
Advies over melding vermoede misstand bij een onderdeel 

van het ministerie van Defensie (2013) 

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid (verder: de Onderzoeksraad) heeft op verzoek van 

het ministerie van Defensie (verder: Defensie) advies uitgebracht over een op 24 oktober 2011 

door de Secretaris Generaal van het ministerie ontvangen melding ex artikel 126g AMAR 

(melding vermoede misstanden). Melder is in dienst bij Defensie. De melding heeft 

betrekking op door melder vermoede vliegveiligheidsincidenten en integriteitsschendingen. 

Melder heeft van hiervan intern melding gemaakt. Hij vermoedt dat de arbeidsverhoudingen 

door de meldingen verstoord zijn geraakt en hij daardoor nadelige rechtspositionele gevolgen 

heeft ondervonden.  

Het onderzoek 

Op verzoek van de Onderzoeksraad heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) 

onderzoek verricht naar de meldingen die betrekking hebben op vliegveiligheid. De 

Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op 3 juli 2014 zijn onderzoeksrapport uitgebracht.  

De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe binnen Defensie met de meldingen is omgegaan en 

tevens hoe daarbij is omgegaan met de melder. Daarbij zijn meerdere personen gehoord die 

(in)direct betrokken zijn geweest bij waar het bij deze melding om gaat.  

Conclusies en advies 

De Onderzoeksraad concludeert, mede op basis van het rapport van de OVV, dat het belang 

van duidelijke vliegveiligheidsregels en protocollen alsmede de naleving daarvan, 

onvoldoende leefde bij (een deel van) de organisatie. Hierdoor was de vliegveiligheid 

onvoldoende geborgd. De Onderzoeksraad adviseert tot het vaststellen van een gedeelde 

veiligheidsnorm en toe te zien op de naleving daarvan.  

De Onderzoeksraad concludeert dat er onvoldoende waarborgen bestaan voor het garanderen 

van een open meldcultuur. De Onderzoeksraad adviseert om hiervoor de nodige waarborgen 

te bieden.  

 

De Onderzoeksraad concludeert dat onvoldoende zorgvuldig is omgegaan met meldingen. Dit 

onder meer doordat de onafhankelijkheid van de onderzoekende instanties onvoldoende is 

gewaarborgd. De Onderzoeksraad adviseert om een onafhankelijke behandeling van 

meldingen beter te waarborgen.  

De Onderzoeksraad stelt vast dat er een verband is te leggen tussen de meldingen en het 

verstoord raken van de arbeidsrelatie met melder. Daarbij is sprake geweest van een 

onzorgvuldig handelen van de werkgever waardoor melder in zijn belangen is geschaad. De 

Onderzoeksraad is van oordeel dat werkgever gehouden is tot het bieden van een herstel van 

een loopbaanperspectief aan melder. Daarnaast dient Defensie zich verplicht te voelen tot het 

compenseren van door melder geleden en nog te lijden materiële schade.  

Het ministerie van Defensie heeft aangegeven de aanbevelingen van de Onderzoeksraad in 

grote lijnen over te nemen. 



 Lees het geanonimiseerde advies van de Onderzoeksraad. 

 Lees de bijlage bij het advies. 

 Lees de geanonimiseerde reactie van Defensie. 

https://www.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl/downloads/adviezen/Advies_Onderzoeksraad_melding_Defensie.pdf
https://www.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl/downloads/adviezen/Bijlage_bij_het_advies.pdf
https://www.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl/downloads/adviezen/Standpunt_Defensie.pdf

