
profielschets leden college van onderzoek integriteit

De Tweede Kamer zoekt een voorzitter en twee leden voor het College 
van onderzoek integriteit 

De Tweede Kamer heeft op 22 september 2020 besloten om voor het toezicht op en de 

 naleving van de ‘Gedragscode integriteit’ (hierna Gedragscode) een onafhankelijk College   

van onderzoek integriteit (hierna College) in te stellen. Het College heeft tot taak klachten 

aangaande overtreding van de Gedragscode door Kamerleden te behandelen. Het College 

bestaat uit een voorzitter en twee leden. Zij worden benoemd door de Tweede Kamer, op 

voordracht van het Presidium, voor de duur van ten hoogste zes jaar. Herbenoeming voor  

een nieuwe termijn is mogelijk.

Inhoud van de taak

In de ‘Regeling toezicht en handhaving gedragscode Leden der Staten Generaal’ wordt het 

behandelen van klachten aangaande overtreding van de Gedragscode opgedragen aan een 

 onafhankelijk College. Het College verricht onderzoek op basis van klachten over zittende 

 Kamerleden. Het College bepaalt zelfstandig welke onderzoeksvragen en -methoden het

noodzakelijk acht ten behoeve van het onderzoek. 

Indien het College oordeelt dat de Gedragscode in een concrete situatie is overtreden, kunnen 

drie soorten sancties worden voorgesteld aan de Tweede Kamer: een aanwijzing, een berisping 

of een schorsing. Het College stelt een rapportage op over de uitkomst van het onderzoek en 

zendt deze aan het Presidium en het betreffende Kamerlid. De Tweede Kamer beslist over het 

opleggen van de sanctie. 

Van het College mag worden verwacht dat op een zorgvuldige, onpartijdige en objectieve wijze 

invulling wordt gegeven aan de onderzoekstaak.

Het College brengt jaarlijks een verslag uit aan het Presidium over de werkzaamheden en 

kan aanbevelingen doen omtrent de Gedragscode. Bij zijn werkzaamheden wordt het College 

 bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het College kan een beroep doen op secretariële 

 ondersteuning. 
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Kwaliteitseisen

In het College dienen de volgende kwaliteiten aanwezig te zijn:  

- relevante bestuurlijke en/of politieke ervaring;  

- toezichthoudende ervaring; 

- ervaring met onderzoek op het vlak van bestuurlijke, ambtelijke en publieke integriteit; 

- kennis op juridisch, ethisch en financieel terrein. 

Daarnaast wordt van alle collegeleden verwacht dat zij: 

- beschikken over natuurlijk gezag;

- expert zijn op één van de genoemde kwaliteitseisen;

- uitstekende kwalificaties en een erkende reputatie hebben; 

- van onbesproken gedrag zijn;

- beschikken over voldoende kritisch vermogen;

- beschikken over hoogwaardige contactuele en relationele vaardigheden;

- beschikken over politieke en omgevingssensitiviteit;

- maatschappelijk geëngageerd zijn;

- onafhankelijk en objectief tot oordeelsvorming overgaan;

- integer en onpartijdig zijn.

Specifieke eisen voorzitter 

Van de voorzitter van het College worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht.  

In het bijzonder dient hij/zij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in  

het College te vervullen;

- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen  

bij de menings- en besluitvorming in het College. 

Vergoeding 

De leden van het College ontvangen een vergoeding van € 300,67 voor het bijwonen van  

vergaderingen (3% van het maandbedrag schaal 18 CAO rijk). Daarnaast worden reis- en  

verblijfskosten vergoed.

Procedure 

Eind februari starten de voorselectiegesprekken en vervolgens de selectiegesprekken.  

De leden worden benoemd door de Tweede Kamer op voordracht van het Presidium voor  

de duur van ten hoogste zes jaar. Herbenoeming is mogelijk. Een onderzoek naar  

antecedenten kan onderdeel uitmaken van de procedure. Beoogde benoemingdatum is  

1 april 2021.  

Meer informatie 

Met vragen kunt u contact opnemen met mevrouw A.C. Verbruggen-Groot.  

E-mailadres: a.groot@tweedekamer.nl

Uw reactie

Hebt u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan bovengenoemd profiel, dan  

nodigen wij u uit uw reactie vóór 8 februari 2021, voorzien van een recent c.v. onder  

vermelding van lid of voorzitter College van onderzoek integriteit per e-mail te sturen naar  

presidium@tweedekamer.nl.
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