
Bijlage 2 bij het Uitvoeringslandsbesluit Integriteitskamer 

 

Overzicht vertrouwensfuncties Integriteitskamer 

 

Functienaam:  Leden en plaatsvervangende leden van de Integriteitskamer                      

Aanwijzingsgronden1: V/K/I                                                                                             

Categorie: A                                                                                                                           

Reden categoriale onderverdeling: Is mede verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de 

Integriteitskamer. Komt hierdoor structureel in aanraking met zeer vertrouwelijke staatsgeheimen. 

Een integere uitoefening van de functie is van belang. 

Functienaam: Leden en plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht         

Aanwijzingsgrond: V/K/I                                                                                             

Categorie: A                                                                                                                       

Reden categoriale onderverdeling: Is belast met het toezicht op de doelmatigheid en 

rechtmatigheid van de taken van de Integriteitskamer. Hierdoor bestaat de mogelijkheid tot 

structurele kennisname van zeer vertrouwelijke staatsgeheimen. Een integere uitoefening van de 

functie is van belang. 

Functienaam: Secretaris                                                                                

Aanwijzingsgronden: V/K/I                                                                                            

Categorie: A                                                                                                                        

Reden categoriale onderverdeling: Is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de 

Integriteitskamer. Komt hierdoor structureel in aanraking met zeer vertrouwelijke staatsgeheimen. Is 

een solistische functie. Informeert de Leden en bestuurders zonder verdere ambtelijke toetsing 

waardoor de democratische besluitvorming beïnvloed kan worden.  

Functienaam: Management Assistant                                                                      

Aanwijzingsgronden: K/I                                                                                                       

Categorie: B                                                                                                                                  

Reden categoriale onderverdeling: Is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van 

de Secretaris. Hierdoor bestaat de mogelijkheid tot structurele kennisname van vertrouwelijke 

staatsgeheimen. Informeert de Secretaris zonder verdere ambtelijke toetsing waardoor de 

democratische besluitvorming beïnvloed kan worden. 

Functienaam: Communicatiemedewerker                                                                 

Aanwijzingsgronden: I                                                                                                 

                                                           
1 V= Vitale functie; K= Kennisname Staatsgeheimen; I= Integriteitsaantasting 



Categorie: B                                                                                                                                     

Reden categoriale onderverdeling: Is belast met het communiceren van het integriteitsbeleid van 

de Integriteitskamer. Een integere uitoefening van de functie is van belang. 

Functienaam: Juridisch Bestuursadviseur                                                          

Aanwijzingsgronden: K/I                                                                                                      

Categorie: A                                                                                                                        

Reden categoriale onderverdeling: Is verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning van de 

Integriteitskamer. Hierdoor bestaat de mogelijkheid tot structurele kennisname van zeer 

vertrouwelijke staatsgeheimen. Informeert de Secretaris zonder verdere ambtelijke toetsing waardoor 

de democratische besluitvorming beïnvloed kan worden.  

Functienaam: Juridisch Beleidsmedewerker                                                            

Aanwijzingsgronden: K/I                                                                                                       

Categorie: B                                                                                                                        

Reden categoriale onderverdeling: Is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van 

projecten op het gebied van integriteitsbevordering door de Integriteitskamer. Hierdoor bestaat de 

mogelijkheid tot structurele kennisname van zeer vertrouwelijke staatsgeheimen. 

Functienaam: Sr. Integriteitsonderzoeker                                                               

Aanwijzingsgronden: K/I                                                                                              

Categorie: A                                                                                                                                  

Reden categoriale onderverdeling: Is verantwoordelijk voor het algemene toezicht op en de 

coördinatie van de verschillende onderzoeken van de Integriteitskamer. Hierdoor bestaat de 

mogelijkheid tot structurele kennisname van zeer vertrouwelijke staatsgeheimen. Informeert de 

Secretaris zonder verdere ambtelijke toetsing waardoor de democratische besluitvorming beïnvloed 

kan worden. 

Functienaam: Jr. Integriteitsonderzoeker                                                                  

Aanwijzingsgronden: K/I                                                                                              

Categorie: A                                                                                                                                     

Reden categoriale onderverdeling: Is belast met het uitvoeren van de verschillende onderzoeken 

van de Integriteitskamer. Hierdoor bestaat de mogelijkheid tot structurele kennisname van zeer 

vertrouwelijke staatsgeheimen. Informeert de Secretaris in beperkte mate zonder verdere ambtelijke 

toetsing waardoor de democratische besluitvorming beïnvloed kan worden. 

Functienaam: Onderzoeksassistent                                                                         

Aanwijzingsgronden: K/I                                                                                                        

Categorie: B                                                                                                                                    

Reden categoriale onderverdeling: Neemt mogelijk structureel kennis van zeer vertrouwelijke 

staatgeheimen en is op de hoogte van de onderzoeken van de Integriteitskamer. 



Functienaam: Medewerker Bedrijfsvoering                                                               

Aanwijzingsgronden: I/K                                                                                                          

Categorie: B                                                                                                                                           

Reden categoriale onderverdeling: Is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de 

Integriteitskamer. Een integer uitoefening van de functie is van belang. 

Functienaam: IT-medewerker                                                                                

Aanwijzingsgronden: I/V/K                                                                                                        

Categorie: A                                                                                                                        

Reden categoriale onderverdeling: Is eindverantwoordelijk voor de gehele digitale 

informatievoorziening. Is een solistische functie. Een integere uitoefening van de functie is van belang. 

Functienaam: Deskundige, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, eerste volzin, Landsverordening 

Integriteitskamer                                                                                          

Aanwijzingsgronden: I/K                                                                                                  

Categorie: A                                                                                                                             

Reden categoriale onderverdeling: Is belast met het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve 

van onderzoeken door de Integriteitskamer. Hierdoor bestaat de mogelijkheid tot structurele 

kennisname van zeer vertrouwelijke staatsgeheimen. Informeert de Secretaris in beperkte mate 

zonder verdere ambtelijke toetsing waardoor de democratische besluitvorming beïnvloed kan worden. 

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                             


