
BIJLAGE besluitvormingsproces 

 

- Tijdens de Presidiumvergadering van 9 maart 2022 deelt de Voorzitter mee dat 21 
februari 2022 een anonieme brief (d.d. 10 februari 2022) is binnengekomen bij de 
Griffier. De brief is bij het secretariaat van de Griffier binnengekomen met het verzoek 
deze door te geleiden naar de Voorzitter. De melding heeft betrekking op sociale 
onveiligheid wat geleid heeft tot het vertrek van drie voormalig MT-leden. Het Presidium 
vraagt de Griffier advies hoe hier mee om te gaan.  

- De Griffier vraagt advies bij Capra Advocaten.  

- Op 3 mei 2022 ontvangt de Griffier het advies van Capra Advocaten. 

- Op 9 mei 2022 is er overleg tussen MT en Capra Advocaten over de eerste anonieme 
brief op basis van het advies van Capra. 

- Tijdens de Presidiumvergadering van 8 juni 2022 bespreekt het Presidium de notitie 
‘Anonieme melding werkomgeving’ waarin opties zijn voorgelegd hoe met een anonieme 
melding kan worden omgegaan. In het belang van een zorgvuldige procedure is - in 
afwachting van nadere informatie - besluitvorming uitgesteld tot de volgende 
vergadering. 

- Tijdens de Presidiumvergadering van 22 juni 2022 besluit het Presidium een gesprek aan 
te gaan met de personen die in de anonieme melding worden genoemd. Mogelijk 
kunnen hieruit lessen getrokken worden of kan een ander vervolg worden bepaald. 

- Op 27 juli 2022 komt een anonieme brief binnen bij het Presidium en in afschrift bij het 
MT, waarin beschuldigingen worden geuit en toegelicht over de onveilige werkomgeving  
en het optreden van mevrouw Arib jegens de ambtelijke organisatie in haar periode als 
Kamervoorzitter. In de brief wordt aandacht gevraagd voor de ambtelijke staf van de 
Tijdelijke commissie corona waar mevrouw Arib voorzitter van is geworden.  

- De melding van 27 juli 2022 heeft raakvlakken met de in februari 2022 ontvangen 
anonieme brief. Gezien deze raakvlakken wordt besloten vooralsnog niet in gesprek te 
gaan met de voormalig MT-leden. 

- Tijdens de eerste Presidiumvergadering na het reces, 14 september 2022, bespreekt 

het Presidium de anonieme brief in aanwezigheid van ambtenaren. Deze brief is 13 

september 2022 aan de Presidiumleden persoonlijk overhandigd. Het MT bevestigt de 

voorvallen die in de brief beschreven staan. Het MT geeft aan zelf ook een sociaal 

onveilige werksfeer te hebben ervaren. Het Presidium vindt de situatie dermate ernstig 
dat wordt besloten op korte termijn weer bij elkaar te komen. 

- De Voorzitter vraagt, namens het Presidium en de Griffier, Pels Rijcken een advies uit te 
brengen over de vraag of de brief vanuit juridisch oogpunt aanleiding moet geven voor 
nadere stappen en zo ja, hoe die eruit zouden kunnen zien.   

- Op 19 september 2022 overlegt het Presidium over de binnengekomen anonieme brief. 
Hierbij zijn geen ambtenaren aanwezig. 

- Op 23 september 2022 brengt Pels Rijcken advies uit. 
- Op 26 september 2022 overlegt het Presidium in aanwezigheid van ambtenaren en Pels 

Rijcken over het advies van Pels Rijcken. 
- Op 26 september 2022 stuurt Pels Rijcken een aangevulde versie van het advies. Dit 

advies is 27 september 2022 aan de Presidiumleden verzonden. 
- In de namiddag van 26 september 2022 worden twee MT-leden aangesproken door 

mevrouw Arib over zaken die haar persoon aangaan. Deze ontmoeting is als intimiderend 
ervaren.   

- Tijdens de Presidiumvergadering van 28 september 2022 besluit het Presidium een 
onderzoek in te stellen naar de vermeende signalen over sociale onveiligheid die 
beschreven zijn in de brieven. Tijdens dit overleg zijn ambtenaren aanwezig. Het 
Presidium besluit dat de Voorzitter, samen met de heren Bosma en Peters, de oud-
Kamervoorzitter zullen informeren. Dit gesprek moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden. 

- Woensdagmiddag 28 september 2022 wordt de voormalig Kamervoorzitter telefonisch 
uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 29 september 2022 om 09.15 uur. 
Aangezien dit tijdstip niet past in de agenda van mevrouw Arib is per mail voorgesteld 
donderdagavond 29 september 2022 om 20.30 uur met elkaar te spreken.  



- Woensdagavond 28 september 2022 verschijnt een artikel op de website van NRC waarin 
melding wordt gemaakt van het onderzoek, gestaafd met citaten uit het advies van Pels 
Rijcken en de anonieme brief. 

- Woensdagavond  28 september 2022 en donderdagochtend 29 september 2022 heeft de 
Voorzitter telefonisch en via de app contact gezocht met mevrouw Arib.  

- Donderdagochtend 29 september 2022 meldt mevrouw Arib aan de Voorzitter het 
contact via app of mail te laten verlopen. 

- Donderdagochtend 29 september 2022 stuurt de Voorzitter een mail aan mevrouw Arib. 
Hierop is geen reactie ontvangen. 

- Zaterdagochtend 1 oktober 2022 besluit het Presidium aangifte te doen van het lekken 
van vertrouwelijke stukken bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissement Den 
Haag.  

- Zaterdagmiddag 1 oktober 2022 stuurt de Voorzitter nogmaals een mail aan mevrouw 
Arib. Hierop is geen reactie ontvangen. 

- Zaterdagavond 1 oktober 2022 deelt mevrouw Arib via de media mee haar Kamerzetel 
ter beschikking te stellen. 

- De Kamervoorzitter doet maandag 3 oktober 2022 namens het Presidium aangifte van 
lekken. 

 
 

 

 


