
B
U

R
EA

U
 I

N
TE

G
R

IT
EI

TS
B

EV
O

R
D

ER
IN

G
 O

P
EN

B
A

R
E 

SE
CT

O
R

CAOP
BIOS

Postbus 556
2501 CN Den Haag
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

T 070 - 376 59 37
F 070 - 345 78 28
E info@integriteitoverheid.nl
W www.integriteitoverheid.nl

B
U

R
EA

U
 I

N
TE

G
R

IT
EI

TS
B

EV
O

R
D

ER
IN

G
 O

P
EN

B
A

R
E 

SE
CT

O
R

H
A

N
D

RE
IK

IN
G VERTROUWENSPERSOON 

INTEGRITEIT (VPI)



CAOP
BIOS

Informatie
 W www.integriteitoverheid.nl
 E  info@integriteitoverheid.nl
 T  070 - 376 59 37

Januari 2010

B
U

R
EA

U
 I

N
TE

G
R

IT
EI

TS
B

EV
O

R
D

ER
IN

G
 O

P
EN

B
A

R
E 

SE
CT

O
R

HANDREIKING

VERTROUWENSPERSOON 
 INTEGRITEIT (VPI)



Vetrouwenspersoon Integriteit 3

 Gebruiksvoorwaarden 

Deze handreiking is ontwikkeld door BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare 
Sector). BIOS is geïnitieerd en wordt ondersteund door het ministerie van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is per 1 januari 2009 ondergebracht bij het 
CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het terrein van arbeidsmarkt en arbeidsver-
houdingen in het publieke domein. 
Deze uitgave is ontwikkeld voor en toepasbaar voor overheidsorganisaties. Het 
intellectuele eigendom van deze handreiking berust bij BIOS en is auteursrechtelijk 
beschermd. Het is niet toegestaan deze handreiking, of delen ervan, voor andere (com-
merciële) doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van BIOS.
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 Inleiding

Het benoemen van een Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) is een maatregel ter 
bevordering van de integriteit. Ambtenaren kunnen met lastige of integriteits-
vraagstukken bij de VPI terecht.[1] Daardoor draagt de VPI bij aan het stimuleren van 
integer gedrag en uiteindelijk aan de kwaliteit van de organisatie. 
Deze handreiking gaat over het nut van het aanstellen van een VPI binnen overheids-
organisaties alsmede de manier waarop deze functie kan worden ingevuld. Aan de 
orde komen de taken en verantwoordelijkheden van de VPI, maar ook de rolconfl icten 
waarmee de VPI te maken kan krijgen.
Het beschikken door overheidsorganisaties over een meldprocedure 
(klokkenluidersregeling)[2] is wettelijk verplicht[3]; de verplichting tot het aanstellen 
van een VPI vloeit direct voort uit de gewijzigde meldprocedure en is overigens tevens 
één van de basisnormen.[4] 
In de eerste meldprocedure voor vermoedens van misstanden binnen de overheid[5] 
werd de VPI geïntroduceerd. In navolging hierop vindt men in de meldprocedures van 
de andere sectoren de VPI terug. 
Omdat er behoefte was aan informatie over de nadere invulling van de taken en 
bevoegdheden van de VPI heeft het ministerie van BZK in 2003 een Handreiking VPI 
opgesteld.[6] Inmiddels zijn de meldprocedures binnen de publieke sector, na een 
 evaluatie, aangepast.[7] Dit heeft onder andere geleid tot een nieuwe en sterk verbeter-
de meldprocedure voor de sectoren Rijk en Politie.[8] Een en ander heeft ook gevolgen 
voor de invulling van de taken van de VPI. Daarom heeft BIOS de handreiking VPI uit 
2003 doorontwikkeld.

[1]  Waar in de handreiking de VPI in de mannelijke vorm wordt aangeduid, wordt uiteraard ook 
de vrouwelijke VPI bedoeld.

[2]  In deze handreiking wordt de term meldprocedure in plaats van klokkenluidersregeling gebruikt. 
In hoofdstuk 2 wordt nader op de reden hiervoor ingegaan.

[3]  Artikel 125quinquies, eerste lid, onder f, van de Ambtenarenwet
[4]  Modelaanpak basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie (april 2006)
[5]  Het betrof de Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een 

misstand (Stcrt. 2000, nr. 243) die van toepassing was op de sector Rijk.
[6]  Handreiking Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) (BIOS, 2003).
[7]  Eindrapport evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector, april 2008
[8]  Besluit melden vermoeden van misstanden bij Rijk en Politie (Stb. 2009, 572).
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Bereik en opzet
De handreiking is bedoeld voor alle overheidsorganisaties die een VPI hebben aange-
steld of dat binnen afzienbare tijd zullen doen. De informatie is overigens ook nuttig 
voor niet-overheidsorganisaties die een meldprocedure en een VPI hebben of die nog 
willen op- en aanstellen. De nieuwe meldprocedure van de sector Defensie is gelijklui-
dend aan die van Rijk en Politie en de koepelorganisaties van de provincies, gemeen-
ten en waterschappen (IPO, VNG en UvW) hebben aangegeven voor hun sector een 
modelregeling te zullen vaststellen die in lijn is met de meldprocedure die voor het 
Rijk en Politie geldt. Dit betekent dat in deze handreiking gemakshalve de meldpro-
cedure die voor Rijk en Politie geldt, als uitgangspunt wordt genomen. Waar in deze 
handreiking gesproken wordt over de (nieuwe) meldprocedure zonder verdere aandui-
ding, wordt dan ook de meldprocedure van Rijk en Politie bedoeld.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het kan voorkomen dat een overheidsorgani-
satie een meldprocedure heeft die enigszins van de meldprocedure van Rijk en Politie 
afwijkt en ook de functie van de VPI anders invult.
De wijze waarop de rol van de VPI wordt ingevuld, wordt door BIOS als maatwerk 
gezien. Per overheidsorganisatie of -onderdeel kan de VPI op onderdelen andere taken 
hebben. De keuze voor de invulling van de VPI-functie kan onder meer afhangen van 
de grootte van de organisatie, de cultuur en de ambities van het management. Een 
“one fi ts all” benadering is daardoor minder geschikt. Deze handreiking dient dan ook 
met name ter inspiratie en kan het management helpen bij het inzichtelijk maken van 
de keuzes die kunnen worden gemaakt bij de selectie, inrichting en positionering van 
de VPI-functie. Verder geeft de handreiking inzicht in de soms lastige positie waarin de 
VPI zich bevindt. 

Samenhang in integriteitsbeleid
Ten slotte wordt benadrukt dat het hebben van een meldprocedure en het benoemen 
van een VPI slechts enkele maatregelen zijn ter bevordering van de integriteit van 
een organisatie. Op grond van artikel 125quarter van de Ambtenarenwet zijn over-
heidsorganisaties verplicht een (samenhangend) integriteitsbeleid te voeren. Voor 
meer informatie hierover wordt verwezen naar het door BIOS ontwikkelde instrument 
‘Integriteitsinfrastructuur’, te vinden op de website www.integriteitoverheid.nl.



Vetrouwenspersoon Integriteit 9

1 Meldprocedure 

Niet klokkenluiden
De VPI vindt zijn oorsprong, zoals gezegd, in de interne meldprocedure. Voordat nader 
wordt ingegaan op de VPI zelf wordt hieronder eerst kort ingegaan op de onwenselijk-
heid van de term ‘klokkenluiden’ en het belang van melden.
Klokkenluiden duidt oorspronkelijk op het extern (buiten de organisatie) bekend 
maken van informatie over (een vermoeden van) een misstand binnen een organisatie 
door een medewerker.[9] Een medewerker kan beslissen hiertoe over te gaan omdat 
hij meent dat zijn signaal over de misstand niet of niet goed wordt opgepakt door 
zijn werkgever. De medewerker zou dan informatie over de door hem geconstateerde 
misstand bekend kunnen maken aan een externe om op die manier aandacht te vragen 
voor de door hem geconstateerde misstand. Een dergelijke gang van zaken is voor 
zowel de medewerker als de organisatie niet wenselijk. 
De werkgever moet de kans krijgen om zelf een einde te maken aan een eventuele mis-
stand. Daar waar het overheidsorganisaties betreft, schaadt klokkenluiden de beeldvor-
ming ten aanzien van de integere of betrouwbare overheid. Door de klok te luiden is 
menig medewerker zelf in de problemen gekomen. Dit omdat de externe melding, of de 
wijze waarop de melding naar buiten werd gebracht, hem niet in dank werd afgenomen 
door de werkgever omdat deze niet eerst de gelegenheid kreeg er zelf iets aan te doen. 
De conclusie is dan ook dat het voor zowel de (potentiële) melder als de organisatie 
van belang is dat er binnen de organisatie een heldere meldprocedure is.

Het doel van de verplichte meldprocedure is het bij het management onder de aan-
dacht brengen en het doen beëindigen van misstanden die afbreuk doen aan het goede 
functioneren van de openbare dienst. Het is een procedure die zich concentreert op 
het beëindigen van misstanden en daarmee het wegnemen van de oorzaak van klok-
kenluiden, te weten het onvoldoende adequaat oppakken van signalen over eventuele 
misstanden door een organisatie. De veel gebruikte naam “klokkenluidersregeling” 
is misleidend omdat een klokkenluider iemand is die met interne (soms vertrouwe-
lijke) informatie in de openbaarheid treedt terwijl deze procedure er juist op gericht 
is dat een misstand intern wordt gemeld en de ambtenaar niet naar buiten treedt.[10] 

[9]  Defi nitie klokkenluiden van de STAR pag. 19 van Evaluatie zelfregulering klokkenluidersprocedure mei 2006 
(C. Zoon, M. Stuivenberg, H. Nauta en P. Donker van Heel): “het door een werknemer (de klokkenluider) 
extern bekend maken van vermoedens van illegale of immorele praktijken, die plaatsvinden onder verant-
woordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang in geding is, aan personen die 
mogelijke actie daartegen zouden kunnen ondernemen.”

[10]  Althans niet naar externe derden, zoals de media. Meldprocedures bevatten overigens een mogelijkheid om 
een misstand aan een extern meldpunt (bijvoorbeeld de Commissie integriteit overheid (CIO)) voor te leggen 
indien de melder ontevreden is over de afhandeling van zijn interne melding of rechtstreeks wanneer daartoe 
aanleiding bestaat (artikel 9, eerste lid, Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie).
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 Bovendien heeft de term klokkenluiden een negatieve associatie door het soms tragi-
sche lot van enkele bekende klokkenluiders. In deze handreiking wordt om die reden 
dan ook niet gesproken over klokkenluidersregeling maar over meldprocedure. 

Wel melden
Het is dus niet wenselijk dat ambtenaren over eventuele misstanden die zij waarnemen 
extern de klok luiden, maar het is uitdrukkelijk wel de bedoeling dat misstanden intern 
worden gemeld! Een melding is immers niet zelden de enige manier waarop een mis-
stand bekend wordt bij de werkgever.
Het melden van eventuele misstanden in de organisatie kan worden gezien als een 
vorm van goed ambtenaarschap.[11] Als een ambtenaar op een misstand in de orga-
nisatie stuit, mag worden verwacht dat hij zich medeverantwoordelijk voelt voor de 
integriteit en het goed functioneren van de organisatie. De ambtenaar kan door zijn 
melding een organisatie behoeden voor veel (meer) onheil. Een goed werkgever heeft 
de plicht te zorgen voor de noodzakelijke voorzieningen zodat de ambtenaar deze 
meldplicht ook daadwerkelijk kan nakomen. Zoals door het vaststellen van een goede 
procedure voor de melding van misstanden.[12] De meldprocedure moet onder meer 
voldoende bescherming bieden aan de melder. De ambtenarenwet bevat de volgende 
rechtsbeschermingbepaling: De ambtenaar die te goeder trouw de bij hem levende 
vermoedens van misstanden meldt, mag als gevolg van het melden van die vermoedens 
geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na het volgen 
van die procedure.[13] 
Met het vaststellen van louter een procedure voor het melden van misstanden is de 
organisatie er echter nog niet. De wijze waarop een werkgever vervolgens omgaat 
met melders is cruciaal voor de meldingsbereidheid binnen een organisatie. Als van 
ambtenaren wordt verwacht dat zij misstanden melden, dan zal er binnen overheids-
organisaties een cultuur moeten heersen waarin oprechte meldingen over misstanden 
niet als bedreigend maar als verrijkend worden ervaren. In de ideale situatie is er bin-
nen organisaties ruimte voor interne zakelijke kritiek en wordt die kritiek ook adequaat 
opgepakt. Een goede meldprocedure kan een belangrijke rol spelen bij het organiseren 
van kritiek binnen een organisatie.[14]

Ook in de nieuwe meldprocedure blijft de openlijke melding in de lijn de meest ge-
wenste situatie. Om de potentiële melders die zich niet tot hun (naasthogere) leiding-
gevende willen of durven wenden, tegemoet te komen, is onder meer de mogelijkheid 
van melden bij de VPI van belang.

[11]  Ambtenaar en werkgever hebben zich respectievelijk als goed ambtenaar en goed werkgever te gedragen op 
grond van artikel 125ter van de Ambtenarenwet. Het hebben van een meldvoorziening/-procedure kan worden 
beschouwd als een aspect van goed werkgeverschap.

[12]  Zie ook Memorie van toelichting blz. 10, Tweede Kamer, 2003-2004, 29 436, nr. 3
[13]  Artikel 125quinquies, derde lid, van de Ambtenarenwet. In de nieuwe meldprocedure is die rechtsbescherming 

nader geconcretiseerd.
[14]  Tijdschrift voor COMPLIANCE 2006, nr. 6, Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (23), dr. E.D. Karssing.
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2 Kritische succesfactoren voor de VPI

Inleiding
Het aanstellen van een VPI is zoals gezegd één van de basisnormen die gelden 
voor het openbare bestuur en de politie. De nieuwe meldprocedure bepaalt dat het 
bevoegd gezag een VPI aanwijst en de taken van de VPI zijn op hoofdlijnen in deze 
meldprocedure beschreven.
Bij het aanstellen van de VPI is het raadzaam na te denken over (de nadere uitwer-
king) van de taken van de VPI. Bijvoorbeeld op welke wijze de VPI het beste een 
bijdrage kan leveren aan de bevordering van de integriteit van de organisatie. 

In deze handreiking wordt hieronder een aantal onderwerpen behandeld die van 
invloed zijn op het functioneren van de VPI. De manier waarop de VPI wordt geselec-
teerd, de wijze waarop deze functie wordt ingericht, de aan hem toegekende taken en 
bevoegdheden en de organisatorische ophanging waarvoor wordt gekozen, bepalen 
voor een aanzienlijk deel of de VPI draagvlak heeft van zowel de leiding en het perso-
neel, en of de VPI in vertrouwen wordt genomen en zijn werk goed kan doen.

Als een organisatie de functie van VPI niet serieus neemt en er min of meer lukraak 
toe overgaat om een VPI te benoemen, zou dit wel eens een averechts effect kunnen 
hebben. De medewerkers voelen aan als de organisatie een VPI slechts aanstelt als 
vorm van “windowdressing”. Voor de VPI zelf is in dat scenario ook geen eer te beha-
len, hetgeen de motivatie van de VPI niet ten goede zal komen.

Selectie van de VPI
Een VPI kan door de leiding worden gevraagd om de functie te bekleden of de functie 
kan worden opengesteld zodat kan worden gesolliciteerd als VPI. Als de VPI door de 
leiding gevraagd is om VPI te worden, bestaat het risico dat de medewerkers hem zien 
als representant en wellicht zelfs als de (vooruitgeschoven) ‘ogen en oren’ van de 
leiding. Het idee kan dan tevens ontstaan dat de VPI de belangen van de leiding meer 
behartigt dan die van de medewerkers. Bij dit soort eenzijdige benoemingen moet 
dan ook met dit aspect rekening gehouden worden. Een vertrouwenspersoon die het 
vertrouwen ontbeert van de medewerkers zal immers niet worden geconsulteerd.
Afgezien van de hierboven beschreven problematiek moet de leiding zich afvragen 
waarom zij een ambtenaar eigenlijk vragen VPI te zijn. Is dit bijvoorbeeld omdat de 
beoogde persoon ‘altijd zo goed kan luisteren’? Dan is dit een te smalle basis. Een 
VPI moet vanzelfsprekend goed kunnen luisteren, maar moet ook beschikken over vele 
andere vaardigheden en kwaliteiten om een goede vertrouwenspersoon te zijn (zie 
verder onder functieprofi el). 



12 BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR

Een andere mogelijkheid is om de functie van VPI open te stellen zodat er gesolli-
citeerd kan worden. Het voordeel hiervan is dat de organisatie een functieprofi el heeft 
opgesteld en dus in ieder geval al heeft moeten nadenken over de precieze  invulling 
van de functie en de capaciteiten van degene die deze functie moet vervullen. In het 
functieprofi el worden concrete vaardigheden en competenties genoemd waarop de 
 kandidaat VPI kan worden getoetst. Door het openstellen van de functie en het houden 
van een formele sollicitatieronde laat de organisatie zien serieus met het onderwerp 
integriteit bezig te zijn en met de benoeming van de VPI in het bijzonder. 

Een voordeel van openstelling voor de potentiële sollicitanten is dat zij aan de hand 
van het functieprofi el veel beter kunnen inschatten of de functie iets voor hen is. 
Ambtenaren die formeel solliciteren nemen doorgaans een weloverwogen besluit om 
vertrouwenspersoon te worden en zijn gemotiveerd voor deze specifi eke functie.

Overleg met de OR
Ongeacht of de VPI geselecteerd wordt door de leiding, of dat er sprake is van een 
open sollicitatie, is het belangrijk dat de VPI het vertrouwen en draagvlak van het per-
soneel heeft. Dit is te waarborgen door de benoeming van de functionaris te bespreken 
met, of ter advies voor te leggen aan, de ondernemingsraad (OR). 
Men kan (in een kleine organisatie) de ambtenaren ook rechtstreeks vragen in wie ze 
vertrouwen hebben, en wie ze geneigd zijn te consulteren indien zij met vermoedens 
van integriteitsschendingen geconfronteerd worden. Het betrekken van de OR bij het 
benoemen van de VPI verschaft deze een zeker gezag en draagt bij aan het vertrouwen 
dat de ambtenaren in hem kunnen stellen. 

Benoeming van de VPI
Bij de benoeming van de VPI is het belangrijk dat tussen de VPI en de leiding van de 
organisatie goede afspraken worden gemaakt. Het voordeel van de openstelling van de 
functie van VPI is dat er automatisch al het een en ander op papier zal staan. 
Dit kan gaan over de rol die de VPI in de organisatie inneemt, de duur van de be-
noeming, de tijd die aan het vertrouwenswerk besteed moet/mag worden etc. Deze 
afspraken moeten niet achteraf geregeld worden, maar meteen bij benoeming. 
Helder dient voorts te zijn welke verantwoordelijkheden de VPI naar de leiding en naar 
de (potentiële) melders heeft. De VPI moet immers van begin af aan goed weten wat 
er van hem verwacht wordt en aan zowel de leiding als de melders kunnen aangeven 
wat zij van hem kunnen verwachten. 
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Daarbij kan de organisatie er niet zonder meer vanuit gaan dat de onervaren VPI bij 
aanvang precies kan inschatten wat er allemaal op hem af kan komen (zie verder ook 
onder rolconfl icten). De VPI hoort in zijn rol als vertrouwenspersoon wellicht zeer 
gevoelige informatie en kan in de positie komen dat de melder niet wenst dat de in-
formatie verder komt dan bij de VPI, terwijl de VPI inschat dat zijn werkgever van hem 
verwacht dat hij niet op deze informatie blijft zitten. In dit verband wordt verwezen 
naar de opmerkingen die gemaakt zijn in het hoofdstuk over anonimiteit en vertrou-
welijkheid. Hier wordt volstaan met op te merken dat het essentieel is dat hierover 
voorafgaand aan de benoeming bij alle partijen duidelijkheid is om onaangename 
verrassingen te voorkomen.
In de praktijk blijken dergelijke afspraken bij de benoeming niet altijd, of in onvol-
doende mate, gemaakt te worden.

Het is van belang te onderkennen dat er bepaalde voor- en nadelen zijn verbonden aan 
de keuze voor een fulltime of parttime benoeming van de VPI. Uit de praktijk blijkt dat 
veruit de meeste VPI’en deze functie parttime, dus naast hun reguliere werkzaamhe-
den, vervullen.
Nadeel van de parttime VPI is dat deze zich, vanwege zijn reguliere taken, wellicht 
afhankelijker voelt van de leiding van de organisatie. Dat gevaar speelt ondermeer als 
de VPI meldingen krijgt over het persoonlijke niet-integer handelen van managers/
directeuren. Voordeel van de parttime VPI is dat deze beter voeling kan houden met de 
organisatie en de ambtenaren, omdat hij zelf deel uit maakt van het (primaire) werk-
proces en niet het risico loopt in een geïsoleerde positie terecht te komen.

Bekendstelling van de VPI
Een VPI kan alleen daadwerkelijk effect hebben als het personeel weet dat hij er is. 
In het verleden is gebleken dat de bekendheid van de VPI binnen enkele organisa-
ties soms te wensen overlaat. De VPI moet zichtbaar en herkenbaar zijn. Ambtenaren 
moeten weten dat er een VPI is, wie het is, hoe en waar zij hem kunnen bereiken en 
met welke problemen ze bij de VPI terecht kunnen. Het bestaan van de VPI-functie 
dient actief en bij herhaling te worden uitgedragen, bijvoorbeeld via het intranet en 
(periodieke) publicaties in het personeelsblad. Het is aanbevelenswaardig ook bij de 
introductie van nieuwe ambtenaren aandacht te besteden aan de VPI-voorziening. 
Daarnaast dient de VPI zich actief op te stellen binnen de organisatie en een goed 
netwerk te onderhouden. Sommige VPI’en laten zich bijvoorbeeld uitnodigen tijdens 
werkoverleggen om zichzelf te presenteren.
Aandacht voor praktische zaken is ook aan te raden. Kan de VPI bijvoorbeeld zijn 
klanten vertrouwelijk ontvangen of kan de hele afdeling zien dat een ambtenaar een 
melding komt doen? Heeft de VPI een apart mobiel telefoonnummer waarop hij te 
bereiken is en goed afsluitbare kasten voor de dossiers?
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Positionering van de VPI
Om het melden te bevorderen is het van belang dat de VPI eenvoudig bereikbaar is en 
dat ambtenaren het gevoel hebben makkelijk naar hem toe te kunnen stappen. Daarbij 
kan rekening gehouden worden met de hieronder genoemde criteria:

Positionering: hoge – lage ambtenaar
Bij een VPI die een hoge functie bekleedt kan de schijn ontstaan dat het belang van 
de leiding van de organisatie prevaleert boven dat van de ambtenaren. Hoewel de 
hoogte van de functie die iemand bekleedt niet altijd helemaal bepalend is voor zijn 
‘drempelwaarde’, (karakter- en persoonlijkheidseigenschappen spelen een belangrijke 
rol), is het doorgaans niet aan te bevelen functionarissen te benoemen die (te) hoge 
posities binnen de organisatie innemen. Zo zullen ambtenaren wellicht een ogen-
schijnlijk kleine misstand niet aan de orde durven stellen bij een hogere functionaris, 
terwijl zij dit bij een functionaris die lager in de organisatie zit wel zouden doen. Voor 
dit type meldingen wordt de drempel al snel als te hoog ervaren terwijl het vanuit 
preventief oogpunt juist belangrijk is dat ook kleine incidenten doorgesproken kunnen 
worden met de VPI. De ervaring is dat ‘kleine’ integriteitsschendingen doorgaans tot 
grotere leiden - tenminste als er geen correctiemechanisme is dat in werking treedt. 
Een ander nadeel van een hoge VPI-functionaris is dat deze doorgaans een (te) drukke 
agenda heeft. Hierdoor kan het moeilijk zijn om voldoende tijd in te ruimen voor vaak 
lastige of gevoelige gesprekken. Voor de leidinggevende VPI is het lastig omgaan met 
meldingen die hij krijgt over andere leidinggevenden, waar hij wekelijks in het direc-
tieoverleg of managementteam mee moeten overleggen.

Nadeel van een VPI die juist te laag in de organisatie zit, is dat deze moeizaam 
toegang heeft tot de leiding van de organisatie en hierdoor misschien onvoldoende 
‘slagkracht’ heeft om bepaalde meldingen of integriteitskwesties bij de leiding onder 
de aandacht te krijgen. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat (te) lage VPI-functiona-
rissen in onvoldoende mate serieus worden genomen door ambtenaren uit de hogere 
ambtelijke regionen.

Positionering: centraal - decentraal
In sterk decentrale organisaties met zelfstandig opererende onderdelen is het niet 
verstandig (alleen) een centrale vertrouwenspersoon aan te stellen. In dergelijke 
organisaties ligt het voor de hand om per bedrijfsonderdeel een VPI in te stellen. 
Een ervaren centrale vertrouwenspersoon zou in dat geval wel als klankbord voor de 
verschillende vertrouwenspersonen kunnen dienen en kunnen bijspringen in lastige 
kwesties. Verder zou de centrale vertrouwenspersoon kunnen zorg dragen voor intervi-
siebijeenkomsten voor de vertrouwenspersonen en dergelijke.

Positionering: staf - lijnafdeling
Stafafdelingen zijn doorgaans beter geschikt om een VPI in onder te brengen dan 
lijnafdelingen, omdat stafafdelingen in een niet-hiërarchische relatie tot de melders 
staan. De drempel om incidenten te melden is hierdoor lager. 
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Meldingen kunnen betrekking hebben op het functionele onderdeel waarbinnen de VPI 
zelf ook reguliere werkzaamheden verricht, of lijnverantwoordelijkheid voor draagt. 
Ambtenaren kunnen dan huiverig zijn om melding bij hem te doen. 
De VPI die ook lijnverantwoordelijke is, dient - vanwege de objectiviteit - geen VPI te 
zijn voor de ambtenaren die onder hem in de lijn zitten. Ook is het aanbevelenswaar-
dig per organisatie meerdere VPI’en aan te stellen, waardoor VPI’en geen meldingen 
in behandeling hoeven te nemen die betrekking hebben op het organisatieonderdeel 
waarin zij zelf werkzaam zijn. Bijkomende positieve effecten hiervan zijn dat ambte-
naren dan ook een keuze hebben in de VPI tot wie ze zich willen wenden en dat er 
vervanging is bij ziekte of vakantie.
De relatie tussen een VPI en de leiding van de organisatie kan tot spanning leiden, 
aangezien de lijnverantwoordelijke VPI zowel in beleidsmatig als in beheersmatig 
opzicht afhankelijk is van de leiding. 

Positionering: extern - intern
Ten slotte kan (ook) een VPI benoemd worden buiten de organisatie. Zo’n VPI is 
onafhankelijk van de leiding van de organisatie, hetgeen de objectiviteit in sommige 
gevallen kan bevorderen. Nadeel zou kunnen zijn dat deze VPI-functionaris minder 
bekendheid geniet bij de ambtenaren, minder voeding heeft met wat er speelt binnen 
de organisatie en zijn afstand tot de organisatie drempelverhogend werkt.

Gecombineerde vertrouwenspersonen
In organisaties is er naast de VPI ook vaak een vertrouwenspersoon op het gebied van 
ongewenste omgangsvormen werkzaam. Soms is er één vertrouwenspersoon aanwezig 
die zowel de ongewenste omgangsvormen als andere vormen van integriteitsschendin-
gen in zijn pakket heeft. Organisaties worstelen nogal eens met de vraag of zij aparte 
vertrouwenspersonen moeten aanstellen of dat zij kunnen kiezen voor één vertrou-
wenspersoon voor zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit. Om antwoord te 
kunnen geven op de vraag of een dergelijke combinatiefunctie mogelijk en wenselijk 
is, wordt hieronder eerst kort ingegaan op de Vertrouwenspersoon voor Ongewenste 
Omgangsvormen (VPOO).

De vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen
De VPOO is al langer bekend. Deze vertrouwenspersoon komt voort uit de vrouwen-
beweging die streed voor rechten van vrouwen op de werkvloer en die voornamelijk 
seksuele intimidatie op de werkvloer wilde tegengaan. De basis voor deze VPOO ligt in 
de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), waarin thans is bepaald dat de werkgever 
beleid moet voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeids-
belasting. Hieronder worden factoren verstaan in de arbeidssituatie die stress kunnen 
veroorzaken zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. 
Vaak is het aanstellen van een vertrouwenspersoon onderdeel van een dergelijk beleid; 
het is overigens niet wettelijk verplicht om een VPOO aan te stellen.
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Verschillen VPI en VPOO
In tegenstelling tot de melder van een misstand, is de melder of beter de klager over 
ongewenste omgangsvormen in bijna alle gevallen zelf slachtoffer. De persoon die 
komt klagen is persoonlijk onrecht aangedaan; betrokkene is geïntimideerd, gepest of 
slachtoffer van geweld. De klager bepaalt in beginsel dan ook zelf of er al dan niet wat 
met de klacht gebeurt. De VPOO zou bijvoorbeeld op verzoek van klager een bemid-
delingspoging kunnen doen of betrokkene kunnen helpen met het indienen van een 
formele klacht. Wil de klager geen formele klacht indienen, dan blijft dit in bijna alle 
gevallen achterwege. 

Bij de melder over een misstand ligt dit heel anders. De melder is vaak niet zelf slacht-
offer maar getuige/omstander. Vaak is de melder geen persoonlijk onrecht aangedaan. 
Omdat het om een integriteitsschending gaat, is het organisatiebelang in het geding 
en heeft de melder in veel gevallen niet de regierol die de klager over ongewenste 
omgangsvormen wel heeft. In het volgende hoofdstuk over de vertrouwelijkheid wordt 
hierop nader ingegaan. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn er nogal wat verschillen tussen melders van 
misstanden en klagers over ongewenste omgangsvormen en in het verlengde daarvan 
vergt dit van de vertrouwenspersoon de benodigde specifi eke kennis en capaciteiten. 
Het is gelet op deze verschillen dus niet zo dat de vertrouwenspersonen (I en OO) 
zonder meer inwisselbaar zijn.

Het is natuurlijk voor de melder/klager heel praktisch om zich gewoon te melden bij 
een vertrouwenspersoon zonder dat hij zich druk hoeft te maken of hij wel bij het 
goede loket aanklopt. De organisatie en de vertrouwenspersoon zelf dienen zich te 
realiseren dat van de gecombineerde vertrouwenspersoon wel veel wordt gevraagd.
De melder over integriteitskwesties die hem niet persoonlijk aangaan heeft zoals ge-
zegd een heel andere positie als die van een klager over ongewenste omgangsvormen 
en de vertrouwenspersoon zal per melder/klager zijn benadering moeten bepalen.
De gecombineerde vertrouwenspersoon moet ook van beide aandachtsgebieden 
(integriteit in het algemeen en ongewenst gedrag specifi ek) kennis hebben. Voor 
integriteitszaken geldt de meldprocedure en voor ongewenst gedrag geldt een aparte 
klachtenprocedure waarvan de vertrouwenspersoon ook kennis moet hebben.
Organisaties die denken dat de al zittende VPOO de integriteitszaken ‘er wel even bij 
kan doen’ gaan in ieder geval veel te kort door de bocht. Ook vertrouwenspersonen zelf 
dienen zich te realiseren dat zij een andere tak van sport gaan beoefenen als zij er een 
aandachtsgebied bij nemen. Het zal in de praktijk met name afhangen van de capaci-
teiten en interesses van de vertrouwenspersoon zelf of een combifunctie succesvol zal 
kunnen zijn. 
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3 Anoniem en vertrouwelijk melden

Anoniem melden
Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn begrippen waarmee de VPI veel te maken krijgt 
en waarover veel misverstand bestaat. Bij de VPI kunnen anonieme meldingen bin-
nenkomen. Onder een anonieme melding verstaan we een melding waarbij de identiteit 
van de melder onbekend is bij de ontvanger van de melding. Bijvoorbeeld doordat de 
melder een niet ondertekende brief stuurt. Er kunnen diverse redenen zijn waarom een 
ambtenaar zich bij een melding niet bekend maakt. Eén van de redenen is de vrees 
voor de gevolgen voor zichzelf als men openlijk zou melden. 

Op grond van de meldprocedure en de invulling van het begrip “goed ambtenaarschap” 
wordt van ambtenaren verwacht dat zij melding doen van een misstand, zodat de 
organisatie de kans krijgt om een einde te maken aan de misstand. Het doen van een 
anonieme melding past niet bij deze opvattingen.
Ook de nieuwe meldprocedure voorziet niet in de mogelijkheid om anoniem bij de VPI 
(of leidinggevende of intern meldpunt) te melden. In de praktijk blijkt dat het zeer 
belangrijk is om met de melder over zijn melding te kunnen praten om zodoende de 
melding op waarde te kunnen schatten.[15] Wat heeft de melder precies waargenomen? 
Zag/hoorde hij dit zelf of heeft hij zijn informatie van een derde verkregen? Zijn 
er ook andere getuigen? Dit soort vragen geven kleur aan de melding en zijn vaak 
noodzakelijk voor het antwoord op de vraag of de melding concreet genoeg is om een 
onderzoek te starten. Bij anonieme meldingen ontbreekt deze verifi catiemogelijkheid. 
Daarnaast kan bij een anonieme melding ook niet worden gecheckt of de melding 
bijvoorbeeld niet slechts voorkomt uit rancune of ander persoonlijk belang.[16]

Hoewel aan anonieme meldingen de bovengenoemde nadelen kleven en deze vorm van 
het doen van een melding dus zeker niet de voorkeur geniet, bestaat de mogelijkheid 
tot het doen van een anonieme melding wel.[17] De Stichting Meld Misdaad Anoniem 
(Meldpunt M) biedt een extra meldingsmogelijkheid naast de bestaande meldingsmo-
gelijkheid op grond van de meldprocedure. Bij het meldpunt M kunnen strafbare feiten 
en integriteitsschendingen gepleegd door overheidsfunctionarissen anoniem worden 
gemeld. Als het Meldpunt M de melding concreet genoeg acht om te onderzoeken, dan 
spelen zij de melding door naar de organisatie waar het feit zich heeft afgespeeld. 
Wanneer de anonieme melding een strafbaar feit betreft, wordt de melding doorge-
geven aan de strafrechtelijke autoriteiten (openbaar ministerie, Rijksrecherche of 
regionale politie).

[15]  Zie ook: Huberts, L.W. J.C., Heuvel, J.H.J., van den. Management van integriteitsaffaires. 
Nederlands Juristenblad. Afl . 25 22 juni 2001

[16]  Zie verder Handreiking Melding Integriteitsschendingen, BIOS 2007
[17]  Zie verder Handreiking Melding Integriteitsschendingen, BIOS 2007
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Vertrouwelijk melden bij de VPI
Om de drempel om te melden zo laag mogelijk te houden, is in de nieuwe meldproce-
dure gekozen voor een tussenvariant: het vertrouwelijk melden bij de VPI.[18]

Onder vertrouwelijk melden wordt de situatie verstaan dat de identiteit van de melder 
slechts bekend is bij de VPI. De VPI brengt het bevoegd gezag op de hoogte van de 
melding maar niet van de identiteit van de melder. 
In de nieuwe meldprocedure is opgenomen dat de VPI de identiteit van de melder niet 
bekend maakt zonder instemming van de melder. Bovendien geldt dat de organisatie 
waaronder de VPI ressorteert, de VPI niet onder druk zetten om de identiteit van de 
melder toch bekend te maken. Kiest de melder er voor om te melden bij de VPI dan 
doet hij dit dus in beginsel vertrouwelijk. Pas als de melder uitdrukkelijk aan de VPI 
aangeeft dat zijn identiteit bekend mag worden aan het bevoegd gezag, mag de VPI 
hiertoe overgaan. Hierbij wordt – nogmaals – opgemerkt dat een openlijke melding in 
de lijn de voorkeur geniet, maar als de medewerker dit niet kan of wil doen, is er de 
mogelijkheid van een vertrouwelijke melding bij de VPI.

Het vertrouwelijk melden biedt het voordeel voor de melder dat zijn identiteit maar 
zeer beperkt bekend is. Voor de VPI brengt de mogelijkheid van vertrouwelijk melden 
echter wel extra taken en/of verantwoordelijkheden met zich mee. De VPI wordt im-
mers intermediair tussen de melder en de onderzoekers van de melding. De onderzoe-
kers zullen de noodzakelijke verhelderende vragen met betrekking tot de melding via 
de VPI moeten stellen. Daarbij zal de VPI er voor moeten waken dat door de beant-
woording van de vragen de identiteit van de melder niet alsnog onbedoeld bekend 
wordt. De VPI moet hier alert op zijn.

Een simpel voorbeeld illustreert een en ander: Als gevraagd wordt in welke hoedanig-
heid de melder op de hoogte is gekomen van het vermoeden en de VPI antwoordt na-
mens de melder dat dit in een vergadering was op die en die datum, dan geeft de VPI 
mogelijk (te) veel informatie weg. Waren er bij die vergadering bijvoorbeeld maar drie 
personen aanwezig, waaronder degene over wie is gemeld, dan is de identiteit van de 
melder al snel te achterhalen. Permanente waakzaamheid is geboden want de melder 
zal zijn vertrouwen stellen in de deskundigheid van de VPI. 
Het afschermen van de identiteit van de melder heeft zijn grenzen. Wanneer de gemel-
de misstand een ambtsmisdrijf behelst, is het voorzienbaar dat een melding (uitein-
delijk) leidt tot aangifte (door het bevoegd gezag) bij het Openbaar Ministerie waarop 
een strafrechtelijk onderzoek kan worden gestart. In het strafrechtelijke onderzoek zal 
de identiteit van de melder in de regel bekend worden. Hierop wordt nader ingegaan in 
het volgende hoofdstuk.

Naast de mogelijkheid van het vertrouwelijk melden, speelt het bieden van vertrou-
welijkheid of geheimhouding over het gemelde een belangrijke rol in de relatie tussen 
melder en de VPI en de VPI en de leiding van de organisatie. Hierop gaan we hieronder 
nader in.

[18]  Artikel 11 Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie



Vetrouwenspersoon Integriteit 19

4 Vertrouwelijkheid door de VPI

Inleiding
Het is vanzelfsprekend dat de VPI om goed te kunnen functioneren binnen een orga-
nisatie het vertrouwen moet hebben van zowel de ambtenaren als het bevoegd gezag 
(verder: de werkgever). Als medewerkers het idee hebben dat de VPI het besprokene, 
doorbrieft aan de werkgever, is de rol van de vertrouwenspersoon snel uitgespeeld. Ook 
de werkgever zal voldoende vertrouwen moeten hebben in de VPI. De VPI doet zijn 
werk grotendeels zonder dat de werkgever daar zicht op heeft; dit brengt het vertrou-
wenswerk inherent met zich mee. De werkgever kan de VPI niet inzetten of gebruiken 
als zijn oren en ogen binnen de organisatie. Ambtenaren moeten integriteitskwesties 
en vermoedens van misstanden in vertrouwen kunnen bespreken met de VPI. Aan de 
mogelijkheid om vertrouwelijkheid te bieden bij integriteitskwesties zit echter wel een 
grens. Het gaat dan om ernstige (ambts)misdrijven gepleegd door ambtenaren die de 
integriteit van de overheid op het spel zetten of om ernstige misstanden binnen de 
organisatie. Om het vertrouwen tussen alle partijen (melder, VPI en organisatie) te 
kunnen blijven garanderen, is het van belang dat er absolute duidelijkheid is over een 
aantal zaken dat hieronder wordt genoemd.
Belangrijk is dat alle partijen weten dat de VPI in bepaalde gevallen informatie niet 
voor zichzelf mag houden. Sommige integriteitsschendingen of misstanden zijn immers 
zo ernstig dat de ambtenaar en dus ook de VPI (als ambtenaar) verplicht is om hiervan 
melding te doen bij het bevoegd gezag en/of hiervan aangifte te doen bij Justitie. 
Hieronder wordt nader ingegaan op de gevallen waarvoor dit geldt en worden handrei-
kingen aan de VPI gedaan om met dit soort situaties om te gaan. 

Doormeld- en/of aangifteplicht 
Ten aanzien van de aangifteverplichting is artikel 162 van het Wetboek van Strafvorde-
ring (WvSv) van belang. Hierdoor geldt voor ambtenaren die in functie kennis krijgen 
van, kort gezegd, ambtsmisdrijven, een aangifteverplichting.[19] 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de (ambts)misdrijven die in de context 
van het openbaar bestuur waarschijnlijk het meest relevant zijn. 

[19]  Tekst artikel 162 WvS: Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krij-
gen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte 
te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de offi cier van justitie of aan een van zijn 
hulpoffi cieren, 

 a.  indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek 
van Strafrecht, dan wel 

 b.  indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschon-
den of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, 
dan wel 

 c.  indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de 
uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.
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Hierbij moet gedacht worden aan misdrijven als het aannemen of vragen van steekpen-
ningen, misbruik van gezag door uitoefening dwang, een ambtenaar die een dubbel 
huwelijk sluit of een politieambtenaar die bij een huiszoeking geld verduistert. 
Naast deze specifi ek op ambtenaren gerichte aangifteplicht is er bovendien een voor 
iedereen geldende aangifteplicht van bepaalde zeer ernstige misdrijven (zoals moord 
en doodslag) op grond van artikel 160 WvSv. 

Handreikingen voor de VPI (bij meldingen waarvoor mogelijk een aangif-
teverplichting en/of meldplicht geldt)
Het is zeker niet denkbeeldig dat een vermoeden van een dergelijk (ambts)misdrijf 
met de VPI wordt besproken. Ook is niet denkbeeldig dat een ambtenaar de VPI op de 
hoogte stelt van een zodanig ernstige misstand dat melding aan het bevoegd gezag 
niet achterwege kan blijven. Hieronder enkele handreikingen voor de VPI die met een 
dergelijke melding wordt geconfronteerd.

 Vooraf duidelijkheid over vertrouwelijkheid –
Ambtenaren die bij de VPI melding maken van een kwestie, willen over het alge-
meen dat deze informatie terecht komt bij het bevoegd gezag zodat deze actie kan 
ondernemen om een einde te maken aan de door hen geconstateerde misstand.
Desondanks is het van belang dat zowel bij de VPI als de ambtenaar die de VPI 
consulteert, bekend is dat de VPI in bepaalde gevallen de verplichting heeft om 
melding te doen bij het bevoegd gezag en/of aangifte te doen bij Justitie. Het 
is ten zeerste aan te bevelen dat vooraf duidelijk gemaakt wordt dat de vertrou-
welijkheid in die gevallen niet meer gegarandeerd kan worden. Dit kan door dit 
meteen aan het begin van het gesprek te melden. E.e.a. zou ook opgenomen kun-
nen worden in bijvoorbeeld een informatiefolder over de werkwijze van vertrou-
wenspersonen.

Ambtenaren komen dan niet halverwege het gesprek voor een onaangename ver-
rassing te staan doordat zij wellicht denken dat zij alles in volledig vertrouwen 
kunnen bespreken met de VPI. Als de ambtenaar zaken wil bespreken zonder dat 
dit leidt tot het doen van een (door)melding, kan hij er voor kiezen om eerst meer 
in het algemeen (zonder het noemen van naam en andere specifi eke informatie) 
een gesprek te hebben met de VPI. 
De VPI blijft door het vooraf verschaffen van duidelijkheid over de (on)mogelijk-
heid van het geheimhouden van informatie in bepaalde gevallen, het in hem 
gestelde en benodigde vertrouwen genieten.

Voor de relatie tussen de VPI en de organisatie is het ook van belang dat er vooraf 
duidelijkheid is over zijn eventuele doormeldplicht (of aangifteplicht). Het is 
immers uitermate onwenselijk als de VPI er later door zijn werkgever op wordt 
aangesproken dat hij al kennis had over een bepaalde ernstige misstand, maar dit 
niet heeft doorgemeld aan het bevoegd gezag. Een dergelijke situatie zal de rela-
tie tussen de werkgever en de VPI geen goed doen en daarmee ten koste kunnen 
gaan van het functioneren van de VPI. 
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 Is er sprake van een meldplicht en/of aangifteverplichting? –
 Meldplicht aan het bevoegd gezag –
De VPI kan de ambtenaar, die niet op de hoogte is van een eventuele 
meldplicht aan het bevoegd gezag, hiervan op de hoogte stellen en hierover 
adviseren. De nieuwe meldprocedure kent in beginsel geen verplichting 
voor de ambtenaar om een integriteitsschending en/of misstand te melden. 
Ondanks het feit dat er in het algemeen geen meldplicht voor de ambtenaar 
bestaat op grond van de meldprocedure, is voorstelbaar dat de ambtenaar 
wetenschap heeft van een dusdanig zware integriteitsschending of misstand 
dat van hem op grond van goed ambtenaarschap verwacht mag worden dat 
hij een melding doet aan het bevoegd gezag. Deze meldplicht kan in ieder 
geval aangenomen worden bij de genoemde (ambts)misdrijven. Ter illustratie 
de volgende voorbeelden: Er is geen meldplicht voor de ambtenaar die zijn 
collega een paar kopietjes ziet maken die bedoeld zijn voor privégebruik. Van 
de ambtenaar mag verwacht worden dat hij wel een melding doet als hij zijn 
collega steekpenningen ziet vragen aan een burger. Een dergelijke integri-
teitsschending is immers ernstig – en bovendien een ambtsmisdrijf - en tast 
direct de geloofwaardigheid van de overheid aan. 
 Aangifteverplichting –
Verder kan de VPI helpen bij de analyse of er mogelijk sprake is van een 
(ambts)misdrijf waarvoor een aangifteverplichting geldt bij justitie. Het 
schema dat is bijgevoegd in bijlage 1 en het genoemde overzicht van meest 
relevante (ambts)misdrijven zoals opgenomen in bijlage 2 kunnen hierbij 
behulpzaam zijn.

Als uit het schema (van bijlage 1) blijkt dat hetgeen de ambtenaar met de 
VPI bespreekt in principe moet leiden tot het doen van aangifte, geldt nog 
dat niet elk vermoeden van een (ambts)misdrijf direct leidt tot een verplich-
ting om aangifte te doen. Om tot aangifte verplicht te zijn moet er namelijk 
sprake zijn van een redelijk vermoeden dat het misdrijf zich ook daadwer-
kelijk heeft voorgedaan of zich zal voordoen. Hierbij enkele van de mogelijke 
vragen die bij de beoordeling of aangifte daadwerkelijk aan de orde is als 
hulpmiddel kunnen worden gebruikt:

Is de melding voldoende concreet en gedetailleerd?  –
 Is de melding inhoudelijk samenhangend, vrij van tegenstrijdigheden en  –
niet strijdig met wat overigens bekend is?
 Zijn er meer meldingen van misstanden die verband zouden kunnen hou- –
den met de hier te beoordelen melding?
 Bevat de melding verifi eerbare elementen zoals namen van betrokken  –
medewerkers, data, locaties of specifi eke gebeurtenissen waarop de mis-
stand betrekking heeft? 
Hoe komt de melder aan zijn informatie?  –
Zijn er stukken die de melding ondersteunen? –
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 Hulp bij twijfel –
Het kan zijn dat er bij de ambtenaar en/of de VPI twijfel blijft bestaan of er 
sprake is van een vermoeden waarvoor een aangifteverplichting geldt. De ambte-
naar kan in een dergelijk geval, eventueel vergezeld van de VPI, in een vertrou-
welijk gesprek van gedachten wisselen met een medewerker van de CIE van de 
Rijksrecherche.[20]

 (Ambts)misdrijf melden –
Als er sprake lijkt te zijn van een (ambts)misdrijf waarvoor de aangifteverplichting 
geldt, dan ligt in eerste instantie melding bij het bevoegd gezag van de eigen 
organisatie voor de hand.[21] Een openlijke melding in de lijn is de meest aangewe-
zen weg, maar er kan ook een vertrouwelijke melding bij de VPI gedaan worden. 
In het uitzonderlijke geval dat de ambtenaar weigert dit te doen zal de VPI de 
melding zelf aan het bevoegd gezag dienen door te geven, overigens uiteraard 
zonder de identiteit van de melder bekend te maken.
Het bevoegd gezag kan vervolgens contact opnemen met de 
Rijksrecherche(offi cier) van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie zodat 
tijdig overleg en nadere beoordeling plaats kan vinden. Alleen als het bevoegd 
gezag zelf onderwerp is van de melding, kan de melder rechtstreeks aangifte doen 
bij de Rijksrechercheoffi cier van Justitie.
In het geval waarbij het bekend worden van de identiteit van de melder, de melder 
in gevaar zou brengen, kan de melder of de VPI contact opnemen met de Criminele 
Inlichtingen Eenheid van de Rijksrecherche om hierover van gedachten te wisse-
len. Dit kan langs de hierboven onder “hulp bij twijfel” beschreven weg.

VPI geen verschoningsrecht
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat bepaalde bekende vertrouwenspersonen, 
zoals artsen, advocaten en geestelijken, het zogenaamde verschoningsrecht hebben. 
Dit is het recht van de vertrouwenspersoon die als getuige door de rechter wordt 
opgeroepen, om geen antwoord te geven op vragen. Deze vertrouwenspersoon kan dan 
weigeren een verklaring af te leggen op voorwaarde dat het gaat om feiten en omstan-
digheden die hij in zijn hoedanigheid van geheimhouder te weten is gekomen. De VPI 
(en overigens ook de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag) hebben dit verscho-
ningsrecht niet. Mocht een rechter de VPI vragen naar wat er is besproken tussen hem 
en een ambtenaar of wat de identiteit is van de melder, dan moet de VPI dit vertellen.

[20]  De Rijksrecherche is voor dit soort gevallen bereikbaar onder telefoonnummer 070 341 1240.
[21]  In de praktijk zal het bevoegd gezag na de melding van een ambtsmisdrijf de aangifte doen. De melder (amb-

tenaar of VPI) mag daarvan uitgaan. Het bevoegd gezag dient de melder binnen uiterlijk twaalf weken op de 
hoogte te stellen wat er met de melding (van het ambtsmisdrijf) is gebeurd. Heeft het bevoegd gezag in hun 
ogen ten onrechte geen aangifte gedaan, dan dient de meldende ambtenaar dit alsnog te doen. 
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Rechtsbescherming van de VPI
Op grond van de meldprocedure heeft de VPI thans dezelfde rechtsbescherming als 
die van de melder. In de meldprocedure is recentelijk opgenomen dat ten aanzien 
van de (gewezen) vertrouwenspersoon vanwege de uitoefening van zijn taken, geen 
besluit met nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie worden genomen. Het bevoegd 
gezag draagt er voorts zorg voor dat hij niet op andere wijze bij de uitoefening van 
zijn functie nadelige gevolgen ondervindt in de uitoefening van zijn taken.[22] De 
VPI mag aldus niet door zijn werkgever benadeeld worden omdat hij fungeert als 
vertrouwenspersoon.

[22]  Artikel 2, tweede lid, Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie.
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5 Taakinvulling van de VPI-functie

Zoals eerder opgemerkt zijn in de nieuwe meldprocedure de taken van de VPI op hoofd-
lijnen beschreven. Deze zijn: de ambtenaar en de hoogste ambtelijke leidinggevende 
op hun verzoek te adviseren over een melding en het bevoegd gezag en hoogste 
ambtelijke leidinggevende te adviseren over vermoedens van misstanden, zowel ten 
aanzien van concrete meldingen als beleidsmatig. Dat laat onverlet dat binnen orga-
nisaties – zeker die waarvoor de nieuwe meldprocedure niet geldt - verschillend kan 
worden gedacht over de (verdere) taakinvulling van de VPI. 
In een enkel geval wordt voor een uitgeklede VPI-rol gekozen, waarbij deze alleen een 
klankbordfunctie vervult en geen (bemiddelende) rol heeft bij het doen van meldingen 
over vermoedens van misstanden. De VPI kan ook een veelomvattend takenpakket wor-
den toegekend. Vaak zal de VPI niet alleen benaderd worden voor integriteitsschendin-
gen / misstanden zoals omschreven in de meldprocedure, maar zal hij worden benaderd 
met allerlei soorten vragen van ambtenaren op het gebied van integriteit.
De belangrijkste mogelijke functies van de VPI worden hieronder benoemd en kort 
toegelicht. Het kan zoals gezegd zo zijn dat een organisatie de VPI niet alle functies 
heeft toebedeeld of de invulling daarvan anders is.

 Informeren: –  de VPI informeert de ambtenaren over zijn rol en taken en hoe hij te 
werk gaat, bijvoorbeeld via intranet of door zich te presenteren bij de afdelingen. 
 Luisteren – : de VPI is aanspreekpunt en draagt zorg voor de eerste opvang voor 
ambtenaren die vragen hebben op het gebied van integriteit.
  – Adviseren: de VPI adviseert ambtenaren of het bevoegd gezag over ethische- of 
integriteitskwesties. De VPI geeft ook uitleg over de vigerende wet- en regelge-
ving en een eventuele gedragscode op dit gebied. Het is belangrijk dat de VPI 
zich niet als moraalridder opstelt maar meer als sparringpartner en zo mogelijk de 
ambtenaar op weg helpt bij het maken van een juiste afweging. 
Gaat het gesprek over mogelijke integriteitsschendingen of misstanden door ande-
ren dan adviseert de VPI over de mogelijkheden om een vermoeden te melden.
 Begeleiden: –  de VPI kan de melder begeleiden en ondersteunen bij het aankaarten 
van vermoedens van niet-integer handelen bij het bevoegd gezag.
 Meldpunt: –  Bij de VPI kan een vermoeden van een misstand vertrouwelijk worden 
gemeld. De VPI kan de potentiële melder ook informeren over andere manieren om 
te melden.
 Intermediair – : In geval van een vertrouwelijke melding fungeert de VPI als inter-
mediair tussen de onderzoekers van de melding en de melder als er verhelderende 
vragen ten aanzien van de melding worden gesteld.
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  – Registreren en rapporteren: alle vragen en meldingen die bij de VPI binnen ko-
men worden op een uniforme wijze geregistreerd. Jaarlijks zal over de aard, ernst 
en omvang van de meldingen op een gestandaardiseerde wijze geanonimiseerd 
worden gerapporteerd. 
 Monitoren en nazorg verlenen – : de VPI verleent nazorg aan de melder. De melder 
kan bij de VPI terecht als hij naar aanleiding van de melding nadelige gevolgen 
ondervindt voor zijn functioneren. Tevens houdt de VPI in de gaten in hoeverre 
de betrokken melder tevreden is over de afwikkeling van de aangekaarte pro-
blematiek, zowel door de VPI zelf als eventueel door anderen in de organisatie. 
Daar hoort ook bij dat de VPI de melder op de hoogte houdt van de voortgang en 
eventueel de afhandeling.
Van de monitorfunctie van de VPI gaat een positieve werking uit. Het bevoegd 
gezag gaat wellicht zorgvuldiger om met het in behandeling nemen van een mel-
ding, als hij weet dat een apart daartoe aangestelde VPI meekijkt.
 Doorverwijzen: –  De VPI wordt ook nogal eens geconfronteerd met meldingen 
die niet tot zijn taak behoren, zoals arbeidsconfl icten. Arbeidsconfl icten (zoals 
onenigheid over bevorderingen, interne vacatures of arbeidsvoorwaarden) horen 
thuis bij de leidinggevende zelf, de OR of de afdeling P&O. 
Als er geen sprake is van een zogenaamde gecombineerde vertrouwenspersoon 
– dat wil zeggen dat hij naast de integriteitskwesties niet tevens de kwesties 
rondom ongewenste omgangsvormen in zijn pakket heeft – dan zal hij de melder 
moeten doorverwijzen naar een andere vertrouwenspersoon. Daarbij moet de VPI 
in de gaten houden dat de drempel om zich tot een vertrouwenspersoon te wen-
den soms erg hoog is. De VPI moet de ambtenaar niet aan zijn lot overlaten, maar 
bijvoorbeeld persoonlijk introduceren bij de juiste persoon.

Geen onderzoek door de VPI
Het is sterk af te raden de VPI op welke wijze dan ook betrokken te laten zijn bij een 
eventueel onderzoek naar de melding en/of betrokken te laten zijn bij het toepassen 
van sancties. De functie van vertrouwenspersoon verhoudt zich niet met deze acti-
viteiten. De VPI zal al snel niet meer in vertrouwen worden genomen als deze taken 
ook aan hem worden toebedeeld. Ook een regierol met betrekking tot het onderzoek is 
ongewenst.
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6 Functieprofi el van de VPI

Op basis van de taken die een VPI toebedeeld krijgt is het aan te raden om een func-
tieprofi el op te stellen. Zeker als de functie van de VPI voor sollicitatie wordt open-
gesteld en/of breed wordt opgevat. De VPI zal over de nodige kwaliteiten dienen te 
beschikken om de functie goed te kunnen uitoefenen. Er bestaan ook opleidingen en 
trainingen voor vertrouwenspersonen zodat deze nog beter is toegerust voor zijn taak.

Vaardigheid en persoonlijkheid
Voor een goede functievervulling dient een VPI over bepaalde specifi eke vaardigheden 
en kwaliteiten te beschikken. Naast een aantal vakinhoudelijke kwaliteiten is de aard 
van de persoon – dus zijn karaktereigenschappen - minstens zo belangrijk. Zo dient 
de VPI een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon te zijn, die het 
vertrouwen geniet van de collega’s, maar zich tegelijkertijd ook goed kan verstaan met 
de leiding van de organisatie. Daarnaast moet de VPI kunnen relativeren en angst en 
emoties bij melders kunnen wegnemen. 

Ervaring, kennis & netwerk
Het is aan te bevelen om een VPI te benoemen die de nodige ervaring heeft bij de or-
ganisatie en daardoor een intern netwerk heeft opgebouwd. De VPI die zijn weg weet 
te vinden in de organisatie zal bijvoorbeeld adequaat kunnen doorverwijzen en even-
tueel weten te bemiddelen. Affi niteit met en kennis van integriteit is natuurlijk een 
must. De VPI moet kennis hebben van de binnen de organisatie geldende regelingen 
en procedures op het gebied van integriteit zoals de gedragscode, en in het bijzonder 
de meldprocedure. Mede op basis van zijn kennis van integriteit moet hij in staat zijn 
te sparren over door ambtenaren aangedragen integriteitskwesties en hen de mogelijk-
heden te wijzen om één en ander aan te kaarten binnen de organisatie. 
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7 Conclusies en aanbevelingen

Beleid
Een effectief integriteitsbeleid is samenhangend en het hebben van een goede interne 
meldprocedure en de benoeming van een VPI is een van de middelen om de integriteit 
van de organisatie te bevorderen.
In de nieuwe meldprocedure is bepaald dat er een VPI wordt benoemd.

Kritische succesfactoren voor de VPI
Voor het succes van de VPI is er een aantal kritische succesfactoren aan te wijzen die 
te maken hebben met de wijze waarop een VPI wordt aangesteld, zoals:
Een formele selectieprocedure biedt duidelijkheid voor alle partijen over de invulling 
van de functie en de kennis en vaardigheden waarover de VPI dient te beschikken. 
Daarnaast geeft het aan dat het onderwerp integriteit serieus wordt genomen door de 
organisatie.
Overleg met de OR over de aanstelling en benoeming van de VPI draagt bij aan zijn 
draagvlak bij het personeel.
Bij de benoeming van de VPI is het belangrijk dat er goede heldere afspraken worden 
gemaakt tussen de VPI en de leiding van de organisatie over bevoegdheden, verant-
woordelijkheden en taken.
Een VPI heeft alleen effect als hij binnen de organisatie bekend is en blijft.
Of een gecombineerde vertrouwenspersonen succesvol kan zijn hangt, naast de nood-
zakelijke organisatorische voorwaarden, voornamelijk af van de capaciteiten en de 
interesses van de vertrouwenspersoon zelf.

Positionering en vertrouwelijkheid
De reguliere functie van de VPI en de hoogte daarvan binnen de organisatie heeft ef-
fect op zijn “drempelwaarde”.
Het is aan te bevelen om per organisatie(onderdeel) een VPI aan te stellen.
De VPI heeft net als de melder rechtsbescherming.
Stafafdelingen zijn doorgaans beter geschikt om een VPI in onder te brengen dan 
lijnafdelingen.
De organisatie en de VPI moeten goede afspraken maken over wat de VPI wel/niet 
geheim mag houden en wanneer er voor de VPI een meldplicht bestaat richting de 
werkgever.
De VPI dient zijn ‘klanten’ vooraf op de hoogte te stellen van kwesties rondom vertrou-
welijkheid en geheimhouding, minstens door dit vast te leggen in een folder.
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Taakinvulling
De wijze waarop de rol van de VPI wordt ingevuld, is op hoofdlijnen in de nieuwe 
meldprocedure opgenomen maar kan per overheidsorganisatie nader worden ingevuld.
De VPI zou geen rol moeten hebben ten aanzien van het interne onderzoek naar een 
melding en is niet betrokken bij het toepassen van sancties.
De mogelijkheid tot het in behandeling nemen van een anonieme melding door de VPI 
is volgens de nieuwe meldprocedure niet mogelijk; de mogelijkheid van het doen van 
een vertrouwelijke melding wel.
De VPI moet kunnen sparren over integriteitskwesties zonder dat hij daarbij een mo-
raalridder wordt.
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 Bijlagen

I Stroomschema aangifteplicht
II (Ambts)misdrijven
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I Stroomschema aangifteplicht

 

Is dit feit een misdrijf (tweede boek wetboek
van strafrecht, artikelen 92 tot en met 415a)?

     
     

Betreft het een misdrijf waarbij een ambtenaar
zijn bijzondere ambtsplicht heeft geschonden?

Betreft het een misdrijf genoemd in 
artikel 355 t/m 380 wetboek van strafrecht 
(ambtsmisdrijf w.o. steekpenningen)

Betreft het een misdrijf dat door de ambtenaar 
alleen kon worden begaan vanwege zijn functie of 
de middelen waarover hij als ambtenaar beschikte? 

Betreft het een misdrijf waardoor ten onrechte 
gebruik of inbreuk is gemaakt van een regeling, 
waarbij het zo is dat de betrokken functionaris is 
opgedragen die regeling uit te voeren of zorg te 
dragen voor de naleving ervan?

Is er sprake van een mogelijk strafbaar feit?  

Is dit feit:  
 Een misdrijf tegen de veiligheid van de staat?

 (tweede boek wetboek van strafrecht, artikelen
 92 – 110 (voor zover levensgevaar veroorzaakt))
 Een misdrijf tegen het leven gericht (moord en

 doodslag, artikelen 287-294, 296)
 Mensenroof (artikel 278) of
 Verkrachting (242)?  

 
Geen aangifteplicht

Aangifteplicht 
artikel 160 Sv 
(eenieder)

Aangifteplicht 
artikel 162 Sv 
(ambtenaren)  

 

 

 

 

 

 

 

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee
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II (Ambts)misdrijven

1 Ambtsmisdrijven:
Ambtsmisdrijven zijn als zodanig opgenomen in het wetboek van strafrecht.[23] Hieron-
der volgt een opsomming van de ambtsmisdrijven die in de context van het openbare 
bestuur waarschijnlijk het meest relevant zijn:

Artikel Omschrijving

359 Verduistering of waardepapier

360 Vervalsing boeken of registers

361 Wegmaken van bewijsstukken

362 Aannemen of vragen van steekpenningen - zonder strijd met plicht

363 Aannemen of vragen van steekpenningen - in strijd met plicht

365 Misbruik van gezag door uitoefening dwang

366 Knevelarij (afpersing)

367 Laten ontsnappen van gedetineerde

368 Niet melden wederrechtelijke vrijheidsberoving

370 Onrechtmatig binnentreden / in beslag nemen

371 Onrechtmatige inbeslagname / opvordering poststukken

376 Deelneming aan aannemingen of leveranties

379 Ambtenaar burgelijke stand die dubbel huwelijk sluit

2 Bijzondere ambtsplicht:
Hiervan is sprake als de ambtenaar zijn misdrijf - niet zijnde een ambtsmisdrijf als 
hiervoor bedoeld - beging onder zodanige omstandigheden en/of op zo’n wijze dat met 
het begaan van het misdrijf zijn ambtsplicht is geschonden. Denk aan de zedenrecher-
cheur die zich thuis met kinderporno bezighoudt.

[23]  Titel XXVIII (artikelen 355-380 wetboek van strafrecht) van het tweede boek van het wetboek van strafrecht, 
getiteld ‘ambtsmisdrijven’)
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3 Misdrijf begaan door middel van functie:
Hiervan is sprake als de ambtenaar zijn misdrijf - niet zijnde een ambtsmisdrijf als 
hiervoor bedoeld - alleen kon plegen dankzij zijn functie. Aan deze functie zijn mid-
delen en/of macht verbonden. Een ambtenaar in functie kan bovendien in een positie 
komen te verkeren waar hij anders niet zou zijn gekomen. Een politieambtenaar die 
uit hoofde van zijn functie huiszoeking verricht naar wapens, daarbij onverwacht 
geld vindt en dit in zijn zak stopt, pleegt een diefstal die hij niet kon plegen zonder 
zijn functie te gebruiken (in dit geval door het houden van een zoeking waardoor hij 
toegang kreeg tot het door hem gestolen goed oftewel het gebruik van de hem toege-
kende macht en de gelegenheid die hem is geboden). 

Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of de bekende feiten erop wijzen 
dat de ambtenaar het misdrijf kon begaan dankzij de macht, gelegenheid of middel 
waarover hij dankzij zijn functie kon beschikken.
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