
Vragen ZEMBLA (13 februari 2016) 

1. Is het ministerie en/of de Belastingdienst op de hoogte van een liefdesrelatie tussen Hans  
Blokpoel en Alexandra Dijk in de periode dat Dijk als CFO/directeur Broedkamer/D&A de 
ondergeschikte van Blokpoel was? 

     
    2.       Wat is de reactie van het ministerie op de verklaring van meerdere bronnen dat er sprake  

was van een relatie tussen Dijk en Blokpoel? Welke gevolgen heeft dit voor de positie van de 
directeur D&A? 

     
    3.       Is deze relatie gemeld door (een van) de betrokkenen? Zo ja, wanneer en welke  

consequenties had dat? 
     
    4.       Is de leiding van het ministerie of de Belastingdienst gewezen op de relatie tussen Blokpoel  

en Dijk door derden? 
     
    5.       We hebben eerder gevraagd of er een integriteitsonderzoek heeft plaatsgevonden naar Hans  

Blokpoel. Op deze vraag hebben we geen antwoord gekregen. In het kader van deze nieuwe   
informatie leggen we de vraag wederom voor. Heeft dit onderzoek plaatsgevonden? Wat  
was de aanleiding voor dit onderzoek? Wat het resultaat? 

     
    6.       Was een vermeende relatie tussen Blokpoel en Dijk ook onderdeel van het onderzoek? 
     
    7.       Wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de relatie tussen Blokpoel en Dijk? 
     
    8.       Blijft de staatssecretaris vasthouden aan zijn standpunt dat er geen extern onderzoek wordt  

gedaan naar de beveiligingsproblemen van de Broedkamer in de periode 2013 tot 2016? 
 

 

Reactie Ministerie van Financiën (14 februari 2016) 

Het ministerie van Financiën kan niet ingaan op vragen over individuele ambtenaren.  
Het forensisch onderzoek naar de aanbesteding wordt extern uitgevoerd, waarbij ook nadrukkelijk 
wordt gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling en vermeende voorkennis. Het onderzoek 
naar gegevensgebruik en de informatiebeveiliging bij D&A, de Broedkamer en voorlopers, wordt 
door de Belastingdienst uitgevoerd, onder direct gezag van de hoofddirecteur Informatievoorziening, 
die los staat van de afdeling D&A. De Auditdienst Rijk (ADR) toetst dit onderzoek ook nog, op aanpak 
en resultaten. Voor het overige verwijs ik u naar de Kamerbrief die zojuist is verstuurd. 
 


