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Datum 1 6 december 2014
Betreft Wob-verzoek integriteitsaantastingen

Geachte
Bij brief van 27 oktober 2014 heeft u bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie
verzocht over interne klachten.
Ten aanzien van dit verzoek heeft een medewerker van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties telefonisch contact met u gehad om het
verzoek te specificeren. Hieruit bleek dat uw verzoek ziet op meldingen van
integriteitsschendingen. De uitkomsten van dit contact zijn door desbetreffende
medewerker aan u gemaild en bij mail van 18 november 2014 heeft u in reactie
hierop aangegeven dat dit een zakelijke weergave is van de gemaakte afspraken.
Uw verzoek heeft betrekking op de volgende informatie:
1. D e gegevens over meldingen van (vermoedens van) integriteitsschendingen
zoals de departementen die hebben aangeleverd ten behoeve van de
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013.
2. Achtergrondinformatie bij die meldingen in de vorm van een overzicht zoals
verstrekt naar aanleiding van de eerder genoemde Wob-verzoeken, met de
kolommen Aard integriteitsaantasting/verdenking, Soort onderzoek,
Handhaving.

Bij brief van 19 november 2014 is op grond van artikel 6 van de Wob aan u
medegedeeld dat de beslistermijn om op uw verzoek te reageren met 4 weken is
verlengd.
Met betrekkino t n t uw ver7nek nm infnrmatie hericht ik ii Rlc völgt_
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Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De minister van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
Hoofd Veiligheid, Crisisbeheersing en Integriteit

Mr H.A. Strating
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Bijlage:
- G e g e v e n s ministerie van Buitenlandse Zaken 2013

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit bekend is gemaakt
een bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken, ter
attentie van Directie Juridische Zaken, postbus 20061,
2500 EB Den Haag.

Bijlage bij Wob-besluit Ministerie van Buitenlandse Zaken over
integriteitsaantastingen 2013
Jaar 2013
Aantal
ambtenaren
eb o lokale
medewerkers
op oosten
1

1

4

1

I

Aard
integriteitsaantasting/
verdenking

Soort onderzoek

Handhaving

Nadere omschrijving va
hebben geleid tot schon

Financiele schending

Volledig
feitenonderzoek
Intern

Disciplinair/
strafontslag

Malversatie visumgeldei
materiële schade voor E
Burgers (visumklanten)
geweest.

Oneigenlijk gebruik
dienstmiddelen/
Overschrijding Interne
regels. Betrokkene werd
beschuldigd van illegale
verkoop van cultureel
erfgoed.
Misbruik positie en
belangenverstrengeling

Volledig
feitenonderzoek
intern

Verdenking is niet
vastgesteld. Wel is
een waarschuwing
gegevens wegens
oneigenlijk gebruik
koerier

Volledig
feitenonderzoek
Intern

Disciplinair/
Strafontslag van één
persoon; van de
andere drie liepen
de contracten af en
derhalve niet
verlengd

Aileen
vooronderzoek
intern

Andere afdoening/
ambtelijke afdoening
(verdenking werd
vastgesteld,
betrokkene heeft
een waarschuwing
gekregen)
Verdenking is niet
vastgesteld

Oneigenlijk gebruik
dlenstmiddelen/
Overschrijding interne
regels. Betrokkene werd
verdacht van oneigenlijk
gebruik van de
koeriersfaciliteit
Misbruik positie en
belangenverstrengeling

I

Oneigenlijk gebruik
dlenstmiddelen/
Overschrijding interne
regels

1

Ongewenste
omgangsvormen

1

Oneigenlijk gebruik
dienstmiddelen/
Overschrijding interne
regels
Misdraging in de
privésfeer, stalken

1

1

Lekken en misbruik van
Informatie

1

Misbruik van positie en
belangenverstrengeling

1

Oneigenlijk gebruik
dienstmiddelen/
Overschrijding interne
regels
Oneigenlijk gebruik
dienstmiddelen/

I

Volledig
feitenonder7oek
intern
Volledig
feltenonderzoek
intern

Volledig
feitenonderzoek
Intern
Volledig
feitenonderzoek
intern
Volledig
feitenonderzoek
Intern

Volledig
feitenonderzoek
Intern
Volledig
feitenonderzoek
Intern
Volledig
feitenonderzoek
intern
Volledig
feltenonderzoek

Andere afdoening/
ambtelijke afdoening
(Betrokkene is
gewaarschuwd en
heeft daarop
vrijwillig ontslag
genomen.)
Verdenking is niet
vastgesteld
Andere afdoening/
ambtelijke afdoening

Beschuldiging Is
vastgesteld.
Aanstelling liep van
rechtswege af; is
niet meer verlengd
Disciplinair/
financiële afdoening
Disciplinair/
financiële afdoening
Andere afdoening/
ambtelijke afdoening

Andere afdoening/
ambtelijke afdoening

Vastgesteld Is dat met h
afsprakensysteem werd
Hoewel geen harde cons
welke medewerker welk
had, was de vertrouwen
groot dat omstandighed,
hebben geleid tot ontsla
anderen tot niet verleng
contract.

