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‘‘ Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Memo

datum 15 april 2015

Gang van zaken omtrent de benoeming van een Nationale ombudsman.

Op 20 augustus 2013 schreef de ministerraad dat de heer Brenninkmeijer zou worden

voorgedragen als collegelid van de Europese Rekenkamer.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (BiZa) besloot in de

procedurevergadering van 19 september 2013 uit haar midden een subcommissie

Benoeming Nationale ombudsman in te stellen. Leden van VVD, PvdA, SP, CDA en D66

meldden zich aan als lid.

De subcommissie heeft op 17 oktober 2013 de concept-profieltekst en concept-

advertentietekst besproken. Tot 30 oktober 2013 zijn de leden van subcommissie in de

gelegenheid gesteld wijzigingen in beide concepten aan te brengen.

Op 26 november 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Commissie

Aanbeveling Nationale Ombudsman (hierna: CANO), de voorzitter en griffier van de

subcommissie. In dit overleg is gesproken over de procedure, de concept-profielschets

en de concept-advertentietekst.

De subcommissie heeft op 11 december 2013 met de directeur en een aantal

medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman gesproken. Het bureau No heeft in

dit gesprek een beeld gegeven van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en ideeën

en wensen naar voren gebracht m.b.t. de nieuwe No.

Op 16 december 2013 heeft de Kamer de ontslagbrief van de heer Brenninkmeijer

ontvangen (Brenninkmeijer is op 16 december 2013 door de Raad van ministers van de

Europese Unie, na een positief advies van het Europees Parlement, benoemd als

collegelid van de Europese Rekenkamer.).

De commissie BiZa heeft op 17 december 2013 in een extra procedurevergadering

ingestemd met de concept-profielschets en concept-advertentietekst. Ook is besloten

de Kamer voor te stellen één van de huidige drie substituut-ombudsmannen te

benoemen als waarnemend Nationale ombudsman.

Op 19 december 2013 heeft de Tweede Kamer ontslag verleend aan de heer

Brenninkmeijer en de profieltekst en advertentietekst vastgesteld.

Op 20 december 2013 heeft de Kamer een oproep om te solliciteren naar het ambt van

No gepubliceerd.
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Na het verstrijken van de termijn, op 18 januari 2014, is de CANO aan de slag gegaan

met de selectie van kandidaten. Op 27 februari 2014 heeft de CANO, op basis van de

ontvangen reacties en de eventuele resultaten van eigen werving, een Lijst van

Aanbeveling (van tenminste 3 personen) aan de Kamervoorzitter gezonden.

Op 12 maart 2014 is in een besloten gesprek de afweging van de CANO (i.c. de Lijst

van Aanbeveling) t.a.v. de kandidaten en de overwegingen bij hun selectie nader

mondeling toegelicht aan de subcommissie.

Op 13 maart 2014 is de Lijst van Aanbeveling in handen gesteld van de leden van de

subcommissie. Ten behoeve van haar voordracht aan de Kamer heeft de subcommissie

meerdere (van de aanbevolen) kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De

gesprekken met 6 kandidaten in de eerste ronde hebben plaatsgevonden op 2 en 7

april 2014. De gesprekken met 2 kandidaten in de tweede ronde hebben

plaatsgevonden op 22 april 2014.

De subcommsisie is op 24 april 2014 bijeengekomen en heeft besloten om unaniem de

heer Van Woerkom voor te dragen.

Na de mondelinge toelichting van de voorzitter van de subcommissie in een besloten

deel van dë procedurevergadering op 15 mei 2014 heeft de vaste commissie BiZa

besloten in te stemmen met de voordracht. De vaste commissie BiZa heeft de aldaar

opgestelde voordracht niet meteen openbaar gemaakt d.m.v. doorzending naar de

Voorzitter. Eerst is door tussenkomst van de Voorzitter aan de minister van BZK een

zgn. naslag gevraagd. Het antwoord op deze naslag bereikte de Kamer op 22 mei

2014.

De griffier van de commissie Biza heeft vervolgens de relevante stukken bij de plenaire

Griffie bezorgd. Dit betrof de volgende stukken:

1. de aanbevelingslijst van de CANO;

2. de sollicitatiebrief en het curriculum vitae van de heer Van Woerkom;

3. de brief van de minister van BZK betreffende de naslag en

4. de brief van de voorzitter van de vaste commissie BiZa met de definitieve

voordracht.

Van de genoemde stukken behoorden de eerste drie bij de brief van de voorzitter van

de vaste commissie BiZa aan de Voorzitter met de definitieve voordracht ten behoeve

van de definitieve plenaire besluitvorming.
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Op 28 mei 2014 is, in afstemming met de voorzitter van de vaste commissie BiZa, de

beoogde kandidaat en met de Stafdienst Voorlichting, besloten om de brief met de

definitieve voordracht tot benoeming openbaar te maken. Dat is om 12.30 uur die dag

gebeurd d.m.v. toezending van de brief aan alle leden en gelijktijdige verspreiding van

het persbericht.

De eerder genoemde stukken onder 1, 2 en 3 zijn vervolgens, geheel volgens de

daarvoor geldende procedure, TER VERTROUWELIJKE INZAGE gelegd bij het CIP.

Op dit punt is echter een misverstand ontstaan. De griffier van de commissie BiZa heeft

aangegeven dat de commissie had besloten om de lijst met namen zoals vermeld op de

voordracht van de CANO te anonimiseren. Ongelukkigerwijs is echter niet de

geanonimiseerde versie maar het originele stuk van de CANO, inclusief de namen van

de voordracht, in het dossier gedaan en ter vertrouwelijke inzage gelegd.

Dit misverstand is ontstaan doordat de betrokken medewerker in de veronderstelling

verkeerde dat het geanonimiseerde stuk verspreid zou worden en het originele stuk

met alle namen conform de normale procedure ter vertrouwelijke inzage moest worden

gelegd.

De Tweede Kamer heeft uiteindelijk op 5 juni 2014 gestemd over de voordracht en

daarmee de heer Van Woerkom benoemd als nieuwe Nationale ombudsman.

Op woensdag 11 juni heeft de Voorzitter omdat in de pers een naam van een andere

kandidaat circuleerde, verzocht om de namen van de Leden die de vertrouwelijke

stukken hadden ingezien. Deze lijst ligt bij het CIP conform de standaard procedure,

d.w.z. dat deze lijst getekend moet worden voordat inzage in een als vertrouwelijk

bestempeld stuk wordt verleend.

Op woensdag 18juni 2014 om 18.10 uur is het vertrouwelijke stuk op verzoek van de

Voorzitter weggehaald bij het CIP en opgeborgen in de kluis bij de Griffie plenair. Bij

die gelegenheid bleek dat het niet-geanonimiseerde stuk in de periode na 11 juni 2014

niet meer door Leden was ingezien.

Op 17 juni 2014 heeft de heer Van Woerkom de Voorzitter schriftelijk laten weten dat

hij zich niet zal laten beëdigen als Nationale ombudsman.

Op 18 juni 2014 zijn in diverse media namen gepubliceerd van sollicitanten voor de

functie van Nationale ombudsman. Nog diezelfde dag heeft de Voorzitter hierover eerst

met het Presidium en daarna met de voorzitter van de CANO, de vicepresident van de

Raad van State en met de voorzitter van de vaste commissie BiZa.
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Op 19 juni 2014 heeft de Voorzitter in aanwezigheid van de Griffier alle Leden die bij

het CIP waren geweest om de eerder genoemde stukken in te zien, een voor een bij

zich laten komen en bevraagd.

De Griffier heeft in aanwezigheid van de directeur Informatiseringsbeleid in navolging

van de Voorzitter alle medewerkers van de Kamer die in aanraking waren geweest met

de eerder genoemde stukken, een voor een bevraagd.

De Voorzitter heeft vervolgens op 20 en op 23 juni 2014 in aanwezigheid van de

Griffier gespreken gevoerd met een fractievoorzitter over hetgeen een fractiegenoot

van deze op 19 juni 2014 aan de Voorzitter had geantwoord.

Op 20 juni 2014 heeft de Voorzitter in aanwezigheid van de Griffier de voorzitter van

het College van PG’s telefonisch geconsulteerd. op zijn voorstel heeft de Voorzitter

(met de Griffier) op 23 juni 2014 gesproken met de Rijksrecherche (RR)

Na dit gesprek heeft de Voorzitter (met de Griffier) wederom gesproken met de eerder

genoemde fractievoorzitter.

Op 24 juni 2014 heeft de Voorzitter de voorzitter van de commissie IVD geconsulteerd.

Deze adviseerde om de RR te verzoeken om een onderzoek in te stellen. Na dit gesprek

heeft de Voorzitter de eerder genoemde fractievoorzitter geïnformeerd en zij heeft voor

de volgende dag een extra vergadering van het Presidium uitgeschreven.

N.B. ‘s avonds informatie bij De Telegraaf bekend

Op 25 juni 2014 vond een extra Presidiumvergadering plaats. Daarin is ingestemd met

- een onderzoek door de RR naar het lekken van

vertrouwelijke informatie.

- alleen met elkaar hierover spreken, met niemand

anders;

- Indien nodig het Presidium te informeren;

- en met de verdere procedure ( informeren

Leden/medewerkers die gehoord zijn,

dan vicepresident RvSt en voorzitter cie

BiZa/subcie;

en tot slot een bericht aan de media: Vrz doet met

instemming van het Presidium aangifte van het

lekken van informatie.)

N.B. In deze presidiumvergadering zijn geen namen genoemd.

De Voorzitter heeft de voorzitter van de commissie IVD hierover geïnformeerd.
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Op 25 juni 2014 heeft de Griffier gesproken met de directeur No, een medewerkster No

en de griffier cie BiZa.

Op 26 juni 2014 heeft de Voorzitter (met de Griffier) telefonisch de voorzitter van het

College van P-G’s geïnformeerd over de stand van zaken, daarna de RR en tot slot de

eerder genoemde fractievoorzitter. Deze fractievoorzitter heeft later op diezelfde dag

een persmededeling overhandigd aan de Voorzitter.

Op 27 juni 2014 heeft de Griffier telefonisch informatie ingewonnen bij de RR.

Op 1 juli 2014 heeft de Voorzitter (met de Griffier) advies ingewonnen bij de

landsadvocaat.

Op 2 juli 2014 heeft het Presidium besloten om

aangifte te doen van het lekken van vertrouwelijke

informatie naar de pers, en om geen aangifte te doen van

schending van het ambtsgeheim.

Daarna heeft de Voorzitter (samen met de Griffier en de landsadvocaat) bij de RR

conform het Presidiumbesluit aangifte van het lekken van

vertrouwelijk informatie naar de pers, gedaan en

ondertekend.

Daarna is de eerder genoemde fractievoorzitter door de Voorzitter (met de Griffier)

over deze aangifte geïnformeerd.
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