Open staan voor het verhaal

van een burgemeester

Voor een eerlijke overheid. De Rijksrecherche.

De tijd nemen

voor een integere overheid.

In de dagelijkse praktijk wordt de Rijksrecherche vooral geassocieerd
met twee kerntaken. Dat betreft onderzoek rond geweldtoepassing bij
de uitvoering van politietaken; én onderzoek rond (ambts)misdrijven
in het domein Openbaar Bestuur. De Rijksrecherche kan echter ook
in een eerder stadium een rol vervullen, namelijk als sparringpartner
bij het duiden van een kwestie die mogelijk de integriteit van de
overheid aantast en als adviseur ten aanzien van het vervolgtraject.
Over deze minder bekende rol ten dienste van bestuurders en
overheidsfunctionarissen leest u meer in deze folder.
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Meer informatie?
Wilt u meer weten over deze rol van onze dienst? Is er een concrete kwestie
waarover u in een persoonlijk gesprek van gedachten zou willen wisselen? Neem dan
contact met ons op. Bel voor een afspraak met 088 699 2800. Of kijk op onze website:
www.rijksrecherche.nl.

(Harm Trip) directeur, Rijksrecherche

‘Wij zijn geen boeman die
de regie komt overnemen’
Bij de Rijksrecherche raak je nooit uitgeleerd. Die quote
onderstreept de directeur van harte. ‘Je kunt van elke nieuwe
situatie leren. De wereld staat niet stil. De overheid is in
beweging. En ons werk beweegt mee.’ Over het beeld van de
Rijksrecherche’ als grote boeman die de regie overneemt:
‘Dat valt reuze mee, bovendien heeft de Rijksrecherche meer
te bieden. Natuurlijk, als zaken evident niet deugen, dan doen
wij ons werk, weliswaar met respect, maar zonder aanziens
des persoons. We doen onderzoek onder gezag van het OM,
stellen dossiers op. Hard als het moet, maar zacht als het kan.’
Dat laatste geldt dus voor die minder bekende klankbordrol.
‘Situaties waarin je als bestuurder het gevoel hebt dat er iets
moet gebeuren. Wij sparren dan graag over het aanvliegen
van de kwestie. Alles voor een integere overheid!’

Voor een eerlijke overheid. De Rijksrecherche.

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 contactpunt is bereikbaar op telefoonnummer
088 – 69 92 890. Ook kunt u via www.rijksrecherche.nl een webformulier invullen.
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