
Advies over melding vermoede misstand bij 

uitvoeringsorganisatie van een ministerie 

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft advies uitgebracht over de melding van een 

vermoede misstand bij de uitvoeringsorganisatie van een ministerie. De melding is van een 

extern ingehuurde arbeidskracht die denkt te signaleren dat, in strijd met gemaakte afspraken 

in het kader van aanbesteding, een leverancier geen gecertificeerde directiechauffeurs aflevert 

terwijl hij wel het hogere uurtarief in rekening brengt. Tevens gaat de vermoede misstand 

over het feit dat de uitvoeringsorganisatie op de hoogte zou zijn dat de leverancier niet-

gecertificeerde directiechauffeurs aanlevert en dat de uitvoeringsorganisatie deze situatie 

doelbewust heeft laten voortduren. Daardoor is mogelijk geldelijk gewin ontstaan bij een 

ambtenaar van de uitvoeringsorganisatie en voor medewerkers van de leverancier.  

Het onderzoek 

Na ontvangst van de melding heeft de Onderzoeksraad de uitvoeringsorganisatie gevraagd om 

zelf een intern onderzoek uit te voeren. Het interne onderzoek is door de Onderzoeksraad 

gemonitord en na afronding beoordeeld.  

Conclusies en advies  

Uit het interne onderzoek van de uitvoeringsorganisatie blijkt dat de door de leverancier 

geleverde directiechauffeurs niet allen hebben voldaan aan de gestelde voorwaarde, namelijk 

dat zij gecertificeerd zijn. Uit het interne onderzoek blijkt niet dat ambtenaren van de 

uitvoeringsorganisatie geldelijk gewin hebben gehad bij deze situatie, dan wel dat ambtenaren 

hebben bewerkstelligd dat de raamovereenkomst in strijd met de Aanbestedingswet 2012 is 

verlengd, bijvoorbeeld door het proces van aanbesteden te traineren.  

De Onderzoeksraad doet aan de uitvoeringsorganisatie de aanbeveling om in de toekomst 

actiever en serieuzer te reageren op interne signalen, die zien op meldingen van een vermoede 

misstand. Ook acht de Onderzoeksraad het zinvol indien de uitvoeringsorganisatie het interne 

meldsysteem kritisch tegen het licht houdt om te waarborgen, dat meldingen van vermoede 

misstanden in een vroegtijdig stadium worden opgepakt en indien geïndiceerd worden 

onderzocht. Dit is in het belang van zowel de organisatie als de melder.  

De uitvoeringsorganisatie heeft aangegeven het advies van de Onderzoeksraad in grote lijnen 

over te nemen. 

 Lees het geanonimiseerde advies van de Onderzoeksraad 

 Lees de eerste geanonimiseerde reactie van de uitvoeringsorganisatie 

 Lees de tweede geanonimiseerde reactie van de uitvoeringsorganisatie 
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