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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

928
Vragen van de leden Van Velzen en
Gerkens (beiden SP) aan de
ministers van Economische Zaken,
van Defensie en van Verkeer en
Waterstaat over de integriteit van
ambtenaren inzake deelname feestjes
om JSF-orders binnen te halen.
(Ingezonden 16 december 2004)
1
Wat is uw mening over de verkapte
wijze waarop Stork heeft geprobeerd
om ambtenaren van de ministeries
van Defensie, van Economische
Zaken en van Verkeer en Waterstaat
naar feestjes te lokken om onder
andere JSF (Joint Strike Fighter)
orders binnen te slepen?1
2
Is het waar dat ambtenaren hieraan
hebben meegedaan? Zo neen,
waarom niet? Zo ja, om hoeveel
ambtenaren ging het? Welke positie
nemen zij in en wat is hierover uw
oordeel?
3
Kunt u aangeven of dit overeen komt
met de integriteitregels van uw
departement en in welke mate? Kunt
u een kopie van deze regels aan de
Kamer zenden?
4
Hebben uw ambtenaren nog
deelgenomen aan deze feestjes nadat
defensie had besloten om dit zijn
ambtenaren te verbieden? Zo ja, op
basis van welke afweging gebeurde
dit?

KVR22234
2040505130
0405tkkvr928
ISSN 0921 - 7398
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2005

5
Deelt u de mening dat de huidige
regels voldoende zijn gezien de wijze
waarop bedrijven ambtenaren
proberen te beïnvloeden? Zo ja,
waarom? Zo neen, welke
maatregelen gaat u treffen?
6
Deelt u de mening dat ambtenaren
beter helemaal niet mee kunnen doen
aan dit soort festijnen? Zo ja, wat
gaat u doen om dit te bereiken? Zo
neen, waarom niet?
1

De Telegraaf, 11 december jl.

Antwoord
Antwoord van minister Remkes
(Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties), mede namens de
ministers van Economische Zaken,
van Defensie en van Verkeer en
Waterstaat. (Ontvangen 9 februari
2005)
1, 2 en 3
De uitnodiging betrof een evenement
met een charitatief karakter waarbij
(werkmaatschappijen van) Stork
onder eigen naam rechtstreeks
diverse relaties uitnodigde(n). Daarbij
is ook een aantal functionarissen van
de ministeries van Economische
zaken, Defensie en Verkeer en
Waterstaat benaderd. Voor zover
bekend hebben in 2002 twee
personen van het ministerie van
Economische Zaken, vier personen
van het ministerie van Defensie en

één persoon van het ministerie van
Verkeer & Waterstaat van de
uitnodiging gebruik gemaakt.
Betrokken medewerkers onderhielden
toen of in het nabije verleden uit
hoofde van hun functie zakelijke
contacten met (werkmaatschappijen
van) Stork.
Conform de daarvoor geldende
regels bij elk van genoemde
departementen (regelingen zijn
bijgevoegd)1 hebben zij bij hun
bevoegd gezag toestemming
gevraagd en verkregen om deel te
nemen. Informatie over het financiële
resultaat van het door Stork
gesponsorde evenement zijn
dezerzijds niet bekend.
4
Stork heeft in 2003 nog een aantal
defensiefunctionarissen een
uitnodiging gestuurd voor deelname
aan de regatta in 2003. Navraag bij
Stork leerde dat de brief van het
ministerie van Defensie niet bij alle
werkmaatschappijen van Stork
bekend was. Voor zover bekend is
door geen van de genodigden van
Defensie gevolg gegeven aan de
uitnodiging. Aan de regatta in 2003
hebben voor zover bekend drie
EZ-medewerkers deelgenomen.
Hiervoor was toestemming verleend
omdat het onderhouden van
contacten met het bedrijfsleven
inherent is aan het werkterrein van
het ministerie van Economische
Zaken. Voor de functionarissen van
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Defensie gold dat, vanwege directe
zakelijke belangen tussen Defensie en
Stork,deelname ongewenst was.
5 en 6
Het onderhouden van relaties met de
maatschappelijke omgeving,
waaronder het bedrijfsleven, is een
aspect van het werk. Voorwaarde is
wel dat de contacten transparant
verlopen. De geldende
integriteitsregels van de betrokken
ministeries waarborgen in voldoende
de mate de objectiviteit van
ambtenaren bij het onderhouden van
deze contacten. Uitnodigingen van
het bedrijfsleven worden beoordeeld
op het zakelijk karakter ervan waarbij
het bevoegd gezag bepaalt of
daaraan al dan niet gevolg kan
worden gegeven.
De door de gemeente Utrecht
georganiseerde bijeenkomst betreft
de jaarlijkse vastgoedrelatiedag,
waarin gemeente en de
vastgoedsector elkaar ontmoeten. Het
is daarbij aan een individuele
gemeente om te bepalen op welke
wijze zij contacten onderhoudt met
het bedrijfsleven.
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal
Informatiepunt Tweede Kamer.
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