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DEN HAAG Het GroenLinks-Ka-
merlid Mariko Peters erkent dat
zij al verliefd begon te worden op
haar levenspartner Robert Kluij-
ver toen zij in 2005 namens de
Nederlandse ambassade in Kabul
advies uitbracht over een subsi-
die-aanvraag van zijn hand. Toch
vindt ze dat ze integer handelde.

Haar partij blijft intussen achter Pe-
ters staan. Haar toenmalige baas
daarentegen, oud-minister Ben Bot
(CDA) van Buitenlandse Zaken, ver-
oordeelt Peters’ handelwijze: ‘Dit kan
helemaal niet.’
Ook het Bureau Integriteit Neder-

landse Gemeenten (BING), dat voor
lokale overheden integriteitsschen-
dingen van ambtenaren en bestuur-
ders onderzoekt, veroordeelt Peters’
handelwijze. Directeur Jaap ten Wol-
de van BING: ‘Peters en Kluijver heb-
benwillens enwetenshet risico gelo-
pendat zede schijn vanbelangenver-
strengeling op zich laadden. Dat is
verwijtbaar. Peters zegt dat ze inte-
ger heeft gehandeld, maar dan heeft
ze het over de inhoud van haar ad-
vies. Het is een misvatting te zeggen
dat je dus integer bent geweest. Het
niet vermijden van de schijn van be-
langenverstrengeling rekenen we
ook tot de integriteitsschendingen
en dan treft Peters een verwijt.’
Peters sprak zich dinsdag in

NRC Handelsblad voor het eerst uit
over de affaire die haar in zwaarweer
heeft gebracht. In het voorjaar van
2005 vroeg Kluijver namens zijn
hulporganisatie in Afghanistan een
subsidie aan bij het Prins Claus
Fonds. Peterswerddoorhet fonds ge-
vraagd namens de Nederlandse am-
bassade advies uit te brengen. Daar-
op schreef zij Kluijver, met wie zij
toen al een innige band had opge-
bouwd: ‘Ik zie dat ik je professioneel
wat moet vragen. Het Prins Claus
Fonds vraagt mij eens wat meer te
weten te komenover jullie circuspro-
ject. Ra ra ra.’ Uit andere e-mails
blijkt dat de twee al voor die datum
verliefde gevoelens voor elkaar koes-
terden.
Over haar relatie met Kluijver zegt

Peters nu: ‘Op het gevaar af dat ik de
mij niet geliefde uitdrukking ‘met de
kennis van nu’ gebruik, kun je na-
tuurlijk zeggen dat ik verliefde ge-
voelens begon te hebben voor een
man die later mijn partner werd (..)
De vraag is natuurlijk of ik daardoor
een gekleurd advies heb gegeven. (..)
Daar komt bij: het is een kleine geslo-
ten, professionele omgeving waarin
wij werkten in Afghanistan. Het is
daarin moeilijk mensen te vinden
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die niet in een bepaalde relatie tot el-
kaar staan.(..) De vraag blijft: heb ik
zaken te rooskleurig voorgesteld
vanwege mijn ontluikende gevoe-
lens voor Robert destijds? Ik heb de-
zer dagen in de spiegel gekeken en
die vraag gesteld. Mijn antwoord is:
nee, ik heb integer gehandeld.’
Oud-minister Ben Bot weegt de

zaak anders dan zijn toenmalige on-
dergeschikte. Bot: ‘Als ik het toen ge-

weten had, zou ik haar op het matje
hebben geroepen: dit kan helemaal
niet. Toen het Prins Claus Fonds haar
vroeg om een advies, was het correct
en beter geweest als ze onmiddellijk
had gezegd: dat moet u mij niet vra-
gen, want ik heb een relatie met die
man.’
Peters denkt er niet aan haar Ka-

merzetel op te geven: ‘Die vraag is
niet in me opgekomen. En nee, daar
twijfel ik geen seconde aan.’ Zij zegt
het onderzoek dat Buitenlandse Za-
ken nu doet naar haar handelen ‘vol
vertrouwen’ af te wachten. Peters’
fractievoorzitter Jolande Sap en haar
partijvoorzitter Henk Nijhof stelden
zichdinsdag in een verklaring achter
haar op (zie kader). Zij houden ver-
trouwen in Peters ‘op basis van de
ons beschikbare informatie’.
Haar hoogste baas van destijds wil

zijn eindoordeel nog niet vellen. Bot:
‘Ik vind dat haar positie als Kamerlid
numoeilijk is. Ik kannogniet zeggen
dat ik vind dat zij moet terugtreden.
De feiten moeten spreken. Maar het
lijkt erop dat zij Kluijver toch een
handje heeft geholpen.’
Peters erkendedinsdagdat zij haar

directe baas, de ambassadeur, pas be-
gin 2006 op de hoogte stelde van
haar relatiemet Kluijver: ‘Op hetmo-

Verklaring GroenLinks

‘GroenLinks betreurt de situatie
die is ontstaan rond haar gewaar-
deerde Kamerlid Mariko Peters.
Het betreft aantijgingen die gro-
tendeels te herleiden zijn tot een
zeer gecompliceerde privézaak.
Wij hebben vorige week besloten
uiterste terughoudendheid in de
media te betrachten in het belang
van de betrokken kinderen en om
de reeds eerder afgesproken over-
dracht van de kinderen aan de
moeder niet verder te complice-
ren. Deze overdracht heeft het af-
gelopen weekend plaatsgevon-
den.
GroenLinks betreurt zeer dat de
privacy van Mariko Peters en haar
gezin is geschaad en wenst hen
van harte toe dat hun privéleven

in rustiger vaarwater komt.
Wij zien op basis van de ons be-
schikbare informatie en eerder
onderzoek door het ministerie
van Buitenlandse Zaken geen aan-
leiding om te twijfelen aan de in-
tegriteit van Mariko Peters.
Om elke schijn van belangenver-
strengeling weg te nemen, heb-
ben wij Buitenlandse Zaken zelf
verzocht aanvullend onderzoek te
verrichten. Wij zien dit onderzoek
met vertrouwen tegemoet. Onze
partij baseert zich in de politiek
graag op feiten en doet dat ook
als het onszelf raakt. Zoals nu.’

Jolande Sap en Henk Nijhof
Fractievoorzitter GroenLinks
en partijvoorzitter GroenLinks

ment dat ik wel vond dat de schijn
vanbelangenverstrengelingkonont-
staan, begin 2006, toen zich daad-
werkelijk een relatie tussen ons ont-
wikkelde, heb ik dat gemeld (..) en is
er in overleg een functiescheiding

aangebracht.’ Opdatmomentwasde
relatie al tien maanden met hoogte-
en dieptepunten in volle gang, zo
blijkt uit het mailverkeer tussen Pe-
ters en Kluijver waarover de Volks-
krant beschikt.

Mariko Peters vindt dat ze ondanks haar ontluikende gevoelens voor Robert Kluijver juist
heeft gehandeld. Haar toenmalige baas, oud-minister Ben Bot, denkt daar anders over.

Ik vind haar positie
als Kamerlid nu
moeilijk
Ben Bot
Oud-minister van
Buitenlandse
Zaken
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