
 

 

PvdA partijbestuur verstrekt aan Bezemer & Schubad de opdracht 
tot extern en onafhankelijk onderzoek 
   

Achtergrond 
Recent zijn er meldingen gedaan omtrent vermeend 
grensoverschrijdend/ongewenst gedrag van een voormalig lid van de Tweede 

Kamer fractie van de PvdA. De PvdA wenst de meldingen onafhankelijk en 
deskundig onderzocht te zien. Hiertoe is aan expertbureau Bezemer & Schubad 
gevraagd nader onafhankelijk en deskundig onderzoek te verrichten. 

  
Tekst onderzoeksopdracht 

De PvdA wenst de meldingen onderzocht te zien op aannemelijkheid hiervan:  
heeft er vanuit het voormalig lid van de Tweede Kamerfractie 
grensoverschrijdend/ongewenst gedrag plaatsgevonden naar personen? In welke 

context vond voornoemd gedrag, indien aan de orde, plaats? Als toetsingskader 
zal fungeren: de gedragscode van de PvdA Tweede Kamerfractie en de erecode 

van de PvdA alsmede ook mogelijk andersoortige bepalingen/richtlijnen omtrent 
psychosociale arbeidsbelasting zoals onder meer verwoord in de Arbowet. 
  

In het onderzoek wordt betrokken: 
a. reeds ontvangen meldingen; 

b. nieuwe meldingen; 
c. signalen die bij de fractie en/of andere gremia zijn binnengekomen; 
d. rechtstreeks bij Bezemer & Schubad binnenkomende meldingen. 

  
In voornoemde kwestie is enkele jaren geleden eerder melding gedaan van 

vermeend grensoverschrijdend/ongewenst gedrag van voornoemd voormalig lid 
van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Hiernaar werd extern en onafhankelijk 
onderzoek ingesteld door het CAOP. De PvdA wenst geanalyseerd te zien of deze 

meldingen en klachten adequaat zijn opgepakt en wenst beoordeeld te zien of de 
gedane onderzoeken in redelijkheid tot de getrokken conclusies hebben kunnen 

leiden. 
  
Werkwijze Bezemer & Schubad 

Bezemer & Schubad, opgericht in 1993, is een onafhankelijk bureau met veel 
expertise op het terrein van sociale veiligheid. De onderzoeksactiviteiten van het 

bureau, op het terrein van sociale veiligheid, vinden plaats met alle waarborgen 
van zorgvuldig hoor- en wederhoor. 
 

In de overeenkomst van opdracht tot uitvoer van het onderzoek is nadrukkelijk 
opgenomen dat opdrachtgever, in dit geval de PvdA, geen enkele bemoeienis 

heeft met zowel het beloop als met de uitkomst van het onderzoek. 

 
 


