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Geachte mevrouw Van Miltenburg,

Het Presidium heeft mij gevraagd om een appreciatie van de wijze waarop bij de

Rijksrecherche aangifte is gedaan van — samengevat — het lekken van de namen van

sollicitanten voor het ambt van Nationale ombudsman.

Mijn, voor een deel op eigen waarneming gebaseerde, beeld van de gang van zaken is

het volgende.

Op 18 juni 2014 zijn namen van kandidaten voor het ambt van Nationale ombudsman

in de pers verschenen. Dat is voor u aanleiding geweest om op 19 juni 2014 in

aanwezigheid van de Griffier gesprekken te voeren met alle leden die bij het CIP

inzage hadden gehad in de vertrouwelijk voor de leden van de Tweede Kamer

neergelegde stukken, waaronder de aanbevelingslijst van de CANO. In dat gesprek

heeft het kamerlid mevrouw Voortman aangegeven dat zij met fractiegenoten over

namen heeft gesproken en dat zij niet kan uitsluiten dat mogelijk ook bij dat gesprek

medewerkers van de fractie aanwezig waren. Zij heeft tijdens het gesprek aangegeven

dat een van de namen die in de pers werden genoemd niet in de vertrouwelijke

stukken stond.
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Op 25 juni 2014 heeft het Presidium de kwestie van het lekken van de namen

besproken. Van de drie besproken opties (bespreken met de betreffende

fractievoorzitter, aangifte bij de Rijksrecherche of een intern onderzoek door de

Kamer) is besloten dat de Voorzitter van de Tweede Kamer namens het Presidium

aangifte zou doen.

U hebt vervolgens contact gehad met de Rijksrecherche, die zoals gebruikelijk een

proces-verbaal van aangifte heeft opgesteld. De Rijksrecherche heeft er bij u op

aangedrongen om niet te volstaan met een aangifte in verband met het lekken als

zodanig, maar meer specifiek ook aangifte tegen mevrouw Voortman te doen vanwege

mogelijke schending van haar ambtsgeheim.

In de vergadering van het Presidium van 2 juli 2014 is op uw voorstel besloten om

geen aangifte tegen het kamerlid te doen en te volstaan met een aangifte wegens het

lekken van informatie als zodanig. U hebt vervolgens op 2 juli 2014 namens het

Presidium aangifte gedaan van het lekken van de informatie. In de aangifte is over het

gesprek van 19 juni 2014 aangegeven dat “mevrouw Linda Voortman, fractielid van

Groen Links tegenover mij en de Griffier (heeft) aangegeven dat zij tijdens een

fractievergadering van Groen Links in de Tweede Kamer heeft gesproken over de

inhoud van vertrouwelijke stukken waarin zij inzage heeft gehad”. In de aangifte hebt

u verder verklaard over hetgeen door de fractievoorzitter van Groen Links met de twee

overige fractieleden van Groen Links over dit onderwerp is besproken.

Nu er geen sprake was van concrete aanwijzingen dat mevrouw Voortman zich

schuldig heeft gemaakt aan het lekken van de namen naar de pers is terecht geen

aangifte tegen haar gedaan. Er is voor gekozen om een in neutrale bewoordingen

opgestelde aangifte te doen, die zich beperkte tot een beschrijving van de voor die

aangifte relevante feiten. Tot die relevante feiten behoorde ook het vaststaande feit

dat mevrouw Voortman namen van sollicitanten uit de vertrouwelijke stukken met

haar fractiegenoten had gedeeld. Er is in de aangifte voor gekozen om dit feit in

algemene bewoordingen in de aangifte te vermelden, omdat de duiding van die feiten,

de betekenis daarvan voor opheldering van de vraag wie er had gelekt en het verdere

onderzoek ter beoordeling van de Rijksrecherche en uiteindelijk het Openbaar

Ministerie stond. Daarbij is mede van belang dat, naar ik begrijp, u zelf geen kennis

had genomen van de vertrouwelijke stukken.

Het voorgaande brengt naar mijn oordeel mee dat proces dat heeft geleid tot de

aangifte en de wijze waarop aangifte is gedaan op een gebruikelijke en evenwichtige

wijze en in overeenstemming van het mandaat van het Presidium heeft

plaatsgevonden.

Landsadvocaat
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Met vriendelijke groet,

de ylv. andsadvocaat,

/
E.J. DaaldeL__)

Landsadvocaat


