
Beste Kamerbewoners,  
Op 11 juni 2018 ben ik door de Tweede Kamer benoemd tot Griffier van de 
Tweede Kamer. Via dit bericht laat ik u weten dat ik heb besloten vandaag 
mijn taken neer te leggen. Ik heb mij de afgelopen jaren onder vaak zeer 
moeilijke (arbeids)omstandigheden met volle inzet en toewijding, dag en soms 
nacht, ingezet voor het instituut Tweede Kamer. In die jaren is mij meermaals 
gebleken dat er spanning zit in de politiek-ambtelijke verhoudingen, posities en 
omgangsvormen. 
Na het ontvangen van twee anonieme brieven hebben het Presidium en ik als 
werkgever, op 28 september 2022 het moeilijke, maar onvermijdelijke besluit 
genomen een onafhankelijk, extern feitenonderzoek in te laten stellen naar 
aanleiding van meldingen van een sociaal onveilige werkomgeving. Zoals 
bekend, heeft het Managementteam (MT) van de Tweede Kamer deze 
signalen helaas moeten bevestigen op grond van eigen ervaring en 
waarneming. Ik wijs in dit verband ook op de interventies die de ambtelijke 
leiding, reeds in 2019, heeft gepleegd. Het instellen van een feitenonderzoek 
vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen die ik als werkgever van de 
ambtenaren van de Tweede Kamer heb.   
Sinds dit besluit is het zeer onrustig in de Tweede Kamer, hetgeen ik 
vanzelfsprekend betreur. Tegelijk ontslaat onrust een werkgever niet van de 
juridische en morele verplichting signalen te laten onderzoeken. De onrust is 
naar mijn observatie voor een groot deel politiek ingegeven en gestuurd, 
waarbij ook een deel van de media en een aantal wetenschappers lijken te zijn 
betrokken. Hiermee heb ik, als werkgever, grote moeite. Een dergelijk 
onderzoek dient plaats te vinden in rust en veiligheid voor alle betrokkenen en 
mag geen onderdeel zijn van een politiek schaakspel. Het heeft mij bijzonder 
geraakt dat in deze situatie er niet of nauwelijks oog en aandacht is voor, of 
compassie met, de ambtenaren die recent en ook in het verleden aandacht 
hebben gevraagd voor sociaal onveilig gedrag. 
De afgelopen weken is de politieke aandacht en de media-aandacht in 
toenemende mate gericht op ambtenaren, onder meer in artikelen waarin 
feitelijke onjuistheden staan en waarin de integriteit van deze ambtenaren, 
inclusief die van mijzelf, ter discussie wordt gesteld. Zoals bekend kunnen 
ambtenaren zich daartegen in de media niet verdedigen. Het is daarom naar 
mijn mening onaanvaardbaar dat ambtenaren op deze wijze in een publiek en 
politiek debat worden getrokken. Ik betreur het dat de politieke leiding hier, 
ondanks mijn indringende verzoeken, te weinig actie op lijkt te hebben 
genomen. 
Ambtenaren verdienen altijd politieke steun en bescherming. Ik dien de 
publieke zaak nu ruim 35 jaar en heb de vergadering van de Commissie van 
de Werkwijze van 1 november 2022 ervaren als de meest ontluisterende 
bijeenkomst in mijn loopbaan, in alle opzichten. Het raakt mij ten diepste dat 
mijn wettelijk ingegeven werkgeversverplichting zo politiek is gemaakt en 
daarmee onderdeel is geworden van een publiek debat. Ik sluit mij dan ook 
aan bij de opmerkingen die de Ondernemingsraad van de Tweede Kamer 
hierover heeft gemaakt. 



Als werkgever moet ik een sociaal veilige werkomgeving kunnen bieden, ook, 
of misschien zelfs juist, in een complexe werkomgeving als de Tweede Kamer. 
Mijn conclusie is dat dit niet (meer) mogelijk is. Het lijkt zelfs niet meer sociaal 
veilig om mee te doen aan een feitenonderzoek naar aanleiding van 
meldingen over sociale veiligheid. Ik kan en wil hier niet langer 
verantwoordelijkheid voor dragen. Mijn eigen integriteit is hierbij leidend en ik 
ben niet bereid hierin mijn morele grenzen op te rekken. 
Daarom heb ik besloten, met pijn in het hart, vandaag mijn taken neer te 
leggen. Het merendeel van de leden van het MT heeft mij geïnformeerd om 
dezelfde redenen als hierboven genoemd ook vandaag hun taken neer te 
leggen. Het betreft Jaap van Rhijn (directeur Huisvesting), Jorine Wolff (hoofd 
Stafdienst HR) en Peter van Wensem (hoofd Stafdienst Communicatie), 
alsmede onze concernjurist, Jan Punt. Omdat wij onze taken niet meer naar 
eer en geweten en veilig kunnen uitoefenen, kunnen wij onze 
verantwoordelijkheid niet langer nemen. De overige twee leden van het MT, 
Paul Wit (hoofd Stafdienst FEZ) en Peter Paans (CIO) hebben mij 
geïnformeerd dat zij hun rol als MT-lid per direct neerleggen, maar wel hun 
dagelijkse werk vooralsnog blijven uitvoeren. Zij hebben aangegeven ons 
volledig te steunen in ons moeilijke besluit.  
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