
oktober van ieder jaar lopen alle IF-contracten af.
4. Betrokkene dient een IF-contract in te vullen en door tussenkomst van de hoogste
leidinggevende van het dienstonderdeel toe te zenden aan de centrale IF-coördinator bij
DP&O. Formeel wordt betrokken medewerker voor de duur van één jaar voor 18 uur (bij
een volledige werkweek) ingeleend door DP&O.
5. In nader overleg met DP&O worden de specifieke (rechtspositionele) voorwaarden bepaald
en geregeld in het contract. Hierbij staat individueel maatwerk voorop.
6. Het betrokken dienstonderdeel ontvangt compensatie voor het verlies aan arbeidskracht.
7. Ieder jaar zal overleg met de vakcentrales plaatsvinden over invulling van de vakbondsfaciliteiten.
Indien een kaderlid wordt benaderd voor vakbondsactiviteiten, vindt overleg plaats met de
betrokken hoogste leidinggevende van het dienstonderdeel. In beginsel dienen alle partijen in
te stemmen met het in dit kader af te sluiten IF-contract.

3

Procedure budgettaire compensatie
Jaarlijks voor 1 oktober wordt door de diensteenheid een declaratie ingediend bij de directie
Personeel en Organisatie met totaalbedragen van de loonkosten en reiskosten die ten
behoeve van de betrokken medewerker bij de uitvoering van vakbondsondersteuning zijn
vergoed. Declaratie dient te geschieden van kosten gemaakt in de achterliggende periode van
maximaal één jaar (van 1-10 tot 1-10).
Bij de declaratie dienen de volgende stukken te worden gevoegd:
a. overzicht waaruit de berekeningswijze en systeem blijkt waarmee de loonkosten zijn
berekend.
b. kopieën van ingediende reisdeclaraties van betrokkene.
Voor de berekening van de salariskosten kan (desgewenst) worden uitgegaan van de middensom van de schaal die betrokkene heeft dan wel er kan via DP&O een berekening worden
opgevraagd (uiterlijk in september ieder jaar).
Ad a. Loonkosten
Voor de duur dat betrokken medewerker is vrijgesteld (18 uur bij een volledige werkweek)
worden de loonkosten gecompenseerd. Forensenvergoeding, overwerk, gratificaties,
opleidingskosten en dergelijke worden niet gecompenseerd. De loonkosten worden berekend
door uit te gaan van het bruto-CAO salaris in de betreffende periode en de werkgeverslasten
daarop te berekenen met behulp van P-Direkt, dan wel een ander geautomatiseerd systeem.
Zoals gezegd kan ook worden uitgegaan van de middensom die bij de betreffende schaal
hoort. Met betrekking tot TOD, dient voor het vrijgestelde deel (18 uur bij een volledige werkweek ) analoog aan de bestaande regelgeving een afbouwregeling te worden afgesproken. Dit
onderdeel TOD wordt tevens gecompenseerd.
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Met de term grote reorganisatie wordt in dit verband bedoeld een reorganisatie van een dienst of dienst
onderdeel waarbij tenminste 50 personen werkzaam zijn.
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Ad. b. Reiskosten
Indien betrokken medewerker voor de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden ter
ondersteuning van de vakorganisatie extra reis/verblijfkosten maakt, dienen deze te worden
gedeclareerd bij de hoogste leidinggevende van het dienstonderdeel op basis van de geldende
regelgeving. De hoogste leidinggevende van het dienstonderdeel is verantwoordelijk voor de
juistheid van de declaraties.
Technische voorzieningen
Betrokken medewerker dient in de gelegenheid te worden gesteld gebruik te maken van
de voorzieningen die in het inlenende dienstonderdeel aanwezig zijn. Hierbij moet worden
gedacht aan gebruik van computer, telefoon en fax. Eventuele kosten in dit verband worden
niet gecompenseerd.
Bron: Vakbondsfaciliteiten – gedeeltelijke vrijstelling en compensatieprocedure d.d. 10 april 1998.
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Dienstonderdelen
1

Inleiding

2

2

Algemene bepalingen

3

3

Begin van en gedurende het dienstverband 5

4

Arbeidsduur, -plaats en werktijden

7

5

Vakantie en bijzonder verlof

8

6

Vaste beloning

9

7

Variabele beloning

10

8

Reizen en vergoedingen

11

9

Tegemoetkomingen en vergoedingen

13

10

Duurzame Ontwikkelingen

14

11

Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

15

12

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

17

13

Voorschriften en maatregelen / sancties

18

14

Uitgezonden ambtenaren

25

15

Individuele geschillen

26

16

Organisatieverandering

27

17

Decentrale uitvoering CAO akkoord
2018-2020

28

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

18

Medezeggenschap / Vakbondswerk

29

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

19

Slotbepalingen

31

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Zoals aangegeven in paragraaf 1.1 is dit personeelsreglement van toepassing op de volgende
dienstonderdelen:
Het bestuursdepartement (BD), de clusters:
Het cluster secretaris-generaal (SG-cluster)
Het cluster plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG-cluster)
Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)
Het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV)
Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR)
Het directoraat-generaal Migratie (DGM)
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
De Inspectie Justitie en Veiligheid (I JenV)
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Het College voor de Rechten van de Mens (CRM)
De Dienst Justitiële Informatiedienst (JustID)
De Dienst Justis
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Het openbaar ministerie (OM)
De raad voor de kinderbescherming (RvdK)
Het Secretariaat Schadefonds Geweldsmisdrijven
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Voor zover deze dienstonderdelen aanvullende regelingen hebben op dit personeelsreglement
vindt u die hieronder.
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12.1

Arbeidsverzuimbeleid
Verzuimprotocol BD
Algemeen
Verzuimmelding
• Medewerker vraagt ziekteverlof aan bij zijn leidinggevende of diens vervanger.
• Medewerker geeft de reden van het arbeidsverzuim. Hij/zij is niet verplicht informatie te
geven over aard en oorzaak van het verzuim, maar kan dat wel opvrijwillige basis doen.
• Leidinggevende belt binnen 24 uur terug en maakt afspraken met de medewerker voor het
verdere contact en verloop. Hij/zij bespreekt de evt. mogelijkheden voor aangepast werk
en/of vervangend vervoer en de verdere vorm van communicatie.
Registratie van het verzuim/herstel
• Leidinggevende registreert het verzuim/herstel persoonlijk in P-Direkt.
Contact tijdens verzuim
• Tijdens het arbeidsverzuim worden er afspraken gemaakt over regelmatig contact.
Verzuimspreekuur
• De leidinggevende bepaalt in overleg met de medewerker of een medisch oordeel nodig
geacht wordt. De medewerker is verplicht gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts, maar kan ook zelfstandig om een bedrijfsartsenoordeel vragen.
• De bedrijfsarts koppelt zijn niet vrijblijvende (medisch) advies aan medewerker en leidinggevende terug.
• De leidinggevende kan advies aan de bedrijfsarts vragen bij vraagstukken over (individuele)
verzuimbegeleiding.
Verzuim en vakantie
• Op de gangbare manier moet de medewerker zijn ziekteverlof aanvragen.
• Als de medewerker tijdens ziekte op vakantie wil, moet hij daarvoor toestemming vragen
van de leidinggevende. De leidinggevende kan zo nodig advies vragen aan de bedrijfsarts
of er medische belemmeringen zijn.
Arbeidsomstandighedenspreekuur
• De medewerker kan ook als hij niet verzuimt een gesprek aanvragen met de bedrijfsarts.

Langdurig verzuim
Probleemanalyse en advies
• Vòòr de 6e week van het verzuim wordt door de bedrijfsarts een probleemanalyse
opgesteld.
Plan van aanpak
• Vòòr de 8e week wordt door de leidinggevende en medewerker in gezamenlijkheid een
plan van aanpak opgesteld.
Spreekuur
• Bij langdurig verzuim (> 6 weken) worden afspraken gemaakt door leidinggevende met
medewerker en bedrijfsarts over frequentie van spreekuurcontact en andere activiteiten.
De inhoud is afhankelijk van de specifieke situatie en de re-integratiemogelijkheden.
UWV
• In de 42ste week wordt het verzuim gemeld door de werkgever aan het UWV.
Eerstejaarsevaluatie
• Voor de 52ste week vindt een eerstejaarsevaluatie plaats.
WIA
• Voor de 91ste week wordt een aanvraag voor een WIA uitkering aangevraagd.
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Frequent verzuim
Als iemand regelmatig verzuimt, dan is een verzuimgesprek gewenst om te achterhalen wat
er precies speelt. Er is sprake van frequent verzuim na twee maal verzuim binnen een half jaar
en/of drie maal per jaar.
Voorbereiding: feiten op tafel leggen die verband houden met verzuim van de medewerker;
samen gegevens analyseren zoals verzuimhistorie, verzuimpatronen, piekbelasting, onder
bezetting etc. Onderzoek en inventariseer de oorzaken van verzuim. Leg afspraken vast en
plan een vervolgafspraak.

11.2

Bedrijfsfitness
Bedrijfsfitness BD
Medewerkers van het bestuursdepartement van JenV kunnen gebruikmaken van bedrijfsfitness bij een sportschool die is aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland (BFNL).
De bij BFNL aangesloten sportscholen zijn verspreid over geheel Nederland zodat er altijd wel
een sportschool te vinden is óf in de nabijheid van de werklocatie dan wel in de buurt van de
woonlocatie.
Inschrijven
Op de website van Bedrijfsfitness Nederland is een speciale pagina voor JenV-medewerkers.
Hier vindt u uitgebreide informatie, een rekenvoorbeeld, een overzicht van alle fitnesscentra
met tarieven. Weet u niet of uw onderdeel is aangesloten? Neem dan per e-mail contact op
met Klantenservice.
Aanmelden
Voor medewerkers van het bestuursdepartement bestaat de mogelijkheid om zich digitaal
aan te melden bij www.bedrijfsfitnessnederland.nl/bdjenv. Om als medewerker van het BD te
kunnen deelnemen moet uw dienstverband bij het BD overigens wel voldoende ruimte bieden
om de verrekening van het fitnessabonnement mogelijk te maken. De aanvraag wordt door
een medewerker van DP&O hierop beoordeeld.
Kosten bedrijfsfitness
De bijdrage vanuit BD JenV bedraagt 15 euro per maand. Het resterende bedrag betaalt u zelf.
Dit bedrag kan desgewenst geheel of gedeeltelijk als IKB-doel worden opgevoerd. Dit is alleen
mogelijk als u sport bij een sportschool die aangesloten is bij Bedrijfsfitness Nederland.
Beëindiging dienstverband
Bij beëindiging van het dienstverband bij BD JenV, dient u dit door te geven aan Bedrijfsfitness Nederland, omdat het recht op de werkgeversbijdrage van 15 euro per maand en het
belastingvoordeel dan vervalt. Gebruik hiervoor het opzeggingsformulier dat te vinden is op
de pagina ‘Klantenservice’. Na ontvangst van de opzegging wordt het abonnement beëindigd
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bevindt het abonnement zich nog
in de eerste vaste periode, dan wordt het abonnement per einddatum van deze periode
beëindigd. Wanneer de Klantenservice de opzegging heeft verwerkt, krijgt u een bevestiging
met de definitieve einddatum van het abonnement.
Niet aangesloten bij BFNL?
Is uw sportschool niet aangesloten bij BFNL? Dan kunt u geen gebruikmaken van de regeling
Bedrijfsfitness bij BD JenV. U kunt desgewenst zelf actie ondernemen door de sportschool te
wijzen op de website en te laten informeren naar de aansluitvoorwaarden van BFNL.
Geen medische fitness
Medische fitness valt niet onder de bedrijfsfitnessregeling van BD JenV. Voor medische fitness
geldt dat u via de bedrijfsarts wordt doorverwezen voor fitness onder begeleiding van een
fysiotherapeut. Voor meer informatie wordt verwezen naar de info over medische interventie.
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht voor:
• Fitnessvragen bij Bedrijfsfitness Nederland per e-mail klantenservice@bfnl.nl.
• IKB-vragen bij P-Direkt per e-mail contactcenter@p-direkt.nl.
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3.1 Werving en selectie
Aanvullend vacaturebeleid CJIB
Aansluitend op het rijks- en JenV-beleid hanteert het CJIB een vacaturebeleid dat hieronder
schematisch is weergegeven.
Processtap

Actie

Toelichting

Termijn

Fase 0

1. Check CJIB-VWNW-kandidaten.
2. Check Loopbaankandidaten.
3. Belangstellingsregistratie medewerkers met een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde of onbepaalde tijd
met het CJIB.
4. Check over bezoldigde medewerkers.
5. Check anderszins dringend
personeelsprobleem.

De 0-fase is de fase voorafgaand aan
een vacature waarin verschuivingen
binnen het gezagsbereik van het hoofd
van dienst zijn toegestaan om dringende
personeelsproblemen op te lossen. Met
dien verstande dat verschuiving tot een
onbezette formatieplaats binnen het
gezagsbereik van het hoofd van dienst
leidt.

3 weken

Fase 1

Openstelling vacature voor:
a. Rijksambtenaren die vanwege
arbeidsongeschiktheid passend werk
in een andere functie nodig hebben.
b. Rijksambtenaren die een substantieel bezwarende functie hebben en
een mobiliteitsplan uitvoeren omdat
ze op zoek zijn naar een functie die
niet substanstantieel bezwarend is.
c. Rijksambtenaren die verplicht
VWNW-kandidaat zijn.

Plaatsing vacature op de mobiliteitsbank
voor genoemde groepen.

5 dagen

Fase 2

Openstelling vacature gelijktijdig intern
en rijksbreed.
Uitzendkrachten en andere externe
medewerkers van het CJIB kunnen in
deze fase solliciteren.

Plaatsing vacature op In-site voor alle
medewerkers en op de mobiliteitsbank.

2 weken

Fase 3

Openstelling extern, nadat toestemming
werkgever (i.c. de algemeen directeur) is
verkregen om de vacature extern open
te stellen.

Plaatsing vacature op openbare site(s)

2 weken

Versnelde procedure is ook mogelijk dat wil zeggen gelijktijdige uitvoering van fase 2 en 3: parallelle
interne, rijksbrede en externe werving.
Toestemming hoogste leidinggevende binnen het dienstonderdeel, i.c. de algemeen directeur
van het CJIB: als aannemelijk is (op basis van eerdere werving(en) en doelgroepanalyses) dat
een vacature niet vervuld zal worden met interne en rijksbrede werving, vraagt de leiding
gevende voorafgaande toestemming aan de hoogste leidinggevende binnen het dienstonderdeel om gelijktijdig extern te werven. Dit is een versnelde procedure waarbij na de voorrangsfase een vacature gelijktijdig intern, rijksbreed en op de externe arbeidsmarkt wordt uitgezet.

12.1

Arbeidsverzuimbeleid
Verzuimprotocol CJIB
Verzuimmelding
• De medewerker vraagt voor 9.00 uur ’s ochtends persoonlijk of telefonisch ziekteverlof
aan bij zijn/haar manager of diens vervanger.
• De medewerker geeft de reden van het verzuim. Hij/zij is niet verplicht informatie te geven
over aard en oorzaak van het verzuim, maar kan dat wel op vrijwillige basis doen.
• De manager maakt afspraken met de medewerker over bereikbaarheid en aanwezigheid
op het verpleegadres.
• Manager en medewerker bespreken de mogelijkheden voor aangepast werk en/of
vervangend vervoer.
• De manager registreert het verzuim in P-direkt op de dag van de ziekmelding.
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Verzuimspreekuur
• De manager bepaalt in overleg met de medewerker of een medisch oordeel nodig geacht
wordt. De medewerker is verplicht gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts,
maar kan ook zelfstandig om een bedrijfsartsenoordeel vragen.
• De bedrijfsarts koppelt zijn (medisch) advies schriftelijk aan medewerker en manager
terug.
• De manager kan advies aan de bedrijfsarts vragen bij vraagstukken over (individuele)
verzuimbegeleiding door zich aan te melden voor de casuïstiekbespreking.
Arbeidsomstandighedenspreekuur
De medewerker kan ook als hij niet verzuimt een gesprek aanvragen met de bedrijfsarts.
Verzuim en vakantie
• Als de medewerker tijdens ziekte op vakantie wil, moet hij daarvoor toestemming
vragen aan de manager. De manager kan zo nodig advies vragen aan de bedrijfsarts of
er medische belemmeringen zijn. De vakantiedagen worden afgeschreven van het saldo
van de bovenwettelijke vakantie-uren voor dat jaar conform artikel 7:637 lid 2 Burgerlijk
Wetboek (BW).
• Wordt een medewerker ziek tijdens zijn vakantie dan geeft hij dit zo snel mogelijk door aan
de manager. Na overleg met de manager kunnen verlofdagen mogelijk worden teruggeboekt.
Frequent verzuim
Bij frequent verzuim (2 keer per half jaar of 3 keer per jaar), voert de manager een verzuim
gesprek met de medewerker en legt dit vast in P-direkt.
Langdurig verzuim (> 6 weken)
• Voor de 6e ziekteweek wordt in opdracht van de manager door de bedrijfsarts een
probleemanalyse opgesteld.
• Voor de 8e ziekteweek wordt door manager en medewerker in gezamenlijkheid een
plan van aanpak opgesteld wat wordt toegevoegd aan het P-dossier en geregistreerd in
P-direkt.
• Manager en medewerker evalueren minimaal 6-wekelijks, dit is verplicht in het kader van
de Wet verbetering Poortwachter. Manager zorgt voor verslaglegging en toevoeging aan
het P-dossier.
• Manager maakt afspraken met bedrijfsarts en medewerker over frequentie van spreekuurcontact. De inhoud is afhankelijk van de specifieke situatie en de re-integratiemogelijk
heden.
• In de 42ste week wordt het verzuim door de P-direkt gemeld aan het UWV.
• Voor de 52ste week maken manager en medewerker een eerstejaarsevaluatie.
• In week 46 ontvangt de manager een mededeling ‘korting bezoldiging langdurig ziek na
52 weken’ vanuit P-direkt. Aan de hand hiervan moet er een opdracht worden gegeven aan
HR Ondersteuning om een brief ‘korting bezoldiging’ te versturen.
• Voor de 91ste ziekteweek wordt door de medewerker een aanvraag voor een WIA uitkering
aangevraagd.
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Voor medewerkers van het CJIB is de Gedragscode integriteit Rijk van toepassing. Voor het
CJIB gelden daarnaast enkele aanvullende bepalingen die hierna worden benoemd. Als CJIB
staan we voor een professionele en integere organisatie. Specifieke integriteitseisen als
aanvulling op de Gedragscode vindt het CJIB daarom van belang, eisen die gelden voor alle
medewerkers van het CJIB:
a. Onder de noemer ‘zorgvuldigheid’ geeft de Gedragscode Integriteit Rijk aan: “Je gebruikt
je bevoegdheden en informatie alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gekregen.”
Hieronder verstaat het CJIB onder meer dat medewerkers die geautoriseerd zijn voor
inzage in en/of mutatie van gegevens in CJIB-systemen en -databanken waarin privacygevoelige informatie van burgers is opgenomen, deze systemen en databanken alleen
mogen raadplegen en gebruiken voor de uitoefening van hun functie. Datzelfde geldt voor
systemen en databanken van ketenpartners die CJIB-medewerkers voor de uitoefening
van de functie ter beschikking staan. Het is te allen tijde verboden om systemen en
databanken met privacygevoelige informatie van burgers die het CJIB ter beschikking stelt
voor de uitoefening van het werk te raadplegen of gebruiken voor andere doeleinden dan
de functie. Dergelijk handelen beschouwt het CJIB als plichtsverzuim, waartegen passende
maatregelen worden genomen.
b. Het CJIB huldigt het principe dat boetes die medewerkers van het CJIB opgelegd krijgen en
die door het CJIB verwerkt worden, op tijd dienen te worden betaald gezien de bijzondere
positie van de medewerker van het CJIB. Een gerechtelijke invordering dient te worden
voorkomen.
c. Medewerkers van het CJIB mogen geen zaken in behandeling nemen die op naam staan
van de medewerker zelf, familie, vrienden of kennissen.
d. Het kan zijn dat een medewerker van het CJIB door familie, vrienden, kennissen of zelfs
derden wordt gevraagd iets na te kijken in de CJIB-systemen of -databanken of dat
een medewerker gevraagd wordt in de systemen/databanken “iets” te regelen. De CJIB
medewerker dient in dergelijke gevallen meteen en resoluut aan te geven dat het hem/
haar verboden is anders dan zakelijk gebruik te maken van de systemen en databanken op
het werk. Anders dan zakelijk raadplegen of gebruik van de C]IB-systemen of -databanken
wordt aangemerkt als plichtsverzuim waartegen passende maatregelen worden genomen.
e. Wanneer een medewerker wordt geconfronteerd met een foutieve afhandeling of verwerking van een product van het CJIB, dient betrokkene dit bij de juiste persoon of de eigen
leidinggevende aan te geven.
f. Wanneer een medewerker van het CJIB veroordeeld wordt met betrekking tot een misdrijf,
dan is hij of zij verplicht om dit direct te melden bij de direct leidinggevende. De medewerker van het CJIB die als verdachte van een misdrijf wordt aangemerkt, wordt aanbevolen
de manager hierover direct te informeren.
g. De medewerker van wie een gezinslid of huisgenoot wordt aangemerkt als verdachte van
een misdrijf, wordt aanbevolen om de manager hierover direct te informeren.
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Tijdsbesteding Medezeggenschap
Faciliteitenregeling Ondernemingsraad CJIB 2017-2020
De bestuurder van het C]IB en de ondernemingsraad van het CJIB hechten aan een goed
functionerende medezeggenschap binnen de CJIB-organisatie en binnen de kaders van
de Wet op de Ondernemingsraden. Gelet op artikel 32, tweede lid, van de Wet op de Onder
nemingsraden maken de algemeen directeur CMB en de ondernemingsraad CJIB afspraken
voor de periode 2018 tot en met 2020 met betrekking tot:
1. Faciliteiten en voorzieningen
2. Slotbepaling

1

Faciliteiten en voorzieningen
Artikel 1
1. Leden van de ondernemingsraad zijn in principe 1 dag per week vrijgesteld van reguliere
werkzaamheden voor alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de medezeggenschap.
2. De voorzitter en de vicevoorzitter zijn in principe 2 dagen per week vrijgesteld van reguliere
werkzaamheden voor alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de medezeggenschap.
3. De in lid 1 t/m 2 genoemde werkzaamheden omvatten geen reistijd en opleidingen.
4. Met de DOR en/of GOR afgevaardigde(n) worden afspraken gemaakt met de bestuurder
die de werkzaamheden voor de medezeggenschap in alle redelijkheid mogelijk maakt.
Artikel 2
1. De OR-leden worden een thuiswerkplek en een Pad ter beschikking gesteld tijdens de
periode dat zij lid van de ondernemingsraad zijn.
2. Het dagelijks bestuur wordt een mobiele telefoon ter beschikking gesteld tijdens de
periode dat zij lid van de ondernemingsraad zijn.
3. In overleg met de bestuurder heeft de medezeggenschap een separate werkruimte ter
beschikking.
4. In overleg met de bestuurder wordt bepaald in welke mate de medezeggenschap de
ambtelijk secretaris in kan zetten voor ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
de medezeggenschap.

2. SLotbepalingen
Artikel 3
1. Deze afspraken gelden vanaf de datum van ondertekening van dit convenant tot en met
2020.
2. Voor het einde van 2020 zullen deze afspraken worden geëvalueerd.
3. Over nieuw vast te leggen afspraken dient er tenminste in een overlegvergadering te
worden gesproken.

Leeuwarden, 20 maart 2018
Algemeen directeur 			

Namens de OR C]IB
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Voor meer informatie over de inhoud van het DJI-personeelsreglement kunt u een e-mail
sturen naar arbeidsrecht@dji.minjus.nl

Bijlagen overzicht

Personeelsreglement | Ministerie van Justitie en Veiligheid

141

‹‹ ‹ ›

inhoud ≡

De Dienst Justis
Dienstonderdelen

132

De Dienst Justis

142

13.1 Integriteit

142

		

Omgangsvormen en privérelaties
Dienst Justis

142

13.1

Integriteit
Omgangsvormen en privérelaties Dienst Justis

1.

Inleiding
Binnen het Rijk is de “Gedragscode Integriteit Rijk 2016” en de “Circulaire ongewenste
privécontacten”47 op alle ambtenaren van toepassing. Onder punt 4.3.2 van de Gedragscode
wordt expliciet aandacht gegeven aan “Omgangsvormen en privérelaties” op het werk.
Het volgende wordt hierover geschreven:
Privérelaties op het werk
Overal waar mensen samen komen, kunnen privérelaties ontstaan, dus ook op het werk. Er kan sprake zijn
van een familierelatie, vriendschapsrelatie of liefdesrelatie tussen collega’s, of tussen een ambtenaar en een
externe relatie.
Daar is niets mis mee, het kan zelfs heel prettig zijn. In sommige gevallen kan het echter problematisch
zijn of worden en kan het een integriteitsrisico met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan belangenver
strengeling, of aan het delen van vertrouwelijke informatie. Ook kan de schijn ontstaan van bevoordeling.
Bovendien kan een (verbroken) relatie leiden tot een ongewenste verstoring van de werkverhoudingen. Het
risico is groter als de functies elkaar op de een of andere manier raken. Het risico is eveneens groter als er
sprake is van een machtsverschil, zoals bij een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte.
Het is noodzaak om op het werk professioneel en objectief te blijven. Als de relatie hiervoor een probleem
kan zijn en een integriteitsrisico vormt, is het van belang hiervan melding te doen bij de leidinggevende(n).
De leidinggevende die zo’n melding ontvangt, behoort hier discreet en met respect voor jouw privacy mee
om te gaan en samen met jou te bekijken of er speciale maatregelen getroffen moeten worden. Het is
bijvoorbeeld niet wenselijk dat partners elkaars werk beoordelen, controleren, of goedkeuren. Zo nodig
worden er werkafspraken gemaakt of taken anders verdeeld, maar ook een overplaatsing naar een andere
afdeling of dienstonderdeel kan aan de orde zijn.
Ongewenste privécontacten
Het publiek moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid een fatsoenlijke en integere organisatie is. Jouw
privécontacten kunnen dit vertrouwen beïnvloeden. Als ambtenaar heb je echter recht op bescherming
van je privéleven. Ook heb je het recht op vrijheid van vereniging, zolang de uitoefening van dit recht jouw
functioneren of het functioneren van de dienst niet schaadt.
Omgang met personen die de overheid in een negatief daglicht stellen, kan op gespannen voet komen te
staan met goed ambtenaarschap. Hoe groot in een concreet geval het integriteitsrisico is, hangt af van de
omstandigheden en van (de kwetsbaarheid van) je ambtelijke functie.
voor andere functies, afhankelijk van de aard van je werk, je zichtbaarheid voor het publiek en je positie
binnen de organisatie. Zeker voor toezichthouders, opsporingsambtenaren, of andere functies in het bredere
domein van veiligheid, rechtshandhaving of rechtspraak, is het integriteitsrisico groter.
Welke privécontacten zijn ongewenst? Het gaat dan om contacten met personen waarvan je weet of kan
weten dat die min of meer structureel normen en wetten overtreden (en dat soms zelfs ook verheerlijken). Dit
geldt eveneens voor het lidmaatschap van verenigingen of de deelname aan groeperingen met een slechte
reputatie die regelmatig in opspraak zijn wegens bijvoorbeeld criminaliteit en vandalisme. Ook als die
vereniging of groepering op zichzelf niet verboden is.
Als je vermoedt dat sprake is van een onwenselijke privécontact, doe je er verstandig aan om dit te bespreken
met je leidinggevende, of een vertrouwenspersoon. Als je er open over bent, kunnen er zo nodig maatregelen
worden getroffen om jezelf en de dienst tegen de ongewenste effecten te beschermen.
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Nadere invulling Justis
Binnen Justis wordt het rijksbrede beleid met betrekking tot omgangsvormen en privérelaties
gehanteerd. Als nadere invulling op de gedragscode Integriteit Rijk 2016, heeft Justis behoefte
om twee punten scherper te benoemen. Het gaat dan om de volgende zaken:
Situaties waarbij privérelaties aan de orde zijn bij sollicitatieprocedure
1. In situaties waarin sprake zou kunnen zijn van welke vorm van belangenverstrengeling
dan ook, dient de sollicitatieprocedure te worden overgedragen aan een andere collega.
Gedacht kan worden aan situaties waarin sprake is van een familiaire of bevriende relatie
tussen deelnemer aan de selectiecommissie en sollicitant.
2. Medewerkers die bevriende relaties hebben met een van de sollicitanten behoren niet deel
te nemen aan de besluitvorming over selectie van kandidaten.
3. Voorgaande geldt eveneens in geval van bevorderingen, bewust belonen, disciplinaire
maatregelen en ontslag.
Familiaire en/of partnerrelaties op het werk
1. Familiaire en/of partnerrelaties tussen management en medewerkers of medewerkers
onderling of management onderling dienen te worden gemeld bij de direct of hoger
leidinggevende.
2. Het is ongewenst dat de hierboven bedoelde betrokkenen, binnen één team of binnen
één afdeling werkzaam zijn omdat het bij het optreden van problemen in de privésfeer de
kwetsbaarheid van de organisatie vergroot.
3. Er kan geen sprake zijn van een hiërarchische verhouding tussen de hierboven bedoelde
betrokkenen.
Van betrokkenen wordt verwacht dat zij zich actief opstellen mocht er sprake zijn van conflicten die voortvloeien uit het (samen) werken bij Justis en het hebben van een (familie)relatie
c.q. –betrekking. In dat geval overleggen zij met hun leidinggevende(n).
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12.1

Arbeidsverzuimbeleid
Verzuimprotocol BD
Algemeen
Verzuimmelding
• Medewerker vraagt ziekteverlof aan bij zijn leidinggevende of diens vervanger.
• Medewerker geeft de reden van het arbeidsverzuim. Hij/zij is niet verplicht informatie te
geven over aard en oorzaak van het verzuim, maar kan dat wel opvrijwillige basis doen.
• Leidinggevende belt binnen 24 uur terug en maakt afspraken met de medewerker voor het
verdere contact en verloop. Hij/zij bespreekt de evt. mogelijkheden voor aangepast werk
en/of vervangend vervoer en de verdere vorm van communicatie.
Registratie van het verzuim/herstel
• Leidinggevende registreert het verzuim/herstel persoonlijk in P-Direkt.
Contact tijdens verzuim
• Tijdens het arbeidsverzuim worden er afspraken gemaakt over regelmatig contact.
Verzuimspreekuur
• De leidinggevende bepaalt in overleg met de medewerker of een medisch oordeel nodig
geacht wordt. De medewerker is verplicht gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts, maar kan ook zelfstandig om een bedrijfsartsenoordeel vragen.
• De bedrijfsarts koppelt zijn niet vrijblijvende (medisch) advies aan medewerker en leidinggevende terug.
• De leidinggevende kan advies aan de bedrijfsarts vragen bij vraagstukken over (individuele)
verzuimbegeleiding.
Verzuim en vakantie
• Op de gangbare manier moet de medewerker zijn ziekteverlof aanvragen.
• Als de medewerker tijdens ziekte op vakantie wil, moet hij daarvoor toestemming vragen
van de leidinggevende. De leidinggevende kan zo nodig advies vragen aan de bedrijfsarts
of er medische belemmeringen zijn.
Arbeidsomstandighedenspreekuur
• De medewerker kan ook als hij niet verzuimt een gesprek aanvragen met de bedrijfsarts.

Langdurig verzuim
Probleemanalyse en advies
• Vòòr de 6e week van het verzuim wordt door de bedrijfsarts een probleemanalyse
opgesteld.
Plan van aanpak
• Vòòr de 8e week wordt door de leidinggevende en medewerker in gezamenlijkheid een
plan van aanpak opgesteld.
Spreekuur
• Bij langdurig verzuim (> 6 weken) worden afspraken gemaakt door leidinggevende met
medewerker en bedrijfsarts over frequentie van spreekuurcontact en andere activiteiten.
De inhoud is afhankelijk van de specifieke situatie en de re-integratiemogelijkheden.
UWV
• In de 42ste week wordt het verzuim gemeld door de werkgever aan het UWV.
Eerstejaarsevaluatie
• Voor de 52ste week vindt een eerstejaarsevaluatie plaats.
WIA
• Voor de 91ste week wordt een aanvraag voor een WIA uitkering aangevraagd.
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Frequent verzuim
Als iemand regelmatig verzuimt, dan is een verzuimgesprek gewenst om te achterhalen wat
er precies speelt. Er is sprake van frequent verzuim na twee maal verzuim binnen een half jaar
en/of drie maal per jaar.
Voorbereiding: feiten op tafel leggen die verband houden met verzuim van de medewerker;
samen gegevens analyseren zoals verzuimhistorie, verzuimpatronen, piekbelasting, onder
bezetting etc. Onderzoek en inventariseer de oorzaken van verzuim. Leg afspraken vast en
plan een vervolgafspraak.

11.2

Bedrijfsfitness
Bedrijfsfitness BD
Medewerkers van het WODC kunnen gebruikmaken van bedrijfsfitness bij een sportschool die
is aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland (BFNL).
De bij BFNL aangesloten sportscholen zijn verspreid over geheel Nederland zodat er altijd wel
een sportschool te vinden is óf in de nabijheid van de werklocatie dan wel in de buurt van de
woonlocatie.
Inschrijven
Op de website van Bedrijfsfitness Nederland is een speciale pagina voor JenV-medewerkers.
Hier vindt u uitgebreide informatie, een rekenvoorbeeld, een overzicht van alle fitnesscentra
met tarieven. Weet u niet of uw onderdeel is aangesloten? Neem dan per e-mail contact op
met Klantenservice.
Aanmelden
Voor medewerkers van het WODC bestaat de mogelijkheid om zich digitaal aan te melden
bij www.bedrijfsfitnessnederland.nl/bdjenv. Om als medewerker van het WODC te kunnen
deelnemen moet uw dienstverband bij het WODC overigens wel voldoende ruimte bieden om
de verrekening van het fitnessabonnement mogelijk te maken. De aanvraag wordt door een
medewerker van DP&O hierop beoordeeld.
Kosten bedrijfsfitness
De bijdrage vanuit het WODC bedraagt 15 euro per maand. Het resterende bedrag betaalt u
zelf. Dit bedrag kan desgewenst geheel of gedeeltelijk als IKB-doel worden opgevoerd. Dit is
alleen mogelijk als u sport bij een sportschool die aangesloten is bij Bedrijfsfitness Nederland.
Beëindiging dienstverband
Bij beëindiging van het dienstverband bij het WODC dient u dit door te geven aan Bedrijfsfitness Nederland, omdat het recht op de werkgeversbijdrage van 15 euro per maand en het
belastingvoordeel dan vervalt. Gebruik hiervoor het opzeggingsformulier dat te vinden is op
de pagina ‘Klantenservice’. Na ontvangst van de opzegging wordt het abonnement beëindigd
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bevindt het abonnement zich nog
in de eerste vaste periode, dan wordt het abonnement per einddatum van deze periode
beëindigd. Wanneer de Klantenservice de opzegging heeft verwerkt, krijgt u een bevestiging
met de definitieve einddatum van het abonnement.
Niet aangesloten bij BFNL?
Is uw sportschool niet aangesloten bij BFNL? Dan kunt u geen gebruikmaken van de regeling
Bedrijfsfitness bij het WODC. U kunt desgewenst zelf actie ondernemen door de sportschool
te wijzen op de website en te laten informeren naar de aansluitvoorwaarden van BFNL.
Geen medische fitness
Medische fitness valt niet onder de bedrijfsfitnessregeling van het WODC. Voor medische
fitness geldt dat u via de bedrijfsarts wordt doorverwezen voor fitness onder begeleiding
van een fysiotherapeut. Voor meer informatie wordt verwezen naar de info over medische
interventie.
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht voor:
• Fitnessvragen bij Bedrijfsfitness Nederland per e-mail klantenservice@bfnl.nl.
• IKB-vragen bij P-Direkt per e-mail contactcenter@p-direkt.nl.
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