Meldingen (vermoedelijke) integriteitschendingen 2020
registratienummer
01
(Uitzendmede
werk(st)er)
02
(Rijks
ambtenaar)

Omschrijving casus
Medewerk(st)er heeft een foto vanuit
een strafdossier gemaakt en aan een
collega getoond. Ook heeft de
medewerk(st)er de foto doorgestuurd
aan partner.
Medewerk(st)er heeft tijdens een
interne bijeenkomst op een externe
locatie een medewerker(st)er van die
locatie geïntimideerd en bedreigd.

Uitkomsten
onderzoek/wijze van afhandeling
Uitzendovereenkomst met betrokkene is
onmiddellijk beëindigd.

bijzonderheden

Medewerk(st)er heeft een brief ontvangen met
daarin een officiële waarschuwing en moet
verplicht een training/cursus volgen.

Aan de externe
locatie zijn excuses
en een gesprek
aangeboden. Er is
geen gebruik
gemaakt van het
gesprek.
Er is onderzoek
uitgevoerd door het
BIOM.

03
(Rijks
Ambtenaar)

Medewerkers maken melding dat hun
leidinggevende zich op verschillende
momenten en in hun aanwezigheid op
ongepaste wijze heeft uitgelaten over
een lid van de parketleiding. In een
later stadium zijn meldingen ontvangen
onder andere over andere mogelijke
integriteitsschendingen/ongewenste
omgangsvormen.

Betrokkene heeft in overleg met de
parketleiding ervoor gekozen om zich te gaan
oriënteren op een andere functie binnen of
buiten de rijksoverheid.

04
(Rijks
ambtenaar)
05
(Rechterlijk
ambtenaar)

Medewerk(st)er bestuurt onder invloed
van meer dan de wettelijke toegestane
hoeveelheid alcohol een snorfiets.
In een internationale trein is een tas
van een medewerk(st)er gestolen
waarin in ieder geval telefoon,
toegangspassen, sleutels kamer en
aantekeningen aanwezig waren.
Medewerk(st)er zou tijdens een avond
stappen met collega’s in beschonken

Betrokkene heeft een schriftelijke berisping
ontvangen.

06
(Rechterlijk

Met betrokkene is een gesprek gevoerd.

Na onderzoek kon alleen het overmatige
alcoholgebruik van betrokkene worden

Er is onderzoek
uitgevoerd door het

1

ambtenaar)

toestand een andere collega ongepast
hebben benaderd.

07
(Rijks
Ambtenaar)

Medewerk(st)er zou tijdens een avond
stappen met collega’s in beschonken
toestand een collega hebben
uitgescholden en een klap in het
gezicht hebben gegeven.
Medewerk(st)er wordt aangehouden
wegens winkeldiefstal en meldt de
aanhouding niet aan leidinggevende.

08
(Rijksambtenaar)

09
(Rechterlijk
ambtenaar)
10
11
(Rijks
ambtenaar)

12
(Rijks
ambtenaar)
13
(Rijks
Ambtenaar)

14
(Rijks
ambtenaar)

Medewerk(st)er is de afspraken
omtrent aan- en afwezigheid
meermalen niet nagekomen.
Lopende zaak
Medewerk(st)er heeft ten behoeve van
een privé situatie via de werkomgeving
in de politiegids het telefoonnummer
van een politieambtenaar opgezocht en
met deze politieambtenaar contact
opgenomen.
Medewerk(st)er heeft een collega
benaderd met de vraag om in een
systeem iets op te zoeken, ten behoeve
van privé doeleinden.
Melding van externe waarin wordt
gesteld dat een medewerk(st)er in de
hoedanigheid van bestuurslid van een
gelieerde organisatie een gift heeft
gedaan die niet toegestaan.
Medewerk(st)er heeft in het
sollicitatiegesprek geen melding
gemaakt van een integriteitsincident in

vastgesteld. Betrokkene heeft een
waarschuwing gekregen die schriftelijk is
bevestigd.
Na onderzoek kon alleen het uitschelden van
de collega worden vastgesteld. Betrokkene
heeft een waarschuwing gekregen die
schriftelijk is bevestigd.

BIOM.

Betrokkene heeft een berisping ontvangen
met daarbij een laatste waarschuwing,
hetgeen inhoudt dat als betrokkene zich nog
eenmaal schuldig maakt aan plichtsverzuim,
het dienstverband van betrokkene kan worden
beëindigd.
Betrokkene heeft een schriftelijke berisping
ontvangen.

De strafzaak is
afgedaan met een
voorwaardelijk
sepot.

Volgt.
Betrokkene heeft een officiële waarschuwing
gekregen welke op schrift is gesteld.

Betrokkene heeft een officiële waarschuwing
gekregen welke op schrift is gesteld.

Er is onderzoek
uitgevoerd door het
BIOM.

Betrokkene heeft
uit eigen beweging
het voorval aan de
leidinggevende
gemeld.
Betrokkene heeft
uit eigen beweging
het voorval aan de
leidinggevende
gemeld.

Uit onderzoek is vast komen te staan dat de
medewerk(st)er niet verwijtbaar heeft
gehandeld. (Met de medewerk(st)er heeft een
gesprek plaatsgevonden.
Met betrokkene is een gesprek gevoerd.

Het incident heeft
meer dan 5 jaar
geleden
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15
(Rijks
ambtenaar)

16
17
(Rijks
Ambtenaar)
18
(Rijks
ambtenaar)
19
(Rijks
ambtenaar)
20
21
22
(Rijks
ambtenaar)

de stageperiode waarbij de
medewerk(st)er betrokken is geweest.
Melding van externe waarin wordt
gesteld dat een medewerk(st)er in de
hoedanigheid van lid van een externe
organisatie een gift heeft ontvangen die
niet toegestaan.
Lopende zaak
Medewerk(st)er heeft in de privésfeer
meegewerkt aan een kort interview
over een onderwerp dat ook aan het
OM gelieerd is, zonder dit aan de direct
leidinggevende te melden.
Medewerk(st)er heeft het in 2019
genoten verlof niet geregistreerd en
vervolgens dat verlof nogmaals
opgenomen en geregistreerd in 2020.
Medewerk(st)er heeft een liefdesrelatie
met een directe collega en heeft hier
van geen melding gemaakt bij de
(direct) leidinggevende.
Lopende zaak.
Lopende zaak.
Medewerk(st)er heeft een aantal
binnengekomen poststukken onderin
een oud papierbak gelegd.

plaatsgevonden.
Uit onderzoek is vast komen te staan dat de
medewerk(st)er niet verwijtbaar heeft
gehandeld. Met de medewerk(st)er heeft een
gesprek plaatsgevonden.

Betrokkene heeft een officiële waarschuwing
ontvangen welke op schrift is gesteld.

Het tijdelijke contract van betrokkene is niet
verlengd, betrokkene heeft inmiddels het OM
verlaten.
Betrokkene heeft op eigen initiatief het OM
verlaten.
Volgt.
Volgt.
Betrokkene is uit dienst getreden, betrokkene
heeft daarbij een officiële waarschuwing
gekregen welke op schrift is gesteld.
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