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Aanleiding 
Op 17 januari 2023 hebben de leden Omtzigt (Omtzigt) en Van Dijk (SP) aan u schriftelijke vragen 

gesteld over een klokkenluiderszaak bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Met 

bijgevoegde brief geeft de staatssecretaris antwoord op deze vragen. 

De antwoorden worden gelijktijdig verzonden met de Kamerbrief waarmee de staatssecretaris de 

Kamer informeert over de gewijzigde reikwijdte van het onderzoek naar meldingen van het 

vermoeden van misstanden bij de COID (BS2023002462). 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd de staatssecretaris de aan u beide gestelde vragen te laten beantwoorden, 

aangezien integriteit binnen zijn portefeuille valt. 

In te stemmen met voorliggende Kamerbrief en beantwoording en de staatssecretaris deze te laten 

ondertekenen. 

Kernpunten 
Op 4 oktober 2022 informeerde u de Kamer dat Defensie per 3 oktober 2022 een Commissie van 

Onderzoek en Advies heeft ingesteld naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de 

COID. Omdat de reikwijdte van dit onderzoek is gewijzigd, heeft u de Kamer daarover per brief 

geïnformeerd. Voorgenoemde brief houdt verband met de gestelde schriftelijke vragen. Om die 

reden wordt in antwoord op een aantal van de gestelde vragen verwezen naar de toelichting in 

voornoemde brief. Daarnaast gaat u in reactie op de gestelde vragen nader in op een aantal 

aangelegenheden die betrekking hebben op het onderzoek naar de meldingen van het vermoeden 

van misstanden bij de COID. Omwille van de privacy van betrokkenen worden enkele vragen 

terughoudend beantwoord. 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

Er is geen sprake van financiële overwegingen. 

Juridische overwegingen 

Omwille van de privacy van betrokkenen worden enkele vragen terughoudend beantwoord. U wordt 

geadviseerd over individuele medewerkers geen uitspraken te doen. 

Communicatie 

Omdat de Kamerbrief met referentie BS2023002462 gelijktijdig wordt verzonden met voorliggende 

beantwoording, heeft DCo één korte woordvoeringslijn opgesteld. 
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Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

 

DE PLAATSVERVANGEND SECRETARIS-GENERAAL 

 




