Luisteren naar antwoorden
 
die vragen opwekken

Voor een eerlijke overheid. De Rijksrecherche.

Een integere overheid is een

verantwoordelijkheid voor
de hele samenleving

Voor een goed functionerende samenleving is vertrouwen
in de overheid een essentiële voorwaarde. Het gaat om de
betrouwbaarheid en integriteit van de overheid en haar
functionarissen in alle geledingen. Dat is het werkveld van
de Rijksrecherche.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over de Rijksrecherche of wilt u contact met onze dienst? Kijk dan
op onze website: www.rijksrecherche.nl. Daar vindt u alle relevante informatie.
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Heeft u relevante informatie die kan helpen bij het opsporen van door (semi-)
overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven? Of twijfelt u, als persoon in
dienst van of werkzaam voor de overheid, of voor een door u vermoede
misstand of integriteitsschending een wettelijke aangifteplicht geldt? Op
onze website vindt u twee relevante buttons om u verder te helpen.
Meldpunt misstanden
Bij het opsporen van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven
is de Rijksrecherche ook afhankelijk van informatie van anderen. Heeft u relevante
informatie dan kunt u dit melden via info@rijksrecherche.nl. U kunt ook een
webformulier invullen via onze website.
Liever anoniem?
Dat kan telefonisch: 088 – 69 95 305. U krijgt dan eventueel een persoonlijke
afspraak met iemand van het TCI (Team Criminele Inlichtingen).
Deze folder is een uitgave van:

Adviespunt voor ambtsmisdrijven
Hier vindt u advies als u, als persoon in dienst van of werkzaam voor de overheid,
twijfelt of voor een door u vermoede misstand en/of integriteitschending een
aangifteverplichting geldt. Het adviespunt is bereikbaar op telefoonnummer
088 – 69 92 890. Ook kunt u via www.rijksrecherche.nl een webformulier invullen.
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