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Geachte heer Akerboom,

Op 9 mei 2017 heb ik u per brief geïnformeerd over het onderzoek van de
Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) naar het integriteitsbeleid binnen de Dienst
Bewaken en Beveiligen (DBB). In dit onderzoek is beoordeeld of het samenstel
van bij de DBB getroffen maatregelen om integriteitsschendingen’ te voorkomen
en/of te bestrijden leidt tot een robuust systeem voor het tijdig signaleren van
niet-integer gedrag en een effectieve aanpak daarvan. Dit onderzoek is inmiddels
afgerond.

Met deze brief stel ik u op de hoogte van de resultaten van het onderzoek. De
minister van Justitie en Veiligheid ontvangt een afschrift van deze brief.

Uitvoering onderzoek
Om het samenstel aan maatregelen te beoordelen heeft het onderzoek zich
gericht op drie aspecten. Dat zijn de aspecten ‘maatregelen’, ‘sturing’ en
‘uitvoering’. Om inzicht te krijgen of het samenstel aan maatregelen voldoende
robuust is hebben mijn inspecteurs relevante documenten bestudeerd en
interviews gehouden met diverse medewerkers binnen de landelijke eenheid, de
DBB en de Korpsstaf op zowel strategisch, tactisch als uitvoerend niveau.

Resultaten van het onderzoek door de Insoectie JenV
De Inspectie concludeert dat het samenstel van getroffen maatregelen om niet
integer gedrag te voorkomen en/of te bestrijden op orde is. Concreet betekent dit
dat de screening, de autorisatie, de regeling voor het aannemen van geschenken,
de aandacht voor integriteit in de opleiding, de sturing op integriteit en het afdoen
van integriteitsscheridingen zijn vastgelegd, bekend gemaakt en naar de regel
worden uitgevoerd.

Onder integriteitsschendingen wordt in dit onderzoek diverse vormen van niet-integer
gedrag verstaan. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan machtsmisbruik, frauduleus
handelen, oneigenlijk gebruik van informatiesystemen, overtreding van (interne) regels en
voorschriften, onjuist declaratiegedrag en onaanvaardbare nevenactiviteiten.

Pagina 1 van 2



Inspecbe JenVJenV

Tegelijkertijd heeft mijn Inspectie op basis van dit onderzoek vastgesteld dat een
aantal zaken die het integriteitsbeleid raken binnen de D5B nog volop in
ontwikkeling zijn. Dit betreft met name het werken aan een transparante cultuur
en open omgangsvormen. Binnen de DBB wordt op deze terreinen veel
geïnvesteerd en is ook zichtbare vooruitgang geboekt. Mijn Inspectie beseft dat
deze (verander)trajecten een lange adem vergen. Het gegeven dat
bovengenoemde trajecten (nog) niet zijn afgerond wil niet zeggen dat het
integriteitsbeleid binnen de DBB niet op orde is, maar wel dat nog de nodige
stappen te zetten zijn.

Omdat nog niet alle aspecten die betrekking hebben op de integriteit binnen de
DBB in volle omvang zijn te toetsen en te beschrijven ziet mijn Inspectie op dit
moment af van een volledige rapportage hierover. Wel zal de Inspectie JenV op
een nader te bepalen tijdstip (na het afronden van genoemde verandertrajecten)
nogmaals een onderzoek naar dit onderwerp uitvoeren. Ik zal u daarover separaat
informeren.

Ten slotte wil ik u en uw medewerkers bedanken voor de prettige en
constructieve medewerking tijdens dit onderzoek.

Justitie en Veiligheid
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