
INTEGRITEIT 
Jaarverslag 2020

Op grond van artikel 4 lid 4 van de Ambtenarenwet 

2017 geldt vanaf 1 januari 2020 dat er jaarlijks 

verantwoording moet worden afgelegd over het 

gevoerde integriteitsbeleid ter bevordering van 

goed ambtelijk handelen en deze te publiceren.

De provincie Fryslân heeft twee vertrouwenspersonen, een man en 
een vrouw. Er is in het jaar 2020 11 keer met hen contact opgenomen 
vanwege ongewenst gedrag. 

Gesprekken met vertrouwenspersoon

11x

73
Ambtseed
73 nieuwe werknemers hebben een workshop inte-
griteit ter voorbereiding op de ambtseed gevolgd. 
Zodra de coronamaatregelen dit toelaten zullen zij 
de eed of belofte afleggen in de Statenzaal.

Melding vermoeden integriteitsschending

Twee van deze meldingen zijn/worden afgehandeld 
door de klachtencommissie.
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	n  Misbruik 
bedrijfsmiddelen
	n  Diefstal/verduistering/
fraude
	n  Misdragingen buiten 
diensttijd

Mondelinge waarschuwing

	n Schending regelgeving
	n Discriminatie
	n  Misbruik van (toegang 
tot) informatie

Schriftelijke waarschuwing

	n  Onheus 
bejegenen burger

	n  Niet respecteren 
coronamaatregelen/
coronahoesten

8x

6

Type integriteitsschendingen:

Vastgestelde 

integriteitsschendingen

Consequenties:

Bekijk hier de info-
graphic in tekst.

Jaarverslag integriteit 2020
Op grond van artikel 4 lid 4 van de Ambtenarenwet 2017 geldt vanaf 

1 januari 2020 dat er jaarlijks verantwoording moet worden afgelegd 

over het gevoerde integriteitsbeleid ter bevordering van goed ambtelijk 

handelen en deze te publiceren.

Ambtseed
73 nieuwe werknemers hebben een workshop integriteit ter voorbereiding 
op de ambtseed gevolgd. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten zullen 
zij de eed of belofte afleggen in de Statenzaal.

Gesprekken met vertrouwenspersoon
De provincie Fryslân heeft twee vertrouwenspersonen, een man en een 
vrouw. Er is in het jaar 2020 11 keer met hen contact opgenomen vanwege 
ongewenst gedrag. 

Melding vermoeden integriteitsschending
Er zijn 8 meldingen gedaan. 
Waarvan intern: 3
Waarvan extern: 5

Type integriteitsschendingen:

	n Misbruik bedrijfsmiddelen: 0

	n Misdragingen buiten diensttijd: 0

	n Schending regelgeving: 1

	n Discriminatie: 1

	n  Misbruik van (toegang tot) informatie: 1

	n Diefstal/verduistering/fraude: 0

	n Onheus bejegenen burger: 2

	n  Niet respecteren corona- 

maatregelen/coronahoesten: 3

Twee van deze meldingen zijn/worden afgehandeld 
door de klachtencommissie. 

Aantal vastgestelde integriteitsschendingen: 6
Welke consequenties:

	n Mondelinge waarschuwing: 1

	n Schriftelijke waarschuwing: 5
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