FORMULIER – VRAAG OM VOORAFGAAND ADVIES
over een melding van een veronderstelde integriteitsschending bij een federale
administratieve overheid

Uw naam en voornaam:
Persoonlijk adres:
Persoonlijk email-adres:
Persoonlijk telefoonnummer:
(we gebruiken geen (mail)adressen of telefoonnummers die aan je dienst gerelateerd zijn)

De federale overheidsdienst waar u tewerkgesteld bent:

U bent daar tewerkgesteld als :
(aanduiden wat van toepassing is)





statutair personeelslid
stagiair
personeelslid met een arbeidsovereenkomst

De federale overheidsdienst waarbinnen de veronderstelde integriteitsschending zich
voordeed, voordoet of zal voordoen:

De periode waarbinnen de integriteitsschending zich voordeed, voordoet of zal voordoen:
Van …. / …. / …….. tot …. / …. / ……..

Centrum Integriteit – de federale Ombudsman | Leuvenseweg 48 bus 6 | 1000 Brussel
integriteit@federaalombudsman.be | www.federaalombudsman.be/nl/integriteit

U vraagt een voorafgaand advies aan :
(aanduiden wat van toepassing is)



de vertrouwenspersoon integriteit



het Centrum Integriteit (CINT) bij de federale Ombudsman

Indien u een voorafgaand advies vraagt aan het CINT, hebt u dan al eerder omtrent dezelfde
veronderstelde integriteitsschending een voorafgaand advies gevraagd aan de
vertrouwenspersoon integriteit?
(aanduiden wat van toepassing is)



Nee



Ja :
- Naam en voornaam van de vertrouwenspersoon integriteit:
- Datum van de contactname:
- Reden van deze tweede contactname met betrekking tot dezelfde veronderstelde
integriteitsschending:
(aanduiden wat van toepassing is)





Ik ontving op …/…/…… een ongunstig advies van de vertrouwenspersoon
integriteit en vraag om een herziening.
De vertrouwenspersoon integriteit kon onvoldoende vertrouwelijkheid of
onafhankelijkheid bieden.
Andere (aanduiden) :

Als bijlage voeg ik een gedetailleerde omschrijving van de veronderstelde
integriteitsschending toe, aangevuld met alle elementen en documenten die de echtheid
ervan kunnen aantonen.

Datum en handtekening:

Informatie over het formulier van vraag om voorafgaand advies

Met het formulier kunt u een vraag om voorafgaand advies voorleggen aan de
vertrouwenspersoon integriteit van de federale overheidsdienst waar u werkt of aan het
Centrum Integriteit (CINT) bij de federale Ombudsman.
Met het invullen en versturen van dit formulier start u effectief de procedure zoals bepaald in
de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde
integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.
Wilt u eerst bijkomende informatie over het meldsysteem, maak dan nog geen gebruik van
het formulier maar stuur een gewone e-mail ofwel:
-

aan de vertrouwenspersoon integriteit van de federale overheidsdienst waar u werkt
aan het CINT - integriteit@federaalombudsman.be
aan het Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie (BAED) - IntegriteitIntegrite@budget.fed.be

Om de gemelde feiten te kunnen begrijpen, vragen we u om een gedetailleerde omschrijving
van de veronderstelde integriteitschending toe te voegen en volgende informatie te
bezorgen :
-

Kunt u de feiten toelichten ?
Wanneer hebben ze zich voorgedaan ?
Bij welke dienst ?
Volgens u, wie is betrokken bij de veronderstelde integriteitsschending ?
Waarom beschouwt u deze feiten als een integriteitsschending ? Waarom vindt u dat
deze praktijken niet kunnen?
Indien het gaat over een andere federale overheidsdienst dan deze waarvoor u werkt,
hoe bent u dan op de hoogte van deze feiten ?
Hebt u al iemand binnen uw federale overheidsdienst of binnen de federale overheid
daarover gesproken ? Wat was het resultaat?

We vragen u ook om alle documenten die bewijskracht geven van de echtheid van de
gemelde veronderstelde integriteitsschending toe te voegen.

Het ingevulde en ondertekende formulier van vraag om voorafgaand advies moet per post of
per e-mail (scan) verstuurd worden naar ofwel:
-

de vertrouwenspersoon integriteit van uw federale overheidsdienst

-

het CINT :

Centrum Integriteit bij de federale Ombudsman
Adres : Leuvenseweg 48 bus 6 – 1000 Brussel
Email : integriteit@federaalombudsman.be

