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Geachte Voorzitter,  
 
In het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit van dinsdag 2 februari jongstleden heb ik uw Kamer toegezegd u 
nader te informeren over de instelling van een externe integriteitscommissie voor 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze toezegging 
deed ik naar aanleiding van de vragen van uw Kamer over de situatie bij de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Met deze brief informeer ik u 
welke stappen ik voornemens ben te doen om tot een dergelijke commissie te 
komen. Tevens vindt u in bijlagen 1 en 1a de antwoorden op de nog niet volledig 
beantwoorde vragen van uw Kamer ten tijde van de het AO NVWA op 2 februari 
2021, evenals in bijlage 2 de beantwoording van de door het lid De Groot (D66) 
gestelde vragen inzake het rapport “Toezicht op dierenwelzijn”. 
 
Doelstelling externe integriteitscommissie LNV  
De doelstelling van de externe integriteitscommissie van LNV is het waarborgen 
van een onafhankelijk meldpunt waar een medewerker terecht kan met signalen 
over integriteit in de breedste zin van het woord. Hiermee voeg ik een belangrijk 
element toe om een infrastructuur voor veilig melden te waarborgen. Deze 
commissie komt bovenop de bestaande faciliteiten zoals vertrouwenspersonen, 
klachtenprocedure en integriteitsvoorzieningen. De externe integriteitscommissie 
draagt bij aan het bevorderen van het gevoel van sociale veiligheid en integriteit 
binnen de organisatie. De meerwaarde van de integriteitscommissie ten opzichte 
van al bestaande faciliteiten schuilt in het externe karakter van de commissie. 
Deze is namelijk op alle punten volstrekt buiten de organisatie, waar bestaande 
faciliteiten in meer of mindere mate binding hebben met LNV. Ook als een 
medewerker al gebruik heeft gemaakt van de eerder genoemde interne 
mogelijkheden, staat een gang naar de integriteitscommissie altijd nog open. 
 
Desondanks realiseer ik mij dat de oprichting van een dergelijke commissie geen 
totaaloplossing voor de door mij en de NVWA geconstateerde problemen is. Een 
commissie op zichzelf biedt niet direct verbetering in onderliggende cultuur- of 
leiderschapsdilemma’s die al langer aan de orde zijn. Parallel aan de oprichting 
van de commissie werkt de NVWA verder aan een veilige organisatie en zal 
zorgdragen dat bestaande faciliteiten voor werknemers, zoals de beschikbare 
interne en externe vertrouwenspersonen, beter vindbaar en toegankelijk worden.  
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Naar het voorbeeld van enkele reeds bestaande integriteitscommissies in de 
Rijksoverheid streef ik naar een gezaghebbende commissie die laagdrempelig 
bereikbaar is voor elke werknemer van LNV. 
 
Scope van de integriteitscommissie 
Ik beoog een onafhankelijke en externe commissie op te richten met een brede 
scope. Daarmee bedoel ik dat de commissie met een ruime bewegingsvrijheid zich 
kan buigen over (vermoedens van) integriteitsschendingen en misstanden, maar 
ook over ongewenste omgangsvormen. Ook medewerkers die menen dat zij 
benadeeld zijn vanwege een eerdere melding van een schending of een misstand 
kunnen bij de commissie terecht. De commissie staat daarin open voor alle 
medewerkers van LNV en daarmee ook voor de leidinggevenden. In mijn optiek is 
het belangrijk dat de commissie drempelloos benaderbaar is. Daarmee bedoel ik 
dat het niet noodzakelijk is om eerst via bestaande meldkanalen een klacht of 
melding aanhangig te hebben gemaakt. Desondanks realiseer ik mij dat er reeds 
bestaande voorzieningen zijn die op het werk van de integriteitscommissie 
aansluiten en dat er mogelijk ook sprake kan zijn van een overlap tussen de 
voorzieningen. Zowel binnen de NVWA als elders binnen LNV zal tegelijkertijd 
worden gewerkt aan het bekender maken van die voorzieningen. Dat geldt 
uiteraard ook voor de commissie zelf. Ik hecht er belang aan dat de commissie 
zich ter introductie binnen de organisatie presenteert en waar van toepassing in 
gesprek gaat met medewerkers, met de uitgesproken steun van de ambtelijke 
top. 
 
De commissie die ik voor ogen heb brengt na eigenstandig onderzoek een 
onafhankelijk advies uit aan de Secretaris-generaal van LNV. Het advies van de 
commissie kan uitsluitend gemotiveerd terzijde worden gelegd. Ik zal mij in de 
komende tijd beraden op hoe deze motivatie zodanig kan worden vormgegeven 
dat er voldoende garanties zijn dat aanbevelingen ook in de praktijk worden 
uitgevoerd. 
 
Mandaat en eigenstandigheid 
De beoogde externe en onafhankelijke integriteitscommissie krijgt een ruim 
mandaat om haar handelswijze in te richten naar gelang de gemelde situatie. 
Het externe karakter van de commissie wil ik tot uiting laten komen door zowel 
locatie, ict als secretariële ondersteuning volstrekt los van het departement en de 
daaronder ressorterende diensten en agentschappen te organiseren. Daartoe zal 
ik contact leggen met enkele partijen die hier reeds ervaring mee hebben. Ook 
beoog ik de commissie met een eigen begroting de beschikking te geven over 
middelen die zij naar eigen inzicht kan inzetten ter verwezenlijking van haar taak. 
Wat betreft de samenstelling van de commissie vind ik het van groot belang dat 
de medewerkers voldoende gekend zijn, maar zich ook vertegenwoordigd voelen 
in de commissie. Dat doe ik door zo spoedig mogelijk de medezeggenschap en het 
decentraal georganiseerd overleg te betrekken in zaken als het profiel en de 
werving van de commissieleden.  
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Zoals ik al eerder beschreef vind ik het belangrijk dat medewerkers zich veilig en 
gesteund voelen door de commissie, bijvoorbeeld door waar nodig de identiteit 
van de melder te beschermen. Daarnaast wil ik dat de commissie een 
mogelijkheid biedt te melden door tussenkomst van een door de melder gekozen 
vertrouwenspersoon van binnen of buiten het ministerie. Eerder in deze brief 
schreef ik over de rol van vertrouwenspersonen. Dit betreft zowel 
vertrouwenspersonen van alle onderdelen van LNV, maar ook de 
vertrouwenspersonen van EZK met wie LNV aspecten van haar bedrijfsvoering 
deelt. Ik zie een belangrijke rol voor vertrouwenspersonen als collegiale 
sparringpartner voor medewerkers, maar ook als de experts die een melder 
kunnen doorverwijzen naar de integriteitscommissie. Integriteitscommissie en 
vertrouwenspersonen zijn in die optiek belangrijke partners.  
Anderzijds heeft de integriteitscommissie wel degelijk belang bij een goed 
functionerend integriteitsstelsel binnen LNV, waar zij naar eigen inzicht (delen 
van) zaken naar kan doorverwijzen of uitbesteden en onbeperkt informatie kan 
opvragen. Tot slot zie ik een belangrijke partner van de integriteitscommissie in 
de medezeggenschap, die samen met de werkgever aanbevelingen van de 
commissie naar de praktijk kan doorvertalen. 
 
Planning en rapportage 
Naast de individuele rapportage van de integriteitscommissie bij de behandeling 
van voorkomende zaken, beoog ik uw Kamer jaarlijks te informeren over de 
voortgang, gelijktijdig met het publiek jaarverslag integriteit. Hiermee bied ik 
graag inzicht in de werkwijze en het functioneren van de commissie, alsmede de 
aard, de opvolging en het aantal meldingen dat zij per dienstonderdeel in 
behandeling heeft en heeft gehad. Het is mijn voornemen om de 
integriteitscommissie uiterlijk in september 2021 te installeren. Ik vind het 
belangrijk deze tijd te benutten om de procedure nauwkeurig te doorlopen, onder 
andere om de medezeggenschap inhoudelijk te betrekken en voor een ordentelijk 
wervingsproces van commissieleden. 
 
 
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 


