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PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR AANGEVER

Proces-verbaalnummer: 20150055
Documentcode: 1407021 500.A01
Onderzoek: Zilverkaars

Betreft: Verhoor van de aangeefster A. van Miltenburg.
Parketnummer:

PROCES - VERBAAL

Wij verbalisanten, Adrianus Anne Molenaar, hoofdinspecteur van politie en werkzaam bij de

Rijksrecherche en Dirk Bril, als buitengewoon opsporingsambtenaar onder aktenummer 6042684/0

bij de Rijksrecherche gedetacheerd, verklaren het volgende:

Op woensdag 2juli 2014, omstreeks 15:00 uur, hoorden wij in Den Haag, als aangeefster de

persoon van:

Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Geslacht:
Nationaliteit:
Domicilie:
Postcode:
Plaats:
Land:

van Miltenburg
Anouchka
20april 1967
Utrecht
Nederland
vrouw
Nederlandse
Binnenhof 1-a
2513 AA
Den Haag
Nederland

Mevrouw Van Miltenburg, bijgestaan door mevrouw mr. JE. Biesheuvel-Vermeijden, griffier van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal verklaart als volgt:

Ik wil als voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangifte doen van het lekken van

vertrouwelijke informatie naar diverse media. Dit feit is gepleegd aangaande de benoeming van een

nieuwe Nationale ombudsman.

Naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van de heer Brenninkmeijer als Nationale

ombudsman is een aanstellingsprocedure gestart om te komen tot de benoeming van een nieuwe

Nationale ombudsman. Hiertoe is door de vaste commissie van Binnenlandse Zaken (BiZa) bij

vergadering van 19september2013 een subcommissie Benoeming Nationale Ombudsman

ingesteld. In deze subcommissie hebben de volgende kamerleden zitting genomen: mevrouw

Berndsen als voorzitter en de kamerleden Van Oosenburg, Van Raak, Van Toorenburg, Schouw en

Litjens als lid. Deze subcommisie is begeleid door de griffier Van der Leeden.
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Door deze subcommissie is op 26 november 2013 tesamen met de Commissie Aanbeveling
Nationale Ombudsman (CANO) een concept-profielschets en een concept-advertentietekst

besproken. De CANO bestaat uit de vice-president van de Raad van State, de president van de

Hoge Raad der Nederlanden en de president van de Algemene Rekenkamer.

Op 11 december 2013 heeft de subcommissie in een gesprek met medewerkers van het Bureau

Nationale Ombudsman de ideeën en wensen ten aanzien van de nieuwe ombudsman besproken.

Op 17december2013 heeft de commissie BiZa in een extra procedurevergadering ingestemd met

de concept-profielschets en concept-advertentietekst, waarna deze op 19 december 2013 door de
Tweede Kamer zijn vastgesteld. Op 20 december 2013 heeft de Tweede Kamer der Staten-

Generaal een oproep om te solliciteren naar het ambt van Nationale ombudsman gepubliceerd.

Na het verstrijken van de termijn op 18januari 2014, is de CANO begonnen 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 Aanbevelingen (van tenminste drie 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) ter attentie van de kandidaten en de overwegingen bij hun selectie nader mondeling

toegelicht aan de subcommissie. Op 13maart2014 is de Lijst van Aanbeveling in handen gesteld

van de leden van de subcommissie. Ten behoeve van de voordracht aan de Tweede Kamer der

Staten-Generaal heeft de subcommissie meerdere (van de aanbevolen) kandidaten uitgenodigd

voor een gesprek. De gesprekken met zes kandidaten in de eerste ronde hebben plaatsgevonden

op 2 en 7 april 2014. De gesprekken met de twee kandidaten in de tweede ronde hebben

plaatsgevonden op 22 april 2014. De subcommissie is op 24 april 2014 bijeengekomen en heeft

besloten om unaniem de heer Van Woerkom voor te dragen als de nieuwe Nationale ombudsman.

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

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 direct openbaar

gemaakt door middel van doorzending naar de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal. Eerst is door tussenkomst van mij als de voorzitter aan de Minister van Binnenlandse

zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een zogenaamde naslag gevraagd. Dit betreft een kort

veiligheidsonderzoek wat door de AIVD wordt uitgevoerd. Het antwoord op deze naslag bereikte de

Tweede Kamer der Staten-Generaal op 22 mei 2014.

Door de griffier van de commissie BiZa zijn de relevante stukken bij de plenaire griffie bezorgd. Dit

betreffen:

1. De aanbevelingslijst van de CANO;
2. De sollicitatiebrief en het curriculum vitea van de heer Van Woerkom;

3. De brief van de minister van BZK betreffende de naslag;
4. De brief van de voorzitter van de vaste commissie BiZa met de definitieve voordracht.

Na bekendmaking van de voordracht, zijn op 28 mei 2014 de onder punt 1 tot en met 3 genoemde

stukken bij het Centraal Informatie Punt (CIP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal volgens

de daarvoor geldende procedure “ter vertrouwelijke inzage” gelegd. Door een misverstand is niet het

geanonimiseerde, maar het originele stuk van de CANO, inclusief alle namen van de voordracht, in

het dossier gedaan en ter vertrouwelijke inzage gelegd. Dit misverstand is ontstaan doordat de

betrokken medewerkers van de Griffie in de veronderstelling verkeerden dat het geanonimiseerde

stuk verspreid zou worden en het originele stuk met alle namen conform de normale procedure ter

vertrouwelijke inzage moest worden gelegd.

Leden van de Tweede Kamer die vertrouwelijke stukken in willen zien moeten zich persoonlijk bij de

Griffie melden. Nadat zij op een speciaal daarvoor bestemde lijst hun handtekening hebben gezet,

wordt hen inzage in een als vertrouwelijk bestempeld stuk verleend. Deze vertrouwelijke stukken

liggen opgeborgen in een kluis. De inzage van vertrouwelijke stukken wordt geheel begeleid door

personeel werkzaam bij de Griffie. Personen die inzage in vertouwelijke stukken hebben gehad is

het niet toegestaan om op enigerlei wijze het vertrouwelijke stuk te delen dan wel delen van het

vertrouwelijke stuk te vermenigvuldigen.
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Ook is het hen niet toegestaan te citeren uit de vertrouwelijke stukken. De procedure is formeel

geregeld in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer en in de Regeling vertrouwelijke

stukken (bijlagen 1 en 2). Alle leden van de Tweede Kamer en alle medewerkers van de Tweede

Kamer die direct betrokken zijn bij het primaire proces van de volksvertegenwoordiging zijn over de

werking van deze regelingen geïnformeerd dat wel had hierover geïnformeerd kunnen zijn. Indien

men deze vertrouwelijke informatie opzettelijk met anderen deelt, maken zij zich schuldig aan het

opzettelijk schenden van de wettelijke geheimhoudingsplicht.

Op 11juni 2014 heb ik op mijn verzoek de lijst van namen van de kamerleden die inzagen hadden

verzocht verstrekt gekregen. Dit is gedaan omdat in de media een naam circuleerde van een andere

kandidaat. Toen is mij ook gebleken dat het vertrouwelijke stuk dat ter inzage lag, niet het

geanonimiseerde stuk was, terwijl dit zoals gezegd wel zo had moeten zijn. Indien gewenst stel ik u

deze lijst van namen voor uw onderzoek ter beschikking.

Op 17juni juni 2014 heeft de heer Van Woerkom mij schriftelijk had laten weten zich niet te laten

beëdigen als Nationale ombudsman.

Op 18juni verschenen er vervolgens diverse namen in de media van sollicitanten voor Nationale

ombudsman. Hierover heb ik dezelfde dag gesproken met de voorzitter van de CANO, de heer

Donner (vice-president van de Raad van State) en met de voorzitter van de vaste commissie BiZa,

mevrouw Berndsen.

Op 19juni heb ik, in het bijzijn van de Griffier mevrouw mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden, die

aantekeningen van deze gesprekken heeft gemaakt, alle leden die vertrouwelijk inzage hadden

gehad in de betrokken stukken, afzonderlijk gesproken. In deze gesprekken heeft mevrouw Linda

Voortman, fractielid van Groen Links tegenover mij en de Griffier aangegeven dat zij tijdens een

fraktievergadering van Groen Links in de Tweede kamer der Staten-Generaal heeft gesproken over

de inhoud van de vertrouwelijke stukken waarin zij inzage had gehad.

In vervolg hierop heb ik op 20 juni 2014 gesproken met de fractievoorzitter van Groen Links, de heer

Bram van Ojik. Hij deelde mij desgevraagd mede dat er met hem niet over de inhoud van

vertrouwlijke stukken was gesproken. Tevens gaf Van Ojik aan dat hij tijdens deze bewuste

fraktievergadering niet aanwezig was geweest. Van Ojik gaf aan dat hij het verder wilde uitzoeken

wat er precies was gebeurd om er op een later tijdstip op terug te komen.

Op 23 juni 2014 deelde Van Ojik mij mede dat hij met de overige twee fractieleden van Groen Links

had gesproken. Eén van hen heeft aan Van Ojik aangegeven dat mevrouw Voortman in zijn dan wel

haar bijzijn heeft gesproken over de inhoud van de vertrouwelijke stukken waarin zij inzage had

gehad en daarbij de namen van de kandidaten heeft genoemd. Het andere fractielid van Groen

Links ontkende dit weer tegenover Van Ojik. Bij de betreffende fractievergadering zouden voorts nog

twee zogenaamde fractiemedewerkers aanwezig zijn geweest.

Naast de personen die inzage in deze vertrouwelijke stukken hebben gehad zijn er nog een aantal

personen die inzage en kennis hebben van de procedure en kandidaten inzake de benoeming van

een nieuwe Nationale Ombudsman. Dit betreffen de leden van de subcommisie, leden van de

CANO, griffiemedewerkers en de vaste commissie BiZa. Een lijst van personen met kennis, voor

zover mij bekend, zal ik u indien noodzakelijk verstrekken.

Ik ben van mening dat door het lekken van vertrouwelijke informatie over personen naar de media

het vertrouwen in zowel het instituut Nationale ombudsman als in de Tweede Kamer der Staten

Generaal ernstig is geschaad. Ik verzoek u dan ook alleen een strafrechtelijk onderzoek in te stellen

naar het lekken van de informatie naar de media”.
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Nadat de aangeefster A. van Miltenburg deze aangifte had doorgelezen, ondertekende zij deze

aangifte.

De verbalisanten,
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A. van Miltenburg.
(aangeefster)

Den Haag op
is opgemaakt dit

iag 2 juli 2014.

it)

1 dat wij sloten en ondertekenden te
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