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Presentatie verslag onderzoekscommissie, reactie Voorzitter Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, Khadija Arib 

 

 

[Dank u wel.] 

 

Dames en heren,  

 

De aanbieding van dit verslag van de commissie van onderzoek  is een volgende 

stap in een bijzondere en zeer ongebruikelijke procedure. We hebben te maken met 

een ongemakkelijk situatie; een situatie die geen winnaars kent en die, ongeacht de 

uitkomst, raakt aan het aanzien van de Tweede Kamer. U heeft uitvoerig onderzoek  

gedaan. De Tweede Kamer laat hiermee zien dat zij schending van de 

geheimhouding niet accepteert.   

 

Hoe was het ook al weer? Op 12 november 2015 stuurde het College van 

procureurs-generaal de Kamer een brief, waarin stond dat het OM niet langer 

bevoegd was om strafrechtelijk onderzoek te doen naar aanleiding van de aangifte 

van de heer Zijlstra, in zijn rol als voorzitter van de CIVD. De achterliggende reden 

was dat het mogelijk ging om een ambtsmisdrijf zoals bedoeld in artikel 119 van de 

Grondwet, dat bepaalt dat Kamerleden en bewindspersonen alleen kunnen worden 

vervolgd door de Hoge Raad, en dat opdracht tot vervolging alleen kan worden 

gegeven door de regering of de Tweede Kamer.   

 

Het Presidium heeft, op diezelfde 12e november, lang vergaderd over de brief van 

het OM. Maar juist omdat het zo’n unieke situatie was, en juist omdat het ging om het 

instituut en om personen, was het belangrijk om zorgvuldig te zijn.  De Wet 

ministeriële verantwoordelijkheid – die dateert uit 1855, maar wel geldend recht is – 

was daarbij het wettelijk kader.  

 

Op basis van die wet heeft de Tweede Kamer op 17 november 2015  een  commissie 

van onderzoek ingesteld, met als taak te onderzoeken of er genoegzame gronden 

voor vervolging bestaan. Naast Carola Schouten, die de commissie heeft geleid, zijn 

ook de leden Mark Harbers, Jeroen Recourt, Michiel van Nispen, Madeleine van 

Toorenburg, Raymond de Roon en Vera Bergkamp in deze commissie benoemd. Ik 

wil hen, en natuurlijk ook hun ambtelijke staf, hartelijk bedanken voor het vele werk 

dat is verricht. Zij deden het onderzoek naast hun reguliere werkzaamheden, in alle 



stilte, zonder te kunnen bouwen op soortgelijke ervaringen. In die zin hebben zij, met 

dit verslag, parlementaire geschiedenis geschreven.  

 

Nu de commissie haar verslag heeft opgeleverd is de Tweede Kamer weer aan zet. 

In het belang van de betrouwbaarheid van ons parlement hoop ik dat we ook nu in 

alle zorgvuldigheid met elkaar over dit onderwerp kunnen spreken. Ik geleid het 

verslag van de commissie van onderzoek door naar de Kamer, zodat zij snel kan 

bekijken hoe zij het verslag verder behandelt.  

 

  


