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Geachte
Op 14 februari 2017 ontving ik uw verzoek in het kader van de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob) met betrekking tot integriteitschendingen douane. Op
9 maart j!. heb ik uw verzoek verdaagd tot 14 april 2017.
Weftelijk kader
Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische
bestuursvoering, voor degene die am informatie verzoekt een recht op
openbaarmaking van de informatie bestaat. Volgens artikel 3 van de Wob ziet de
openbaarmaking op gegevens die zijn vastgelegd in documenten, voor zover deze
nog niet openbaar zijn. Zijn deze documenten er niet dan verplicht de Wob niet tot
het aanmaken van dergelijke documenten. Het bestuursorgaan kan evenwel besluiten
om op grond van de artikelen 10 en 11 van de Wob of een geheimhoudingsplicht
documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken.
Onderverdeling van uw verzoek
U geeft aan dat uw verzoek zich richt op:
1. Een overzicht van het aantal geconstateerde integriteitschendingen bi]
douanepersoneel in de periode 2011 tot heden.
2. Een overzicht van het geconstateerde type integriteitschendingen in de periode
2011 tot heden bij douanepersoneel.
3. Of er een registratie bij de Douane (en/of het ministerie) bestaat of
medewerkers chantabel of omkoopbaar zijn? Zo ja, om hoeveel personen gaat
dit in de periode 2011 tot heden?
4. In het geval van hoeveel douaniers tussen 2011 en heden is komen vast te
staan dat zij contacten hebben met de georganiseerde criminaliteit?
5. Over hoeveel douanepersoneelsleden zijn tussen 2011 en heden signalen, en/of
tips, en/of MMA meldingen en/of TCI meldingen bij uw ministerie
binnengekomen dat zij zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan een
strafbaar feit in de periode 2011 tot heden?
6. Hoeveel douanepersoneelsleden zijn onderwerp (geweest) van onderzoek
(intern, extern en/of strafrechtelijk onderzoek) wegens vermoedelijke
betrokkenheid bij drugssmokkel of het faciliteren daarvan tussen 2011 en
heden?
7. Hoeveel douanepersoneelsleden zijn er op non actief gezet wegens
vermoedelijke betrokkenheid bij drugssmokkel of het faciliteren daarvan tussen
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2011 en heden? Hoeveel douanepersoneelsleden zijn ontslagen wegens
betrokkenheid bij drugssmokkel of het faciliteren daarvan tussen 2011 en
heden?
8. Hoeveel douaniers zijn tussen 2011 en heden ontsiagen vanwege
integriteitsschending of een strafrechtelijke veroordeling?
9. Documenten/correspondentie in de ruimste zin van het woord waarin de
integriteitsprobIemen rond personeel van de Belastingdienst Douane
Rotterdam Haven aan de orde komen.
10. Documenten/correspondentie in de breedste zin van het woord tussen het
ministerie van Financiën en het Openbaar Ministerie en/of HARC team
en/of Rijksrecherche over onderzoeken (intern, extern en/of
strafrechteiijk) rond (douane-) personeelsieden van de Belastingdienst
Douane Rotterdam Haven.
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Beoordeling van uw verzoek
Vraag 1 en 2
Deze cijfers zijn voor Douane over de jaren 2013 tot en met 2016 beschikbaar:
Overzicht integriteitsschendingen Douane 2013-2016
Soort schending

Financieie schending
Lekken/misbruik informatie
Misbruik bevoegdheden
Misbruik geweldsbevoegdheid
Misbruik positie/beiangenverstrengeling
Misdraging in prive
Oneig.gebruik dienstmiddelen/overschrijden interne
regeis
Ongewenste omgangsvocmen
Totaal

2013 2014

2015 2016

13
2

12

8

3

1

2

6

2
6

1
5

0

1

0

3

2

58

0
6
44

45

35

31

15

18

15

1

7

5

8

4

114

89

91

65

Ter toeiichting merk ik op dat onder de misdragingen in privé mede is begrepen de
loonbesiagen, dat wil zeggen de besiagen die over privéschuiden van werknemers
onder de werkgever worden gelegd.
Voor oudere jaren is over deze cijfers, die over de jaren heen in verschiliende
vormen zijn bijgehouden, naar aanieiding van een eerder Wob-verzoek het een en
ander openbaar gemaakt. 1k verwijs u naar deze publicatie.
https://www.rijksoverheid ni/binaries/ri jksoverheid/documenten/wob
verzoeken/20 16/04/1 2/besluit-wob-verzoek-meldingen-van-mogelijke-integriteitsaantastingenministerie-fin/besluit-wob-verzoek-me!dingen-van-mogeiiike-intecjriteitsaantastingen-ministerie
fin.pdf
Daarmee zijn de beschikbare cijfers feitelijk openbaar geworden.
Vragen 3 tot en met 7
Deze gegevens zijn niet centraai geregistreerd, maar zijn in de desbetreffende
personeelsdossiers voorhanden. 1k zou een omvangrijk onderzoek moeten
instellen om de gevraagde dossiers met de bedoelde documenten te kunnen
vinden. Dit is een onevenredig grote inspanning, te meer omdat de dossiers niet
geautomatiseerd kunnen warden doorzocht. Er zou een handmatig onderzoek
nodig zijn, niet aiieen op het departement, maar ook op de douanekantoren. De
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Wob verplicht mij niet tot een dergelijk omvangrijk dossieronderzoek. Er zijn
eveneens geen andere rapportages waaruit cijfers over deze onderwerpen zijn
opgenomen. De Wob verplicht niet tot het inventariseren van deze informatie om
dergelijke documenten op te maken.
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Overigens is het zeer de vraag of de bewoordingen die worden gebruikt in de
vragen voorkomen in de personeelsdossiers.
Vraag 8
In deze periode zijn 30 personen ontslagen wegens integriteitsschendingen,
waaronder strafrechtelijke veroordelingen.
Vraag 9
Na een inventarisatie zijn 22 documenten aangetroffen die onder uw verzoek
vallen, genummerd a tot en met v.
nr Bijiage
openbaar
reden nee
a
1
Memo gewenste
grotendeels 10-2-c en ci
onvoorspelbaarheid werken
2
b
Plan van aanpak bescherming
ja
cruciale en risicovolle functies
c
3
Definitieve eindrapportage
deels
10-2-c en U
beschermlng cruciale en
kwetsbare functies
U
4
Vervolgrapportage risicovolle en
grotendeels 10-2-c en U
kritische functies
e
Vooftgang plan van aanpak
5
deel over
Integriteit inbeweging
haven
f
Proces totstandkoming brief voor
nee
11
de Tweede Kamer over integriteit
Douane
6
Plan van Aanpak ‘Integriteit in
g
ja
beweg i ng”
h
Voorkomen zichtbaarheid
nee
10-2-c en U
zendingen
i
7
Resultaten risicovolle en kritische
deels
10-2-c en d
functles 2015
j
Stand van zaken dossier
nee
11
Integriteit
k
8
Plan van aanpak Beschecming
deels
10-2-c en d
“cruciale en kwetsbare functies”
I
Impactanalyse aanpassingen
nee
10-2-c en U
selectieproces bij hi nnenbrengen
m
9
Screening
Ja
10
n
Integriteit bij de Douane;
grotendeels 10-2-c en d
blijvend in gesprek over
(kwetsbaarheid in) het werk
o
Douane Risico’s Binnenbrengen
nee
10-2-c, U
Maritiem
en 11
11
Overzichtsdocument Integriteit
ja
p_
12
q
Vervolgopdracht bestrijding
ja
verdovende middelen/ integritelt
13
r
Kwetsbaarheden door schulden
grotendeels
10-2-g
s
14
voortgangsrapportage integriteit
ja
-
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Voor alle documenten geldt dat de namen van de betrokken medewerkers in
verband met privacyredenen niet warden openbaar gemaakt. In de documenten is
met witte vlakjes zichtbaar gemaakt waar namen zijn verwijderd.
Documenten a, c, ci, I, k en n komen grotendeels voor openbaarmaking in
aanmerking. Delen waarin specifleke controlemaatregelen of nog niet afgedekte
risico’s worden genoemd, worden niet openbaar gemaakt in verband met de
belangen van opsporing van strafbare feiten en controlestrategie. Dit is gebaseerd
op de uitzonderingsgronden, die zijn genoemd in artlkel 10, tweede lid, onder c en
d, van de Wob. De passages waar de genoemde belangen zwaarder wegen dan
het belang van openbaarmaking, zijn niet openbaar gemaakt. In de bijlagen 1, 3,
4, 7, 8 en 10 is zichtbaar gemaakt waar deze gronden zi]n ingeroepen.
De document h, I en a bevatten inhoudelijk outer controlestrategische aspecten.
Ook hiervoor gelden de belangen van opsporing van strafbare feiten en
controlestrategie. Bij bet weglaten van deze passages blijft er geen substantiële
informatie over. Daarom zijn deze documenten in het geheel geweigerd. Voor
document a geldt bovendien dat een groat aantal passages adviezen en
voorstellen bevat die aan te merken zijn als persoonlijke beleidsopvattingen die op
grond van artikel 11 van de Wob worden geweigerd.
De documenten f en j zijn opgesteld voor intern beraad en bevatten uitsluitend
voorstellen en persoonhijke meningen die aan te merken zijn als persoonhijke
beleidsopvattingen. Deze documenten worden in zi]n geheel niet openbaar
gemaakt op grond van artikel 11 van de Wob.
Document r bevat een passage over een andere instelling met daaraan een
kwalificatie. Deze passage schaadt het belang van deze derde onevenredig. Om
die reden is deze passage op grond van artikel 10, tweede lid, onder g, van de
Wob niet openbaar gemaakt. Tn bijlage 13 is zichtbaar gemaakt waar deze grond
is ingeroepen.
De documenten b, e (voor zover betrekking op haven), g, m, p, q en s tot en met
v worden , behoudens de daarin voorkomende namen, in zijn geheel openbaar
gemaakt als bijlage 2, 5, 6, 9, 11, 12 en 14 tot en met 17.
Vraag 10
Dergelijke documenten kunnen slechts zijn gewisseld in een concrete casus.
Documenten over concrete casussen moeten eveneens ult de diverse niet
geautomatiseerd doorzoekbare personeelsdossiers warden gehaald. De Wob
verplicht mu niet tot een dergelijk omvangrijk dossieronderzoek.
00k in het geval de Wob mij wel zou verplichten om deze informatie te
verzamelen, dan merk 1k nog op dat de informatie die u zou willen ontvangen naar
zijn aard personeelsvertrouwelijk is. 1k ben van oordeel dat bet belang van de
persoonhijke Ievenssfeer van de medewerkers over wie het gaat in deze
documenten, prevaleert boven het belang van openbaarheid. Op grand van art.
10, lid 2, onder e, van de Wob maak 1k dergelijke documenten niet openbaar.
Anonimiseren van de documenten zou ook geen soelaas bieden, want uit de
andere informatie die in dergelijke documenten is opgenomen is zeker voor nauw
-
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betrokken personen te destilleren om welke medewerkers het gaat. De kans
dat
dit zou gebeuren zou gtoot zijn, omdat de Wob bepaalt dat de versttekte
documenten voor iedereen openbaar worden. Feitelijk gebeurt dit door het
plaatsen van die documenten op de internetsite van de rijksoverheid.
Samengevat: oak a! zou ik in staat zfjn de gevcaagde documenten te vinden
, dan
nag zou openbaarmaking achterwege blijven vanwege het belang van de privacy
van de betrokken medewerkers
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Er zijn geen andere, niet op een casus betrekking hebbende documenten
aangetroffen.
Besluit

Gezien het bovenstaande wijs ik uw verzoek gedeeltelijk toe.’
Hoagachtend,
de staatssecretaris van Financiën,
nanens deze,

mr/ J de Blieck
lid van het managementteam Belastingdienst

‘Deze brief Es een bestuit En de zEn van de Awb. Op grand van die wet
kunt u tegen dit beslult binnen zes weken na de dag
waarop dit beslult is bekendgemaakt een bezwaarschrlft inthenen.
Het bezwaarschrift maet warden gerlcht aan de
Steatasecretaris van Financlën, kamer <V 2.52, po5tbus 20201, 2500 EE
Den Haag. Het bezwearschrift moet worden
ondertekend en ten minste hat volgende bevatten:
a. naam en adres van de indlener;
b. de dagtekening;
C. een omschrijving van bet beslult waartegen hat bezwaar
zich richt;
d. een opgave van de redenen wearom u zich niet met het beslult
kunt verenigen
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