Advies over melding vermoede misstand bij een onderdeel
van het ministerie van Defensie (2016)
De Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft advies uitgebracht over de melding van
vermoede misstanden bij een onderdeel van het ministerie van Defensie door een ambtenaar.
De melding gaat over een serie incidenten die zich hoofdzakelijk hebben voorgedaan in de
tijd dat melder werkzaamheden verrichtte voor de beveiliging van diplomatieke gebouwen en
personen in het buitenland. Daarnaast heeft de melder thema’s aangedragen over de
bedrijfsvoering in het algemeen van een onderdeel van het ministerie van Defensie. Het
ministerie heeft de melding eerst zelf onderzocht en concludeert dat geen sprake is van
misstanden. De melder kan zich daarin niet vinden en hij meldt zijn vermoede misstanden bij
de Onderzoeksraad.

Het onderzoek
De Onderzoeksraad heeft onderzoek gedaan naar twee aspecten. Als eerste is het interne
onderzoek van Defensie beoordeeld op zorgvuldigheid en uitputtendheid. Ook is gekeken of
Defensie gerechtvaardigd de conclusie heeft getrokken dat geen sprake is geweest van
misstanden. Ten tweede heeft de Onderszoeksraad onderzocht of de melder in
rechtspositionele zin nadeel heeft ondervonden van dat hij te goeder trouw vermoede
misstanden heeft gemeld.

Conclusies en advies
De Onderzoeksraad concludeert dat het interne onderzoek van Defensie onvoldoende
zorgvuldig en uitputtend is. De selectie van getuigen is te beperkt en het beginsel van hoor en
wederhoor is onvoldoende uit de verf is gekomen. Ook concludeert de Onderzoeksraad dat
voor zowel de certificering van personeel voor het gebruik van wapens als voor de ‘two-canrule’ sprake is geweest van een misstand. Ook concludeert de Onderzoeksraad dat de melder
feiten en omstandigheden heeft gemeld, waaruit weliswaar geen misstand blijkt, maar die wel
bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van het onderdeel van het ministerie van
Defensie. Tot slot concludeert de Onderzoeksraad dat melder nadelige (rechtspositionele)
gevolgen heeft ondervonden als direct gevolg van het te goeder trouw melden van
vermoedens van misstanden. Dat heeft onder andere geleid tot schade aan zijn positie en
reputatie.
De Onderzoeksraad adviseert de conclusies in het advies over te nemen en te onderschrijven
dat sprake is van een misstand voor wat betreft alcoholgebruik en certificering van personeel
voor het gebruik van wapens. Ook adviseert de Onderzoeksraad te onderschrijven dat de
meldingen hebben bijgedragen aan het verbeteren van de veiligheid. Tot slot adviseert de
Onderzoeksraad een herstel van het loopbaanperspectief van de melder en hem te
compenseren voor de geleden schade.
Het ministerie van Defensie heeft aangegeven de aanbevelingen van de Onderzoeksraad in
grote lijnen over te nemen.
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