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Geachte mevrouw Voortman,

In antwoord op uw brief d.d. 25 maart 2015 bericht ik u, namens het Presidium, als volgt.

Het Presidium heeft in zijn vergadering van heden stilgestaan bij de gebeurtenissen vorig jaar rond

de benoeming van de Nationale ombudsman en de kern van het probleem, namelijk het lekken naar

diverse media van informatie over namen van personen die betrokken waren bij deze

sollicitatieprocedure. Dit heeft niet alleen schade berokkend ten aanzien van de Tweede Kamer en

het instituut Nationale ombudsman, maar ook geleid tot de reputatieschade waar u nu zelf het

slachtoffer van bent geworden.

U heeft daarover in uw brief enkele vragen gesteld; deze vragen hebben mede betrekking op de

rolverdeling tussen Presidium en Voorzitter. Daarom hecht het Presidium eraan de navolgende

punten te verduidelijken.

Het Presidium heeft, gelet op de ernst van de situatie en de berichtgeving in diverse media, op 25

juni 2014, op voorstel van de Voorzitter, maar zonder dat deze daarbij namen van personen of

fracties heeft genoemd, besloten om de Voorzitter te machtigen aangifte te doen bij de

Rijksrecherche van het lekken van vertrouwelijke informatie naar diverse media, ter zake van de

benoeming van een nieuwe Nationale ombudsman. De Voorzitter is hierbij begeleid door de

Landsadvocaat.

Het Presidium hecht eraan nogmaals te onderstrepen dat het mandaat een algemene aangifte tegen

het eerder genoemde lekken betrof. Het betrof geen schending van het ambtsgeheim en geen

aangifte tegen u als persoon. Op verzoek van het Presidium heeft de Landsadvocaat dit heden

opnieuw bekeken en heeft hij geconstateerd dat de Voorzitter hieromtrent binnen het gegeven

mandaat gehandeld heeft. De uitkomst hiervan treft u als bijlage bij deze brief aan.

Hoewel het Presidium in het algemeen de verslagen van zijn beraadslagingen niet openbaar maakt

vanwege de noodzaak tot vertrouwelijk overleg van dit orgaan van de Tweede Kamer, heeft het

Presidium in zijn vergadering van heden besloten om in uw geval een uitzondering te maken. De

reden om deze uitzondering te maken is gelegen in het feit dat het Presidium de wijze waarop de



afgelopen maanden uw reputatie geschaad is geraakt zeer betreurt. Het Presidium onderstreept

hierbij nogmaals dat de keuze om u aan een specifiek onderzoek te onderwerpen louter de

verantwoordelijkheid van de Rijksrecherche is.

Overigens komt het oordeel van de Officier van Justitie in diens afdoeningsbeslissing niet overeen

met de tot nu toe in de Kamer gebruikelijke lezing en uitleg.

Het Presidium zal alle stukken die met het bovenstaande in verband kunnen worden gebracht aan u

overhandigen en openbaar maken. Dit betreft:

- De notitie ‘gang van zaken omtrent de benoeming van een Nationale ombudsman’ over de

eerder genoemde sollicitatieprocedure tot en met de aangifte op 2juli 2014;

- de aangifte d.d. 2juli 2014 en de appreciatie van de Landsadvocaat d.d. 15 april 2015;

- de notulen van de betreffende agendapunten van de Presidiumverslagen van 25juni 2014 en

2juli2014.

Het Presidium is van mening dat de overige vragen in uw brief dienen te worden besproken in een

nader gesprek tussen u en de Voorzitter.

Het Presidium heeft er alle vertrouwen in dat u beiden in staat zult zijn om tot een voor u beiden

bevredigende oplossing te komen.

Namens het Presidium,

Met vriendelijke groet,

De Griffier.


