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1. Inleiding
Het ministerie van Financiën met de beleidsdirectoraten-generaal (Rijksbegroting, Generale Thesaurie 
en Fiscale Zaken) en de uitvoerende directoraten-generaal (Belastingdienst, Douane en Toeslagen) 
speelt een belangrijke rol in de samenleving en heeft vergaande bevoegdheden. De samenleving als 
geheel, burgers, bedrijven en het parlement moeten erop kunnen vertrouwen dat deze organisatie-
onderdelen daar zorgvuldig mee omgaan. Het ministerie van Financiën wil een organisatie zijn waarin 
leidinggevenden en medewerkers vanuit hun (moreel) vakmanschap integer handelen en oog hebben 
voor het effect van hun handelen op belastingplichtigen, toeslagontvangers en degenen die goederen 
im- of exporteren. Daarnaast wil Financiën als werkgever borgen dat leidinggevenden en mede-
werkers elkaar waarderen, dat iedereen zichzelf kan zijn en dat integriteit, openheid en samenwerking 
de standaard zijn. De afgelopen jaren is het vertrouwen van de samenleving in het ministerie van 
Financiën en, in bredere zin, de overheid als gevolg van de kwestie rondom de kinderopvangtoeslag 
onder druk komen te staan. Deze kwestie had en heeft nog steeds (ingrijpende) gevolgen voor burgers 
en medewerkers. Herstel van vertrouwen en het oplossen van de problemen waarin burgers zijn 
gebracht, heeft de hoogste prioriteit.

Daarnaast heeft de opkomst van COVID-19 geleid tot een andere manier van werken. Contacten 
met burgers, bedrijven en medewerkers vonden grotendeels op afstand plaats. Trainingen en bijeen-
komsten waar integriteitsdilemma’s besproken zouden worden, werden (deels) uitgesteld.

In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over welke activiteiten in de hiervoor genoemde context 
hebben plaatsgevonden en welke resultaten daarmee zijn bereikt. In hoofdstuk 2 van dit verslag 
wordt ingegaan op de versterking van integriteit binnen het ministerie van Financiën. In hoofdstuk 3 
wordt een overzicht gegeven van de (preventieve) integriteitsactiviteiten die Financiën breed en bij de 
Directoraten-Generaal hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 4 en 5 wordt ingegaan op de binnen het 
ministerie van Financiën ontvangen signalen, meldingen en de afdoening daarvan. Tot slot wordt in 
hoofdstuk 6 een vooruitblik gegeven naar 2022.
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2. Integriteit als kernwaarde
Bij het ministerie van Financiën werken ruim 30.000 medewerkers. Deze medewerkers van Financiën 
dragen bij aan een financieel gezond Nederland. Burgers en bedrijven moeten op Financiën kunnen 
vertrouwen.

Het is daarbij van wezenlijk belang dat de medewerkers integer handelen. Integriteit vormt immers 
een van de belangrijkste pijlers van het vertrouwen van burgers en bedrijven in Financiën. In onze 
organisatie vinden we het belangrijk dat dilemma’s bespreekbaar zijn, dat fouten gemaakt mogen 
worden, dat gereflecteerd kan worden op wat beter kan en dat er ruimte is voor tegenspraak. 
Daarmee zet het ministerie nadrukkelijk in op het creëren van een open, veilige en inclusieve 
werkomgeving voor alle medewerkers, een goede dienstverlening naar en correct toezicht op burgers 
en bedrijven en open communicatie naar de samenleving als geheel en naar de Tweede Kamer. 
Respectvolle bejegening van burgers, bedrijven, Tweede Kamerleden en pers loopt daarmee gelijk op 
met een respectvolle onderlinge bejegening van leidinggevenden en medewerkers.

Als werkgever leggen we de verantwoordelijkheid voor integriteit niet eenzijdig bij onze medewerkers. 
Een ieder heeft binnen de organisatie een eigen rol en verantwoordelijkheid: medewerker, leiding-
gevende en de organisatie als geheel. Wij vragen van onze medewerkers dat zij zich integer gedragen, 
en daarmee dat zij zich geregeld rekenschap geven van hun gedrag. Als werkgever stellen wij onze 
medewerkers in staat om zich als zodanig te gedragen. Waar nodig bieden we hulp en ondersteuning. 
Dat doen wij door:
• medewerkers een kader mee te geven voor goed ambtelijk handelen. In de Gedragscode Integriteit 

Rijk (GIR) en accenten daarop die gelden voor Financiën, die zijn vastgelegd in het 
personeelsreglement, wordt de betekenis van integer handelen nader uitgewerkt, worden kaders 
geschetst en worden voorbeelden gegeven van dilemma’s;

• medewerkers ervan bewust te maken dat integriteitsvragen een onlosmakelijk onderdeel zijn van 
het dagelijks werk en hen voldoende toe te rusten om daarin verantwoorde beslissingen te nemen. 
In de werkomgeving van het ministerie van Financiën en haar onderdelen komen veelal specifieke 
integriteitsdilemma’s en –risico’s voor. We zorgen ervoor dat de medewerkers zich bewust kunnen 
zijn van deze risico’s en besteden daar dan ook geregeld aandacht aan;

• zo veel mogelijk te voorkomen dat er voor medewerkers integriteitsdilemma’s ontstaan. Waar 
mogelijk worden de werkprocessen en de systemen daarop aangepast;

• te zorgen voor een vangnet. We zorgen ervoor dat medewerkers met integriteitsvragen gehoord en 
geholpen worden. Het eerste aanspreekpunt voor medewerkers op het gebied van integriteit is de 
leidinggevende. Daarnaast is er een uitgebreid (integriteits)netwerk beschikbaar waar 
medewerkers terecht kunnen, bestaand uit o.a. vertrouwenspersonen1 en diverse interne en 
externe meldpunten. Ook wordt zo nodig bedrijfsmaatschappelijk hulp aangeboden;

• te zorgen voor en te communiceren over procedures voor een zorgvuldige, adequate omgang met 

1. Vertrouwenspersonen adviseren individuele medewerkers bij ethische- of integriteitkwesties. Zie verder hoofdstuk 5
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(vermoedens van) schendingen. Vergissen is menselijk, en fouten maken ook. Daarbij is belangrijk 
dat zowel het individu en de organisatie leert. Bij geconstateerde integriteitsschendingen hand-
haven we op een passende manier, vanuit een gemeenschappelijk maatgevoel en met oog voor 
alle omstandigheden van het geval. Bij het opleggen van maatregelen borgen we eenheid van 
beleid en uitvoering door goede procedures en centrale beoordeling van casuïstiek.
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3. Preventieve 
integriteits activiteiten

Ook in 2021 is ingezet op het versterken van preventieve en organisatorische voorzieningen op het 
gebied van integriteit, het actualiseren en waar nodig aanvullen van beleid en regelgeving, het 
frequent communiceren over integriteit en het verbeteren van de bestuurlijke informatievoorziening. 
De uitvoering van de preventieve integriteitsactiviteiten vindt plaats binnen de cascade: (i) het Rijk (via 
het Interdepartementaal Platform Integriteitsmanagement, IPIM2) verantwoordelijk voor de rijks-
brede kaders op het gebied van integriteit zoals de Gedragscode Integriteit Rijk, (ii) het departement, 
verantwoordelijk voor de Financiënbrede kaders (zoals de Insiderregeling) en (iii) de Directoraten-
Generaal en hun directies, verantwoordelijk voor de specifieke DG gebonden kaders (zoals het verbod 
tot bieden bij executoriale verkopen of de Verbeteragenda Douane).

Dit hoofdstuk gaat in op de in 2021 gerealiseerde acties en resultaten binnen de onderdelen van het 
ministerie.

3.1 Gerealiseerde acties en resultaten Financiënbreed

3.1.1 Bewustwording en communicatie
Integriteitsvragen zijn een onlosmakelijk onderdeel van het dagelijks werk. Het gehele ministerie van 
Financiën investeert daarom op verschillende manieren in bewustwording en het bespreekbaar 
maken van integriteitsdilemma’s. In 2021 zijn de volgende acties uitgevoerd bij (onderdelen van) de 
Belastingdienst, Toeslagen, Douane en het beleidsdepartement:
• Nieuwe medewerkers worden actief geïnformeerd over het integriteitsbeleid tijdens en na de 

onboarding. Onderdeel daarvan is het afleggen van de eed of belofte. Als gevolg van de 
maatregelen in het kader van COVID-19 hebben we dit proces in 2021 deels digitaal vormgegeven. 

• Aan medewerkers en leidinggevenden zijn diverse webinars, workshops en (interactieve) 
integriteitsessies aangeboden, bijvoorbeeld in het kader van de rijksbrede week van de integriteit, 
waarin onder andere aandacht is besteed aan dilemma’s in relatie tot sociale veiligheid, sociale 
media, vertrouwelijke informatie, het herkennen en omgaan met signalen van medewerkers, 
omgangsvormen en andere actuele onderwerpen. Ook is aandacht besteed aan het bespreken van 
integriteit en dilemma’s in team- en afdelingsoverleggen. In het kader van de versterking van het 
integriteitsstelsel is geïnvesteerd in de verdere professionalisering van verschillende rollen in het 
integriteitslandschap. De bezetting van integriteitscoördinatoren3 (ico’s) is op sterkte gebracht, zodat 
voor iedere directie tenminste één integriteitscoördinator beschikbaar is en er is geïnvesteerd in de 
uitwisseling tussen de ico’s onderling in het maandelijkse overleg van integriteits coördinatoren. 

2. Het Interdepartementaal Platform voor Integriteitsmanagement is in 2015 opgericht. Dit is een voorportaal van de Interdepartementale Commissie 
Organisatie & Personeel (ICOP), de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR)  en het SG Overleg (SGO).

3. De integriteitscoördinator adviseert en ondersteunt primair de leiding van het ministerie bij de invulling van het departementale integriteitsbeleid.
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Daarnaast is geïnvesteerd in de professionalisering van vertrouwenspersonen, onder andere door 
middel van intervisie en bijscholing, een en ander in lijn met de rijksbrede Uniforme basiseisen 
vertrouwenspersonen en de versterking van hun signaleringsfunctie.

• Verder is geïnvesteerd in communicatie over integriteit, met als doel het gesprek over integriteit op 
gang te houden, integriteitsdilemma’s bespreekbaar te maken en medewerkers actief te laten 
meedenken over integriteitsdilemma’s. 

• In 2021 is verder geïnvesteerd in een goede basis voor de informatievoorziening over integriteit 
voor medewerkers en leidinggevenden. Daarbij is ingezet op regelmatige berichtgeving op het 
Fin-Rijksportaal en de intranetten van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane, bijv. over de 
Commissie Integriteit Financiën, over fiscale integriteit en de introductie van de paritaire 
Commissie ontheffing geheimhoudingsplicht fiscale integriteit en over de week van de integriteit. 
Tevens zijn op het FIN-Rijksportaal en de intranetten polls geplaatst over een aantal dilemma’s 
binnen de context van omgangsvormen en sociale veiligheid.

3.1.2 Beleid en regelgeving
In 2021 zijn de volgende acties uitgevoerd op het gebied van beleid en regelgeving:

• In navolging van de adviezen van de personeelsraadspersonen, de tijdelijke commissie 
Belastingdienst en de commissie integriteit Financiën is het departementale meld- en 
advieslandschap in 2021 doorgelicht. Eén van de conclusies uit deze doorlichting was dat het 
meld- en advieslandschap voor melders overzichtelijker gemaakt moet worden. Er zijn 
verschillende loketten waar medewerkers terecht kunnen met integriteitsvragen en dilemma’s of 
voor het melden van een integriteitskwestie. Daardoor is het voor medewerkers niet altijd duidelijk 
bij wie ze met welke vraag of kwestie moeten zijn. 

• De paritaire Commissie ontheffing geheimhoudingsplicht fiscale integriteit is per 1 juli 2021 
ingesteld.4 Het Ministerie van Financiën heeft een grote verantwoordelijkheid in het opstellen en 
het evalueren van én in het toezien op fiscale wet- en regelgeving. We verwachten van onze 
medewerkers dat zij hun fiscale verplichtingen naleven omdat dit één van de kernwaarden en 
werkprocessen van onze organisatie betreft. Medewerkers van Financiën worden fiscaal niet 
anders behandeld dan andere belastingplichtigen. Informatie over het nakomen van fiscale 
verplichtingen door (een) medewerker(s) kan bij de werkgever terechtkomen als de inspecteur een 
vermoeden heeft van een ernstige (fiscale) integriteitsschending. In dat geval moet de inspecteur 
eerst verzoeken om ontheffing van de (fiscale) geheimhoudingsplicht. De adviescommissie 
waarborgt dat een zorgvuldige afweging plaatsvindt tussen het belang van naleving van het 
integriteitsbeleid en het waarborgen van de privacy van de medewerker en adviseert over het al 
dan niet verlenen van de ontheffing van de geheimhoudingsplicht. Aan de adviescommissie 
worden alleen volledig geanonimiseerde dossiers voorgelegd.

• Vanaf 17 december 2021 geldt de Europese richtlijn bescherming klokkenluiders. Deze richtlijn 
wordt omgezet in de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders die de Wet Huis voor klokkenluiders 
gaat vervangen. Deze wet beschermt klokkenluiders beter en kunnen meer typen meldingen 
gedaan worden. De vertrouwenspersonen en de organisatie hebben in het kader van de richtlijn en 

4. wetten.nl - Regeling - Besluit paritaire commissie ontheffing geheimhoudingsplicht fiscale integriteit - BWBR0045468 (overheid.nl)
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aanstaande wetgeving voorbereidingen getroffen. Zo zijn de ico’s en vertrouwenspersonen 
geïnformeerd over de implicaties van de richtlijn op hun rol. Medewerkers kunnen zich vanaf 17 
december 2021 direct beroepen op de Europese richtlijn. 

• In het kader van de insidersregeling is een administratiesysteem ontwikkeld en geïmplementeerd 
en is departementaal toepassingsbeleid voor de insidersregeling opgesteld. Daarnaast zijn de 
insiderdossiers gedigitaliseerd. De Insiderregeling beschrijft welke functies risico’s verbonden zijn 
op het gebied van de (schijn van) financiële belangenverstrengeling en het risico van oneigenlijk 
gebruik van koersgevoelige informatie (voorkennis). 

• In 2021 is gewerkt aan het actueel houden van de lijst met vertrouwensfuncties. Dit is een continue 
proces op basis van jaarlijkse uitvragen bij de organisatieonderdelen van het ministerie van 
Financiën en tussentijdse doorlichtingen. Verder is geïnvesteerd in het in kaart brengen van en de 
duiding van de kwetsbare functies. Hierbij is aansluiting gezocht en gevonden bij het thema 
personele veiligheid en heeft geleid tot een conceptnotitie “Project inventariseren kwetsbare 
functie en verhogen van de weerbaarheid”. Gekozen is om de inventarisatie van kwetsbare functies 
te laten plaatsvinden vanuit de (verplichte) zorg van de werkgever om te zorgen voor een veilige 
werkomgeving en is door de projectgroep verder geïnvesteerd in het ontwikkelen van een eigen 
methodiek hiervoor.

• Samen met de vakbonden in het decentraal georganiseerd overleg is een juridisch kader 
ontwikkeld ten behoeve van juridische ondersteuning bij strafrechtelijke procedures en bijstand bij 
parlementair onderzoek. Een medewerker die als verdachte of als getuige wordt betrokken in een 
strafrechtelijke procedure, als beklaagde wordt aangemerkt in een klachtprocedure tegen niet-
vervolging of als getuige of deskundige op moet treden tijdens een parlementaire enquête, kan 
rekenen op betaling van de kosten van strafrechtelijke juridische bijstand. Het kader en de precieze 
voorwaarden van juridische ondersteuning zijn opgenomen in het personeelsreglement Financiën.

3.1.3 Bestuurlijke informatievoorziening en rapportages
In 2021 zijn de volgende acties uitgevoerd:
• Directies en regio’s rapporteren viermaandelijks over de in hun jaarcontracten opgenomen 

doelstellingen op het gebied van integriteit.
• Integriteitscoördinatoren en/of (regionale) adviseurs integriteit gaan periodiek in gesprek met het 

MT van hun directie over ontwikkelingen, trends, signalen en activiteiten op het terrein van 
integriteit binnen de directie.

3.1.4 Overige interne rapportages

Algemeen adviespunt integriteit
Het Algemeen Adviespunt Integriteit (AAI) is een voorziening binnen het meld- en advieslandschap 
van het ministerie van Financiën dat wordt bemenst door een adviseur AAI. Het AAI heeft als 
doelstelling om vanuit haar vertrouwenspositie de navolgende twee functies te vervullen: 
1) De ventielfunctie: wanneer medewerkers en leidinggevenden niet terecht willen of kunnen bij de 
(andere) bestaande adviseurs, vertrouwenspersonen, meldpunten, dan kunnen ze ook bij AAI terecht 
voor een luisterend oor en advies. 2) De gidsfunctie: wanneer medewerkers en leidinggevenden niet 
weten bij wie zij met een bepaald integriteitsvraagstuk terecht kunnen, dan kan het AAI informeren en 
verwijzen.  
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Trend en aard van de meldingen
In 2021 kwamen er verspreid over 12 maanden 48 meldingen binnen. De meeste meldingen (circa 
75%) hebben betrekking op ongewenste omgangsvormen. Hierbij valt op, dat het in de meeste 
meldingen lijkt te gaan om intimidatie door de leidinggevende van de medewerker. Het lijkt erop dat 
het hierbij vaak gaat om medewerkers met een eigen en kritisch tegengeluid. De betreffende 
leidinggevenden lijken hier niet goed mee om te kunnen gaan en de verhouding raakt verstoord met 
als gevolg een arbeidsrechtelijk conflict. In deze op ongewenste omgangsvormen betrekking 
hebbende meldingen gaven melders aan dat zij zich veelal niet tot de reguliere vertrouwenspersoon 
durfden te wenden of dat zij zich niet of onvoldoende geholpen voelden door de reguliere 
vertrouwenspersoon. Ook in gesprek met het AAI moest men veelal nog een drempel overwinnen. Het 
bovenstaande zou in bestaande verbetertrajecten betrokken moeten worden of zo nodig kan 
aanvullend onderzoek worden overwogen. 
Zie verder het als bijlage opgenomen Jaarverslag van het Algemeen Adviespunt Integriteit 2021.

3.1.5 Rapportages van externen

Eindrapport Personeelsraadspersonen Belastingdienst
Tussen 1 april 2020 en 1 juli 2021 konden medewerkers van de Belastingdienst, Toeslagen en de 
Douane met signalen over mogelijke onrechtmatigheden en vermoedens van misstanden terecht bij 
twee onafhankelijke Personeelsraadspersonen.5 In september 2021 brachten de raadspersonen een 
eindrapport uit.6 

In hun eindrapportage constateren zij dat er sinds het begin van hun aanstelling al verschillende 
stappen zijn gezet om ervoor te zorgen dat signalen van medewerkers beter gehoord en opgevolgd 
worden. Tegelijkertijd benoemen zij verschillende thema’s waarop verdere verbetering mogelijk is. Zo 
vroegen zij aandacht voor een betere positie en inbedding van vaktechniek, het meer oog hebben 
voor de inhoud van werkprocessen en de effecten op uitvoering, letten op onbedoelde effecten van 
sturen op prestatie-indicatoren en attent zijn op (herstel van) fouten in geautomatiseerde 
werkprocessen. Ze benoemden zorgen qua opvolging van de toeslag-affaire en en wezen op het 
belang van een onderzoek naar het meld- en advies landschap. Er was ook aandacht voor een goede 
verbinding en open dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers, voor bevorderen van dagelijkse 
goede gang van zaken en open dialoog i.p.v. sturen op incidenten. De ambitie is een open en 
inclusieve cultuur, waarin burgers en bedrijven centraal staan, dilemma’s bespreekbaar zijn en er 
ruimte is voor tegenspraak. 

Jaarrapportage 2021 van de onafhankelijke Commissie Integriteit Financiën
Medewerkers die een vermoeden van een integriteitsschending of misstand willen melden, maar dit 
niet binnen eigen organisatie willen doen, kunnen ook terecht bij de onafhankelijke Commissie 
Integriteit Financiën.7 De externe commissieleden zijn toegankelijk voor alle medewerkers en willen 

5. Stcrt. 2020, nr. 21177, d.d. 10 april 2020, Besluit personeelsraadspersonen Belastingdienst, besluitnr. 2020- 66979
6. Eindrapportage Raadspersonen Belastingdienst | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl (bijlage bij 31066, nr. 919)
7. Stct. 2020, nr. 53324, d.d. 16 oktober 2020, onafhankelijke Commissie integriteit Financiën, besluitnr. 2020-166202 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/12/eindrapport-raadspersonen-belastingdienst
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zoveel mogelijk maatwerk leveren. Ook oud-medewerkers en inhuurkrachten kunnen bij de 
commissie terecht. Medewerkers, oud-medewerkers en inhuurkrachten kunnen met hen 
vertrouwelijk in gesprek en advies vragen over hoe te handelen. 

De commissie garandeert de vertrouwelijkheid van de melders, tenzij er een wettelijke plicht bestaat 
om de identiteit bekend te maken (zoals bij misdrijven waarvoor een aangifteplicht geldt). Met de 
komst van de commissie wordt gelegenheid geboden veilig en (vroeg)tijdig te melden, zodat op tijd 
iets met signalen kan worden gedaan en we er als Financiën van kunnen leren.
De commissie wijst in haar jaarrapportage 2021 op het belang van een goede meldinfrastructuur 
vanuit het perspectief van de medewerker, het belang van sociale veiligheid ter verbetering van de 
meldingsbereidheid van medewerkers, de neiging van de organisatie om meldingen te snel te 
formaliseren en juridiseren, de door medewerkers ervaren afstand tussen leiding en uitvoering 
alsmede de noodzaak en behoefte van betere communicatie en personele nazorg aan betrokkenen bij 
een integriteitsonderzoek.8 

3.1.6 Toezeggingen (aan de Tweede Kamer)
In het kader van gedane toezeggingen richting de Tweede Kamer is het volgende gedaan:
• Op 1 juli 2021 is de Kamer het onderzoeksrapport van KPMG “Beheersing van corruptierisico’s 

door de Douane in de Rotterdamse Haven” (hierna onderzoeksrapport), nr. 31934-50 gestuurd. In 
de begeleidende brief is de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de wijze 
waarop de Douane het proces zou vormgeven om te komen tot een concrete verbeteraanpak op 
het terrein van integriteit en corruptie.9 

• Op 16 december 2021 is de verbeteraanpak Integriteit bij Douane aan de Kamer gestuurd waarbij 
de toezegging gestand wordt gedaan de Kamer te informeren over de Verbeteragenda “Vertrouwd 
vooruit” en een drietal screeningsmaatregelen.10 

3.2 Leiderschap en cultuur bij het ministerie van Financiën
Integriteit is een onderwerp dat altijd een rol speelt in het dagelijkse werk. Moreel leiderschap gaat 
over het gericht en gestructureerd omgaan met dilemma’s en vraagt om proactief en expliciet gedrag 
van de leidinggevenden. Een open en veilige werkomgeving is daarvoor cruciaal. De diverse rapporten 
laten zien dat het nog niet altijd en overal in de organisatie vanzelfsprekend is dat medewerkers zich 
veilig voelen om tijdig signalen af te geven en dat zij binnen redelijke termijnen horen wat daarmee 
gebeurt. We blijven ons dan ook onverminderd inzetten om de genoemde open en inclusieve cultuur 
te realiseren. 
Ook In 2021 is aandacht besteed aan bewustwording en leiderschap, met als doel een verbeterd 
bewustzijn en handelingsrepertoire inzake integriteitskwesties. Een belangrijk en actueel thema is het 
verbeteren van de sociale veiligheid. Voor de verdere inzet ten aanzien van cultuur en leiderschap wordt 
verwezen naar de verschillende programma’s op dit vlak bij de organisatieonderdelen van Financiën.

8. Jaarrapportage van de Commissie integriteit Financiën (CiF) | Tweede Kamer der Staten-Generaal
9. Kamerstuk 31 934, nr 50, 1 juli 2021, KPMG-rapport Beheersing corruptierisico’s Douane Haven Rotterdam
10. Kamerstuk 31 934, nr 54, 16 december 2021, Verbeteragenda integriteit Douane

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022D24229&did=2022D24229
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3.3 Bijzondere activiteiten beleidsdepartement
Er is gestart met de borging van de risicoanalyse integriteit in het verantwoordings-proces. Met een 
risicoanalyse integriteit worden de processen, taken en handelingen geïdentificeerd die vanuit 
integriteitsoptiek mogelijk kwetsbaar zijn en wordt bepaald of deze kwetsbaarheden met voldoende 
waarborgen zijn omkleed. Het doen van een risicoanalyse integriteit is geen doel op zich. Het is een 
(preventief) middel om te komen tot een overzicht van de integriteitsrisico’s binnen een bepaald 
proces. Deze kunnen vervolgens worden gemitigeerd, om de integriteit van de overheid te (blijven) 
waarborgen. 

De integriteitscoördinator heeft deelgenomen aan de opleiding tot gesprekleider van de workshop 
over Sociale Veiligheid. Deze opleiding is in opdracht van de afdeling Ambtelijk Vakmanschap en 
Rechtspositie van het ministerie van Binnenlandse Zaken gegeven. Bij twee rijksbrede groepen 
hebben de integriteitscoördinator en de landelijke vertrouwenspersoon van het ministerie samen als 
gespreksleider gefungeerd.
Bij de informatievoorziening over integriteit voor medewerkers en leidinggevenden is ingezet op: het 
verbeteren van de informatievoorziening over het Protocol Koersgevoelige Informatie, de workshop 
sociale veiligheid en integriteit en over een handelingsperspectief voor leidinggevenden hoe om te 
gaan met een integriteitssignaal. Verder heeft de algemene informatie over het meldproces, bekeken 
vanuit het gezichtspunt van de melder, een vaste plek gekregen op het FinRijksportaal. 
Tijdens de Week van de Integriteit heeft het ministerie van Financiën voor alle medewerkers een 
luchtig en interactief webinar met twee acteurs georganiseerd met als thema dilemma’s. De acteurs 
gaven een creatieve draai aan integriteit en leidden de deelnemers door het webinar heen. 

3.4 Bijzondere activiteiten bij de Belastingdienst
• Onderdeel van het onboardingtraject voor nieuwe medewerkers bij de Belastingdienst, is een 

terugkomdag over integriteit na een aantal maanden. Vanwege de coronamaatregelen kon deze 
fysieke terugkomdag in 2021 niet doorgaan. Er is daarom een digitale terugkomdag over integriteit 
uitgerold. 

• Vanwege uitstroom van een aantal integriteitscoördinatoren in 2021, zijn voor betreffende 
directies nieuwe integriteitscoördinatoren aangewezen. 

• De informatie over integriteit op intranet is in 2021 geactualiseerd en waar nodig uitgebreid 
(bijvoorbeeld op het gebied van nevenwerkzaamheden in het buitenland en het lockerbeleid). 
Verder is er onderzoek gedaan naar de vindbaarheid van informatie over integriteit op intranet. 
Ook zijn periodiek artikelen over integriteit gepubliceerd op het intranet van de Belastingdienst, 
bijvoorbeeld over vertrouwenspersonen, fiscale integriteit en integriteitsdilemma’s uit de praktijk.

• Er is ruim aandacht besteed aan het herkennen van en omgaan met signalen van medewerkers. Zo 
is een leidraad voor leidinggevenden geactualiseerd die hen helpt bij het omgaan met signalen 
over integriteitskwesties. Ook is de signaleringsfunctie van vertrouwenspersonen versterkt.

• Voor medewerkers kan het lastig zijn de weg te vinden in het complexe departementale meld- en 
advieslandschap. Binnen de Belastingdienst is daarom het decentrale meldpunt voor 
integriteitskwesties versterkt. De eerste aanspreekpunten voor medewerkers van de 
Belastingdienst als het gaat om integriteit zijn de (direct) leidinggevende en vertrouwenspersonen. 
Medewerkers kunnen ook melden bij een van de meldpunten, waaronder het Meldpunt Integriteit 
Belastingdienst, dat voor ondersteuning zorgt bij de opvolging van meldingen.
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• In samenwerking met het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën is geïnvesteerd in het goed op 
elkaar afstemmen van het departementale registratiesysteem van meldingen van vermoedens van 
integriteitsschendingen en het registratiesysteem van de Belastingdienst.

Zie verder het als bijlage opgenomen Jaarverslag integriteit van de Belastingdienst.

3.5 Bijzondere activiteiten bij Toeslagen

Verbetering infrastructuur 
Het jaar 2021 heeft voor DG Toeslagen in het teken gestaan van de ontvlechting en op-/inrichting van 
het DG. In dat jaar is ook Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) qua aantallen medewerkers 
sterk gegroeid. De bijbehorende integriteitsinfrastructuur qua directe aanspreekpunten op het gebied 
van integriteit was echter nog niet aanwezig. Om die reden is energie gezet op het aantrekken van een 
vertrouwenspersoon, hetgeen in Q4 van 2021 is gelukt. De vertrouwenspersoon komt bij CAP 
Belastingdienst vandaan. In de communicatiekanalen is bekendgemaakt dat er een vertrouwens-
persoon is gestart binnen de Centrale administratieve Processen (CAP), die DG Toeslagen breed 
inzetbaar is. Tevens is er een integriteitscoördinator bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen 
(UHT) benoemd. Met deze ingevulde rollen wordt de informatie inzake het meld- en advieslandschap 
integriteit en ongewenste omgangsvormen beter ontsloten en in proces gezet. Verder zijn binnen 
directie Toeslagen in het kader van vervanging van uitstromende vertrouwenspersonen twee nieuwe 
vertrouwenspersonen geworven. Hierbij is gelijktijdig van de gelegenheid gebruik gemaakt om een 
volgende kwaliteitsslag te maken. De nieuwe vertrouwenspersonen zijn volledig opgeleid. 

Week van de integriteit
Binnen de directie Toeslagen heeft gerichte communicatie plaatsgevonden om aandacht te genereren 
voor de week van de integriteit en zoveel mogelijk laten deelnemen aan de activiteiten.

Preventie
Binnen de directie Toeslagen hebben in 2021 met regelmaat bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij 
specifieke aandacht werd besteed aan preventieve maatregelen in het kader van integriteit. Hierbij is 
ook specifieke aandacht gegeven aan de App van de gedragscode integriteit Rijk. Per 2022 is een DG 
Toeslagen met een organisatie-brede onboarding gestart met een eigen onboarding programma die 
in 2021 is ontwikkeld, waarin integriteit een prominent onderwerp is. Er wordt aandacht besteed aan 
de volle breedte van het onderwerp binnen de werkcontext van DG Toeslagen.  

Voorbereidingen jaarplan integriteit 2022
In 2021 heeft er binnen DG Toeslagen een inventarisatie plaatsgevonden om lopende activiteiten in 
kaart te brengen en de noodzaak tot c.q. behoefte aan additionele acties in beeld te brengen. Dit 
betrof communicatie over het meld- en advieslandschap, het op teamniveau vergroten van 
integriteitsbewustzijn door zelfonderzoek en het doorontwikkelen van de integriteitsinfrastructuur. In 
het jaarplan voor 2022 zijn deze aspecten gericht ondergebracht en in een planning opgenomen. 
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3.6 Bijzondere activiteiten bij Douane

Onderzoek
In 2020 is bij de Douane een onderzoek gestart naar de zogenoemde ‘blinde vlekken’ in
de aanpak van integriteit, met name gericht op bestrijding van corruptie. Dit in verband met de 
veranderende context waarin de Douane haar werkzaamheden uitvoert; waarbij de criminaliteit is 
verhard en sprake is van een toenemende verwevenheid tussen onder- en bovenwereld en steeds 
veranderende modus operandi van criminele organisaties.
Op 1 juli 2021 zijn de uitkomsten van dit onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer.11 De 
conclusies zijn stevig. De aanpak van corruptie en het borgen van integriteit is te versnipperd, te 
beperkt en te veel gericht op incidenten. De Douane zal haar aanpak moeten versterken en verbreden 
en van een reactief naar een pro actief systeem moeten gaan. 
De aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van het onderzoek, hebben geleid tot de 
Verbeteragenda Integriteit.12 Hierin zijn ook de uitkomsten van de in 2020 gehouden meting van de 
beleving van integriteit onder medewerkers betrokken. 

Verbeteragenda Integriteit
De Verbeteragenda is tot stand gekomen met zowel een interne als een externe blik. De Douane heeft 
zich laten voeden door medewerkers, partners binnen het ministerie en vertegenwoordigers van 
andere organisaties zoals politie en Koninklijke Marechaussee. 
  
In de Verbeteragenda is gekozen voor een meerjarige integrale aanpak waarin naast de aanbevelingen 
uit het onderzoeksrapport ook de lopende initiatieven zijn opgenomen. De Verbeteragenda speelt in 
op zowel de cultuur (bewustzijn, voorbeeldgedrag, openheid) als de structuur (kennis en expertise, 
beleid, processen en systemen).

De Verbeteragenda Integriteit is vormgegeven aan de hand van zes thema’s die in samenhang moeten 
leiden tot het optimaal toerusten van de Douane en iedereen die bij haar werkt om integer te 
handelen en maximaal weerbaar te maken tegen integriteitsrisico’s en ongewenste beïnvloeding van 
buitenaf. Het betreft:
• Robuuste kennis en expertise
• Actueel en centraal beleid
• Beschermde maatregelen en procedures
• Ethisch leiderschap
• Alerte en weerbare medewerkers
• Vormgeven van een bureau Veiligheid en Integriteit
Binnen deze thema’s worden activiteiten en projecten uitgevoerd die concrete producten voort-
brengen zoals nieuw beleid, een gedragscode, trainingen etc.

11. Kamerstuk 31 934, nr 50, 1 juli 2021, KPMG-rapport Beheersing corruptierisico’s Douane Haven Rotterdam
12. Kamerstuk 31 934, nr 54, 16 december 2021, Verbeteragenda integriteit Douane
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Activiteiten
Naast het begin maken met het opzetten van de projecten onder de verbeteragenda zijn er in 2021 
reeds een aantal activiteiten uitgevoerd die zich richten op het verbeteren van de structuur en cultuur 
rondom integriteit, activiteiten rondom communicatie en activiteiten specifiek in de regio’s.13

Communicatie:
• Het intranet van de Douane is voorzien van een centrale portal waardoor onderwerpen ten aanzien 

integriteit, waaronder over bijvoorbeeld beleid, maatregelen, meldprocedures en de Verbeter-
agenda Integriteit, beter en laagdrempelig vindbaar zijn. Daarnaast is een centraal mailadres voor 
onder andere vragen ingesteld.

• Een centrale Postbus Integriteit is opgericht waar medewerkers terecht kunnen met vragen en 
signalen. 

Structuur:
• Actualisatie van de vertrouwensfuncties heeft plaatsgevonden en de nieuwe procedure tot 

aanwijzing is geïmplementeerd binnen de Douane;
• Op 14 juli 2021 heeft de Douane bij de minister voor Rechtsbescherming de voordracht ingediend 

over de functies binnen de Douane die in aanmerking komen voor een VOG-P. De minister van 
Rechtsbescherming heeft de voordracht overgenomen in de Ministeriele Regeling die op 9 
november 2021 is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer ter uitvoering van de 
voorhangprocedure.14 De Douane heeft in 2021 voorbereidingen getroffen om aan te kunnen 
sluiten op dit wetsvoorstel. Naar verwachting kan vanaf 1 juli 2022 bij de werving van nieuwe 
medewerkers in de doelgroep gewerkt worden met de VOG-P.

• Voor continue screening ontbreekt op dit moment de basis om dit instrument op korte termijn in te 
voeren bij de Douane. Wel is in de cao Rijk een grondslag voor periodieke screening opgenomen.

• De Douane is met de vakbonden in overleg ten aanzien van een nieuw op te zetten pilot met 
betrekking tot het kwetsbaarhedengesprek dat zich zowel richt op bewustwording als screening. 
Verwachting is dat deze in 2022 gestart kan worden. Vooruitlopend op de invoering van het 
hiervoor genoemde kwetsbaarhedengesprek worden referenties opgevraagd bij sollicitanten.

• In 2020 is een pilot gestart met het instrument change support. Dit is een
• digitaal instrument dat ondersteunt bij het bespreekbaar maken en laten leven van onderwerpen 

zoals integriteit, verandering in werkprocessen of de introductie van nieuw beleid. Als gevolg van 
de impact van de corona maatregelen op de organisatie, heeft de pilot vertraging opgelopen. Deze 
wordt in 2022 vervolgd.  

Cultuur:
• De regio Rotterdam Haven heeft vervolg gegeven aan het programma ‘Samen werken in de haven’. 

Integriteit is één van de onderdelen van dit programma waarbij organisatie ontwikkeling plaats 
vindt in samenhang met thema’s als ethisch leiderschap en integriteit.

• In samenwerking met de partners op Schiphol Airport wordt het project Orville uitgevoerd. 

13. Niet limitatief
14. Kamerstuk 31 934. nr 51, 9 november 2021, Ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens
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Dit heeft als doel om ondermijning te bestrijden en awareness onder medewerkers van de 
luchthaven te bevorderen. Inmiddels is een e-learning programma ontwikkeld om de 
bewustwording te stimuleren. De Douane heeft actief bijgedragen aan dit programma.

• Er is een interactieve presentatie Social Media Awareness in film vorm gemaakt die breed inzetbaar 
is in de organisatie, met bijbehorende infographic.

• Veel leidinggevenden (ongeveer 80%) binnen de Douane hebben in 2021 de training ethisch 
leiderschap gevolgd. De training wordt vervolgd in 2022.

• De dialoogsessies aangaande Ethisch Leiderschap met gebruikmaking van Movie Learning, die in 
samenwerking met Leiderschap en Cultuur zijn voorbereid, hebben twee componenten. Het eerste 
is in samenwerking met Leiderschap en Cultuur het vormgeven en uitvoeren van de sessie bij het 
management. Vervolgens wordt dit verder aangeboden richting de teams, waarbij we met het 
gesprek ook meer duiding kunnen geven aan de uitkomsten van de enquête Integriteit. Binnen de 
Douane hebben 11 medewerkers in 2021 een train de trainer cursus gevolgd voor het begeleiden 
of ondersteunen van sessies met gebruikmaking van Movie Learning. Omdat fysieke sessies de 
voorkeur hebben bij deze werkvorm hebben de daadwerkelijke dialoogsessies vertraging 
opgelopen door de coronamaatregelen. Dit zal verder worden uitgevoerd in 2022. Wel is er met 
ondersteuning vanuit het team Integriteit al ervaring opgedaan met het uitvoeren van de sessie op 
digitale wijze. Die ervaring wordt meegenomen in geval van nieuwe maatregelen.
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4. Reactief handelen: signalen, 
onderzoeken en meldingen

4.1 Melden van (vermoedelijke) integriteitschendingen en misstanden
Wordt een integriteitschending vermoed, dan biedt het ministerie diverse voorzieningen om dit aan te 
kaarten. De melder wordt daarbij zo goed als mogelijk ondersteund. Het uitgangspunt is dat signalen 
of vermoeden van integriteitschendingen worden besproken met de direct leidinggevende. 
Vermoedens van integriteitschendingen kunnen ook vertrouwelijk worden besproken met een van de 
vertrouwenspersonen. Vermoedelijke integriteitschendingen kunnen worden gemeld bij één van 
decentrale meldpunten (bij de Belastingdienst of de Douane), of rechtstreeks bij het centrale 
meldpunt dat is gepositioneerd bij het Onderzoeksbureau integriteit Financiën (OIF), Melden kan ook 
extern bij de onafhankelijke Commissie integriteit Financiën. Meldingen van vermoedens van 
integriteitschendingen worden binnen Financiën geregistreerd bij het centrale meldpunten indien 
nodig onderzocht door het Onderzoeksbureau integriteit Financiën. Het onderzoeksbureau is 
gepositioneerd in het bureau van de Beveiligingsambtenaar (BVA). Als de uitkomst van de beoordeling 
van de melding is dat een feitenonderzoek niet de meest passende oplossing is, wil dat niet zeggen 
dat er verder geen stappen genomen kunnen/moeten worden. Het is aan het verantwoordelijke 
lijnmanagement om tot vervolgacties te besluiten. In dit hoofdstuk volgt een departementsbrede 
inventarisatie van de afdoening van (deels) aangetoonde integriteitschendingen in het jaar 2020. In de 
bijlage bij dit jaarverslag is een geanonimiseerd overzicht van de casuïstiek opgenomen. 

4.2 Schets van gesignaleerde trends uit de meldingen en afdoeningen van (vermoede-
lijke) integriteitschendingen 2021

Meldingen
In 2021 zijn 109 meldingen ontvangen en geregistreerd. 
• Van deze meldingen werden 61 meldingen gedaan door het management, 21 meldingen door een 

medewerker, 19 meldingen kwamen van buiten het ministerie (extern), 6 meldingen werden 
anoniem gedaan en 2 meldingen vallen in de categorie overige.

• In 30 van de 109 meldingen is door het onderzoeksbureau integriteit Financiën in opdracht van het 
verantwoordelijke management een feitenonderzoek ingesteld. 

• Als gekeken wordt naar het soort vermoedelijke schending dat wordt gemeld dan heeft het 
overgrote deel van de meldingen betrekking op het lekken en misbruik en/of achterhouden van en/
of ongeoorloofd omgaan met informatie, gevolgd door ongepaste gedragingen in de privésfeer en 
misbruik van bedrijfsmiddelen en overtreding van interne regels.

Uit de afdoening van integriteitsschendingen in 2021 komt het navolgende beeld naar voren:
• In 2021 zijn 73 (vermoedelijke) integriteitschendingen van opvolging voorzien. In 13 gevallen 

bestond geen aanleiding voor een formele afdoening in de zin van een maatregel of gesprek. De 
overige 60 gevallen zijn met een maatregel afgedaan, waarvan 15 met een disciplinaire maatregel 
en 45 met een niet-disciplinaire maatregel.
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Aantal afdoeningen in 2021 naar categorie
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• De integriteitschendingen die van opvolging zijn voorzien zijn als volgt binnen het ministerie van 
Financiën verdeeld: Belastingdienst 46, Toeslagen 6, Douane 20, beleidsdepartement 1.

• Van de integriteitschendingen in 2021 die met een maatregel is afgedaan, is 45%  afgehandeld met 
een gesprek, 52% met een (disciplinaire of andere) maatregel dan ontslag en in 3% is de 
arbeidsovereenkomst ontbonden (ontslag).

• De aangetoonde en afgedane schendingen hebben voor het overgrote deel betrekking op misbruik 
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privésfeer en ongewenste omgangsvormen.
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5. Vertrouwenspersonen;  
signalen, meldingen en trends

5.1 Algemeen
Het Ministerie van Financiën heeft bijna 60 vertrouwenspersonen met wie medewerkers vertrouwelijk 
van gedachten kunnen wisselen wanneer zij zijn geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen of 
vermoedens van integriteitsschendingen. Zij zijn er om een luisterend oor te bieden, informatie en 
advies te geven en zo nodig door te verwijzen naar het juiste loket en kunnen medewerkers zo nodig 
ondersteunen bij het indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen registreren hun meldingen 
geanonimiseerd. 

Vertrouwenspersonen integriteit worden op grond van de cao Rijk beschermd tegen benadeling. Zij 
mogen niet worden benadeeld als gevolg van hun werkzaamheden in die functie. De cao Rijk regelt 
een procedure ter bescherming tegen benadeling, inclusief een vergoeding voor de kosten van 
beroepsmatige bijstand. In 2021 is in het Interdepartementaal Platform Integriteitsmanagement 
(IPIM) voortgewerkt aan de totstandkoming van een Kader Uniforme basiseisen 
vertrouwenspersonen Rijksoverheid. Dit kader bevat gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten voor 
een verdere professionalisering en versteviging van de positie van de vertrouwenspersonen binnen 
het Rijk. 

In 2021 zijn de vertrouwenspersonen door 630 collega’s van het Ministerie van Financiën, benaderd. 
387 (61%) meldingen hadden betrekking op de Belastingdienst, 202 (32%) op de Douane, 36 (6%) op 
Toeslagen en 5 (1%) op het Beleidsdepartement.

5.2 Schets van gesignaleerde trends uit signalen van vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen benoemen communicatie tussen medewerkers en het management als een 
blijvend punt van aandacht. Misverstanden en conflicten lijken in de periode waarin voornamelijk 
digitaal wordt samengewerkt sneller op de loer te liggen. Het blijft cruciaal om verdraagzaam te zijn 
en te accepteren dat er een verschil van mening mag zijn. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren 
zonder aannames te doen. Een gevoel van intimidatie en het ervaren van druk door leidinggevenden 
is in 2021 een veelvoorkomende melding. Dit lijkt vaak veroorzaakt te worden door de wijze van 
communiceren.

Zij geven daarnaast aan dat het erop lijkt dat medewerkers zich niet melden, ook niet bij 
vertrouwenspersonen, als gevolg van angst voor wat er gaat gebeuren. Hieruit is af te leiden dat er 
mogelijk veel onder de radar blijft. En als er gemeld wordt, is bij een aantal melders angst voor de 
gevolgen.

Tot slot noemen de vertrouwenspersonen de weerslag op de organisatie als gevolg van de aan-
houdende media-aandacht voor het ministerie van Financiën heeft. In gesprekken met vertrouwens-
personen geven medewerkers aan dat zij een krachtig tegengeluid van het Ministerie van Financiën 
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richting / in de media missen. De negatieve aandacht van zowel de media als de politiek weerhoudt 
medewerkers er, volgens de vertrouwenspersonen van kritisch te zijn. Aannemelijk is het, volgens de 
vertrouwenspersonen, dat zij bang zijn om in de toekomst te worden afgerekend op het zich kritisch 
uitlaten.

5.3 Aard van de meldingen bij vertrouwenspersonen
Evenals voorgaande jaren hadden in 2021 de meeste meldingen betrekking op ongewenste 
omgangsvormen (277 = 44 %) en problematiek in de personele en organisatiesfeer (247 = 39%). 
Het aantal meldingen van ongewenste omgangsvormen is in 2021 ten opzichte van 2020 gestegen 
met 3,7%. Het aantal meldingen in de personele en organisatiesfeer is ten opzichte van 2020 gedaald 
met 9%. 

5.4 Ongewenste omgangsvormen
In 2021 werden 277 melders geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, waarbij in de meeste 
gevallen sprake was van intimidatie (125 = 20%), pesten, treiteren, roddelen of buitensluiten (87 = 
14%). In 34 (= 5%) gevallen ging het om een combinatie van verschillende Ongewenste 
Omgangsvormen. 

In de 125 gevallen van intimidatie was bij 84 (67%) melders het gevoel dat zij door een 
leidinggevende werden geïntimideerd. In 2021 hadden de vertrouwenspersonen 12 meldingen van 
seksuele intimidatie. In 2021 werden er 15 meldingen van discriminatie gedaan bij de 
vertrouwenspersonen. 

5.5 Arbeidsverhoudingen
In (247) 39% van de meldingen betrof het casussen die zich afspeelden in de personele- en 
organisatiesfeer. Er was dan sprake van verstoorde arbeidsverhoudingen. Deze meldingen hadden 
vaak betrekking op:
• verschil van inzicht tussen de medewerker en de leidinggevende over het functioneren van de 

medewerker;
• verschil van inzicht tussen de medewerker en de leidinggevende over de functie-inhoud/positie van 

de medewerker;
• het niet (goed) vastleggen van loopbaanafspraken;
• discussie/verschil van inzicht tussen de medewerker en de leidinggevende over rechtspositionele 

zaken;
• onplezierige werksfeer/verstoorde arbeidsrelatie tussen medewerker(s) en leidinggevende;
• moeizaam ervaren wijze waarop ziektebegeleiding en/of een re-integratieproces verloopt;
• diffuse communicatie bij organisatieveranderingen;
• onvrede over het beleid of de visie van de organisatie.
• In deze situaties voelt de medewerker zich in meer of mindere mate geïntimideerd door de 

leidinggevende; het onderscheid met ongewenste omgangsvormen is dan niet altijd scherp te 
maken.
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5.6 Beklaagden
In  50% (312x) van de gesprekken met vertrouwenspersoon ging het over het gedrag van 
leidinggevenden. In 2021 betrof  28% (175x) van de meldingen een collega van het eigen 
dienstonderdeel en bij 5% (33) meldingen was de beklaagde een collega van een ander 
dienstonderdeel. 

5.7 Afdoening
In  64%  van de meldingen (403x) konden worden afgedaan via een of meerdere klankbordgesprekken 
met de vertrouwenspersonen. In 13% van de gevallen (85x) werd de casus besproken met een (hoger 
gelegen) leidinggevende. 

In 2021 is in 8% gevallen (53x) geëscaleerd naar een directeur en in 7 gevallen is de inzet van de 
landelijke vertrouwenspersoon en/of de DG nodig geweest om verder te komen. 

Vertrouwenspersonen zijn in veel gevallen een eerste opvang waarna er wordt doorverwezen naar 
gespecialiseerde hulpverleners zoals bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk of een bedrijfsarts. 
Een doorverwijzing naar andere hulpverleners heeft in 2021 in 8% van de gevallen (51 keer) 
plaatsgevonden. Het komt voor dat de vertrouwenspersoon betrokken blijft en bij gesprekken met 
hulpverleners aanwezig is. 

5.8 Situatie van de melder na interventie
Na contact met de vertrouwenspersoon is de situatie van een melder niet altijd volledig opgelost. 
Melders geven vaak aan blij te zijn dat ze hun verhaal hebben kunnen delen. Ook al ging het in de 
meeste gevallen (64%) om een klankbordgesprek, toch zien we dat het voor de melders van grote 
meerwaarde is geweest. In 2021 was de situatie na interventie door de vertrouwenspersoon in 62% 
van de casussen (391x) genormaliseerd. 
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6. Vooruitblik 2022
In 2021 is geïnvesteerd in de integraliteit en samenhang tussen de diverse thema’s binnen het 
ministerie van Financiën en de initiatieven die werden ingezet. In 2022 wordt hierop voort gebouwd. 
De kernthema’s / aandachtsgebieden zijn:  
1. Ondersteunen van integer gedrag en voorkomen van integriteitsschendingen, door middel van 

aandacht voor bewustwording; stimuleren van morele oordeelsvorming door het bespreken van 
integriteitsdilemma’s die het integer handelen van medewerkers en leidinggevenden 
ondersteunen. Hier hoort ook het onderzoeken en bespreken van ervaren drempels voor integer 
gedrag bij en waar mogelijk het wegnemen hiervan. Sociale veiligheid is hierbij een belangrijke 
randvoorwaarde, waar blijvend aandacht voor nodig is.

2. Treffen van goede voorzieningen, waaronder aandacht voor de inrichting van het meld- en 
advieslandschap in die zin dat het landschap minder complex wordt voor melders. ., Enen 
zorgvuldige, adequate be- en afhandeling van (vermoedens) van schendingen of incidenten en het 
zorgen van voldoende makkelijk vindbare informatie hierover voor leidinggevenden.

3. Creëren van snelle feedback cirkels (plan-do-check-act), zodat uit het signaleren en afwikkelen 
leereffecten ontstaan zodat we weten hoe we ervoor staan en bij kunnen sturen of extra 
maatregelen ter toekomstige preventie kunnen nemen.

4. Frequent communiceren om de implementatie en acties uit dit jaarplan te ondersteunen op 
verschillende manieren en bij de diverse doelgroepen. 

Voor 2022 zullen resultaten worden opgeleverd, met als beoogd effect dat leidinggevenden en 
medewerkers in de gehele organisatie voldoende informatie vinden over en ondersteuning kunnen 
krijgen bij integer gedrag, het bespreken van integriteits- dilemma’s en –vraagstukken, het 
beschermen van medewerkers tegen integriteitsrisico’s én voor het melden en de afwikkeling van 
vermoedens van integriteitsschendingen, misstanden of ongewenst gedrag.
• Leidinggevenden krijgen hiermee vaardigheden en instrumenten in handen om hun rol goed te 

kunnen vervullen om herstel van vertrouwen te realiseren. 
• Medewerkers zijn en blijven zich bewust van het belang van respectvol en integer handelen en 

kunnen en durven elkaar aan te spreken als ze iets zien wat niet integer is of lijkt. De medewerkers 
die hierin een ondersteunende rol hebben (onder meer vertrouwenspersonen, 
integriteitscoördinatoren (Ico’s bij de directies, onderzoekers bij OIF, (HR-)adviseurs, 
arbeidsjuristen, BMW-ers en mediators), hebben daarmee voldoende vaardigheden, 
handelingsbekwaamheid en kennis om medewerkers te kunnen begeleiden, te adviseren en 
eventueel door te verwijzen wanneer deze zich tot hen wenden met een signaal, passend bij 
datgene wat er aan de hand is.

• De organisatie wordt in staat gesteld gerichter in te zetten op het ondersteunen van integer 
handelen en op een adequate afwikkeling van integriteitskwesties.

• De organisatie is beter in staat om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en hen beter 
te beschermen tegen integriteitsrisico’s.
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Bijlagen
1. Infographics
a. Integriteitschendingen en betrokkenen
b. Onderzoeksbureau Integriteit Financiën (OIF); meldingen en onderzoeken
c. Meldingen bij vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit

2. Verslagen
a. Jaarverslag 2021 vertrouwenspersonen, 28 maart 2022 
b. Jaarverslag Algemeen adviespunt integriteit, 30 juni 2022
c. Jaarverslag Belastingdienst, 30 juni 2022
d. Geanonimiseerd overzicht van vermoedelijke en (deels) aangetoonde schendingen 



24

Jaarverslag 2021: Integriteitschendingen en betrokkenen

Niet betrokken medewerkers

Betrokkenen vermoedelijke schendingen

Betrokkenen (deels) aangetoonde 

Schendingen

Aantal betrokkenen bij vermoedelijke 
en (deels) aangetoonde integriteits-
schendingen van Financiën.   

Gedeelte medewerkers betrokkenTotaal aantal
betrokkenen

Betrokkenen: type onderzoek

Volledig feitenonderzoek 

Geen onderzoek 

Alleen vooronderzoek

Betrokkenen: afdoening

Niet-disciplinaire afdoening 

Disciplinaire sanctie

Geen afdoening/actie ondernomen

Belastingdienst

Douane

Toeslagen

Beleidsdepartement

Aangetoonde schendingen 
per onderdeel

Aangetoond / niet aangetoond

Vermoedelijke schendingen

Aangetoonde schendingen

Wijze waarop is afgedaan
Gesprek/coaching 

Geen afdoening

Berisping

Beëindigen tijdelijk dienstverband

Ontslag op eigen initiatief medewerker 

Verplaatsing

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Financiële afdoening

Vermindering IKB-uren

34984

41 45

33

80

62

39

15

3 1

13

10

6

6
2 2 1 0

15

13

28

472 58

130
x

Aantal afgedane 
schendingen

142
x

Totaal aantal 
afdoeningen

73
x

Integriteit
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Niet betrokken medewerkers

Betrokkenen vermoedelijke schendingen
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betrokkenen

Betrokkenen: type onderzoek
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Geen afdoening/actie ondernomen

Belastingdienst

Douane

Toeslagen

Beleidsdepartement
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Aangetoonde schendingen
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Vermindering IKB-uren

34984

41 45

33

80

62

39

15

3 1

13

10

6

6
2 2 1 0

15

13

28

472 58

130
x

Aantal afgedane 
schendingen

142
x

Totaal aantal 
afdoeningen

73
x

Jaarverslag 2021: Onderzoeksbureau Integriteit Financiën (OIF); 
meldingen en onderzoeken

Management 

Medewerker

Extern

Anoniem

Overig

Melders van schendingen Ongewenste omgangsvormen

Lekken/misbruiken informatie

Ongepast gedrag in privésfeer

Misbruik bedrijfsmiddelen/interne regeling

Ongewenste omgangsvormen

Misbruik positie en belangenverstrengeling

Misstanden (klokkenluidersregeling)

Financiële schendingen

Ongepaste communicatie

Misbruik bevoegdheden

Aantal onderzoeken

Geen onderzoek

Onderzoek zonder 
fiscale component

Onderzoek met 
fiscale component

Ongepaste gedragingen privé (niet-fiscaal)

Ongewenste omgangsvormen

Lekken/misbruiken informatie

Misbruik bedrijfsmiddelen/ interne regeling

Misstanden vlg klokkenluider

Ongepaste gedragingen in privé (fiscaal)

Financiële schendingen (zakelijk)

Misbruik positie en belangenverstrengeling

Ongepaste communicatie

Onderzoeken naar soort schending

25

24

17

10

79

29

1

65

4

2
1

1 1 1

15

10

6

5
5 2

Totaal aantal 
meldingen bij 
OIF 

109
x

Totaal 
aantal OIF-
onderzoeken 

30
x

Integriteit
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    VERTROUWELIJK  
  

  Jaarverslag 2021  
  Vertrouwenspersonen  
   
  
  
  
  
  Datum 28 maart 2022  
  Status Definitief  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ongewenste omgangsvormen 

Problematiek personeel en organisatie

Misdragingen privé

Misbruik bedrijfsmiddelen

Misbruik positie

Lekken en misbruiken informatie 

Misbruik bevoegdheden

Financiële schendingen

Omschrijving melding Ongewenste omgangsvormen

Intimidatie ↓

Pesten, treiteren, roddelen, buitensluiten ↓

Overig

Discriminatie

Seksuele initimidatie/geweld ↓

Agressie en geweld

Problematiek personeel 
enorganisatie

Onvrede organisatie ↓

Arbeidsconflict 

Functioneringsproblemen ↓

PSA (bijv. werkdruk of stress) ↓

Overig

277

247

41
40 11

8 5 1

125

87

34

15
12 4

88

69

50

20

20

Leidinggevenden ↓

Collega’s eigen organisatieonde

Medewerker zelf

Medewerkers ander(e) organisatie- 
onderdeel) ↓

De beklaagden Wijze waarop is afgedaan

Klankbordgesprek/-advies 

(Drie)gesprek 

Escalatie naar de directeur 

Doorverwijzing (bedrijfsm-werk)

Loopt nog 

Escalatie DG/LV/klokkenluidersr

Overig (bijv mediation)

Situatie na interventie

Genormaliseerd

Loopt nog

Anders (bijv mediation)

Andere werkplek buiten dienst 

Ziek gemeld

Andere werkplek binnen diensto

Arbeidscontract niet verlengd/ontslag 

Omstandigheden verslechterd

Ontslag genomen

312

175

110

33

40385

53

51
14

7

391
84

29

25
17

16 161696

Meldingen bij vertrouwens-
personen van het ministerie 
van Financiën.

Totaal aantal
meldingen

630
x

Jaarverslag 2021: Meldingen bij vertrouwenspersonen  
ongewenste omgangsvormen en integriteit

Integriteit
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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het landelijk jaarverslag 2021 van de vertrouwenspersonen van het Ministerie van 
Financiën. 2021 stond onvermijdelijk in het teken van corona. Dat betekende dat het overgrote 
deel van de medewerkers thuis moest werken. De coronamaatregelen hebben in 2021 invloed 
gehad op het werk van de vertrouwenspersonen. Veel gespreken werden noodgedwongen 
telefonisch of via webex gevoerd. Hoewel de contacten prima zijn verlopen, heeft een gesprek in 
persoon toch zeker de voorkeur. Doordat gesprekken veelal telefonisch of via webex verliepen zien 
we dat afstand niet meer zo’n bezwaar is. In 2021 zien we dan ook dat melders steeds vaker een 
vertrouwenspersoon hebben benaderd die niet binnen hun eigen directie of locatie werkzaam is.  
 
Het Ministerie van Financiën heeft ruim 50 vertrouwenspersonen met wie medewerkers 
vertrouwelijk van gedachten kunnen wisselen wanneer zij zijn geconfronteerd met ongewenste 
omgangsvormen of vermoedens van integriteitsschendingen. De vertrouwenspersonen registreren 
hun meldingen geanonimiseerd. Dit jaarverslag geeft inzicht in de meldingen die medewerkers bij 
de vertrouwenspersonen hebben gedaan in 2021. Om de verhalen achter de cijfers iets meer te 
laten spreken hebben we ter illustratie in een aantal kaders voorbeelden en uitspraken opgenomen 
van melders die in gesprek zijn geweest met de vertrouwenspersonen.  
 
In 2021 hebben de vertrouwenspersonen met elkaar gereflecteerd op hun rol en een verandering 
in gang gezet. Met de professionalisering van de organisatie en het stelsel rond de 
vertrouwenspersonen is een kwaliteitsborging in gang gezet en wordt de positie van de 
vertrouwenspersonen versterkt. De Leidraad Uniforme Basiseisen Vertrouwenspersonen 
Rijksoverheid vormt hiervoor het uitgangspunt.  
 
Tijdens het opstellen van dit landelijk jaarverslag is er in de media veel berichtgeving over  
grensoverschrijdend gedrag verschenen. Ongewenste omgangsvormen bij de The Voice of Holland 
heeft veel los gemaakt in de samenleving en ook bij ons in de organisatie. Het is belangrijk dat 
iedereen zich veilig voelt op het werk en zich vrij voelt om zich uit te spreken als dat niet het geval 
is. Met de actuele gebeurtenissen, groeit het besef dat vertrouwenspersonen op de werkvloer van 
essentieel belang zijn. Ook in 2021 hebben de vertrouwenspersonen van het Ministerie van 
Financiën meegewerkt aan een sociaal veilig werkklimaat.  
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2 Meldingen 2021 
 
In 2021 zijn de vertrouwenspersonen door 630 collega’s benaderd. 546 meldingen zijn in 2021 
afgerond, 84 meldingen lopen door in 2022. Net als in 2020 daalt het aantal meldingen. Het feit 
dat in 2021 als gevolg van Covid-19, thuiswerken de norm was, is waarschijnlijk de verklaring van 
deze daling. Het letterlijk meer afstand nemen van collega’s en leidinggevende maakt dat 
bijvoorbeeld spanningen minder voelbaar zijn.  

 
 

 
 
 

 
2021 laat ten opzichte van 2020 een daling van de meldingen zien van 5%. In bijlage 1 wordt het 
totaaloverzicht gepresenteerd van het aantal meldingen per directie van het Ministerie van 
Financiën, verdeeld over de verschillende (sub) categorieën. Voor de meeste directies binnen de 
Belastingdienst als ook voor DG Toeslagen als ook DG Douane is een apart jaarverslag opgesteld.  
 
Dit landelijk jaarverslag geeft een totaalbeeld van de meldingen die bij alle vertrouwenspersonen 
binnen het Ministerie van Financiën zijn gedaan. In dit landelijk jaarverslag wordt voor wat betreft 
onze bevindingen geen onderscheid gemaakt tussen de Belastingdienst, Toeslagen, Douane of 
Beleidsdepartement.  
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In 2021 hadden 387 (61%) meldingen betrekking op de Belastingdienst, 202 (32%) op de Douane, 
36 (6%) op Toeslagen, en 5 (1%) op het Beleidsdepartement. 

 2.1 Aard van de meldingen 
 
De vertrouwenspersonen registreren hun meldingen volgens acht hoofdcategorieën waarbij iedere 
hoofdcategorie verder is uitgesplitst in diverse subcategorieën.  
 
 

 
Evenals voorgaande jaren hadden in 2021 de meeste meldingen betrekking op ongewenste 
omgangsvormen (277 = 44 %) en problematiek in de personele en organisatiesfeer (247 = 39%).  
Het aantal meldingen van ongewenste omgangsvormen is in 2021 ten opzichte van 2020 gestegen 
met 3,7%. Het aantal meldingen in de personele en organisatiesfeer is ten opzichte van 2020 gedaald 
met 9%.  
 
  



33

 

4 
  

Bij meldingen die zijn geregistreerd als integriteitsmelding is er niet altijd sprake van een 
(vermoedelijke) integriteitsschending. Soms gaat het ook om vragen die leven rondom deze 
onderwerpen, bijvoorbeeld of bepaalde nevenwerkzaamheden moeten worden gemeld. De 
vertrouwenspersoon vervult dan een voorlichtende rol. 

 2.2 Ongewenste omgangsvormen 
 
Ten opzichte van 2020 is het aantal meldingen Ongewenste Omgangsvormen in 2021 toegenomen 
met 3,7%. In 2021 werden 277 melders geconfronteerd met Ongewenste Omgangsvormen, 
waarbij in de meeste gevallen sprake was van intimidatie (125 = 20%), pesten, treiteren, roddelen 
of buitensluiten (87 = 14%). In 34 (= 5%) gevallen ging het om een combinatie van verschillende 
Ongewenste Omgangsvormen.  
 
In de 125 gevallen van intimidatie was bij 84 (67%) melders het gevoel dat zij door een 
leidinggevende werden geïntimideerd. In 2021 hadden de vertrouwenspersonen 12 meldingen van 
seksuele intimidatie. Bij 2 meldingen was een leidinggevende de beklaagde in de andere gevallen 
vond seksuele intimidatie plaats door een collega. In 2021 werden er 15 meldingen van 
discriminatie gedaan bij de vertrouwenspersonen. In 5 gevallen werd er door een leidinggevende 
gediscrimineerd in de overige 10 meldingen was er sprake van discriminatie door een collega.  
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In 2021 hadden 387 (61%) meldingen betrekking op de Belastingdienst, 202 (32%) op de Douane, 
36 (6%) op Toeslagen, en 5 (1%) op het Beleidsdepartement. 

 2.1 Aard van de meldingen 
 
De vertrouwenspersonen registreren hun meldingen volgens acht hoofdcategorieën waarbij iedere 
hoofdcategorie verder is uitgesplitst in diverse subcategorieën.  
 
 

 
Evenals voorgaande jaren hadden in 2021 de meeste meldingen betrekking op ongewenste 
omgangsvormen (277 = 44 %) en problematiek in de personele en organisatiesfeer (247 = 39%).  
Het aantal meldingen van ongewenste omgangsvormen is in 2021 ten opzichte van 2020 gestegen 
met 3,7%. Het aantal meldingen in de personele en organisatiesfeer is ten opzichte van 2020 gedaald 
met 9%.  
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 2.3 Arbeidsverhoudingen 
 
(247) 39% van de meldingen betrof casussen die zich afspeelden in de personele- en 
organisatiesfeer. Er was dan sprake van verstoorde arbeidsverhoudingen. Deze meldingen hadden 
vaak betrekking op: 
 

 verschil van inzicht tussen de medewerker en de leidinggevende over het functioneren van 
de medewerker; 

 verschil van inzicht tussen de medewerker en de leidinggevende over de functie-
inhoud/positie van de medewerker; 

 het niet (goed) vastleggen van loopbaanafspraken; 
 discussie/verschil van inzicht tussen de medewerker en de leidinggevende over 

rechtspositionele zaken; 
 onplezierige werksfeer/verstoorde arbeidsrelatie tussen medewerker(s) en leidinggevende; 
 moeizaam ervaren wijze waarop ziektebegeleiding en/of een re-integratieproces verloopt; 
 diffuse communicatie bij organisatieveranderingen; 
 onvrede over het beleid of de visie van de organisatie. 

 
In deze situaties voelt de medewerker zich in meer of mindere mate geïntimideerd door de 
leidinggevende; het onderscheid met ongewenste omgangsvormen is dan niet altijd scherp te 
maken. 
 
“Een werkweek van 50 á 65 uur was eerder regel dan uitzondering. Naderhand 
blijkt mij deze loyale (werk)houding, handelen uit vertrouwen en soepele opstelling richting 
de werkgever nu in mijn eigen nadeel uit te werken” 
 

 
 
 
14% van de meldingen zijn geregistreerd als onvrede met de organisatie. Deze gesprekken hebben 
niet specifiek betrekking op integriteitskwesties of ongewenste omgangsvormen. De 
vertrouwenspersonen bieden voor dergelijke kwesties wel een luisterend oor. Melders geven in dit 
soort gesprekken aan dat zij het niet eens zijn met het gevoerde beleid. Ten aanzien van hun 
leidinggevenden nemen zij een kritische houding aan. Ondanks de oproep vanuit de top, dat er 
ruimte is voor tegenspraak hebben wij in een aantal casussen gezien dat dit de melder niet in dank 
werd afgenomen.  
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 2.4 Beklaagden 
 
De vertrouwenspersonen registreren over wie er een melding wordt gedaan. Het gaat dan om het 
gedrag van leidinggevenden of juist om meldingen over een collega van een eigen 
organisatieonderdeel dan wel een ander organisatieonderdeel als waar de melder werkzaam is.  
 
In een aantal gevallen gingen gesprekken met de vertrouwenspersoon over de melder zelf. Voor de 
melder had de vertrouwenspersoon in deze casussen een luisterend oor en was hij adviseur. In een 
aantal gevallen was het vraagstuk of een mogelijk besluit in de privésituatie consequenties kon 
hebben voor de melder als medewerker van Financiën. 
 
 

 
 
Ook dit jaar is opvallend dat de meeste meldingen gaan over houding of gedrag van de direct 
leidinggevende. Dit was in 2020 het geval en zien we nu onverminderd terugkomen. 312 (=50%) 
gesprekken met vertrouwenspersoon gingen over het gedrag van leidinggevenden. In 2020 waren 
dat 303 (46%) gesprekken. In 2021 betrof 175 (=28%) van de meldingen een collega van het 
eigen dienstonderdeel en bij 33 (=5%) meldingen was de beklaagde een collega van een ander 
dienstonderdeel.  
 
Veel spanningen tussen medewerkers en leidinggevenden zijn terug te herleiden tot onvoldoende 
of slechte communicatie. Goede communicatie door leidinggevenden is wezenlijk: duidelijk in de 
boodschap, zacht en empathisch in de relatie. Ook verschillen in de verwachtingspatronen tussen 
medewerker en leidinggevenden spelen een rol in de conflicten. 
  
“Ze (de leidinggevenden) beslissen over werk dat ze niet eens kennen” 
 
Verstoorde arbeidsverhoudingen hebben ingrijpende gevolgen voor medewerkers. De consequentie 
is verminderde duurzame inzetbaarheid door ziekmelding, demotivatie en in een aantal gevallen 
heeft een arbeidsconflict geleid tot het afscheid nemen van de organisatie. Een medewerker kiest 
dan voor ontslag, zijn arbeidscontract niet te verlengen of om eerder met pensioen te gaan. 
 
Evenals in 2020 hebben zich jonge, net afgestudeerde medewerkers bij de vertrouwenspersonen 
gemeld, die met enthousiasme en ambitie zijn begonnen bij Financiën, maar waarbij het niet 
nakomen van afspraken door de leidinggevende tot dusdanige spanning heeft geleid dat de 
medewerker er voor gekozen heeft elders zijn loopbaan voort te zetten. Een veel gemaakte 
melding is, dat nieuwe medewerkers met dezelfde functie onder verschillende arbeidsvoorwaarden 
zijn aangenomen. 
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De vertrouwenspersonen hebben in 2021 met meerdere tijdelijke medewerkers gesproken waarbij 
de werkgever de gemaakte afspraken niet nakwam. Het gaat dan om medewerkers die 
gedetacheerd zijn of tijdelijk worden ingehuurd. Deze groep medewerkers schromen op dat 
moment om het gesprek hierover aan te gaan met de leidinggevende of diens leidinggevende 
omdat ze bang zijn voor de gevolgen of vrezen dat dan de arbeidsovereenkomst meteen wordt 
beëindigd.  
 
‘Ik steek mijn nek niet weer uit, ik wil graag met volle (financiële) rechten mijn pensioen halen’ 
 
 
Opvallend waren ook een aantal meldingen van werknemers op leeftijd (met een diensttijd van > 
35 jaar). Overeenkomst in de signalen was dat men jarenlang goed lijkt te hebben gefunctioneerd, 
goede beoordelingen heeft gehad, echter na een conflictsituatie met een leidinggevende het gevoel 
had niets meer goed te kunnen doen. Gevoelens van niet gewaardeerd worden, onbegrip en 
machteloosheid speelden hen parten. 
 

 2.5 Afdoening 
 
De vertrouwenspersonen zien dat de meldingen steeds omvangrijker worden, vaak is er sprake van 
een opeenstapeling van problemen. Om te komen tot een oplossing is dan zeer complex.  
Er zijn dan ook meerdere gesprekken nodig om een melding tot een goed einde te kunnen 
brengen.  
 
Uit gesprekken met vertrouwenspersonen blijkt dat medewerkers in veel gevallen zich niet veilig 
genoeg voelen om hun probleem bij de leidinggevende aan te kaarten. Ze zijn bang dat de 
verhouding met hun leidinggevende en daarmee hun werkplezier en toekomst er alleen maar door 
zal verslechteren.  
 
“Ik ben bang dat, door hetgeen wat ik nu meld, ik ontslagen zal worden”  
 
Voor de vertrouwenspersoon is het uitgangspunt dat de melder te allen tijde de regie houdt.  
Regelmatig geeft de melder aan blij te zijn om haar of zijn verhaal te kunnen doen, maar geen 
verdere actie te willen ondernemen.  
 
Vanuit de organisatie bekeken is dit onwenselijk, omdat hiermee spanningen op de werkvloer of 
vermoedens van integriteitsschendingen de kans krijgen te blijven bestaan. Aan de andere kant is 
juist de vrijblijvendheid van de gesprekken met de vertrouwenspersoon voor veel melders de reden 
om hun verhaal te doen. Wanneer de vertrouwenspersonen de indruk wekken dat de gesprekken 
moeten leiden tot een oplossing, zullen melders een hogere drempel ervaren om naar de 
vertrouwenspersoon te gaan en blijven problemen geheel onder de radar.  
 
 
'Ik zou graag een klacht in willen dienen maar dan weet ik al dat ik hier niet kan blijven werken' 
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403 (=64%) meldingen konden worden afgedaan via een of meerdere klankbordgesprekken. Om 
tot een oplossing te komen is het advies van de vertrouwenspersoon in veel situaties de casus 
bespreekbaar te maken, wat in de meeste gevallen betekent het gesprek aangaan met een (hoger 
gelegen) leidinggevende. In 85 (=13%) gevallen hebben er na advies van de vertrouwenspersoon 
dergelijke gesprekken plaats gevonden.  
 
In 2021 is in 53 (=8%) gevallen om tot een doorbraak te komen geëscaleerd naar een directeur en 
in 7 gevallen is de inzet van de landelijke vertrouwenspersoon/coördinator en/of de DG nodig 
geweest om verder te komen.  
 
Vertrouwenspersonen zijn in veel gevallen een eerste opvang waarna er wordt doorverwezen naar 
gespecialiseerde hulpverleners zoals bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk of een bedrijfsarts. 
Een doorverwijzing naar andere hulpverleners heeft in 2021 51 keer (8%) plaatsgevonden. Het 
komt voor dat de vertrouwenspersoon betrokken blijft en bij gesprekken met  hulpverleners 
aanwezig is.  
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 2.6 Situatie van de melder na interventie  

 
Na contact met de vertrouwenspersoon is de situatie van een melder niet altijd volledig opgelost. 
Melders geven vaak aan blij te zijn dat ze hun verhaal hebben kunnen delen. Ook al ging het in de 
meeste gevallen (64%) om een klankbordgesprek, toch zien we dat het voor de melders van grote 
meerwaarde is geweest. In 2021 was de situatie na interventie door de vertrouwenspersoon in 391 
(= 62%) casussen genormaliseerd.  
 
 
“Ik weet gewoon niet meer bij wie ik terecht kan'' 
“Jij bent de eerste die naar me luistert” 
 
 

 

 
 
 
 
In 29 casussen was er een andere situatie of maatregel aan de orde. 17 (3%) melders hebben zich 
ziekgemeld, 16 melders vonden hun situatie verder verslechterd, in 43 gevallen werd tot plaatsen 
op andere werkplek overgegaan binnen het eigen organisatieonderdeel en 25 (= 4%) melders 
zochten een werkplek buiten de eigen organisatie (onderdeel). 9 medewerkers hebben zelf ontslag 
genomen en bij 16 (3=%) melders werd het arbeidscontract niet verlengd of is tot ontslag 
overgegaan. 84 meldingen konden in 2021 niet worden afgerond, deze lopen door in 2022.  
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3  Signalen 
 
De 630 meldingen die de vertrouwenspersonen in 2021 hebben ontvangen, hebben voor de 
individuele medewerkers veel impact. In dit landelijk jaarverslag hebben we vanuit de individuele 
casuïstiek een aantal algemene signalen geformuleerd. Voor de meer directie specifieke 
problematiek verwijzen we naar de directie jaarverslagen.  
 
 3.1 Communicatie 
 
Melders geven aan dat gebrek aan communicatie of de wijze waarop gecommuniceerd wordt vaak 
spanningen veroorzaken tussen hen en de leidinggevende. Communicatie tussen medewerkers en 
het management blijft een punt van aandacht, zeker nu gesprekken minder persoonlijk zijn omdat 
deze telefonisch of digitaal plaatsvindt. Misverstanden en conflicten liggen sneller op de loer als je 
elkaar niet live kunt zien of horen. Het is cruciaal om verdraagzaam te zijn en te accepteren dat er 
een verschil van mening mag zijn. Het is belangrijk om daadwerkelijk naar elkaar te luisteren 
zonder aannames te doen. Emoties kunnen soms hoog oplopen bij een andere interpretatie van 
een gegeven mening of zienswijze. Intentie en beleving kunnen ver uit elkaar liggen. Dit kan leiden 
tot een beleving van ongewenst gedrag.  
 
Vanuit een aantal meldingen constateren de vertrouwenspersonen dat er een gebrek aan 
communicatie wordt ervaren tijdens ziekteverzuim, re-integratie en diverse persoonlijke 
omstandigheden. Medewerkers hebben dan juist behoefte aan erkenning en begrip voor hun 
persoonlijke situatie maar door het nalaten van contact voelen medewerkers zich niet gezien door 
de leidinggevende. Anderzijds zijn er meldingen gedaan van medewerkers die tijdens hun 
ziekteverlof en/of re-integratie te veel onder druk werden gezet door de leidinggevenden terwijl zij 
omwille van hun herstel juist rust nodig hadden.  
 
Ook zien we dat niet alle leidinggevende zich bewust zijn van de positie die zij innemen. Vanuit de 
leidinggevende functie is er een voorbeeldrol en een zorgplicht naar de medewerkers. Een 
opmerking die wellicht nog terzijde geschoven wordt als deze door een collega gemaakt wordt, 
heeft een aanzienlijk andere impact als deze door een leidinggevende wordt gedaan.  
 
De vertrouwenspersonen constateren dat er veel conflicten ontstaan wanneer een leidinggevende 
vanuit een machtspositie opereert. Voorbeelden van uitspraken die door leidinggevenden zijn 
gedaan: 
 
“Besef dat deelname aan het medisch onderzoek je rechtpositie kan beïnvloeden” 
“Besef wel dat ik bepaal of jouw contract verlengd wordt of niet” 
“Als je het niet eens bent met het beleid, rot je maar op” 
“Ik bepaal wanneer jij verlof mag opnemen” 
 
Intimidatie en het ervaren van druk door leidinggevenden is in 2021 een veelvoorkomende 
melding. Enerzijds door de wijze van communiceren anderzijds door de manier van omgang met 
elkaar. 
 
“Het gaat bij de leiding alleen om de bestuurlijke informatie, de cijfers, de menselijke kant is 
verdwenen” 
 
Wanneer binnen een organisatieonderdeel eenmaal bekend is dat een leidinggevende op 
bovengenoemde wijze communiceert heeft dat een weerslag op de sfeer en het werkklimaat. 
Medewerkers zijn dan terughoudend om zaken bespreekbaar te maken.  
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 3.2 Leidinggevenden  
 
In de helft van de gevallen betrof het een melding over een leidinggevende. De laatste jaren vindt 
hierin geen verbetering plaats. Dit zou verklaarbaar zijn vanuit het feit dat wanneer een 
medewerker ergens tegen aanloopt en dit bij zijn leidinggevende aankaart, er een ingewikkelde 
situatie ontstaat wanneer de leidinggevende betrokken is bij het probleem.  
 
Er zijn meldingen waarbij leidinggevenden het niet op prijs stelden dat er een vertrouwenspersoon 
werd geraadpleegd. Dit kan gelegen zijn in het feit dat de leidinggevende zelf betrokken is bij de 
casus (degene is waarover de melding gaat), maar ook omdat een leidinggevende vindt dat de 
vuile was niet buiten gehangen hoeft te worden. 
 
In gesprekken met vertrouwenspersonen geven melders aan dat zij autoritair gedrag en weinig 
begrip/steun van leidinggevenden ervaren, zeker als er kritiek op hen of de organisatie wordt 
geuit. Na hoog opgelopen spanningen tussen medewerkers en leidinggevenden vreest de 
medewerker voor de gevolgen, zoals opmerkingen in een beoordeling of andere (indirecte) 
represailles.  
 
Er zijn in 2021 enkele melders geweest die gekozen hebben om de eigen leidinggevende te 
passeren en met diens leidinggevende (vaak een directielid) in gesprek te gaan, meestal in bijzijn 
van de vertrouwenspersoon.  
 
Hiervoor werd onder andere gekozen omdat leidinggevenden, door de hiërarchische lijn, een 
directe ingang hebben bij directieleden. Het komt dan voor dat een casus door de leidinggevende al 
is gedeeld met de directie en de melder ook zijn of haar versie van het verhaal bij de directie wil 
doen. 
 
Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie. Zij bepalen in hun dagelijkse gedrag, door wat zij 
wel en niet accepteren, in belangrijke mate de norm van wat gewenst en niet gewenst is. Een 
leidinggevende moet een veilige werkomgeving creëren en daardoor laagdrempelig zijn voor 
medewerkers die een ongewenste omgangsvorm of een (vermoeden) van integriteitsschending 
willen bespreken. Doorlopende aandacht voor de persoonlijkheidsvorming van leidinggevenden is 
van belang om het goede evenwicht te bewaren tussen de menselijke maat en het werkproces. 
 
Onduidelijkheid over gemaakte beloftes of het niet nakomen van afspraken is gelegen in een grote 
wisseling van leidinggevenden. Dit zorgt voor onrust en in veel gevallen is de balans tussen het 
leidinggeven aan een team (medewerkers leren kennen) en het managen van een proces niet in 
overeenstemming. Medewerkers hebben het gevoel met inhoudelijke vragen niet meer terecht te 
kunnen bij hun leidinggevende en doordat de persoonlijke band ontbreekt worden signalen over 
onder andere het welzijn van de medewerker niet meer gezien of gedeeld.  
 
Melders geven aan dat het ‘goede gesprek’ gemist wordt. Een veel gehoorde opmerking is, is dat 
de leidinggevende in (webex) gesprekken meteen overgaat tot de inhoud en de prestaties die 
moeten worden geleverd. Het ontbreekt dan aan persoonlijke belangstelling en geeft het gevoel 
dat de medewerker en diens welbevinden er niet toe doen, dat de productie het enige belang van 
de teamleider is.  
 
“Als ik hiermee naar de directeur ga, dan gooi ik mijn eigen glazen in voor wat betreft mijn toekomst bij 
deze werkgever” 
“Waarom zou ik hiermee naar de leidinggevende gaan? Hij weet hier al van en doet niets” 
 
Op basis van meerdere casussen is het advies van de vertrouwenspersonen:  
 

 Bespreek tijdens het gesprek niet alleen de vakinhoudelijke kant, maar toon oprechte 
persoonlijke belangstelling voor de medewerker.  

 Leg gemaakte werk- en/of beloningsafspraken schriftelijk vast in P-direct. Hierdoor wordt 
voorkomen dat achteraf onduidelijkheid ontstaat over gemaakte afspraken. Spanningen 
tussen leidinggevenden en medewerkers ontstaan doordat afspraken slechts mondeling 
worden gemaakt.  

 Zorg voor een adequate begeleiding van langdurig zieke medewerkers en/of re-integratie. 
Laat een casemanager participeren bij langdurig ziekte en/of re-integratie;  

 Bespreek disfunctioneren tijdig en niet pas tijdens een P-gesprek en geef de medewerker 
de kans om te verbeteren. Leg afspraken schriftelijk vast en toets of de boodschap ook 
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wordt ontvangen zoals bedoeld. Een boodschap moet eerlijk en duidelijk gebracht worden, 
maar daarnaast vriendelijk en empathisch in de relatie.  

 Houd altijd een exitgesprek met een medewerker die het team verlaat. Geef de 
medewerker de kans om te reflecteren op de samenwerking en de ontwikkeling die hij 
heeft doorgemaakt. Overweeg om dit gesprek door een andere dan de direct 
leidinggevende te laten voeren.  

 Om leidinggevenden meer bewust te maken van de bijdrage die zij kunnen leveren aan een 
open en veilig werkklimaat, adviseren wij leidinggevenden om onder andere workshops te 
volgen die door UBR Rijk worden verzorgd. In deze workshops wordt op een praktische 
manier over het effect van het gedrag van de leidinggevende op een medewerker 
gesproken. Er zijn goede ervaringen met een aangepaste versie van ‘De goede dialoog’ die 
wordt aangeboden via het Netwerk Vertrouwenspersonen in samenwerking met het UBR 
Rijk. Deze workshop is eind 2021 met succes gevolgd door leidinggevenden van een 
directie binnen de Belastingdienst.  
 

 3.3 Sociale veiligheid 
 
Net als in 2020 zijn er ook in 2021 door de vertrouwenspersonen gesprekken gevoerd met collega’s 
die bang zijn voor de gevolgen wanneer ze open zijn over wat hen is overkomen.  
 
In 2021 heeft het management zich meerdere malen uitgesproken over het belang van 
tegenspraak en het bieden van ruimte om te kunnen zeggen wat je vindt. In gesprekken met de 
vertrouwenspersonen geven melders juist aan dat een kritische houding door de leidinggevende 
niet wordt gewaardeerd. Er is vanuit meerdere meldingen bekend dat tegenspraak heeft geleid tot 
een spanning tussen leidinggevende en medewerker en heeft zelfs in enkele gevallen geleid tot een 
negatieve beoordeling. Het vorenstaande heeft een weerslag op de organisatie, een sociaal veilige 
werkomgeving is dan totaal weg waardoor medewerkers niets meer durven aan te kaarten.  
 
Er zijn meerdere meldingen binnen gekomen, waarin aangegeven werd dat een melder niet verder 
wilde escaleren binnen de lijn van het management omdat er geen vertrouwen was in de 
onafhankelijkheid van de (plaatsvervangend) directeur. Ondanks het advies van de 
vertrouwenspersoon om in gesprek te gaan met een directielid durfde de melder door het 
ontbreken van een sociaal veilige omgeving, deze stap niet te zetten. Als vertrouwenspersoon 
kunnen we dan niet anders dan het besluit van de melder respecteren. In een enkel geval liepen de 
spanningen zo hoog op dat een melder er voor gekozen heeft om de organisatie te verlaten.  
 
De vertrouwenspersonen hebben gesproken met medewerkers met een tijdelijk dienstverband die 
als gevolg van het ontbreken van een veilig werkklimaat in conflictsituaties een meer formele weg 
niet durfden in te slaan omdat zij bang waren voor de gevolgen en niet konden terugvallen op een 
stabiele rechtspositie.  
 
 
“De spanning tussen mijn werkgever en mij trekt een sterke wissel op mijn persoonlijke 
levenssfeer en werkvreugde. Het proces waarop dit plaatsvindt is discutabel waarbij geen ruimte 
bestaat voor het goede gesprek, hoor-en-wederhoor en jezelf van een kwetsbare kant kunnen en 
mogen laten zien” 
 
 
We hebben meerdere meldingen ontvangen waarbij een (detacherings-)contract met een 
medewerker vrij plotseling wordt beëindigd, zonder duidelijke toelichting of enige evaluatie voor 
afloop van het contract. De verhouding tussen de teamleider en medewerker is op dat moment 
dusdanig gespannen dat een gesprek hierover onmogelijk is. Ook de medewerking van hun 
detacheringsbureau ontbrak in deze omdat het bureau de relatie met de opdrachtgever, niet onder 
druk wilde zetten.  
 
Deze angst bij melders leidt ertoe dat in steeds meer gevallen door de melder besloten wordt om 
niet het gesprek met betrokkene of het management aan te gaan of slechts anoniem te willen 
melden. 
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 3.2 Leidinggevenden  
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Onder de radar 
Het aantal collega’s dat zich daadwerkelijk meldt met problematiek waarvoor de 
vertrouwenspersoon is aangesteld geeft niet het totaalbeeld van wat er daadwerkelijk speelt.  
In veel gevallen geven melders aan dat er meerdere collega’s zijn die last hebben van het gemelde 
gedrag. Als gevolg van angst voor wat er gaat gebeuren zullen medewerkers zich niet melden. 
Zelfs de stap naar de vertrouwenspersoon vormt voor sommige medewerkers al een drempel. Met 
meldingen van horen zeggen kan de vertrouwenspersoon niet veel doen. Het geeft wel aan dat er 
daardoor veel problematiek onder de radar blijft.  
 

 3.4 De media 
 
De aanhoudende media aandacht voor het Ministerie van Financiën heeft zijn weerslag op de 
organisatie en heeft geleid tot gesprekken met vertrouwenspersonen.  
 
Bijna dagelijks worden medewerkers geconfronteerd met het beeld dat de samenleving van de 
Belastingdienst en haar medewerkers heeft. Dit gaat inmiddels verder dan dat mensen er zakelijk 
last van hebben. Ook persoonlijk raakt het hen. Deze signalen worden al een paar jaar in de 
jaarverslagen van de vertrouwenspersonen genoemd. Hoewel er vanuit de top van de organisatie 
veel aandacht voor is middels diverse blogs, gesprekken met directeuren of SG wordt lang niet 
alles weggenomen bij de medewerkers. 
 
‘Ik ben blij dat er in deze tijd (corona) weinig verjaardagen in de familie zijn…’ 
‘Toen mij in de supermarkt werd gevraagd waar ik werkte, noemde ik de Belastingdienst. Ik zag 
ineens meerdere mensen mijn kant op kijken…’ 
 
In gesprekken met vertrouwenspersonen geven medewerkers aan dat zij een krachtig tegengeluid 
van het Ministerie van Financiën richting / in de media missen.  
 
De negatieve aandacht van zowel de media als de politiek weerhoudt medewerkers ervan om 
kritisch te zijn ten aanzien van het beleid, men is bang om er in de toekomst op te worden 
afgerekend. Het is aan de werkgever om in dit soort situaties te zorgen voor een veilig werkklimaat 
en de medewerkers de bevestiging te geven dat zij achter hun medewerkers staan bij de uitvoering 
van hun werk.  
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4  Professionalisering Vertrouwenspersonen 
 
Een vertrouwenspersoon heeft een brede, onafhankelijke rol. In 2021 is een rijks-brede 
professionalisering van vertrouwenspersonen gestart. De Leidraad Uniforme Basiseisen 
Vertrouwenspersonen Rijksoverheid is een belangrijk uitgangspunt voor deze professionalisering. 
Hierin is vastgelegd binnen welk kader een vertrouwenspersoon zijn werkzaamheden uitvoert.  
 
De rol van een vertrouwenspersoon omvat vier duidelijke kernfuncties, namelijk: 
1. Supportfunctie: opvangen, begeleiden, informeren, reflecteren, adviseren van medewerkers 

waar het gaat om ongewenst gedrag, (mogelijke) integriteitsschendingen en misstanden. 
2. Voorlichtingsfunctie: voorlichten van medewerkers en leidinggevenden over de rol en taken 

van de vertrouwenspersoon, fungeren als vraagbaak voor integriteitsvraagstukken en 
(on)gewenste omgangsvormen. 

3. Signaleringsfunctie: periodiek generiek rapporteren over gesprekken, signaleren van trends 
en aandachtsgebieden, en op basis daarvan de werkgever gevraagd en ongevraagd 
adviseren over integriteitsrisico’s. 

4. Vakmanschap: Om de bovengenoemde drie kernfuncties goed te kunnen uitvoeren is er voor 
de vertrouwenspersonen een blijvende aandacht voor hun vakmanschap. Alle 
vertrouwenspersonen hebben de basisopleiding Vertrouwenspersonen afgerond, volgen 
minimaal twee keer per jaar een nascholingsactiviteit en zijn verplicht deel te nemen aan 
intervisiebijeenkomsten. 

 

De professionalisering laat onder andere de volgende resultaten zien: 

1. Er is een evenredige verdeling van vertrouwenspersonen over de verschillende directies, 
locaties en regio’s. Alhoewel de vertrouwenspersonen zijn aangesteld vanuit de directie 
waar zij ook hun primaire functie hebben, zien we dat zij steeds meer benaderd worden 
door melders vanuit andere directies.  

2. Alle vertrouwenspersonen voldoen aan de minimale eisen zoals opgenomen in de Leidraad. 
3. Alle vertrouwenspersonen hebben regelmatig overleg met de landelijk vertrouwenspersoon 

zodat knelpunten en de behoeften van de vertrouwenspersonen op het gebied van 
professionalisering kenbaar worden en samen actie wordt ondernomen ter oplossing van 
die knelpunten.  

4. De meeste vertrouwenspersonen hebben in 2021 deelgenomen aan de twee 
professionaliseringsdagen die door het Landelijk Platform waren georganiseerd.  

5. Er is een inwerkprogramma voor startende vertrouwenspersonen ontwikkeld. 
6. De vertrouwenspersonen geven invulling aan hun signaleringsfunctie door naast het 

landelijk jaarverslag, voor de meeste directies afzonderlijk een jaarverslag op te stellen en 
deze te bespreken met hun directie.  

7. De tijdsbesteding van de vertrouwenspersonen wordt sinds juli 2021 volgens de 4 
kernfuncties in SAP bijgehouden. De informatie uit het tijdschrijfsysteem laat de volgende 
verdeling zien in de gemaakte uren door vertrouwenspersonen:   
VP Support  45% 
VP Vakmanschap 38% 
VP Signalering  9% 
VP Voorlichting  8% 

 
In 2021 was er een groot verloop van de vertrouwenspersonen. Persoonlijke overwegingen waren 
vaak de reden waarom vertrouwenspersonen stopten, in de meeste gevallen was de combinatie 
van de rol van vertrouwenspersoon en een nieuwe baan of een verzwaring van de huidige baan 
reden om te stoppen.  
 
In sommige gevallen hebben de vertrouwenspersonen ervaren dat zij een kwetsbare positie 
hebben. Er blijkt in de praktijk dat er nog veel onwetendheid is over wat een vertrouwenspersoon 
doet en hoe hij of zij te werk gaat. Er wordt druk ervaren vanwege (onuitgesproken) 
verwachtingen en in een enkel geval had de vertrouwenspersoon te maken met een 
loyaliteitsconflict. De inbedding in de organisatie is belangrijk voor het veiligheidsgevoel en het 
serieus nemen van de vertrouwenspersoon.  
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Gezien de actuele gebeurtenissen en de media-aandacht die dat trekt is er steeds meer aandacht 
voor vertrouwenspersonen. Dit geeft enerzijds waardering voor de vertrouwenspersoon anderzijds 
wordt er ook steeds meer verwacht van een vertrouwenspersoon.  
 
Vanuit het Landelijk Platform Vertrouwenspersonen van het Ministerie van Financiën doen we er 
alles aan om het kennis en informatieniveau van de vertrouwenspersoon op peil te houden. Gezien 
de aard en complexiteit van de meldingen wordt er steeds meer verwacht van de 
vertrouwenspersoon aan kennis en vaardigheden. De ontwikkeling die de rol van 
vertrouwenspersoon doormaakt wordt ervaren als ‘van een rol naast een functie’ naar een 
professional die dit als primaire functie zou moeten uitvoeren.   
 
Er zijn in 2021, 12 nieuwe vertrouwenspersonen gestart. We merken dat het lastig is om nieuwe 
geschikte vertrouwenspersonen te werven. De oproep aan het management is dan ook om het 
belang van de vertrouwenspersonen uit te dragen en hen bij de uitoefening van de rol optimaal te 
faciliteren. In 2022 wordt de ingeslagen weg van professionalisering verder vormgegeven.  
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Samenvatting 
 

 In 2021 kregen vertrouwenspersonen 630 meldingen, waarvan 84 meldingen doorlopen 
in 2022. 

 44% van de  meldingen betroffen ongewenste omgangsvormen.  
 39% van de  meldingen hadden betrekking op verstoorde arbeidsverhoudingen tussen 

melder en leidinggevenden.  
 Melders benaderen steeds vaker een vertrouwenspersoon van een andere directie dan 

hun “eigen” dienstonderdeel.  
 Meestal blijkt het bieden van een luisterend oor en het adviseren over vervolgstappen  

voldoende te zijn voor de melder. 
 Communicatie tussen medewerkers en het management blijft een punt van aandacht. 

Misverstanden en conflicten lijken in de periode waarin voornamelijk digitaal wordt 
samengewerkt sneller op de loer te liggen. Het blijft cruciaal om verdraagzaam te zijn 
en te accepteren dat er een verschil van mening mag zijn. Het is belangrijk om naar 
elkaar te luisteren zonder aannames te doen. Een gevoel van intimidatie en het ervaren 
van druk door leidinggevenden is in 2021 een veelvoorkomende melding. Dit lijkt vaak 
veroorzaakt te worden door de wijze van communiceren.  

 Het lijkt erop dat collega’s zich niet melden, ook niet bij vertrouwenspersonen, als 
gevolg van angst voor wat er gaat gebeuren. Hieruit is af te leiden dat er veel onder de 
radar blijft. En als er gemeld wordt, is bij een aantal melders angst voor de gevolgen.  

 De aanhoudende media-aandacht voor het ministerie van Financiën heeft een weerslag 
op de organisatie en heeft geleid tot gesprekken met vertrouwenspersonen. De 
negatieve aandacht van zowel de media als de politiek weerhoudt medewerkers ervan 
kritisch te zijn. Aannemelijk is dat zij bang zijn om in de toekomst op het zich kritisch 
uitlaten te worden afgerekend.  

 Een vertrouwenspersoon heeft een brede, onafhankelijke rol. In 2021 is rijks breed 
ingezet op professionalisering van vertrouwenspersonen. De Leidraad Uniforme 
Basiseisen Vertrouwenspersonen Rijksoverheid is een belangrijk uitgangspunt voor 
deze professionalisering.  

 Gezien de aard en complexiteit van de meldingen wordt er steeds meer verwacht van 
de vertrouwenspersoon aan kennis en vaardigheden. De ontwikkeling die de rol van 
vertrouwenspersoon doormaakt wordt ervaren als ‘van een rol naast een functie’ naar 
een professional die dit als primaire functie zou moeten uitvoeren. 

 Melders geven vaak aan het fijn te vinden dat ze hun verhaal hebben kunnen delen 
met een vertrouwenspersoon. In de meeste gevallen (64%) ging het om een 
klankbordgesprek waarbij we zien dat dit gesprek voor de melders van grote 
meerwaarde is geweest. In 2021 is na interventie door de vertrouwenspersoon in 62% 
van de casussen de situatie genormaliseerd.  
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1 Het AAI, oorsprong en doelstelling 

 
Op 15 oktober 2018 heeft de Bestuursraad van het ministerie van Financiën  
besloten om een klein algemeen adviespunt in te laten richten voor  
integriteitsvraagstukken en advisering. Dit naar aanleiding van de rapportage en 
advies van de Tijdelijke commissie integriteit Belastingdienst (de voorganger van 
de huidige Commissie Integriteit Financiën) om een dergelijk adviespunt in te 
richten.  
 
In het najaar van 2020 is het Algemeen Adviespunt Integriteit (AAI) verder ont-
wikkeld binnen het bureau van de beveiligingsambtenaar (BVA). 
 
Het AAI heeft als doelstelling om vanuit haar vertrouwenspositie de navolgende 
twee functies te vervullen: 
 
De ventielfunctie: wanneer medewerkers en leidinggevenden niet terecht willen 
of kunnen bij de (andere) bestaande adviseurs, vertrouwenspersonen, meldpun-
ten, dan kunnen ze ook bij AAI terecht voor een luisterend oor en advies. 
 
De gidsfunctie: wanneer medewerkers en leidinggevenden niet weten bij wie zij 
met een bepaald integriteitsvraagstuk terecht kunnen, dan kan het AAI informe-
ren en verwijzen.   
 
In de praktijk wordt er voornamelijk op de ventielfunctie van het AAI een beroep 
gedaan.  
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2 Overzicht meldingen AAI    

Het AAI is sinds mei 2019 operationeel. In dit overzicht wordt achtereenvolgens 
ingegaan op: 

1. Aantal meldingen van mei 2019 tot en met december 2021; 
2. Soorten meldingen in 2020 en 2021; 
3. Afkomst meldingen per organisatieonderdeel; 
4. Afkomst meldingen per “functie”; 

 

 
2.1 Aantal meldingen 

 
Het AAI is sinds mei 2019 operationeel. Van mei 2019 tot 1 december 2020 wa-
ren de taken van het AAI uitbesteed aan het CAOP. 
 
Deze periode is in de grafiek weergegeven met de kleur lichtblauw. Vanaf novem-
ber 2020 opereert het AAI zelfstandig. Die periode is aangegeven met de donkere 
kleur blauw.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
In de periode van mei 2019 t/m december 2021 (35 maanden) zijn in totaal 75 
meldingen binnengekomen. 

Wat valt op? 
In de 11 maanden in 2020 waren dat 12 meldingen. Ten eerste valt het op dat 
het aantal meldingen in 2021 flink is gestegen. In 2021 kwamen er verspreid over 
12 maanden 48 meldingen binnen. Het aantal meldingen in 2021 is dus ongeveer 
verviervoudigd ten opzichte van het jaar 2020. 
Het tweede opvallende gegeven dat uit de grafiek naar voren komt, is het verschil 
in het gemiddelde aantal meldingen per maand onder de ondersteuning van CAOP 
en het zelfstandige AAI. Het gemiddelde aantal meldingen per maand in de CAOP-
periode is afgerond 1,2 meldingen per maand (23 meldingen in 19 maanden). Het 
gemiddelde aantal meldingen per maand in de AAI-periode is afgerond 3,8 mel-
dingen (53 meldingen in 14 maanden).  
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2.2 Soorten meldingen  
Onderstaande grafiek geeft weer hoeveel meldingen per schendingsgebied zijn 
binnengekomen bij het AAI. Omwille van de duidelijkheid is ervoor gekozen om 
het halve jaar 2019 buiten beschouwing te laten. Hierdoor is het mogelijk om 
ongeveer de jaren 2020 en 2021 met elkaar te vergelijken.  Het jaar 2020 valt 
nagenoeg geheel samen met de periode van het CAOP (januari 2020 t/m novem-
ber 2020). Het jaar 2021 valt onder de werking van het zelfstandige AAI. 
De gele staafdiagrammen laten de gegevens zien van de periode januari 2020 t/m 
november 2020. De grijze staafdiagrammen geven de informatie weer uit de pe-
riode november 2020 t/m december 2021. Dus nagenoeg het jaar 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat valt op? 
Het is zeer duidelijk dat de meeste meldingen betrekking hebben op het schen-
dingsgebied van ongewenste omgangsvormen. In de 14 maanden (november 
2020 t/m december 2021) dat het AAI zelfstandig opereert zijn er 39 meldingen 
met betrekking tot ongewenste omgangsvormen gesteld. Dat is 75% van het to-
taal aan meldingen. Een groot deel van deze meldingen heeft betrekking op on-
gewenste omgangsvormen tussen leidinggevende en medewerker. 
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2.3 Afkomst meldingen organisatieonderdelen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze grafiek geeft de verspreiding weer van de afkomst van de adviesvragen over 
de directies in de gehele AAI-periode.   

Wat valt op? 
Het is duidelijk dat de meerderheid van de meldingen over deze periode afkomstig 
is van het DGBelastingdienst (hierna: DGBD), namelijk 68% van de meldingen. 
Bij het DGBD werken 25.684 medewerkers, in vergelijking met 1.505 bij het 
DGToeslagen, 5.947 bij het DGDouane en 1.978 bij het Beleidsdepartement (peil-
datum: 31-12-2021). 
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2.4 Afkomst meldingen functies 
Deze cirkeldiagram geeft weer hoeveel meldingen afkomstig zijn van een mede-
werker, de leidinggevende en onbekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat valt op? 
Het is duidelijk dat het overgrote deel van de meldingen afkomstig is van mede-
werkers, maar ook leidinggevenden weten het AAI te vinden.  
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3 Conclusies overzicht meldingen  

 
Ø Meldingen via Financiën in de periode november 2020 – december 

2021 

De meeste meldingen zijn beantwoord vanuit de ventielfunctie.  
  
Op inhoud valt op dat de meeste meldingen betrekking hebben op  
ongewenste omgangsvormen tussen de leidinggevende en de medewerker.  
In de categorie ongewenste omgangsvormen valt verder op dat het hierbij in 
de meeste meldingen lijkt te gaan om intimidatie door de leidinggevende van 
de medewerker. Het lijkt erop dat het hierbij vaak gaat om medewerkers met 
een eigen en kritisch tegengeluid. De betreffende leidinggevenden lijken hier 
niet goed mee om te kunnen gaan en de verhouding raakt verstoord met als 
gevolg een arbeidsrechtelijk conflict. Deze medewerkers geven aan het on-
derspit te delven terwijl het in feite om omgangsvormen lijkt te draaien. Het 
gevolg is dat sommige medewerkers aangeven bang te worden voor conse-
quenties, om een melding te doen.  

 
In deze op ongewenste omgangsvormen betrekking hebbende  
meldingen gaven melders aan dat zij zich veelal niet tot de reguliere vertrou-
wenspersoon durfden te wenden of dat zij zich niet of onvoldoende geholpen 
voelden door de reguliere vertrouwenspersoon. Ook in gesprek met het AAI 
moest men veelal nog een drempel overwinnen.  

 
Het bovenstaande zou in bestaande verbetertrajecten betrokken moeten wor-
den of zo nodig kan aanvullend onderzoek worden overwogen. Het onderzoek 
zal moeten resulteren in een richtinggevend advies over hoe om te gaan met 
de signalen en hoe de barrières weg te nemen ter vergroting van de bereid-
heid om te melden met als doel de veiligheid te vergroten en in gesprek te 
komen en blijven over omgangsvormen.  
Tevens wordt geadviseerd dit laatste onderdeel te laten zijn van follow up  
acties welke door de eenheid O&P het beste zijn te overzien, zoals in een  
cultuur- en leiderschapsprogramma. Met daarbij ook inzet op het trainen van 
leidinggevenden in het omgaan met kritische geluiden en/of melders. 
 
Tot slot wordt ten overvloede benadrukt, dat dit overzicht niet de  
pretentie heeft om de onderhavige signalen en de daarop gebaseerde  
adviezen te veralgemeniseren. Het is opgesteld op basis van de aangedragen 
casuïstiek en signalen, er heeft geen feitenonderzoek op plaatsgevonden.   
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Integriteit als kernwaarde 
van de Belastingdienst

Binnen de Nederlandse Rijksoverheid heeft de Belastingdienst de 
taak om eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies te heffen en te 
innen. Daarnaast draagt de Belastingdienst bij aan de bescherming 
van de samenleving tegen ondermijnende criminaliteit. Met 
deze maatschappelijke taak werken we aan een leefbaar en veilig 
Nederland. We hebben daarvoor vergaande bevoegdheden en 
toegang tot allerlei privacygevoelige gegevens. Zo mogen we boetes 
opleggen, doorzoekingen verrichten, eigendommen in beslag 
nemen en mensen in hechtenis laten nemen. Dat brengt een grote 
verantwoordelijkheid met zich mee, zeker in onze open samenleving. 

De Belastingdienst hecht dan ook veel waarde aan integriteit. Integer handelen 
is een belangrijk onderdeel van onze professionele verantwoordelijkheid en 
ons vakmanschap. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat 
wij zorgvuldig en integer met onze informatie en bevoegdheden omgaan. Dat 
vertrouwen ontstaat alleen als we integer handelen. 

De afgelopen jaren kwam dit vertrouwen onder druk te staan, onder andere als 
gevolg van de toeslagenaffaire, maar ook door de onzorgvuldige omgang met 
gegevens van burgers in de Fraude Signalering Voorziening en het weigeren 
van verzoeken tot minnelijke schuldhulpverlening op onjuiste gronden. Deze 
gebeurtenissen hadden en hebben (ingrijpende) gevolgen voor de betrokken 
burgers. Dit raakt onze medewerkers, die dagelijks naar eer en geweten hun werk 
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doen. We hebben als organisatie fouten gemaakt, en daar is terecht veel aandacht 
voor. Tegelijkertijd zien we dat onze medewerkers in hun interactie met burgers 
en bedrijven geconfronteerd worden met de gevolgen van negatieve (media-)
aandacht. Dit doet veel met onze medewerkers. We werken er hard aan om 
het vertrouwen intern en extern weer op te bouwen en dat doen we op allerlei 
manieren, zoals vermeld in ons Jaarplan 2022. 

Integriteit en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze ambitie is 
een open en inclusieve cultuur, waarin dilemma’s besproken worden, er ruimte is 
voor tegenspraak en medewerkers zich veilig voelen om tijdig signalen af te geven. 
We hebben de afgelopen jaren stappen gezet om die ambitie te realiseren, maar 
beseffen ook dat we er nog niet zijn. Voor ons speciaal hierop gerichte cultuur- en 
leiderschapsprogramma verwijzen we naar de reguliere voortgangsrapportages. 
In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de wijze waarop wij in 2021 
specifiek op het ondersteunen van integer handelen hebben ingezet.

Werken aan een bredere blik op integriteit
Programmamanager Integriteit Anke van Heur: ‘Integriteit zit hem in de 
persoonlijke keuzes die je maakt. Als je heel rigide opereert volgens de letter 
van de wet, hoeft dat nog niet integer te zijn. Daarom ben ik zo trots op de 
omslag die we hierin als werkgever in 2021 hebben gemaakt. We kijken nu 
anders naar integer gedrag. Als een collega schulden had en we merkten dat 
er beslag werd gelegd op zijn loon, vonden we dat eerst een integriteitsvraag, 
want zo iemand kan chantabel zijn. Nu zien we dat als een hulpvraag. We 
denken nu: wacht even, we moeten onze medewerker hulp aanbieden. Zo 
nemen we onze verantwoordelijkheid als werkgever.

Waar we ons nog in kunnen verbeteren is een bredere blik op integriteit. We 
hebben het nu vaak over kleine praktische vragen zoals: mag ik dit geschenk 
wel aannemen. Maar integer gedrag is meer dan dat. Het gaat zeker ook 
om: hoe stel ik mij op tegenover de buitenwereld en wat is het effect van 
ons handelen. Die aandachtverschuiving gaat langzaam, omdat we dat als 
grote organisatie met zijn allen moeten doen. Door het gesprek erover aan te 
gaan en het onderwerp integriteit te blijven agenderen, proberen we dat te 
bereiken. Dat is waar we als Belastingdienst naar streven.’
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1. Inzet op integriteit in 2021

1.1  Preventie en bewustwording

Integriteit is niet alleen een kwestie van regels en afspraken. Soms is er geen 
duidelijk antwoord op de vraag of iets integer is en is voor meerdere standpunten 
iets te zeggen. Daarom vinden we het belangrijk om dit soort morele dilemma’s 
in de organisatie te bespreken. We besteden dan ook regelmatig aandacht 
aan integriteit tijdens teamoverleggen, workshops, webinars en artikelen 
op ons intranet. Er is een netwerk van contactpersonen ingericht die kunnen 
ondersteunen bij preventie en bewustwording. Het integriteitsnetwerk bestaat 
onder andere uit vertrouwenspersonen en integriteitscoördinatoren.

In 2020 hebben we ingezet op het versterken van preventieve en organisatorische 
voorzieningen op het gebied van integriteit, het actualiseren en waar nodig 
aanvullen van beleid en regelgeving, het frequent communiceren over integriteit 
en het verbeteren van de bestuurlijke informatievoorziening. In 2021 bouwden we 
daarop voort door middel van de volgende acties:
• We gaven ruim aandacht aan het herkennen van en omgaan met signalen van 

medewerkers. Zo actualiseerden we een leidraad voor leidinggevenden die hen 
helpt bij het omgaan met signalen over integriteitskwesties en de communicatie 
daarover. Ook versterkten we de signaleringsfunctie van vertrouwenspersonen.

• We investeerden in de professionalisering van verschillende rollen in het 
integriteitsnetwerk. De bezetting van integriteitscoördinatoren (ico’s) is op 
sterkte gebracht en we verbeterden de uitwisseling tussen ico’s onderling in 
het maandelijkse overleg van integriteitscoördinatoren. Daarnaast werkten 
we aan de professionalisering van vertrouwenspersonen, onder andere door 
intervisie en bijscholing, in lijn met de rijksbrede Leidraad Uniforme Basiseisen 
Vertrouwenspersonen.
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• We investeerden in communicatie over integriteit, met als doel het gesprek 
over integriteit op gang te houden, integriteitsdilemma’s bespreekbaar te 
maken en medewerkers actief te laten meedenken over integriteitsdilemma’s. 
De informatie over integriteit op intranet hebben we in 2021 geactualiseerd en 
uitgebreid en we deden onderzoek naar de vindbaarheid van informatie over 
integriteit op intranet. Ook publiceerden we periodiek artikelen over integriteit 
op het intranet van de Belastingdienst, bijvoorbeeld over vertrouwenspersonen, 
fiscale integriteit en integriteitsdilemma’s uit de praktijk.

• We organiseerden diverse webinars en workshops voor medewerkers en 
leidinggevenden, bijvoorbeeld in het kader van de rijksbrede Week van de 
Integriteit. Ook besteedden we aandacht aan het bespreken van integriteit en 
morele dilemma’s in teamoverleggen. Daarnaast hebben we het cursusaanbod 
op het gebied van integriteit in 2021 opnieuw aanbesteed.

• Nieuwe medewerkers bij de Belastingdienst volgen een onboardingtraject 
waarin zij de organisatie leren kennen en leren waar de Belastingdienst 
voor staat. Ze leggen dan ook de eed of belofte af. Daarmee zweren of 
beloven zij integer te handelen. In 2021 ontwikkelden we als onderdeel van 
deze onboarding een digitale terugkomdag over integriteit. Daarin leren 
medewerkers hoe je stapsgewijs tot een zorgvuldige afweging kunt komen als 
je met een dilemma zit. Deze digitale terugkomdag verving in 2021 de fysieke 
terugkomdag over integriteit, die vanwege de coronamaatregelen niet kon 
doorgaan.

1.2 Beleid en regelgeving

Het uitgangspunt van het integriteitsbeleid van de Belastingdienst is vertrouwen 
in onze medewerkers. Zij zetten zich dagelijks in voor het werk van de 
Belastingdienst. Als werkgever ondersteunen we onze medewerkers zo goed 
mogelijk bij het integer handelen, beschermen wij hen tegen integriteitsrisico’s en 
helpen we hen om te gaan met het complexe krachtenveld tussen politiek, media, 
burgers en bedrijven. 

Het kader voor goed ambtenaarschap is beschreven in de Gedragscode Integriteit 
Rijk, die geldt voor alle medewerkers van het Rijk. Het ministerie van Financiën 
geeft een aanvulling op die gedragscode met een aantal specifieke kernwaarden 
en normen. Er zijn thema’s die voor Financiën extra belangrijk zijn, omdat ze in 
nauw verband staan met onze kernwaarden en werkprocessen. Dat zijn: fiscale en 
financiële verplichtingen, omgaan met (voor)kennis, vertrouwelijke en gevoelige 
informatie en (fiscale) nevenwerkzaamheden. Daarnaast kent de Belastingdienst 
specifieke procedures, zoals rond beveiligingsincidenten en (vermoedens van) 
integriteitsschendingen.
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In 2021 hebben we op dit terrein ingezet op de volgende punten:
• De doorlichting van het departementale meld- en advieslandschap is in 

2021 afgerond. Eén van de conclusies uit deze doorlichting was dat het 
meld- en advieslandschap voor melders overzichtelijker gemaakt moet 
worden. Er zijn verschillende loketten waar medewerkers terecht kunnen met 
integriteitsvragen en dilemma’s of voor het melden van een integriteitskwestie. 
Daardoor is het voor medewerkers niet altijd duidelijk bij wie ze met welke 
vraag of kwestie moeten zijn. Binnen de Belastingdienst hebben we mede 
daarom ons decentrale meldpunt voor integriteitskwesties versterkt. De 
eerste aanspreekpunten voor medewerkers van de Belastingdienst als het 
gaat om integriteit zijn de (direct) leidinggevende en vertrouwenspersonen. 
Medewerkers kunnen ook meldingen doorgeven aan het Meldpunt Integriteit 
Belastingdienst, dat voor ondersteuning zorgt bij de opvolging van meldingen.

• De Commissie advisering ontheffing geheimhoudingsplicht is per 1 juli 2021 
ingesteld. Het ministerie van Financiën heeft een grote verantwoordelijkheid 
in het opstellen en het evalueren van én in het toezien op fiscale wet- en 
regelgeving. We verwachten van onze medewerkers dat zij hun fiscale 
verplichtingen naleven, omdat dit één van de kernwaarden en werkprocessen 
van onze organisatie betreft. Medewerkers van Financiën worden fiscaal niet 
anders behandeld dan andere belastingplichtigen. Informatie over het nakomen 
van fiscale verplichtingen door medewerkers komt niet zomaar bij de werkgever 
terecht. Alleen als de inspecteur een vermoeden heeft van een ernstige 
integriteitsschending, kan de werkgever in beeld komen. In dat geval moet de 
inspecteur eerst verzoeken tot ontheffing van de geheimhoudingsplicht. De 
adviescommissie adviseert vervolgens de staatssecretaris via de hoofddirecteur 
Fiscale en Juridische Zaken over het al dan niet verlenen van de ontheffing van 
de geheimhoudingsplicht. Aan de adviescommissie worden alleen volledig 
geanonimiseerde dossiers voorgelegd en hun advies betreft alleen de mogelijke 
ontheffing van de geheimhoudingsplicht.

• We hebben voorbereidingen getroffen voor het implementeren van de 
Europese richtlijn ter bescherming van klokkenluiders.

1.3  Bestuurlijke informatievoorziening

Bij de Belastingdienst werken ruim 25.000 medewerkers verdeeld over 21 
directies. Dat vraagt om een goede organisatie van de integriteitsketen en een 
adequate inrichting van de bestuurlijke informatievoorziening. In 2021 hebben we 
ingezet op de volgende punten:
• In samenwerking met het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën investeerden 

we in het goed op elkaar afstemmen van het departementale registratiesysteem 
van meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen en het eigen 
registratiesysteem van de Belastingdienst.

• Directies rapporteren viermaandelijks over de in hun jaarcontracten opgenomen 
doelstellingen op het gebied van integriteit.

• Integriteitscoördinatoren gaan periodiek in gesprek met het MT van hun 
directie over ontwikkelingen, trends, signalen en activiteiten op het terrein van 
integriteit binnen de directie.

• Vertrouwenspersonen gaan jaarlijks in gesprek met directeuren over de trends 
in de signalen die vanuit de betreffende directie bij de vertrouwenspersonen 
terechtkomen.
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2.  Signalen en integriteits
kwesties in 2021 

2.1 Eindrapportage raadspersonen

Tussen 1 april 2020 en 1 juli 2021 konden medewerkers van de Belastingdienst, de 
dienst Toeslagen en de Douane met signalen over mogelijke onrechtmatigheden 
en vermoedens van misstanden terecht bij twee onafhankelijke personeels-
raadspersonen. De personeelsraadspersonen zijn in deze periode benaderd door 
55 personen uit de Belastingdienst, de dienst Toeslagen en de Douane. Daarvan 
zetten 8 personen hun melding niet door, van wie 4 omdat ze repercussies 
vreesden. Daarnaast voerden de raadspersonen een groot aantal gesprekken in 
de organisatie. 

In september 2021 brachten de raadspersonen een eindrapport uit. Daarin 
constateren zij dat er sinds het begin van hun aanstelling al verschillende stappen 
zijn gezet om ervoor te zorgen dat signalen van medewerkers beter gehoord en 
opgevolgd worden. Tegelijkertijd benoemen zij verschillende thema’s waarop 
verdere verbetering mogelijk is. Zo vragen zij aandacht voor een goede verbinding 
en open dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers. Onze ambitie is 
een open en inclusieve cultuur, waarin burgers en bedrijven centraal staan, 
dilemma’s bespreekbaar zijn en er ruimte is voor tegenspraak. Het rapport van 
de raadspersonen laat zien dat het nog niet altijd en overal in de organisatie 
vanzelfsprekend is dat medewerkers zich veilig voelen om tijdig signalen af te 
geven. Ook horen zij niet altijd binnen redelijke termijn wat daarmee gebeurt. We 
blijven ons dan ook onverminderd inzetten om de genoemde open en inclusieve 
cultuur te realiseren en betrekken daarin de aanbevelingen van de raadspersonen.
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2.2  Jaarrapportage 2021 Commissie Integriteit 
Financiën

Medewerkers die een vermoeden van een integriteitsschending of misstand 
willen melden, maar dit niet binnen de Belastingdienst willen doen, kunnen ook 
terecht bij de Commissie Integriteit Financiën. De externe commissieleden zijn 
toegankelijk voor alle medewerkers. Ook oud-medewerkers en inhuurkrachten 
kunnen bij de commissie terecht. Medewerkers, oud-medewerkers en 
inhuurkrachten kunnen met hen vertrouwelijk in gesprek en advies vragen over 
hoe te handelen. 

Eind januari 2022 heeft de commissie een jaarrapportage 2021  opgeleverd. 
De bevindingen en aanbevelingen in deze rapportage hebben betrekking op 
het gehele ministerie. De commissie vraagt onder andere aandacht voor de 
complexiteit van het meldlandschap, de sociale veiligheid binnen het ministerie 
van Financiën, en voor de zorg en communicatie bij persoonsgerichte onderzoeken 
naar een medewerker. De bevindingen van de commissie sluiten aan bij de 
conclusies van de personeelsraadspersonen. Tussen de DG Belastingdienst en 
de commissieleden vindt periodiek overleg plaats over de signalen en opvolging 
daarvan bij de Belastingdienst.

2.3  Signalen bij vertrouwenspersonen

Het ministerie van Financiën heeft bijna 60 vertrouwenspersonen met 
wie medewerkers vertrouwelijk in gesprek kunnen gaan wanneer zij zijn 
geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen of vermoedens van 
integriteitsschendingen. Zij zijn er om een luisterend oor te bieden, informatie en 
advies te geven en zo nodig door te verwijzen naar het juiste loket. 
Ook kunnen zij medewerkers zo nodig ondersteunen bij het indienen van een 
klacht. De vertrouwenspersonen registreren hun meldingen geanonimiseerd. 

In 2021 zijn 630 signalen gemeld bij de vertrouwenspersonen van het ministerie 
van Financiën. Hiervan waren 387 meldingen afkomstig van de Belastingdienst. 
Er is sprake van een afname van gemelde signalen bij vertrouwenspersonen 
ten opzichte van 2020 (387 in 2021 vs. 455 in 2020). De vertrouwenspersonen 
noemen als vermoedelijke verklaring van deze afname het thuiswerken vanaf half 
maart 2020 vanwege COVID-19. Relatief veel gemelde signalen hadden betrekking 
op arbeidsverhoudingen (44%). Bij meer dan de helft van de meldingen was de 
leidinggevende degene over wie de melding ging (52%). Veel spanningen tussen 
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leidinggevenden en medewerkers zijn daarbij te herleiden tot onvoldoende of 
slechte communicatie. Na interventie door de vertrouwenspersoon was de situatie 
in veel gevallen genormaliseerd (62%).

De vertrouwenspersonen benoemen communicatie tussen medewerkers en het 
management als een blijvend punt van aandacht. Misverstanden en conflicten 
kunnen in de periode waarin voornamelijk digitaal wordt samengewerkt snel op 
de loer liggen. Het blijft cruciaal om verdraagzaam te zijn en te accepteren dat 
er een verschil van mening mag zijn. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren 
zonder aannames te doen. Een gevoel van intimidatie en het ervaren van druk 
door leidinggevenden is in 2021 een veelvoorkomende melding. Dit lijkt vaak 
veroorzaakt te worden door de wijze van communiceren.

Het aantal medewerkers dat zich daadwerkelijk meldt bij één van de vertrouwens-
personen, geeft geen totaalbeeld van wat er speelt. De vertrouwenspersonen 
geven aan dat medewerkers zich niet altijd melden, uit angst voor de gevolgen. 
Zelfs de stap naar de vertrouwenspersoon vormt voor sommige medewerkers al 
een drempel. Dit betekent dat er mogelijk signalen onder de radar blijven.

Tot slot noemen de vertrouwenspersonen de weerslag op de organisatie als 
gevolg van de aanhoudende media-aandacht voor het ministerie van Financiën. In 
gesprekken met vertrouwenspersonen geven medewerkers aan dat zij een krachtig 
tegengeluid van het ministerie van Financiën in de media missen. De negatieve 
aandacht van zowel de media als de politiek weerhoudt medewerkers ervan 
kritisch te zijn. Volgens de vertrouwenspersonen is het aannemelijk dat zij bang 
zijn om in de toekomst te worden afgerekend op hun kritische uitlatingen.

Openstaan voor andere zienswijzen

Vertrouwenspersoon bij de Belastingdienst Quirine Witsen Elias: ‘Ik vind 
het belangrijk dat mensen een plek hebben binnen de Belastingdienst, waar 
ze zonder invloed van machtsverhoudingen hun verhaal kunnen doen. In 
de omgang zijn we binnen de Belastingdienst misschien wel informeel. 
Maar er zit vaak toch een hoop hiërarchie verscholen achter de sociale 
conventies. Sommige mensen vinden dat moeilijk. Ze stappen niet snel naar 
hun leidinggevende. Uit angst voor de eigen positie, of uit angst om zich 
kwetsbaar op te stellen. 

Als mensen niet goed communiceren met elkaar, dan ontbreekt de 
voorwaarde om zaken op te lossen. Mensen lopen langer door met dingen 
die hen dwarszitten en maken het daardoor vaak groter dan het is. Wat 
ik vanuit mijn rol als vertrouwenspersoon wil meegeven is: Sta open 
voor tegenspraak. Zorg ervoor dat je collega’s zich vrij voelen om zich uit 
te spreken en sta open voor andere zienswijzen. Zo creëer je een veilige 
werkomgeving.’ 
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2.4  Overzicht van integriteitsschendingen in 2021

Na afloop van ieder jaar wordt gerapporteerd over het aantal afgedane 
vermoedelijke en (deels) aangetoonde integriteitsschendingen. Door een 
vergelijking met voorgaande jaren kunnen trends worden gesignaleerd en kan 
waar mogelijk naar verklaringen hiervoor worden gekeken. Uit de inventarisatie 
van het aantal vermoedelijke en (deels) aangetoonde integriteitsschendingen van 
2021 komen de volgende trends naar voren:
• In 2021 wijkt het aantal vermoedelijke en (deels) aangetoonde integriteits-

schendingen af van 2020 en het langjarig gemiddelde over de jaren 2013 
tot en met 2020. Dit betreft zowel het aantal schendingen als de wijze van 
afhandeling. Hiervoor zijn verschillende verklaringen aan te wijzen. 

• Bij het vaststellen van het aantal vermoedelijke en (deels) aangetoonde 
integriteitsschendingen over het jaar 2021 zijn de loonbeslagen niet meer 
meegerekend. In 2021 is als onderdeel van de evaluatie van het nieuwe 
beleid omtrent de nakoming van financiële verplichtingen afgesproken, dat 
binnen het ministerie van Financiën een loonbeslag pas als een vermoedelijke 
integriteitsschending wordt geregistreerd als sprake is van bijkomende 
omstandigheden (bijvoorbeeld het niet nakomen van afspraken die zijn 
gemaakt in het schuldhulptraject). Dit heeft geleid tot een daling van het totale 
aantal vermoedelijke integriteitsschendingen dat is geregistreerd.

• In 2021 zijn 51 vermoedelijke en (deels) aangetoonde integriteitsschendingen 
afgehandeld. Er is zowel ten opzichte van 2020 (73) als het langjarig gemiddelde 
(116) sprake van een afname van het aantal integriteitsschendingen dat is 
geregistreerd. Het is op dit moment nog te vroeg om conclusies te verbinden 
aan deze daling. We blijven de komende jaren monitoren of deze trend doorzet.

• De afhandeling in 2021 wijkt licht af van 2020. Procentueel beschouwd zijn er 
iets meer schendingen afgedaan met een disciplinaire maatregel (18 procent 
in 2021 vs. 13 procent in 2020). In absolute aantallen daalde het aantal 
bestraffingen van 23 in 2020 naar 8 in 2021.

• Het aantal keren dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever is beëindigd 
wegens een integriteitsschending (ontslag door tussenkomst van een rechter) 
nam verder af (van 2 in 2020 en naar 1 in 2021). 

• De oorzaken voor de verschillen tussen 2021 en de voorgaande jaren moeten 
gezocht worden in:
- De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

per 1 januari 2020. De reeds in 2020 ingezette daling van het aantal 
schendingen door invoering van deze wet en de daarmee samenhangende 
overgang naar het reguliere arbeidsrecht, lijkt blijvend te zijn. Binnen 
het reguliere arbeidsrecht en de CAO Rijk wordt anders omgegaan met 
disciplinaire straffen (zo kunnen straffen niet meer voorwaardelijk 
worden opgelegd) en worden er – meer dan in het ambtenarenrecht – 
vaststellingsovereenkomsten gesloten.

Aantal vermoedelijke en (deels) aangetoonde integriteitsschendingen DGBD 
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- De gewijzigde (arbeids)omstandigheden door COVID-19. Thuiswerken 
brengt onder andere met zich mee dat er minder direct zicht is op 
wat de medewerker doet. Het is daardoor niet uitgesloten dat enkele 
integriteitsschendingen onopgemerkt zijn gebleven.

- Het in 2020 gewijzigde beleid ten aanzien van het niet nakomen van 
financiële verplichtingen (loonbeslagen) zorgt voor een (blijvende) daling van 
het aantal schendingen ten opzichte van de jaren daarvoor. Bij het nieuwe 
beleid ligt de nadruk op goed werkgeverschap in plaats van het sanctioneren 
van het niet nakomen van financiële verplichtingen. Er is meer aandacht 
gekomen voor preventie van schuldenproblematiek en goede zorg voor 
medewerkers die (mogelijk) financiële problemen hebben.

- Vanwege de instelling en het opstarten van de Commissie advisering 
ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht per 1 juli 2021, zijn in 2021 (bijna) 
geen fiscale ontheffingen verleend. Hierdoor zijn er minder meldingen van 
mogelijke fiscale schendingen bij de werkgever aangekaart. Mogelijk leidt 
de huidige werkvoorraad van de commissie tot een lichte toename van het 
aantal meldingen van mogelijke fiscale schendingen in 2022. Op dit moment 
is niet duidelijk of en in hoeverre dit daadwerkelijk het geval zal zijn.

Tot slot
Integriteit is en blijft een belangrijk thema voor de Belastingdienst. 
We blijven dan ook onverminderd werken aan ons doel, dat burgers 
en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en integer 
met onze informatie en bevoegdheden omgaan.
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Dienstonderdeel Schending1 Inhoud (vermoedelijke) schending Afdoening 
Belastingdienst Misbruik positie of belangen Betrokkene heeft vermoedelijk nevenwerkzaamheden verricht 

en is  de fiscale verplichtingen niet nagekomen. Niet gebleken 
dat sprake is van een integriteitsschending.  

Geen afdoening 

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft voor niet-zakelijke doeleinden systemen van 
de Belastingdienst geraadpleegd en heeft informatie gedeeld 
met derden.  

Einde tijd.aanst/contr./stage 

Belastingdienst Misbruik positie of belangen Betrokkene heeft vermoedelijk onvoldoende inzicht gegeven in 
de juistheid van het bij de werkgever bekende woonadres en 
gemelde nevenwerkzaamheden. Ook melding van misbruik van 
bedrijfsmiddelen. Niet gebleken dat sprake is van een 
integriteitsschending.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene is de fiscale verplichtingen niet nagekomen.  Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongepaste Communicatie Betrokkene heeft ongepaste uitingen gedaan op sociale media. Gesprek/waarschuwing/training 
Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft voor niet-zakelijke doeleinden systemen van 

de Belastingdienst geraadpleegd. 
Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft voor niet-zakelijke doeleinden systemen van 
de Belastingdienst geraadpleegd.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongewenste 
omgangsvormen 

Betrokkene heeft medewerker ongewenst benaderd en heeft 
verschillende ongepaste uitlatingen gedaan richting 
leidinggevende(n) en medewerkers. 

Buitengewone dienst 

Belastingdienst Ongepaste Communicatie Betrokkene heeft tegen de afspraken in een deelnemer van een 
gesprekspanel rechtstreeks benaderd. 

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Misbr. Bedr. midd. + int. reg. Bedrijfsmiddelen van betrokkene zijn gestolen uit een 
privéauto.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Misbr. Bedr. midd. + int. reg. Betrokkene heeft in het kader van zijn opleiding bij de 
uitwerking van een opdracht zich niet gehouden aan de 
geldende voorschriften. 

Schriftelijke berisping 

 
1 Indeling schendingen conform rijksbrede categorie indeling 



 

 

Belastingdienst Financiële schending, 
zakelijk 

Betrokkene heeft niet conform de daarvoor geldende regels 
gedeclareerd. 

Schriftelijke berisping  

Belastingdienst Misbr. Bedr. midd. + int. reg. Betrokkene heeft zonder toestemming een privé-voertuig 
ingezet voor zijn werkzaamheden. 

Schriftelijke berisping 

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft voor niet-zakelijke doeleinden systemen van 
de Belastingdienst geraadpleegd.   

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongewenste 
omgangsvormen 

Betrokkene heeft een ongepaste opmerking gemaakt in een 
werkverslag. Deze opmerking is door een journalist 
bekendgemaakt via sociale media. 

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft vermoedelijk voor niet-zakelijke doeleinden 
systemen van de Belastingdienst geraadpleegd. Niet gebleken 
dat sprake is van een integriteitsschending.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft voor niet-zakelijke doeleinden systemen van 
de Belastingdienst geraadpleegd.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongewenste 
omgangsvormen 

Betrokkene heeft verschillende ongepaste uitlatingen gedaan 
richting iemand die werkzaam is voor de Belastingdienst 

Overig ontslag w.o. ongeschikt 

Belastingdienst Financiële schending, 
zakelijk 

Melding van financiële schending. Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokken is de fiscale verplichtingen niet nagekomen door het 
indienen van onjuiste aangiften.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene is vermoedelijk betrokken geweest bij stafbare 
feiten. 

Einde tijd.aanst/contr./stage 

Belastingdienst Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene heeft in de privésfeer een ernstig strafbaar feit 
gepleegd. 

Einde tijd.aanst/contr./stage 

Belastingdienst Misbruik positie of belangen Betrokkene heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan (de 
schijn van) belangenverstrengeling door het verrichten van 
nevenwerkzaamheden. Niet gebleken dat sprake is van een 
integriteitsschending.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Misbr. Bedr. midd. + int. reg. Betrokkene heeft de re-integratievoorschriften niet nageleefd. Einde tijd.aanst/contr./stage 
Belastingdienst Ongewenste 

omgangsvormen 
Betrokkene heeft zich niet gehouden aan de geldende 
gezondheidsvoorschriften.  

Einde tijd.aanst/contr./stage 



 

 

Belastingdienst Financiële schending, 
zakelijk 

Betrokkene heeft niet conform de daarvoor geldende regels 
gedeclareerd. 

Schriftelijke berisping  

Belastingdienst Misbr. Bedr. midd. + int. reg. Betrokkene heeft zonder toestemming een privé-voertuig 
ingezet voor zijn werkzaamheden. 

Schriftelijke berisping 

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft voor niet-zakelijke doeleinden systemen van 
de Belastingdienst geraadpleegd.   

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongewenste 
omgangsvormen 

Betrokkene heeft een ongepaste opmerking gemaakt in een 
werkverslag. Deze opmerking is door een journalist 
bekendgemaakt via sociale media. 

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft vermoedelijk voor niet-zakelijke doeleinden 
systemen van de Belastingdienst geraadpleegd. Niet gebleken 
dat sprake is van een integriteitsschending.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft voor niet-zakelijke doeleinden systemen van 
de Belastingdienst geraadpleegd.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongewenste 
omgangsvormen 

Betrokkene heeft verschillende ongepaste uitlatingen gedaan 
richting iemand die werkzaam is voor de Belastingdienst 

Overig ontslag w.o. ongeschikt 

Belastingdienst Financiële schending, 
zakelijk 

Melding van financiële schending. Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokken is de fiscale verplichtingen niet nagekomen door het 
indienen van onjuiste aangiften.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene is vermoedelijk betrokken geweest bij stafbare 
feiten. 

Einde tijd.aanst/contr./stage 

Belastingdienst Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene heeft in de privésfeer een ernstig strafbaar feit 
gepleegd. 

Einde tijd.aanst/contr./stage 

Belastingdienst Misbruik positie of belangen Betrokkene heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan (de 
schijn van) belangenverstrengeling door het verrichten van 
nevenwerkzaamheden. Niet gebleken dat sprake is van een 
integriteitsschending.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Misbr. Bedr. midd. + int. reg. Betrokkene heeft de re-integratievoorschriften niet nageleefd. Einde tijd.aanst/contr./stage 
Belastingdienst Ongewenste 

omgangsvormen 
Betrokkene heeft zich niet gehouden aan de geldende 
gezondheidsvoorschriften.  

Einde tijd.aanst/contr./stage 

 

 

Belastingdienst  Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene is vermoedelijk betrokken bij de productie van 
softdrugs. 

Overig ontslag w.o. ongeschikt 

Belastingdienst Misbr. Bedr. midd. + int. reg. Melding dat betrokkene betrokken is geweest bij strafbare 
feiten en betrokkene heeft vermoedelijk onjuist gebruik 
gemaakt van de OV-kaart. Niet komen vast te staan dat sprake 
is van een integriteitsschending.  

Gesprek/waarschuwing/training  

Belastingdienst Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Melding dat betrokkene vermoedelijk voor niet-zakelijke 
doeleinden systemen van de Belastingdienst heeft 
geraadpleegd. Niet gebleken dat sprake is van een 
integriteitsschending.  

Geen afdoening.  

Belastingdienst Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Partner van betrokkene is vermoedelijk betrokken bij strafbare 
feiten. Niet komen vast te staan dat betrokkene wist van 
vermoedelijk gepleegde strafbare feiten of daarbij betrokken is 
(geweest).  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongewenste 
omgangsvormen 

Betrokkene heeft zich ongepast gedragen in (aanloop naar) een 
gesprek met een leidinggevende. 

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene is herhaaldelijk de financiële verplichtingen en de in 
dit verband met het bevoegd gezag gemaakte afspraken niet 
nagekomen. 

Schriftelijke berisping 

Belastingdienst Misbr. Bedr. midd. + int. reg. Betrokkene heeft onjuist gebruik gemaakt van de door de 
werkgever verstrekte OV-kaart. 

Financiële afdoening 

Belastingdienst Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokken is de fiscale verplichtingen niet nagekomen door het 
indienen van onjuiste aangiften.  

Overig ontslag w.o. ongeschikt 

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft voor niet-zakelijke doeleinden systemen van 
de Belastingdienst geraadpleegd.  

Ontslag op aanvraag medewerker 

Belastingdienst Misbr. Bedr. midd. + int. reg. Betrokken is herhaaldelijk interne werkafspraken (o.a. over 
vastlegging correspondentie met belastingplichtigen) niet 
nagekomen. 

Verplaatsing 

Belastingdienst Ongepaste Communicatie Betrokkene heeft een ongepaste uitlating gedaan op sociale 
media. 

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Misbruik positie of belangen Betrokkene zou op basis van ambtshalve bekende informatie 
derden bevoordelen. Niet gebleken dat sprake is van een 
integriteitsschending.  

Gesprek/waarschuwing/training 



 

 

Belastingdienst Misbruik bevoegdheden Betrokkene zou zich naast werk schuldig hebben gemaakt aan 
valsheid in geschriften. Niet gebleken dat sprake is van een 
integriteitsschending.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Misbruik positie of belangen Betrokkene zou verboden nevenactiviteiten verrichten. Na 
onderzoek vastgesteld dat betrokkene conform de geldende 
regels opereert. 

Geen afdoening.  

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene zou voor niet-zakelijke doeleinden systemen van de 
Belastingdienst raadplegen. Niet gebleken dat sprake is van een 
integriteitsschending.  

Geen afdoening.  

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft voor niet-zakelijke doeleinden systemen van 
de Belastingdienst  geraadpleegd.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Misbr. Bedr. midd. + int. reg. Betrokkene heeft de geldende Douanewetgeving en interne 
procedures niet nageleefd.  

Schriftelijke berisping 

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene zou voor niet-zakelijke doeleinden systemen van de 
Belastingdienst hebben geraadpleegd. Niet gebleken dat sprake 
is van een integriteitsschending.  

Geen afdoening.  

Belastingdienst Financiële schending, 
zakelijk 

Betrokkene zou zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan 
diefstal van bedrijfsmiddelen. Niet gebleken dat sprake is van 
een integriteitsschending.  

Geen afdoening.  

Belastingdienst Financiële schending, 
zakelijk 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal van 
bedrijfsmiddelen. 

Ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst 

Belastingdienst Ongewenste 
omgangsvormen 

Betrokkene heeft verschillende ongepaste uitlatingen gedaan 
op sociale media. 

Gesprek/waarschuwing/training  

Douane Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene veroordeeld wegens schending ambtsgeheim, 
(gewoonte)witwassen en computervredebreuk. 

Ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst 

Douane Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene gehoord in een strafzaak. Strafzaak is geseponeerd.  Geen afdoening  

Douane Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene heeft ondanks ontzegging van de rijbevoegdheid 
toch auto gereden en via internet illegaal medicijnen besteld.  

Ontslag op verzoek medewerker 

Douane Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Melding van mogelijk ongewenste privé- contacten. 
Oriënterend onderzoek OIF uitgevoerd. Uitkomst geen 
integriteitsrisico. 

Gesprek/waarschuwing/training 



 

 

Belastingdienst Misbruik bevoegdheden Betrokkene zou zich naast werk schuldig hebben gemaakt aan 
valsheid in geschriften. Niet gebleken dat sprake is van een 
integriteitsschending.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Misbruik positie of belangen Betrokkene zou verboden nevenactiviteiten verrichten. Na 
onderzoek vastgesteld dat betrokkene conform de geldende 
regels opereert. 

Geen afdoening.  

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene zou voor niet-zakelijke doeleinden systemen van de 
Belastingdienst raadplegen. Niet gebleken dat sprake is van een 
integriteitsschending.  

Geen afdoening.  

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft voor niet-zakelijke doeleinden systemen van 
de Belastingdienst  geraadpleegd.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Belastingdienst Misbr. Bedr. midd. + int. reg. Betrokkene heeft de geldende Douanewetgeving en interne 
procedures niet nageleefd.  

Schriftelijke berisping 

Belastingdienst Lekken, informatiemisbruik Betrokkene zou voor niet-zakelijke doeleinden systemen van de 
Belastingdienst hebben geraadpleegd. Niet gebleken dat sprake 
is van een integriteitsschending.  

Geen afdoening.  

Belastingdienst Financiële schending, 
zakelijk 

Betrokkene zou zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan 
diefstal van bedrijfsmiddelen. Niet gebleken dat sprake is van 
een integriteitsschending.  

Geen afdoening.  

Belastingdienst Financiële schending, 
zakelijk 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal van 
bedrijfsmiddelen. 

Ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst 

Belastingdienst Ongewenste 
omgangsvormen 

Betrokkene heeft verschillende ongepaste uitlatingen gedaan 
op sociale media. 

Gesprek/waarschuwing/training  

Douane Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene veroordeeld wegens schending ambtsgeheim, 
(gewoonte)witwassen en computervredebreuk. 

Ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst 

Douane Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene gehoord in een strafzaak. Strafzaak is geseponeerd.  Geen afdoening  

Douane Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Betrokkene heeft ondanks ontzegging van de rijbevoegdheid 
toch auto gereden en via internet illegaal medicijnen besteld.  

Ontslag op verzoek medewerker 

Douane Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Melding van mogelijk ongewenste privé- contacten. 
Oriënterend onderzoek OIF uitgevoerd. Uitkomst geen 
integriteitsrisico. 

Gesprek/waarschuwing/training 

 

 

Douane Ongewenste 
omgangsvormen 

Betrokkene bleek te hebben geroddeld over een collega  Afrondende brief met 
waarschuwing 

Douane Ongepast gedrag in 
privésfeer 

Tijdens aanhouding door de politie heeft betrokkene zich 
uitgegeven als Douaneambtenaar, intimiderend gedrag 
vertoond en nepkleding aangetroffen in kofferbak. 

Schriftelijke berisping 

Douane Lekken, informatiemisbruik Betrokkene heeft voor privédoeleinden in de systemen gekeken 
en dit vervolgens zelf gemeld.  

Gesprek/waarschuwing/training 

Douane Misbruik bedrijfsmiddelen/ 
overtreding interne regels 

Betrokkene heeft via de mail van het werk onjuiste berichten 
verzonden met covid-19 informatie naar externen  

Schriftelijke berisping 

Douane Ongewenste 
omgangsvormen 

Betrokkene heeft zich niet gehouden aan quarantaine regels 
covid-19 en is op het werk verschenen 

Schriftelijke berisping 

Douane Ongewenste 
omgangsvormen 

Melding dat een ambtenaar een burger stalkt. De melding is 
niet aangetoond.  

Gesprek en bevestiging in brief 

Douane Lekken, informatiemisbruik, 
ongepaste communicatie 

Klacht tegen 2 betrokkenen n.a.v. ingesteld douanecontrole dat 
onterecht informatie was gedeeld met derden. De klacht is 
ongegrond verklaard.  

Geen afdoening 

Douane Ongepast gedrag in privé 
sfeer 

Aanhouding wegens diefstal in een supermarkt. Geseponeerd 
wegens onvoldoende bewijs. 

Gesprek/waarschuwing/training 

Douane Misbruik bedrijfsmiddelen/ 
overtreding interne regels 

Betrokkene heeft gespiekt tijdens het BOA examen Gesprek/waarschuwing/training 

Douane Ongewenste 
omgangsvormen 

Melding wegens seksuele intimidatie Verplaatsing en training 

Douane Misbruik bedrijfsmiddelen/ 
overtreding interne regels 

Niet toegestaan privé gebruik en ongewenst rijgedrag met 
Douanevoertuig 

Schriftelijke berisping 

Douane Misbruik bedrijfsmiddelen/ 
overtreding interne regels 

Oud uniform niet ingeleverd, vermaakt tot tas en foto op 
facebook geplaatst. 

Gesprek/waarschuwing/training 

Douane Misbruik bedrijfsmiddelen/ 
overtreding interne regels 

Niet correct volgen van werkprocedure primair proces. 
Handmatige aanpassing in controlesysteem. Geen opzet 
aangetoond. 

Gesprek/waarschuwing/training 

Douane Misbruik bedrijfsmiddelen/ 
overtreding interne regels 

Niet correct volgen van werkprocedure primair proces door 
onjuist opgemaakt proces-verbaal. Geen opzet. 

Gesprek/waarschuwing/training 



 

 

Toeslagen Ongepast gedrag in de 
privésfeer 

Betrokkene is zijn fiscale verplichtingen niet nagekomen. Gesprek/waarschuwing/training 

Toeslagen Misbruik bedrijfsmiddelen/ 
overtreding interne regels 

Raadplegen/corrigeren van gegevens van derden zonder 
onderliggend stuk (niet volgen juiste procedure). Uit onderzoek 
is niet gebleken dat sprake is van een integriteitschending.  

Geen afdoening 

Toeslagen Ongewenste 
omgangsvormen 

Betrokkene heeft een collega onheus bejegend. Gesprek/waarschuwing/training 

Toeslagen Ongewenste 
omgangsvormen 

Ongewenst gedrag jegens een collega. Uit onderzoek is niet 
gebleken dat betrokkene zich onbehoorlijk heeft gedragen. Om 
de situatie te normaliseren hebben er gesprekken 
plaatsgevonden. 

Geen afdoening 

Toeslagen Lekken, informatiemisbruik Klacht van een burger dat betrokkene gegevens van deze 
burger aan een derde heeft verstrekt. Uit onderzoek is niet 
gebleken dat sprake is van een integriteitschending. 

Gesprek/waarschuwing/training 

Toeslagen Ongepaste communicatie Sollicitant heeft gesprek als zeer onprettig ervaren 
(denigrerende opmerkingen). 

Gesprek/waarschuwing/training 

Kerndepartement Misbruik bedrijfsmiddelen/ 
overtreding interne regels 

Betrokkene heeft het pand na werktijd niet verlaten en is daar 
’s nachts gebleven. 

Einde tijd.aanst/contr./stage 
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