
zoek!

HOMEHOME BINNENLAND BUITENLANDBUITENLAND OPMERKELIJKOPMERKELIJK ENTERTAINMENTENTERTAINMENT VIDEO INGEZONDENINGEZONDEN RTLZRTLZ QUIZQUIZ RTL RESEARCHRTL 
RESEARCH

De researchredactie wil graag alles weten over 
fraude, diefstal en corruptie bij de overheid. 
Beschik jij over serieuze en nieuwe informatie 
neem dan contact op met de researchredactie 
van RTL Nieuws. Je kunt mailen met 
Tjitske.Boomsma@rtl.nl 
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WEINIG AANGIFTEN TEGEN AMBTENAREN

Ambtenaren komen vaak te makkelijk weg na zware 
integriteitschendingen, zoals fraude, diefstal en corruptie. De 
overheid doet bijna geen aangifte tegen de eigen ambtenaren, dit 
blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws.  

RTL Nieuws onderzocht 934 integriteitschendingen bij 19 
overheidsinstellingen. Honderden daarvan zijn mogelijk strafbare 
feiten. Zoals de medewerker van het Openbaar Ministerie, die een 
ambtsmisdrijf pleegt als hij vorig jaar informatie lekt over een verdachte 
pedofiel. Of de ambtenaar van Verkeer en Waterstaat die een 
bevriende ondernemer opdrachten gunt en zich zo schuldig maakt aan 
corruptie. 

Strafbare feiten 
Corruptie en het lekken van informatie door ambtenaren zijn strafbare 
feiten. Maar de overheid stapt in beide gevallen niet naar de politie. 
Voor ambtenaren geldt wel een aangifteplicht als zij een vermoeden 
van een strafbaar feit van een collega hebben. 

Zorgelijk 
Uit het onderzoek blijkt dat het 411 keer gaat om zware schendingen 
en mogelijk strafbare feiten. De overheid deed van 36 
integriteitschendingen aangifte. Leo Huberts, hoogleraar 
Bestuurskunde en gespecialiseerd in integriteit van de overheid zegt 
hierover in het RTL Nieuws: "Als je kijkt naar de totale hoeveelheid 
integriteitschendingen, ook de zwaardere zoals corruptie en fraude, 
blijkt dat het aantal aangiften erg beperkt is. Dat is zorgelijk." 

Verkeerd signaal 
Volgens VVD-Tweede Kamerlid Birgitte van der Burg blijkt uit het 
geringe aantal aangiftes dat daders er te makkelijk vanaf komen: "De 
overheid geeft zo een verkeerd voorbeeld, zo denken anderen ook dat 
dit kan en dat geeft een verkeerd signaal." 

Scherpe instructie 
Ger Koopmans, Tweede Kamerlid voor het CDA, wil opheldering van 
minister Donner van Binnenlandse Zaken: "Ik denk dat er teveel 
plekken zijn binnen de overheid waarbij men laks omgaat met deze 
kwesties. Ik vraag minister Donner om met een scherpe instructie te 
komen." Klik hier voor de Kamervragen die Koopmans gaat stellen. 

Het onderzoek 
RTL Nieuws onderzocht integriteitschendingen zoals fraude, diefstal en 
corruptie bij overheidsinstellingen in 2009 en 2010. Klik hier voor alle 
feiten per instelling op een rij. 

Weigering 
RTL Nieuws heeft bij verschillende ministeries en overheidsdiensten 
gegevens opgevraagd over integriteit. Een aantal organisaties 
weigerden die te verstrekken. Klik hier om te zien welke organisaties 
dat zijn. 

Regeling werkt niet 
Eerder bleek uit onderzoek van de researchredactie dat de 
klokkenluiderregeling voor ambtenaren die vorig jaar in het leven is 
geroepen om misstanden te onderzoeken bijna niet wordt gebruikt. 
Over heel 2010 werden slechts drie meldingen van klokkenluiders door 
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