
* Kennisbqnk ABPpensioen
€/ https'//obppensioen.ni

19 januari 2023
Vooruit per email : postblss@eerstekamer.nl

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer tevens
Voorzitter van de Huishoudelijke Commissie,
Prof. dr. J.A. Bruijn
Postbus 20077
2500 EA Den Haag

Betreft Belangenverstrengeling van senator mevrouw M.G.H.C. Oomen-
Ruijten, penningmeester van de CDA-fractie tevens voorzitter van de
Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA);
Verzoek tot algehele schorsing van de behandeling Wtp door de Eerste
Kamer totdat de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer de
resultaten van het te houden onderzoeken openbaar maakt over
senator P. Rosenmöller en mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten.

Geachte voorzitter!

Deze brief is een vervolg op onze brief van 17 januarijl. inzake de
belangenverstrengeling van senator P. Rosenmöller.
De Wet toekomst pensioenen Wtp, thans in uw Kamer in behandeling (36.067) heeft
geen schijn van kans op een eerlijke, onafhankelijke en zonder last of ruggespraak
te nemen beoordeling door een deel de fracties.

In aansluiting op onze klacht over senator Paul Rosenmöller van wie o.i. vast staat
dat hij in strijd met de Gedragscode handelt omdat hij bezoldigd bestuurslid is van
pensioenfonds ABP (zie onze brief aan u van 17 januarijl.) is thans nog een senator
op evidente wijze buiten het boekje getreden omdat sprake is van
belangenverstrengeling onder minachting van de Gedragscode integriteit Eerste
Kamer en overtreding van artikel 3b van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.

Het betreft senator mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten, penningmeester van de
CDA-fractie tevens voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese
Zaken (EUZA). Mevrouw Oomen is tevens bezoldigd bestuurslid van pensioenfonds
PWRI, pensioenfonds Werk en re-integratie, net als pensioenfonds ABP gevestigd te
Heerlen, zonder de griffier van de Eerste Kamer daarover te informeren, waardoor
deze cruciale informatie niet is vermeld op haar bio van de Eerste Kamer.
Daarmee wordt de bevolking, namens-wie zij in de Eerste Kamer zit, in het
ongewisse gehouden over haar belangverstrengeling. Ik verwijs kortheidshalve naar
de Gedragscode Integriteit Eerste Kamer, in het bijzonder artikel L, 2 en 6.

§tiehting Kennisbank À&Ppemsioen is gevestigri aan de §ímone de §eauvoiriaan §1" te 127'7P,& l-luizen I KvK nr. 78421616



Ook het pensioenfonds PWRI, dat senator Oomen vertegenwoordigt in de Eerste 
Kamer, staat positief over de nieuwe pensioenwet Wtp. Derhalve kan geen sprake 
zijn van een onafhankelijk, zonder last of ruggespraak genomen oordeel over de Wtp 
door het CDA van mevrouw Oomen en GroenLinks van senator Rosemöller. De 
afbeeldingen hieronder en zijn copy paste van de website PWRI ingekort 
weergegeven. 
 

  
 

 



Deze bezoldigde nevenfunctie heeft senator Oomen verzwegen voor de Eerste 
Kamer. Ook tijdens de door u voorgezeten technische briefing van de Wtp op 17 
januari jl., verzuimde mevrouw Oomen vooraf bekend te maken dat zij een 
bezoldigde nevenfunctie heeft bij een pensioenfonds. Daartoe is zij op grond van de 
Gedragscode verplicht, waarvan ik het relevante deel hieronder copy paste verkort 
weergeef: 
 

 
 
Op voet van artikel 3b van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer zijn 
Kamerleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken zodat die door de 
griffier op de website van de Eerste Kamer gepubliceerd kunnen worden. 
De Gedragscode integriteit Eerste Kamer is tot stand gekomen op grond van artikel 
72 van de Grondwet dat tevens de zelfstandigheid van de Eerste Kamer bepaalt over 
procedures en besluitvorming. Uit de eed, Gedragscode en de Algemene beginselen 
van Behoorlijk Bestuur volgt de conclusie dat de (schijn van) belangenverstrengeling 
bij senatoren verboden is. Senator Oomen is als lid van de Eerste Kamer 
medewetgever en behoort het algemeen belang te dienen. Op grond van artikel 67, 
derde lid, van de Grondwet behoort senator Oomen zonder last te stemmen over de 
Wtp.  
 
Haar wettelijk verplichte onafhankelijkheid staat onder druk door haar bezoldigde 
nevenfunctie bij pensioenfonds PWRI. De facto is hier sprake van tijdelijke materiële 
incompatibiliteit, op voet van artikel 57 Grondwet en artikel 1 van de Wet 
Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement. Tijdelijk, omdat 
bedoelde incompatibiliteit slechts van toepassing is gedurende de gehele behandeling 
van de Wtp in de Eerste Kamer. 
 
 
 
 



 
Het gegeven dat bij senator Oomen het zelfbewustzijn ontbreekt dat haar functie als 
senator niet verenigbaar is met behandeling van de Wtp, en dat zij willens en wetens 
heeft verzwegen voor de griffier, de leden van de Eerste Kamer en de burgers dat zij 
een bezoldigde nevenfunctie heeft bij een pensioenfonds dat belang heeft in 
goedkeuring van de Wtp door de Eerste Kamer, bevestigt het vermoeden dat hier 
sprake is van ontoelaatbare belangenverstrengeling.  
 
Het had op de weg van senator Ooms gelegen om op eigen initiatief tijdig de 
voorzitter van de Eerste Kamer te informeren dat zij zich zal verschonen in de 
procedure en zij had niet deel mogen nemen aan de technische briefing, waarin zij 
eveneens verzuimde haar betaalde nevenfunctie bij het pensioenfonds bekend te 
maken. 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat zelfs onze rechterlijke macht, bij monde van 
voorzitter mr. H. Naves van de Raad voor de Rechtspraak, recentelijk zijn zorgen 
heeft uitgesproken over de deplorabele staat van onze rechtsstaat, ten koste van de 
burgers. Indien het bovenstaande zich zou afspelen in de rechtszaal dan was de 
rechter op grond van bedrog (het achterhouden van cruciale informatie is bedrog) en 
schending van de waarheidsplicht snel klaar met de zaak. 
 
Op grond van het voorgaande verzoek ik namens het bestuur de voorzitter van de 
Eerste Kamer: 
 
1. De Huishoudelijke Commissie te informeren en een onderzoek in te stellen ex 
 artikel 10 van de Gedragscode;  
2. De behandeling van de Wtp op te schorten totdat de Huishoudelijke 
 Commissie haar bevindingen openbaar heeft gemaakt; 
3. De fracties van het CDA en GroenLinks wegens bedrog en schending van de 
 waarheidsplicht uit te sluiten van beraadslagingen, debatten en stemmingen 
 over de Wtp. 
 
 
Hoogachtend, 
 
F. Nijhof 
secretaris 
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