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Geachte mevrouw de Grave-Verkerk, beste Dorienke, 
 
Volgende week maandag beginnen de openbare verhoren van de raadsenquêtecommissie 
AEB. Langs deze weg wil ik u om te beginnen veel succes wensen in deze spannende 
weken. 
 
De afgelopen maanden hebben wij nauw samengewerkt om de enquêtecommissie in staat 
te stellen haar werk te verrichten. We hebben tal van documenten uitgewisseld, 
deelgenomen aan diverse interviews en ook aan besloten verhoren. Maandag 14 juni jl. 
hebben wij een delegatie van uw team rondgeleid in de fabriek zodat zij met eigen ogen 
konden zien waarover de afgelopen maanden is gesproken. Door de informele gesprekken 
met medewerkers konden zij ook een gevoel krijgen bij de huidige sfeer binnen AEB.  
 
In de komende fase van het onderzoek zullen openbare verhoren plaats vinden. Zoals u 
weet is het verkoopproces van AEB op 29 april gestart. Dit proces is zeer vertrouwelijk. Het 
afleggen van openbare verklaringen zou aanleiding kunnen geven tot discussies rond AEB 
die gevolgen hebben voor het verloop van dit verkoopproces. Daarom hebben wij ervoor 
gekozen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
openbaar verhoor. 
 
Wij zijn uiteraard wel bereid om in beslotenheid medewerking te verlenen aan het 
onderzoek. 
 
Dank alvast voor uw begrip voor dit besluit. U weet ons te bereiken als we nog iets voor het 
onderzoek kunnen betekenen. Nogmaals veel succes met de verhoren en mocht u daar 
behoefte aan hebben kunnen wij onze reactie ook nog in een gesprek toelichten.  
  

Met vriendelijke groet 

 
 
 
 

Paul Dirix 
algemeen directeur 
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