
Jaarverslag Integriteit
Defensie
2016



Jaarverslag Integriteit
Defensie
2016



2 - Jaarverslag Integriteit Defensie 2016  



Jaarverslag Integriteit Defensie 2016 - 3

Inhoud

1 Voorwoord 4

2 Integriteitkwesties  5
 2.1 Werkbeleving  7
  2.1.1 Extern onderzoek ‘Grenzen aan de eenheid’ 7
  2.1.2 PICTURE - Omgangsvormen 7
 2.2 Overzicht geregistreerde kwesties 8
  2.2.1 Geregistreerde kwesties vertrouwenspersonen 8
  2.2.2 Geregistreerde kwestie Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DCBMW) 9
 2.3 Meldingen  9
  2.3.1 Overzicht meldingen van vermoedens van integriteitschendingen  10
  2.3.2 Meldpunt Integriteit Defensie  11
  2.3.3 Overzicht adviezen van integriteitsadviseurs na incident 12
 2.4 Overzicht integriteitsonderzoeken   13
  2.4.1 Ondersteuning bij integriteitsonderzoeken door de COID  13
  2.4.2 Overzicht klachten behandeld door COG 13
 2.5 Overzicht afdoening  13
 2.6 Melden buiten de defensieorganisatie 14

3 Preventie  15
 3.1 Opleidingen  15
 3.2 Voorlichting en workshops 16
 3.3 Risicoanalyse  16
 3.4 Communicatie uitingen 16
 3.5 Symposia  17
 3.6 Persoonlijke risicoprofielen 18
 3.7 Preventieve adviezen 18
  3.7.1 Nevenwerkzaamheden  18
  3.7.2 Reservisten  19
  3.7.3 Overige preventieve adviezen integriteitsadviseurs 19

4 Beleid en overige ontwikkelingen 20
 4.1 Klokkenluidersregeling  20
 4.2 Klachtenregeling Defensie  20
 4.3 Uitwerking aanbevelingen commissie Van der Steenhoven  20
 4.4 Optimalisering systeem voor registratie van meldingen 21
 4.5 Projecten 21
 4.6 Samenwerking met anderen: kennisdeling 21



4 - Jaarverslag Integriteit Defensie 2016  

1 Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag integriteit Defensie 2016. Een jaar waarin veel is gebeurd, zowel in preventieve als 
in reactieve zin. Defensie acht het van belang om inzicht te geven in  de wijze waarop de morele fitheid van 
onze bijzondere organisatie wordt verhoogd. Daarnaast wil de organisatie verantwoorden hoe zij meldin-
gen van vermoedelijke integriteitschendingen  afhandelt. Om die reden is dit jaarverslag openbaar.

Binnen Defensie worden meldingen in de commandantenlijn of bij het Meldpunt gedaan. Uit het rapport 
“Grenzen aan de eenheid” blijkt dat de commandantenlijn veelal naar tevredenheid van de melder optreedt. 
Er is echter geen reden om achterover te leunen. Ongewenst gedrag en andere integriteitschendingen 
komen immers voor en de registratie kan nog zorgvuldiger. 

In oktober is een nieuwe versie van het ‘Melden van voorvallen’ (MVV) in werking getreden. Binnen het 
MVV kunnen – naast bijvoorbeeld Arbo, veiligheids- en milieukwesties – ook integriteitskwesties worden 
geregistreerd. In het verleden werden te veel functionarissen geïnformeerd over registraties in het MVV. Dit 
veroorzaakte een onveilig gevoel. Het aantal functionarissen dat wordt geïnformeerd is dan ook terugge-
bracht. Nu het systeem is verbeterd, verwacht ik van alle leidinggevenden dat zij alle vermoedens en 
incidenten daadwerkelijk registreren.

Ook is in 2016 de ‘Klachtenregeling gedragingen defensiepersoneel’ vervangen door een nieuwe 
‘Klachtenregeling Defensie’. Hierin staan artikelen in een logische volgorde. Tevens is het proces voor het 
behandelen van klachten beter georganiseerd, onder meer met de invoering van 
Klachtencoördinatiepunten.

Ten aanzien van de verdergaande bewustwording zijn de afgelopen jaren goede stappen voorwaarts gezet. 
Zo wordt in steeds meer opleidingen aandacht besteed aan integriteit, hebben veel leidinggevenden in 2016 
preventieve instrumenten benut en wordt geleerd van elkaars ervaringen in de zogenaamde morele 
beraden. Daarnaast zijn nieuwe brochures ontwikkeld en worden risicoprofielen opgesteld. Het merendeel 
van de Defensieonderdelen beschikt inmiddels over eigen dilemmakaarten die dienen om met elkaar het 
gesprek aan te gaan. 

Het versterken van de morele fitheid is een serieuze zaak. Hoewel Defensie op de goede weg zit, verdient dit 
onze blijvende aandacht. Hierbij zijn zowel handhaving als aandacht voor preventie cruciaal. De cijfers in 
dit rapport zijn geen reden tot zorg, maar wel tot verbetering. 
 
De Secretaris-Generaal

Drs. W.J.P. Geerts
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2 Integriteitkwesties 

De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de 
Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat, namelijk: 
Respectvol met elkaar (en met anderen) omgaan, waarbij rekening wordt gehouden met de rechten en met 
gerechtvaardigde belangen en wensen van alle betrokkenen.

Elke organisatie kent integriteitschendingen, zo ook Defensie. Van een overheidsorganisatie wordt 
verwacht dat haar medewerkers integer handelen. Het is van belang dat de meldingsbereidheid groot is en 
dat de organisatie adequaat en zorgvuldig reageert op meldingen. 

Om inzicht in aard en omvang van integriteitskwes-
ties te krijgen en om gerichte beheersmaatregelen te 
nemen, is het van belang integriteitskwesties met een 
brede scope te benaderen.  

Dit hoofdstuk geeft weer hoe Defensie hieraan 
invulling geeft. Nevenstaande driehoek markeert de 
kwantitatieve verhouding van de structurele 
indicatoren voor het integriteitsbeleid, bestaande uit 
vier fases en een externe indicator: 

1. Fase beleving/ervaring/vermoeden (eerste laag)
De onderste laag staat voor ervaringen en vermoedens van medewerkers. Zij ervaren zelf ongewenst gedrag 
of denken dat er mogelijk sprake is van een integriteitschending. De medewerker kan hier op verschillende 
manieren mee omgaan. Zo kan een medewerker het gesprek aangaan met degene die in zijn ogen zich 
ongewenst gedraagt of waarvan hij een integriteitschending vermoedt. Ook kan hij/zij hierover met een 
(andere) collega spreken. In sommige gevallen zal een medewerker niets doen. Hoewel in deze fase geen 
sprake is van een melding over een vermoeden, noch de leidinggevende hiervan op de hoogte is, zijn er wel 
gegevens van deze ervaringen bekend, omdat de afdeling Trends Onderzoek en Statistiek (TOS) hiernaar 
onderzoek doet met het werkbelevingsonderzoek PICTURE.

In paragraaf 2.1 worden de cijfers uit het rapport ‘Grenzen aan de eenheid’ gepresenteerd. Ook zijn de cijfers 
(in procenten) uit het werkbelevingsonderzoek PICTURE van TOS opgenomen. 

2. Fase steun vragen/sparren (tweede laag)
In een aantal gevallen zal een medewerker zich tot een professional richten om van gedachten te wisselen. 
Te denken valt aan de vertrouwenspersoon (VP), een Geestelijke Verzorger (GV) of een 
Bedrijfsmaatschappelijk Werker (BMW). Deze gesprekken met de medewerker gaan bijvoorbeeld over wat de 
medewerker heeft ervaren en wat dit met hem of haar doet of hoe dit kan worden geadresseerd. Hierbij kan 
ook de mogelijkheid om een melding bij de leidinggevende te doen ter sprake komen. De VP kan met de 
klager bespreken of op informele wijze een aanvaardbare oplossing kan worden gevonden.

Indien een medewerker een melding van een misstand vermoedt en overweegt dit te melden, kan de 
Coördinator Vertrouwenspersonen (CVP) deze medewerker een ‘luisterend oor’ bieden, hem adviseren en 
wijzen op de mogelijkheden. 

In paragraaf 2.2 komen de cijfers naar voren over aantallen vermoedens of ervaringen die met de VP en/of 
de BMW zijn besproken. Er zijn geen cijfers beschikbaar van de GV aangezien deze niet worden geregi-
streerd. Niet altijd zal een medewerker (eerst) steun zoeken bij de VP, BMW of GV. Soms zal de medewerker 
er voor kiezen een melding direct, bij de leidinggevende of het Meldpunt van de COID te doen.

Extern

Fase onderzoeken
en opleggen maatregel

Formele fase

Fase steun vragen/sparren

Fase beleving/ervaring/vermoeden
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3. Formele fase (derde laag) 
De leidinggevende/het bevoegd gezag is op de hoogte van een vermoeden van een integriteitschending. Dit 
kan doordat er bij hem of haar een melding is gedaan of doordat hij/zij de schending zelf heeft 
waargenomen. 

Een melding komt bij het bevoegd gezag terecht doordat deze rechtstreeks door een medewerker is gedaan 
of nadat er bij het Meldpunt Integriteit Defensie van de COID een melding is gedaan. Indien een melding is 
gedaan bij het Meldpunt, wordt deze door een adviseur van de COID of het cluster integriteit van de KMar 
naar het desbetreffende niveau in de organisatie gebracht waar de melder van aangegeven heeft vertrouwen 
in te hebben.

Binnen Defensie worden vermoedens in het systeem van Meldingen van Voorvallen (MVV) geregistreerd. Dit 
gebeurt zowel door medewerkers als door leidinggevenden. Indien een medewerker zijn melding niet heeft 
geregistreerd, zorgt de leidinggevende daarvoor. Middels dit systeem worden ook de hogere leidinggeven-
den geïnformeerd. Vaak is op dat moment nog niet vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een 
integriteitschending. Bij de KMar informeert de lijn ook het KMar cluster Integriteit van een melding. Daar 
vindt vervolgens een registratie plaats van vermoedelijke schendingen of strafbare feiten in het Bedrijfs 
Processen Systeem (BPS).

De adviseurs van de COID en van het cluster integriteit van de KMar worden op dat moment vaak door de 
commandantenlijn geraadpleegd. De adviseurs van de COID registreren hun advies in een dossiervolgsy-
steem. De adviseurs van het cluster integriteit van de KMar registreren ook in het dossiervolgsysteem, maar 
ook in het BPS.

In paragraaf 2.3 wordt het aantal geregistreerde vermoedens genoemd dat in het MVV en het BPS is 
opgenomen en hoeveel vermoedens via het Meldpunt onder de aandacht van het bevoegd gezag zijn 
gebracht. Ook is aangegeven hoe vaak de adviseurs van COID advies hebben gegeven.

4. Fase onderzoeken en opleggen maatregel (vierde laag)
Na een melding of observatie kan het bevoegd gezag besluiten om over te gaan tot onderzoek. Binnen de 
KMar gebeurt dit door de Sectie Interne Onderzoeken (SIO) van het cluster Integriteit. Bij de overige 
defensieonderdelen gebeurt dit door middel van het instellen van een intern defensieonderzoek door het 
bevoegd gezag. Het kan ook voorkomen dat een onderzoek plaatsvindt door de Commissie Ongewenst 
Gedrag (COG). Dit laatste gebeurt als sprake is van een klacht van een defensiemedewerker over ongewenst 
gedrag, waarbij de klager heeft aangegeven dat door de Commissie te willen laten onderzoeken.

Niet in alle gevallen is een onderzoek nodig of wenselijk. Indien al duidelijk is dat er sprake is van een 
integriteitschending kan direct worden besloten om een rechtspositionele maatregel op te leggen. Ook is 
het mogelijk dat snel duidelijk is dat er geen sprake is van een schending. 

Soms kan een minder ingrijpende manier worden overwogen, omdat het belangrijker is om te leren en te 
voorkomen dan om te straffen.

In paragraaf 2.4 is aangegeven hoe vaak sprake is geweest van onderzoek, inclusief onderzoek door de COG. 
Ook het aantal type maatregelen wordt in die paragraaf weergegeven.

5. Extern (top laag)
Het topje van de driehoek laat zien dat er ook sprake kan zijn van kwesties waarbij een medewerker extern 
aandacht vraagt, zoals bij de Nationale ombudsman (NOM) of bij het Huis voor Klokkenluiders (HvK) In 
paragraaf 2.5. is weergegeven hoe vaak zij onderzoek hebben gedaan.
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2.1 Werkbeleving 

2.1.1 Extern onderzoek ‘Grenzen aan de eenheid’
Op verzoek van Defensie is in 2016 een extern onderzoek uitgevoerd onder defensiemedewerkers naar hun 
beleving en waardering van diversiteit en inclusiviteit1. Het onderzoek is uitgevoerd door het Sociaal en 
Cultureel Planbureau.  

Leidinggevenden hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om sociale veiligheid van hun werknemers. 
Adequaat optreden van leidinggevenden tegen ongewenst gedrag heeft een positieve invloed op sociale 
veiligheid. Het rapport laat zien dat een kwart tot een derde van medewerkers die ongewenst gedrag ervaart, 
de dader zelf aanspreekt. In 27 procent van de gevallen was de leidinggevende op de hoogte en heeft 
opgetreden. In de gevallen waarbij de leidinggevende heeft opgetreden, was 72 procent van de responden-
ten (helemaal) tevreden, 20 procent neutraal en 8 procent niet tevreden met de afhandeling2.

Uit het rapport komt naar voren dat minderheidsgroepen vaker ongewenst gedrag ervaren dan anderen bij 
Defensie. Op de vraag naar de oorzaken van negatieve ervaringen gaf 40 procent van de ondervraagden aan 
dat zij ongewenst gedrag ervoeren omdat zij een andere manier van praten hadden of hun opvattingen/
ideeën anders zijn. Bij 24 procent van de ondervraagden was het onduidelijk wat de oorzaak was en bij 20 
procent was er een andere oorzaak. De andere oorzaken waren bijvoorbeeld geslacht, seksuele voorkeur of 
huidskleur.3 Het is daarmee voor alle medewerkers van Defensie van belang om aan een organisatiecultuur 
te werken die allerlei verschillen weet te waarderen. De minister heeft in haar brief van 13 januari jl. gemeld 
dat Defensie zich moet richten op het verder vergroten van het inclusiviteitsbewustzijn onder alle medewer-
kers, waaronder leidinggevenden. 

2.1.2 PICTURE - Omgangsvormen
TOS doet onderzoek naar omgangsvormen als onderdeel van het werkbelevingsonderzoek PICTURE4.De 
ongewenste omgangsvormen die worden uitgevraagd zijn pesten, intimidatie, discriminatie en ongewenst 
seksueel gedrag. De resultaten van het onderzoek staan in onderstaande tabellen.  

TOS verstaat onder 
- pesten: buitengesloten worden, roddelen, grof taalgebruik of andere vorm van pesten; 
- intimidatie: verbale intimidatie, fysieke intimidatie, lichamelijk geweld of andere vorm van intimidatie; 
- discriminatie: geloof, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid, uiterlijk, leeftijd of andere vorm van 

discriminatie;
- ongewenst seksueel gedrag: schunnige en aanstootgevende seksuele opmerkingen, seksuele aandacht en 

toenadering, ongewenste fysieke aanraking, seksuele dwang of andere vorm van ongewenst seksueel 
gedrag.

Ongeveer 14 procent van het defensiepersoneelsbestand is vrouw. De helft van de vrouwen werkt als burger 
bij Defensie. Van het militaire personeel is 9 procent vrouw, bij het burgerpersoneel is dat een kwart.

Vrouwen ervaren relatief vaker pestgedrag, intimidatie, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag dan 
mannen. In 2016 hebben meer vrouwen melding gemaakt van discriminatie en ongewenst seksueel gedrag 
dan in 2015. Ten opzichte van 2015 is pestgedrag gedaald. 

Meer mannen hebben in 2016 intimidatie ervaren dan in 2015. Hierbij vormt pestgedrag het grootste deel.

1 Defensie zet zich in voor gelijke behandeling en een open, evenwichtige bedrijfscultuur.
2 Paragraaf 2.8, tabel 2.10 en 2.11 Grenzen aan de eenheid.
3 Paragraaf 2.7, tabel 2.8 Grenzen aan de eenheid.
4 Aantal respondenten  2014: 4.914, 2015: 19.549, 2016: 9.329



8 - Jaarverslag Integriteit Defensie 2016  

2.2 Overzicht geregistreerde kwesties

2.2.1 Geregistreerde kwesties vertrouwenspersonen
Defensie heeft een groot netwerk van vertrouwenspersonen. In 2016 waren ongeveer 623 medewerkers (als 
neventaak) vertrouwenspersoon. Elk defensieonderdeel heeft een eigen netwerk dat wordt ondersteund 
door een coördinator vertrouwenspersonen (CVP). Een medewerker die wordt geconfronteerd met of een 
vermoeden heeft van een integriteitschending, kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon voor onder-
steuning en advies. 

Het contact met de vertrouwenspersoon is geen melding maar kan wel leiden tot een melding. De vertrou-
wenspersoon kan een medewerker ook helpen bij het zoeken naar alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld 
het zelf aanspreken van betrokkene. 

In de volgende tabel zijn zowel de aard als de aantallen van de bij de vertrouwenspersonen besproken 
kwesties opgenomen. De tabel geeft niet het aantal gesprekken weer. Het komt namelijk regelmatig voor 
dat over een kwestie meerdere gesprekken worden gevoerd.

Ongewenst gedrag t.a.v. mannen

  2014

  2015

  2016

 Pestgedrag Intimidatie Discriminatie Ongewenst
    seksueel gedrag

0

5

10

15

20

8%

4%
3%

1%

12%

5%
4%

2%

10%

6%

4%

1%

Ongewenst gedrag t.a.v. vrouwen

  2014

  2015

  2016

 Pestgedrag Intimidatie Discriminatie Ongewenst
    seksueel gedrag

0

5

10

15

20

13%

5%

9%

13%

15%

7%
6%

8%

12%

7%
8%

11%
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Geregistreerde kwesties vertrouwenspersonen 

2016 2015 2014

Intimidatie 110 106 127

Seksuele intimidatie 20 19 36

Agressie 30 28 41

Stalking 8 5 17

Discriminatie 17 22 23

Pesten/treiteren 118 128 107

Kwaadspreken 64 - 12

Roddelen/geruchtvorming 28 81 60

Zakelijke Integriteit 52 31 16

Misstanden5 34 65 338

Overige 59 64 34

Totaal 540 549 811

5

De meeste kwesties hebben betrekking op pesten, treiteren, intimidatie en kwaadspreken (in 2016). De 
opgaande lijn bij zakelijke integriteit is te verklaren doordat de vertrouwenspersoon zich van oudsher 
richtte op ongewenste omgangsvormen. Sinds enkele jaren is het echter ook mogelijk om te sparren over 
hoe om te gaan met vermoedens van zakelijke integriteitschending. Daarbij ligt de focus veelal op het 
ondersteunen in het bespreekbaar maken van een vermoeden en het informeren over bij wie dit kan 
worden gemeld.

De verwerking van de registratie van de kwesties vindt op verschillende manieren plaats. Enkele defensieon-
derdelen verwerken zelf de registratieformulieren. Andere leveren registratieformulieren aan bij de COID.

2.2.2 Geregistreerde kwestie Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DCBMW)
Het DCBMW biedt alle defensiemedewerkers, veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en het 
thuisfront ondersteuning bij problemen die effect hebben op het werk. Hierbij ontvangen zij ook signalen 
over ongewenst gedrag op de werkplek. 

In 2016 zijn zeventien gevallen van ongewenste omgangsvormen door DCBMW geregistreerd, wat een 
afname van 43 procent is ten opzichte van 2015. 

2.3 Meldingen 

Binnen Defensie kunnen meldingen worden gedaan in de lijn of bij het Meldpunt Integriteit Defensie van 
de COID. Indien een melding is gedaan bij het Meldpunt Integriteit Defensie wordt deze door een adviseur 
van de COID doorgeleid naar een wenselijk niveau in de lijn. De lijn is vervolgens verantwoordelijk voor het 
registreren. Bij de KMar informeert de lijn het cluster Integriteit en vindt, op grond van de Wet 
Politiegegevens, een registratie plaats van vermoedelijke schendingen in het Politie Bedrijfs Processen 
Systeem (BPS). Het bevoegd gezag geeft vervolgens  opdracht tot een in te stellen onderzoek. Bij de andere 
defensieonderdelen vindt registratie van een melding van vermoedelijke integriteitschendingen plaats in 
het MVV. In het MVV kunnen ook defensiemedewerkers een melding indienen. Nadat de lijn deze melding 
accordeert, krijgt deze de formele status van melding.

5 In 2014 was er sprake van een reorganisatie waarbij onduidelijkheden onder deze categorie geregistreerd.
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2.3.1 Overzicht meldingen van vermoedens van integriteitschendingen 
In 2016 zijn 369 meldingen in het registratiesysteem over (vermoedens van) integriteitschendingen 
geregistreerd, wat een afname is ten opzichte van de voorgaande jaren. 

De drie meest geregistreerde typen van (vermoedens van) integriteitschendingen zijn:
1. het oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en/of de overschrijding interne regels;
2. misdragingen in de privésfeer;
3. ongewenste omgangsvormen. 

De meldingen over vermoedens van het oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen of overschrijding van 
interne regels gaan voornamelijk over drugsgebruik, rijgedrag of misbruik van defensiemiddelen. De 
meldingen over mogelijke ongewenste omgangsvormen gaan voornamelijk over pesten/treiteren, 
intimidatie en agressie.  

Geregistreerde meldingen van vermoedelijke voorvallen in MVV en BPS

2016 2015 2014

Financiële schendingen 45 93 83

Misbruik positie en belangenverstrengeling 0 6 10

Lekken en misbruik van informatie 13 14 12

Misbruik van bevoegdheden 4 3 6

Misbruik van geweldsbevoegdheid 0 1 4

Ongewenste omgangsvormen 64 103 56

Misdragingen in de privésfeer 114 115 130

Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/overschrijding interne regels 129 81 109

Misstand volgens de klokkenluidersregeling 0 1 0

Totaal 369 417 410

Het aantal meldingen ten aanzien van vermoedelijk oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen is in 2016 
toegenomen. De aantallen van 2016 verschillen aanzienlijk ten opzichte van de voorafgaande jaren. Een 
deel van de toename is te verklaren doordat het bedrijfsbureau Poolen Niet Operationeel Dienstvervoer 
(PNOD) in de loop van 2016 is begonnen met het melden van opvallend of afwijkend rijgedrag van niet-
operationele dienstvoertuigen. Dit is mogelijk door het volgsysteem dat in de auto’s is gebouwd. Overigens 
is voor een aantal gevallen van afwijkend rijgedrag een plausibele reden en derhalve geen sprake van 
oneigenlijk gebruik. 

Naar verwachting zal het aantal meldingen hieromtrent de komende jaren weer dalen als gevolg van het 
beter monitoren van het gebruik van de voertuigen.

De werking van het MVV was in 2016 nog niet optimaal. Nog niet alle vermoedelijke integriteitschendingen 
werden geregistreerd. Deze terughoudendheid werd onder meer veroorzaakt doordat te veel functionaris-
sen werden geïnformeerd. In oktober 2016 is dit aantal fors teruggebracht. De verwachting is dat hiermee 
de bereidheid om te registreren gaat stijgen.
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2.3.2 Meldpunt Integriteit Defensie 
Het doel van het Meldpunt is het bieden van een veilig en toegankelijk Meldpunt waar zowel medewerkers 
als niet-medewerkers van Defensie via e-mail of telefoon melding kunnen doen van een vermoedelijke 
integriteitschending. Dit Meldpunt bestaat naast de mogelijkheid om een melding direct in de comman-
dantenlijn te doen.

Indien contact met het Meldpunt leidt tot een melding, moet deze tevens terug te vinden zijn in de MVV 
cijfers.

Registratie Meldpunt Integriteit Defensie

Informatie-
vraag

Melding Totaal

Financiële schendingen 1 7 8

Misbruik positie en belangenverstrengeling 11 4 15

Lekken en misbruik van informatie 0 0 0

Misbruik van bevoegdheden 0 0 0

Misbruik van geweldsbevoegdheid 0 0 0

Misdragingen in de privésfeer 4 9 13

Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen 2 58 60

Overschrijding van interne regels 5 25 30

Ongewenste omgangsvormen 2 22 24

Doorverwijzing CVP6 - - 34

Totaal 25 125 184

6

In 2016 is 184 keer met het Meldpunt contact gezocht7. Hierbij is niet altijd sprake van een melding. 

Soms betreft het contact een informatievraag en in andere gevallen is er behoefte aan een vertrouwelijk 
gesprek. In het tweede geval wordt gewezen op de mogelijkheid van een gesprek met de CVP. Soms betreft 
het contact met het Meldpunt geen concrete melding maar een vraag waarvan niet duidelijk is of dit een 
zuivere informatievraag is. Het Meldpunt kan dan niet inschatten of het een melding wordt. Indien het 
Meldpunt bijvoorbeeld de vraag krijgt of de buurman een dienstauto mag gebruiken, registreert het 
Meldpunt dit voordat deze vraag wordt doorgestuurd naar de adviseur. Het kan voorkomen dat uit nader 
contact met de adviseur blijkt dat de buurman vanwege zijn functie als bedrijfsmaatschappelijk werker, 
recht heeft op gebruik van een dienstauto. 

Het oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen, overschrijding van interne regels en ongewenste omgangsvor-
men zijn het meest naar voren gebracht bij het Meldpunt.

De geregistreerde vermoedens in het MVV/BPS komen niet altijd overeen met de registratie van het 
Meldpunt. Hiervoor zijn drie oorzaken: 

1. In sommige gevallen is er niet geregistreerd in het MVV omdat snel duidelijk was dat er geen sprake kon 
zijn van een schending. Zo werd bijvoorbeeld melding gemaakt van een defensieauto die in het weekend 
bij een golfbaan stond. Snel werd duidelijk dat er sprake was van militairen die speelden in het kader van 
een militair golftoernooi.

6 Doorverwijzing CVP: Als de melder een medewerker is van Defensie en (eerst nog) vertrouwelijk zijn gedachten wil vormen 
voor hij een melding doet, kan deze er ook voor kiezen om in contact gebracht te worden met een vertrouwenspersoon.

7 Doorverwijzingen van zaken die geen integriteit betreffen zijn hierin niet meegenomen.
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2. In sommige gevallen is er onder een andere categorie geregistreerd in het MVV/ BPS dan bij het 
Meldpunt. Een casus rondom verwerving kan in het MVV bijvoorbeeld onder misbruik van bevoegdheid 
of financiële schending worden geregistreerd  terwijl het Meldpunt  dezelfde casus onder overschrijding 
van interne regels registreert. Bij een samenloop van incidenten wordt in BPS alleen het zwaarste feit als 
categorie ingevoerd 

3. Bij de KMar wordt alleen in de BPS-rapportagetool geregistreerd als een onderzoek een schending 
oplevert. 

In 2016 zijn bij de COID vijftien anonieme meldingen binnengekomen waarvan vier via het Meldpunt. In 
2015 waren dit er ook vijftien.

2.3.3 Overzicht adviezen van integriteitsadviseurs na incident
Voor de advisering en ondersteuning van de commandantenlijn zijn aan de defensieonderdelen integriteits-
functionarissen van de COID en aan de KMar van cluster Integriteit toegewezen. De adviseurs zijn op 
verschillende manieren betrokken. Zo kan de adviseur door middel van het eerder genoemde MVV worden 
geïnformeerd, door directe benadering van een commandant of een medewerker of door een melding bij 
het Meldpunt Integriteit Defensie. Als een melding is gedaan bij het Meldpunt, neemt de adviseur contact 
op met de betreffende commandant. 

COID-adviseurs registeren adviezen in een dossiervolgsysteem. Het registratiesysteem is in 2016 in gebruik 
genomen en bevindt zich nog in de opstartfase, waardoor de registratie nog niet helemaal volledig is. De 
onderstaande tabel geeft weer hoe vaak de adviseurs het bevoegd gezag hebben geadviseerd naar aanleiding 
van een vermoedelijke integriteitschending.

Geregistreerde adviezen na incident

Aantal

Financiële schendingen 22

Misbruik positie en belangenverstrengeling 22

Lekken en misbruik van informatie 14

Misbruik van geweldsbevoegdheid 1

Ongewenste omgangsvormen 92

Misdragingen in de privésfeer 17

Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/fac. 47

Overschrijding interne regels 29

Totaal 244

De drie meest geregistreerde typen van (vermoedens van) integriteitschendingen zijn:
1. ongewenste omgangsvormen;
2. oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/faciliteiten;
3. overschrijding interne regels.

In sommige categorieën is het aantal geregistreerde adviezen groter dan het aantal geregistreerde meldin-
gen in het MVV. Zoals eerder aangegeven komt dit onder meer doordat  de registratie van het MVV nog niet 
optimaal is. Daarnaast kan tijdens het adviesgesprek blijken dat er weliswaar een vermoeden was, maar dat 
er geen sprake is of kan zijn van een schending (zoals het eerder genoemde golftoernooi). In dergelijke 
gevallen kiest een leidinggevende er wel eens voor om niet te registreren in het MVV.
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Tussen het aantal MVV/BPS meldingen van vermoedens en het aantal geregistreerde adviezen over misdra-
gingen in de privésfeer  zit ook een groot verschil. Dit laat zich als volgt verklaren: Veel van deze geregi-
streerde vermoedens komen uit het BPS van de KMar. De adviseurs van de KMar maken voor het muteren 
van hun adviezen ook gebruik van BPS. Vaak blijkt dat op MVV-meldingen reeds een strafrechtelijke of 
tuchtrechtelijke aanpak plaatsvindt, gericht op repressie. Aangezien het meestal gaat om individuele 
schendingen waarbij geen lerend effect voor de organisatie ontstaat, is advies op dat moment niet nodig.

2.4 Overzicht integriteitsonderzoeken  

Het bevorderen van integriteit vereist dat vermoedens van integriteitschendingen zorgvuldig worden 
opgepakt. Dit vraagt om passende afdoening, eventueel bestraffing en in sommige gevallen om onderzoek. 
Daarnaast geeft onderzoek de mogelijkheid te leren van een voorval en maatregelen te nemen om herha-
ling zoveel mogelijk te voorkomen.

In 2016 zijn 395 (376 in 2015) uitgevoerde interne integriteitsonderzoeken door de defensieonderdelen 
geregistreerd. In 224 (284 in 2015) gevallen heeft dit geleid tot de conclusie dat sprake was van een 
integriteitschending. 

2.4.1 Ondersteuning bij integriteitsonderzoeken door de COID 
In 2016 is bij negentien onderzoeken door de COID ondersteuning verleend. In vier gevallen ging het om 
een oriënterend onderzoek. In 2015 zijn eenentwintig onderzoeken uitgevoerd en achttien in 2014. De COID 
beheert ook een poule met opgeleide onderzoekers als nevenfunctie. In 2016 zijn negen keer personen uit 
de onderzoekerspoule ingezet.

2.4.2 Overzicht klachten behandeld door COG
De Commissie Ongewenst Gedrag (COG) is een door de minister van Defensie ingestelde klachtadviesinstan-
tie, die klachten inzake ongewenst gedrag onderzoekt en daarover adviseert aan het bevoegd gezag. De 
klachten die door de commissie zijn behandeld, worden geregistreerd bij het Dienstencentrum Juridische 
Dienstverlening van DPOD/CDC en zijn opgenomen in de volgende tabel.

COG- klachten

2016 2015 2014

4 8 2

In 2016 zijn vier COG-klachten inzake ongewenst gedrag ontvangen. Hiervan bleken  twee ongegrond en 
één gegrond. Eén moet nog behandeld worden). De klachten hebben voornamelijk betrekking op intimida-
tie (drie intimidatie en één discriminatie/pesten/intimidatie).

2.5 Overzicht afdoening 

Bij de vastgestelde integriteitschendingen zijn de volgende maatregelen genomen:

Afdoening

2016 2015 2014

Ontslag 69 114 95

Ambtsbericht/berisping 71 101 142

Verplaatsing 17 9 12

Overig/andere maatregel 78 90 315

Geen rechtspositionele maatregel 115 153 115
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Niet alleen interne defensieonderzoeken kunnen leiden tot de conclusie dat er sprake is van een integriteit-
schending en aanleiding geven tot een maatregel. Soms is zonder onderzoek al duidelijk wat er aan de hand 
is en kan gelijk over worden gegaan tot het opleggen van een rechtspositionele maatregel (waarbij 
natuurlijk wel hoor en wederhoor wordt toegepast). Ook kan besloten worden tot rechtspositionele 
maatregelen op basis van bijvoorbeeld tuchtrechtelijke rapporten en strafrechtelijke informatie. 
 
In een aantal zaken is geregistreerd dat er geen maatregel is getroffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
iemand die is gestraft middels een strafrechtelijke procedure. Als dit een licht vergrijp betreft en het is een 
‘first offender’, dan wordt geen bestuurlijke maatregel opgelegd maar krijgt betrokkene wel een waarschu-
wingsbrief. Ook kan er sprake zijn van een gering verwijt. Daarnaast is bij een aantal van deze zaken (van de 
KMar) sprake geweest van onderzoek waarbij de schending niet is vastgesteld.

2.6 Melden buiten de defensieorganisatie

Defensiemedewerkers kunnen ook extern een melding doen bij de Onderzoeksraad Integriteit Overheid 
(OIO) thans het Huis voor Klokkenluiders (HvK) of bij de Nationale Ombudsman (NOM).

In 2016 is één advies door de OIO uitgebracht ten aanzien van een melding in 2015 van een vermoeden van 
missstanden bij het ministerie van Defensie. Naar aanleiding van dit advies zijn onder meer het protocol 
interne onderzoeken en procedures aangepast. 

Daarnaast zijn vijf onderzoeken door de NOM gestart naar aanleiding van interne defensieonderzoeken of 
klachtenbehandelingen. 
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3 Preventie 

3.1 Opleidingen 

In het afgelopen jaar is geïnventariseerd wat er aan ethiek- en integriteitsonderwijs is verzorgd in de diverse 
opleidingen binnen Defensie. Hieruit bleek dat op diverse wijzen invulling wordt gegeven aan dit onder-
wijs. Ook wordt breed ervaren dat de Geestelijke Verzorging een belangrijke rol heeft in de morele vorming 
van militairen.

Bij de initiële en voortgezette officiersopleidingen is het ethiek- en integriteitsonderwijs goed geborgd. De 
uitvoering wordt veelal gedaan door docenten van de opleidingsinstituten, van de Faculteit Militaire 
Wetenschappen en de COID. In sommige gevallen wordt na de initiële opleidingen door het eigen krijgs-
machtdeel aanvullend ethiek- en integriteitsonderwijs verzorgd. Voor de leden van het Departementaal 
Beraad van Defensie wordt, afhankelijk van de nieuwe instroom, jaarlijks of twee keer per jaar een cursus-
dag ‘Integriteit in de top’ verzorgd. In de diverse loopbaanopleidingen voor officieren komt integriteit 
terug. Het gaat dan onder meer over verantwoordelijkheden op gebied van preventie, het bespreken van 
risico’s, de invloed van de markt en het acteren op meldingen. In sommige opleidingen wordt geoefend 
met casuïstiek. Voortgezette opleidingen, zoals de Joint Commander Course, besteden ook aandacht aan 
repressie zoals aan het militair tucht- en strafrecht. 

In de manschappen- en onderofficiersopleidingen is het beeld meer divers. Bij de manschappenopleidin-
gen is het ethiek- en integriteitsonderwijs nog niet altijd volledig geïntegreerd en dit verdient dan ook extra 
aandacht. In vrijwel alle onderofficiersopleidingen wordt in meer of mindere mate aandacht besteed aan 
ethiek- en integriteitsonderwijs. De COID ondersteunt hier vaak bij in de vorm van gastlessen en expertise 
bij leerlijnontwikkeling. 

Burgermedewerkers worden nog beperkt opgeleid op het gebied van ethiek en integriteit. Bij DMO krijgen 
burgerleidinggevenden een opleiding aangeboden waarin dit is geïntegreerd. Daarnaast wordt een aantal 
burgermedewerkers hierin opgeleid in de Leergang Beleidsontwikkeling Defensie. Vanaf 2016 wordt 
integriteit ook in de Management Development opleiding meegenomen waarbij de deelnemers zich 
voorbereiden op hun verantwoordelijkheden als leidinggevende door onder andere  met acteurs te 
oefenen. 

Bij verschillende defensieonderdelen is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het ethiek- en 
integriteitsonderwijs. 
Bij het CSZK is een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor de loopbaanopleidingen en hebben de trainers de 
Verdiepingscursus Militaire Ethiek (VME) gevolgd. De KMar heeft het ethiek- en integriteitsonderwijs sterk 
geïntegreerd in vrijwel alle loopbaan- en vaktechnische opleidingen en worden kaderleden VME-opgeleid. 
Bij het CLAS wordt het ethiek- en integriteitsonderwijs decentraal verzorgd. De Geestelijke Verzorging wordt 
een nadrukkelijke rol toegedicht in de morele vorming van de leerlingen. Aanvullend op dit onderwijs 
wordt door de School voor Vredesmissies ethiekonderwijs aangeboden voor eenheden in opwerktrajecten 
naar uitzending. 
Bij het CLSK is in het afgelopen jaar een start gemaakt met de ontwikkeling naar een doorlopende leerlijn 
Ethiek & integriteit en worden opleiders VME-opgeleid. 

Gebleken is dat de opleidingsinstituten van Defensie behoefte hebben aan ondersteuning. Hierin wordt 
voorzien in de vorm van gastdocenten van de COID en expertise ten behoeve van onderwijsontwikkeling. 
De betrokken partners willen in 2017 een doorlopende leerlijn ethiek- en integriteit ontwikkelen die 
scholen helpt in hun ontwikkelproces, met tevens aandacht voor burgermedewerkers. Ook wordt gewerkt 
aan het ontwikkelen van lesprogramma’s ten aanzien van specifieke aandachtsgebieden.
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3.2 Voorlichting en workshops

Naast voorlichtingen biedt Defensie ook diverse workshops, zoals de Integriteitsthermometer en de 
workshop Kwetsbaarheden. In 2016 is voor het eerst de training Omgaan met pesten aangeboden. Ook 
wordt de lijn ondersteund in haar preventieve verantwoordelijkheden met Trainingen Morele 
Oordeelsvorming (TMO), begeleiding van Moreel Beraad (MB) of begeleiding van een socratisch gesprek. 

Naast training en voorlichting door de COID en het opleidingscentrum KMar in opleidingen, zijn in 2016 
165 workshops uitgevoerd, 69 voorlichtingen verzorgd en 102 TMO’s/MB’s gegeven. 

3.3 Risicoanalyse 

De COID kan op verzoek van een commandant een Risicoanalyse Integriteit (RAI) uitvoeren om inzicht te 
krijgen in de integriteitsrisico’s die een organisatieonderdeel loopt, waar en in welke (werk)processen de 
kwetsbaarheden zich bevinden die deze risico’s veroorzaken en in hoeverre deze zijn beheerst. 
Na het uitvoeren van een RAI ontvangt de opdrachtgever een rapport met o.a.: 
1. inzicht in de (belangrijkste) integriteitsrisico’s (zowel zakelijk als sociaal) en kwetsbare werkprocessen/

activiteiten; 
2. een beoordeling van de kwaliteit van beheersing van de geïdentificeerde integriteitsrisico’s; 
3. aanbevelingen gericht op de korte, middellange en lange termijn om de risico’s te beheersen, respectie-

velijk te verkleinen. 

In overleg kan ook worden gekozen voor een quick-scan. Dit is een verkorte RAI. In 2016 heeft de COID vijf 
risicoanalyses uitgevoerd (zes in 2015, negen in 2014). Risicoanalisten zijn tevens voor andere preventieve 
instrumenten, zoals het uitvoeren van de integriteitsthermometer, ingezet.   

3.4 Communicatie uitingen

In 2016 zijn veel brochures en communicatie-uitingen geactualiseerd om kennis en expertise uit te dragen 
en ging de COID online op Facebook. 

In 2016 zijn veertien nieuwe brochures ontwikkeld. Alle brochures zijn via de intranetpagina van de COID te 
downloaden. Voorbeelden zijn: 
• overzichten over diensten (zoals trainingen);
• informatiekaarten voor commandanten 

(bijvoorbeeld over hoe om te gaan met pesten);
• werkpakketten integriteit (zoals handreikingen 

voor de integriteitsdialoog en stroomschema 
omgaan met geschenken); 

• informatiebrochures met achtergronden over 
integriteitsthema’s (zoals kwetsbaarheden en 
zaken doen met Defensie).

Naast brochures zijn er in 2016, in navolging van 
de KMar en het CDC, ook dilemmakaarten 
uitgegeven voor het CLAS en voor opleiders en 
kaderleden. 
Facebook zal worden gebruikt voor berichten over 
workshops, wetenswaardige berichtgeving 
(bijvoorbeeld over het doen van een melding), etc.
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3.5 Symposia 

Jaarlijks organiseert de COID symposia om integriteit onder de aandacht te brengen. De symposia richten 
zich op diverse doelgroepen, zoals medewerkers in het algemeen, leidinggevenden en vertrouwensperso-
nen. In 2016 zijn drie symposia georganiseerd, namelijk ‘Boots on the ground meet science’, ‘Aanspreken? 
Gewoon doen!’ en ‘De vertrouwenspersoon als wegwijzer’.

Boots on the ground meet science
Op 18 mei 2016 organiseerden de COID en NLDA het symposium ‘Boots on the ground meet science’ waarin 
actuele wetenschappelijke onderzoeken met de deelnemers werden gedeeld en vertaald naar de praktijk van 
alledag binnen Defensie. Op het programma stonden thema’s als: moreel beraad, morele dilemma’s, 
ongewenst gedrag, soft & hard controls, grensbewaking en culturele morele vraagstukken. De bijna 120 
deelnemers kwamen naar Hilversum om daar in verschillende workshops samen met een wetenschapper 
een bepaald thema uit te diepen. Wetenschappers werkzaam binnen en buiten Defensie droegen hieraan 
bij. De dag krijgt een vervolg in 2017. 

Aanspreken? Gewoon doen!
Op 29 september 2016 heeft op Vliegbasis Gilze-
Rijen het symposium ‘Aanspreken? Gewoon doen!’ 
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd 
aandacht geschonken aan het onderwerp aanspre-
ken op gedrag. Veel mensen vinden het lastig om 
iemand aan te spreken op gedrag. Dit geldt zowel 
voor leidinggevenden als voor medewerkers. 
Tijdens dit symposium is aandacht besteed aan de 
vraag: Waarom is leidinggeven zo lastig en hoe 
kunnen we daar als leidinggevende verandering in 
brengen? De sprekers benaderden het onderwerp 
van verschillende kanten. De ongeveer 180 
deelnemers konden met een digitale app interactief 
aan de discussie deelnemen. De commandant CDC 
opende het symposium en kreeg van de directeur 
van de COID het eerste exemplaar van de brochure 
‘Aanspreken? Gewoon doen!” uitgereikt. 

Vertrouwenspersoon als wegwijzer 
Het is cruciaal dat een medewerker met een 
specifieke hulpvraag wordt geholpen door het juiste 
hulpverleningsloket. Emoties en onbekendheid met 
alle mogelijkheden zijn redenen waardoor 
medewerkers vaak niet weten welke hulpverlenende 
instantie voor hun specifieke situatie de juiste 
ondersteuning kan geven. De vertrouwenspersoon 
kan dan verwijzen naar het juiste loket. De jaarlijkse 
landelijke VP-dag stond in het teken van dit thema. 
Diverse ondersteunende diensten van Defensie 
hebben zich nader aan 300 vertrouwenspersonen van Defensie voorgesteld. 

 Aanspreken? 
     Gewoon 
       doen!

Meer informatie? Ga naar leiderschap op ons intranet of lees de brochure
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3.6 Persoonlijke risicoprofielen

Het persoonlijk risicoprofiel is een preventief instrument dat aangeboden wordt aan functionarissen met 
een hoog risicoprofiel. Het biedt hen de mogelijkheid zich een helder beeld te vormen van de eigen risico’s 
en kwetsbaarheden op het gebied van integriteit en helpt hen beheersmaatregelen te nemen zoals het 
afstoten van nevenactiviteiten, het overdragen van specifieke dossiers, het veranderen van (financieel-admi-
nistratieve) gewoonten etc. Met 35 ambtenaren zijn in 2016 persoonlijke risicoprofielgesprekken gevoerd. 
De hieruit voortgekomen profielen en adviezen zijn persoonlijk en vertrouwelijk. 

3.7 Preventieve adviezen

3.7.1 Nevenwerkzaamheden 
Voor bepaalde nevenwerkzaamheden van de medewerkers van Defensie geldt een meldplicht. Dit geldt, 
kort gezegd, voor nevenactiviteiten die het functioneren van de ambtenaar of van de openbare dienst, 
kunnen raken. De verantwoordelijkheid om te melden ligt bij de medewerker. Indien nevenwerkzaamhe-
den worden gemeld, adviseren de integriteitsadviseurs het bevoegd gezag hieromtrent. Het advies kan zijn: 
toestaan, voorwaardelijk toestaan of afwijzen.

Aan een positief advies kunnen voorwaarden zijn verbonden. Zo kunnen nevenwerkzaamheden zijn 
toegestaan, onder de voorwaarde dat bijvoorbeeld een klantenkring niet binnen Defensie mag worden 
gezocht. 

Onderstaand overzicht geeft de gemelde nevenwerkzaamheden bij Defensie weer. 

Overzicht nevenwerkzaamheden

2016 2015 2014

Aantal positief adviezen 204 222 245

Aantal negatieve adviezen 2 5 4

Totaal 206 227 249

Aantal adviezen niet opgevolgd 0 - -

Aantal adviezen mbt reservisten 7 1 2

Het aantal adviezen aangaande de nevenwerkzaamheden is in 2016 ten opzichte van voorafgaande jaren 
afgenomen. Dit komt mede doordat adviseurs soms aan de vooraf adviseren dat formeel melden middels 
een formulier nevenwerkzaamheden niet nodig is. Deze adviezen zijn wel opgenomen in het dossiervolgsy-
steem (onder voorkomen van misbruik van positie en belangenverstrengeling (paragraaf 3.7.3.)). 
Het aantal gemelde nevenwerkzaamheden met betrekking tot reservisten is in 2016 weliswaar gestegen 
maar nog laag.
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3.7.2 Reservisten 
Het onderzoek van de commissie Van der Steenhoven bevestigde dat inzet van reservisten inherente risico’s 
met zich meebrengt. De minister heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat zij de aanbevelingen uit het 
rapport van de commissie overneemt. Eén van de maatregelen betreft het meer risicobewust maken van de 
reservisten en hun leidinggevenden. In 2016 zijn daartoe voorlichtingssessies verzorgd. Deze bevestigden 
het beeld dat reservisten niet altijd op de hoogte zijn van integriteitsaspecten die verband houden met hun 
status van militair ambtenaar. Reservisten zijn bijvoorbeeld niet altijd op de hoogte dat Defensie onder 
nevenwerkzaamheden ook de werkzaamheden bedoelt die zij bij hun andere werkgever uitvoeren.

3.7.3 Overige preventieve adviezen integriteitsadviseurs
De integriteitsadviseurs geven regelmatig preventief advies. Het registratiesysteem voor de adviezen is in 
2016 in gebruik genomen en nog in de opstartfase. De categoriestructuur is nu aangesloten op de termen 
van schendingen uit het MVV. Zo wordt een preventief advies over het al dan niet aannemen van een 
uitnodiging geregistreerd als (voorkomen van) ‘Misbruik positie en belangenverstrengeling’. Voor de 
registratie van preventieve adviezen is er behoefte aan aanpassing van de categorieën.

Onderstaand overzicht geeft weer voor welke onderwerpen de integriteitsadviseurs voor preventief advies 
zijn benaderd. De top drie ziet er als volg uit:
1. voorkomen van misbruik positie en belangenverstrengeling;
2. voorkomen van oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/faciliteiten;
3. voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Geregistreerde preventieve adviezen 

Aantal

Voorkomen van financiële schendingen 15

Voorkomen van misbruik positie en belangenverstrengeling 125

Voorkomen van lekken en misbruik van informatie 4

Voorkomen van misbruik van geweldsbevoegdheid 0

Voorkomen van ongewenste omgangsvormen 58

Voorkomen van misdragingen in de privésfeer 21

Voorkomen van oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/fac. 91

Voorkomen van overschrijding interne regels 51

Totaal 365

Adviezen naar aanleiding van het voorkomen van machtsmisbruik/misbruik van bevoegdheden of positie 
gaan voornamelijk over het al dan niet melden van nevenwerkzaamheden en de procedure hiervoor of 
vragen over het aannemen van geschenken en uitnodigingen.
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4 Beleid en overige ontwikkelingen

4.1 Klokkenluidersregeling 

De Wet Huis voor klokkenluiders (HvK) is in werking getreden op 1 juli 2016. Een medewerker kan een 
klokkenluidersmelding doen als hij denkt dat er sprake is van een misstand in de organisatie waar hij werkt 
of heeft gewerkt. Naar aanleiding van deze nieuwe wet heeft Defensie besloten aansluiting te zoeken bij de 
sectoren Rijk en Politie. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke nieuwe Interne klokkenluidersregeling Rijk, 
Politie en Defensie, die op 1 januari 2017 in werking is getreden. 

Een werknemer moet in beginsel eerst een interne melding doen. Als de melding intern is afgehandeld, 
maar niet naar tevredenheid van de medewerker, kan de medewerker zich wenden tot het HvK. Daarnaast 
kunnen medewerkers op elk gewenst moment aan het HVK advies vragen. Daarvoor hoeft niet eerst de 
procedure intern te zijn doorlopen.

4.2 Klachtenregeling Defensie 

Met ingang van 1 juli 2016 is ook de Klachtenregeling Defensie in werking getreden. Deze vervangt de 
Klachtenregeling gedragingen defensiepersoneel. Defensie neemt alle klachten serieus en doet met een 
klachtenregeling recht aan alle partijen, behandelt klachten zorgvuldig en is transparant middels rapporta-
ges. De regeling geldt voor twee soorten klachten, te weten behoorlijkheidsklachten en klachten over 
ongewenst gedrag. Behoorlijkheidsklachten gaan over algemene misdragingen van defensiepersoneel en 
kunnen ook door buitenstaanders worden ingediend. Ongewenst gedrag gaat over (seksuele) intimidatie, 
agressie, stalking, pesten, discriminatie of kwaadspreken door een collega. 

In de nieuwe Klachtenregeling is een aantal onduidelijkheden weggenomen, zijn de artikelen in een 
logischer volgorde geplaatst en wordt beter invulling gegeven aan de Algemene wet bestuursrecht en de 
Arbeidsomstandighedenwet. Ook zijn het administratieve proces rondom klachten en de deelprocessen van 
registratie, rapportage en verantwoording verbeterd. De gegevens uit deze processen worden gebruikt om 
te leren en waar mogelijk te verbeteren. 

Met de invoering van de nieuwe klachtenregeling is tevens bij elk defensieonderdeel een Decentraal 
Klachtencoördinatiepunt (DKP) ingericht. Daar kunnen medewerkers terecht met een klacht als zij niet 
weten wie de aangewezen klachtbehandelaar is. Tevens registreert het DKP de aantallen en inhoud van de 
klachten. Bij de COID is het Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP) ingesteld. Hier kunnen ook niet-mede-
werkers terecht met een klacht.  

4.3 Uitwerking aanbevelingen commissie Van der Steenhoven 

In januari 2016 heeft van de commissie Van der Steenhoven het rapport Moral fitness opgeleverd. De 
minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de maatregelen uit te voeren ter borging van de moral fitness van 
Defensie. 

Zo zijn stappen gezet in het aanscherpen van het inkoopproces. Als onderdeel van het integriteitsbeleid is 
een regeling financiële belangen opgesteld die in 2017 wordt geïmplementeerd. 

De minister heeft besloten het advies van de commissie op te volgen om de COID onder te brengen bij de 
SG en uitvoerende taken op integriteitsgebied zoveel mogelijk bij de COID samen te brengen.

Via een interne (commandanten)brief is aandacht gevraagd voor het beheer van defensiepassen voor 
tijdelijk inactieve medewerkers. Leidinggevenden zijn daarnaast nadrukkelijk gewezen op hun verantwoor-
delijkheid om integriteit in functioneringsgesprekken een plek te geven. Ter ondersteuning is door de COID 
een brochure ontwikkeld die aan alle leidinggevenden ter beschikking is gesteld.
Het systeem waarin meldingen worden geregistreerd (MVV) is tevens aangepast (zie par. 4.4).
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4.4 Optimalisering systeem voor registratie van meldingen

Afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd om het MVV-systeem te optimaliseren. In oktober is een nieuwe 
versie van het MVV in werking getreden, waarbij het onderwerp integriteit voortaan als zelfstandig 
onderdeel binnen het systeem wordt geregistreerd. Het aantal functionarissen dat vanuit het systeem wordt 
geïnformeerd, is fors teruggebracht. Daarnaast moet het systeem het maken van managementrapportages 
ondersteunen. De verwachting is dat met deze verbeteringen de bereidheid om te registreren gaat stijgen. 

4.5 Projecten

Versterken van het integriteitsbewustzijn van de P&O-er
Dit project is eind 2014 opgestart en deze samenwerking tussen Kwaliteit P&O (DPOD/CDC) en de COID is 
ook in 2016 voortgezet. Er zijn nieuwe trainers opgeleid voor de trainerspoule. De regiegroep personeel en 
rechtspositie en de hoofden P&O advies hebben verschillende sessies bijgewoond. Net als in 2015 hebben de 
verschillende P&O teams, onder begeleiding van trainers, moreel leeroverleg gevoerd. Het vastleggen van 
argumenten en overwegingen (moresprudentie) van deze morele leeroverleggen is sinds medio 2016 
benaderbaar voor alle P&O-ers via sharepoint. Een bachelorstudent van de Universiteit Twente heeft in 2016 
de verschillende dilemma’s van P&O-ers in kaart gebracht. In 2017 zal dit project zich richten op bestendi-
gen van het moreel leren in de teams.

Cultura project
In een samenwerking tussen de NLDA, sectie Cultuurhistorische Achtergronden en Informatie (CAI) en de 
COID is een project uitgevoerd dat zich richtte op het trainen van officieren in opleiding in hoe om te gaan 
met mensen met een andere culturele achtergrond in het uitzendgebied. Daarbij werd aandacht besteed 
aan de dilemma’s die hieruit voortkomen. Dit project heeft een app opgeleverd die kan worden gebruikt ter 
voorbereiding op missies. Het project is in 2016 afgerond en de app is in beheer van de NLDA en de sectie 
CAI.

Frontex
De NLDA en de COID hebben onderzoek uitgevoerd naar de ethische vraagstukken waar militairen mee 
worden geconfronteerd tijdens grensbewaking in het Middellandse Zeegebied. Dit onderzoek is in 2016 
afgerond en heeft een rapport opgeleverd dat is gepresenteerd tijdens het toegepast wetenschappelijke 
symposium van de COID op 18 mei 2016.

4.6 Samenwerking met anderen: kennisdeling

Interdepartementaal 
De HDP neemt deel aan een interdepartementaal beleidsoverleg over integriteit. In het overleg is het 
afgelopen jaar samengewerkt met andere departementen aan onder meer de klokkenluidersregeling.   

De COID neemt deel aan het overleg van de Kring van integriteitscoördinatoren. In dit overleg komen 
ambtenaren van het Rijk en de belastingdienst bij elkaar die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 
integriteitsbeleid in hun ministerie. 

Ten behoeve van de Douane verzorgde de COID een inspiratiesessie. Op verzoek van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu dacht zij mee over preventie en bewustwording. Tevens ondersteunde COID de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst met de organisatie van haar integriteitsdag voor teamleiders, waaraan 
ook teamleiders van Dienst Justitiële Inrichtingen hebben deel genomen. Tijdens deze dag verzorgde de 
COID een lezing over ethische vraagstukken gerelateerd aan uitzending en nam zij deel aan een 
paneldiscussie.
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Nationaal 
Defensie was in 2016 partner tijdens de landelijke week van de integriteit. In deze week zijn diverse 
activiteiten uitgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld de dilemmakaarten voor DMO geïntroduceerd en werden 
moreel beraden door de top van Defensie gevoerd. De week werd afgesloten met een conferentie waar 
namens Defensie onder meer de PSG aanwezig was. De Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD) en 
de COID verzorgden samen een workshop. Tevens deed een klokkenluider van Defensie zijn verhaal.

Daarnaast schreef de COID een hoofdstuk over het belang van aandacht voor integriteit in het primaire 
werkproces voor het jaarboek van het Nederlands Compliance instituut. 

Internationaal 
Met het Duitse Zentrum für Innere Führung zijn in een tweedaagse bijeenkomst ideeën uitgewisseld. 
Vertegenwoordigers van dit centrum spraken met de Geestelijke Verzorging, de Faculteit Militaire 
Wetenschappen, sectie Cultuurhistorische Achtergronden en Informatie van het CLAS en de COID.






