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Vervolging de heer G. Wilders

Strikt vertrouwelijk

Geachte heer Opstelten,
In vervolg op de ambtsberichten van 10 september 2014 en 7 oktober 2014,
stelt het College van procureurs-generaal u hierbij op de hoogte van de
vervolgstappen in het strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijk strafbare
uitlatingen van de heer Wilders rond de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2014.
Op 9 oktober ji. is aan de advocaat van de heer Wilders bekendgemaakt dat de
heer Wilders door het openbaar ministerie als verdachte is aangemerkt en dat
hij zou worden uitgenodigd voor verhoor. Dit heeft er uiteindelijk in
geresulteerd dat de heer Wilders op 8 december ji. is verhoord door de
Rijksrecherche.
De heer Wilders heeft tijdens het verhoor bij ae Rijksrecherche slechts een,
eveneens op de website van de PVV gepubliceerde, verklaring overlegd waarin
hij geen nieuwe gezichtspunten naar voren heeft gebracht. Op de gestelde
vragen heeft de heer Wilders steeds verwezen naar zijn verklaring ongeacht de
vraag of daarin wel of geen antwoord op de betreffende vraag was opgenomen.
Materieel beriep de heer Wilders zich dus op zijn zwijgrecht.
De hoofdofficier van justitie van het parket Den Haag heeft het College dan
ook laten weten dat, nu het verhoor van de heer Wilders geen nieuw licht op
de zaak heeft geworpen, besloten is tot vervolging van de heer Wilders over te
gaan. Daarbij maak ik u overigens attent op het feit dat de Hoge Raad gisteren
arrest heeft gewezen in de voor onderhavige zaak relevante strafzaak tegen de
heer D. Felter, een voormalig politicus in de gemeente Amsterdam. In het
arrest heeft de Hoge Raad, kort samengevat, aangegeven dat een politicus in

staat moet zijn om zaken aan de orde te stellen, ook als zijn uitlatingen kunnen
kwetsen, choqueren of verontrusten, maar dat hij daarnaast de
verantwoordelijkheid heeft te voorkomen dat zijn uitlatingen in strijd zijn met
de wet en de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat (HR 16-12-14
ECLI:NL:HR:2014:3583).
Nu de heer Wilders geen duidelijkheid heeft gegeven over de totstandkoming
van de speech, zal het parket De Haag, zoals eerder aangegeven, trachten in
contact te komen met een aantal getuigen teneinde hen een getuigenveikiaring
te laten afleggen bij de Rijksrecherche. De vervolgingsbeslissing is niet
afhankelijk van dit onderzoek dat met name relevant is voor de inkleuring van
het dossier en het bepalen van de aan de heer Wilders ten laste te leggen
deelnemingsvorm. Gelijk met het bekendmaken van de vervolgingsbeslissing
en parallel aan het benaderen van deze getuigen zal, ervan uitgaande dat de
verdediging onderzoekswensen heeft, ex artikel 185 Sv een regiebijeenkomst bij
de rechter-commissaris worden gevorderd.
Door het parket Den Haag zal op donderdag 18 december a.s. bekend worden
gemaakt dat het openbaar ministerie heeft besloten tot vervolging van de heer
Wilders over te gaan. Deze publieke bekendmaking vindt plaats nadat de
advocaat van de heer Wilders hierover is ingelicht. Hiertoe zal op woensdag
een belafspraak worden gemaakt.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

l-.Bolhaar
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