
 
 

 

 

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers 

Inleiding 
Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) is in het leven geroepen door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 1 januari 2015 is het Steunpunt operationeel. Het SIPA functioneert 
onafhankelijk en is gepositioneerd binnen het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). 

Voor wie? 
Het Steunpunt adviseert in eerste instantie commissarissen 
van de Koning, burgemeesters en voorzitters van 
waterschappen. Bij een signaal van een mogelijke 
integriteitsschending door een politieke ambtsdrager, 
zijn zij meestal de opdrachtgever tot integriteitsonderzoek. 
Soms overweegt de volksvertegenwoordiging om zelf 
opdracht te geven tot een onderzoek. Zij kan het SIPA 
dan ook inschakelen voor advies. 

Wat doet het Steunpunt? 
Het SIPA adviseert over de aanpak van mogelijke 
integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers. 
Dit advies richt zich vooral op de manier waarop een goed 
integriteitsonderzoek moet verlopen. 

Het Steunpunt inschakelen kan vanaf het eerste signaal van 
een mogelijke integriteitsschending. Dit stelt bestuurders in 
staat om van begin af aan weloverwogen beslissingen te 
nemen. Het Steunpunt doet zelf geen onderzoek.  
Bestuurders blijven zelf verantwoordelijk voor de gekozen 
aanpak en uitvoering. 

Aanvullende taken van het Steunpunt zijn: 
• algemene voorlichting geven over de aanpak van

integriteitsschendingen
• contacten met het onderzoeksveld onderhouden
• geanonimiseerd de relevante casuïstiek registreren
• nieuwe ontwikkelingen, trends en patronen signaleren

Hoe werkt het? 
U kunt contact opnemen met het Steunpunt 
voor een telefonisch gesprek met een adviseur. 
Dit gesprek vindt plaats op dezelfde dag of 
tijdens de volgende werkdag. 

Intake 
Tijdens dit gesprek krijgt u op hoofdlijnen 
informatie over de aanpak van een mogelijke 
integriteitsschending, en eventueel een 
persoonsgericht integriteitsonderzoek.  
Ook wordt samen met u vastgesteld of het 
noodzakelijk is om uw specifieke casus in detail 
te bespreken. 

Vervolggesprek 
Voor een gedetailleerd gesprek over de casus 
volgt een tweede afspraak. Zo mogelijk 
bezoekt de adviseur u voor dit persoonlijke 
vervolggesprek. 
Tijdens dit tweede gesprek kunt u in detail 
ingaan op de te nemen vervolgstappen. 

Vertrouwelijke informatie 
Voor het delen van vertrouwelijk informatie zijn beveiligde faciliteiten aanwezig. Deelt u a.u.b. geen 
vertrouwelijke informatie (per post of per e-mail) voordat u hierover telefonisch contact heeft gehad. 

Zie voor meer informatie www.steunpuntintegriteit.nl 

Hans Groot 

h.groot@caop.nl

Laurens Raijmakers 

l.raijmakers@caop.nl
Tel: 070-376 59 50 Tel: 06-20 825 779 
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