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De tien stappen van het meldingsproces  

meldpuntintegriteitjenv.nl

Doe je melding telefonisch of via de website bij het meldpunt van de Integriteitscommissie JenV. 
Je ontvangt een bevestiging en het meldpunt neemt contact met je op als er extra informatie nodig is.

De commissie bespreekt je melding in een commissievergadering. 
Je kunt een uitnodiging krijgen voor een gesprek met de commissie.

Jij controleer het verslag van dit gesprek, hierna is het verslag geautoriseerd. 

Alleen met jouw instemming onderneemt de commissie verdere actie 
en informeert ze je werkgever dat je een melding hebt gedaan.

Na het onderzoek stelt de commissie een concept-adviesrapport op, 
dat is deel 1. Hierin staan alle feiten en omstandigheden. Alle betrokkenen 
krijgen tien werkdagen de tijd om dit te controleren.

Het (hoogste) bevoegd gezag van het organisatieonderdeel waarop je melding 
betrekking heeft, ontvangt het complete rapport. Jij en degene op wie jouw melding 
betrekking heeft, krijgen hiervan een kopie. Het bevoegd gezag neemt binnen zes 
weken een standpunt in en informeert jou en de commissie over de opvolging van 
het adviesrapport. 

De commissie formuleert daarna een volledig onafhankelijk oordeel over jouw 
melding. Dat is deel 2 van het rapport. Niemand krijgt hierin vooraf inzage.

Het dossier wordt gesloten en overgedragen aan het ministerie van JenV. 
Je melding is afgesloten. Het rapport van het onderzoek wordt geanonimiseerd 
gepubliceerd op www.meldpuntintegriteitjenv.nl.

Gaat de commissie zelf onderzoek doen? Dan informeert ze jou en je werkgever hierover. 
Je werkgever krijgt een brief waarin staat waar de commissie onderzoek naar doet en 
een lijst van mensen die worden uitgenodigd voor een gesprek. Vaak wil de commissie je 
personeelsdossier en eventueel andere schriftelijke bronnen inzien.

De commissie beslist binnen 10 werkdagen over het vervolg. Er zijn drie mogelijkheden: 
1. De commissie verwijst je naar een andere organisatie.
2. De commissie adviseert je eigen organisatie om aan de slag te gaan met je melding. 
3. De commissie besluit om zelf onderzoek te doen. 

https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl

