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Onderwerp

Vezoek iot voortzetten van het onderzoek in het al lopende
heropende onderzoek in de Wob-beroepzaak betreffende
docurnenten inzake de strafvervolging van Wilders

Uw kenrnerk: Utr 19 ! 522WABV52

Zeer geachte rechters en griffiers, zeer geachte Mr
Per brief van 26 augustus jl. heeft verweerder een aanvullend besluit op
bealvaar genomen in bovenvermelde procedure, nadat het ondezoek door
uw rechtbank was heropend. U heeft een afschrift van dit besluit via de
gemachtigde van verweerder ontvangen.
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VerzoeÍ< fl¡aden ondenzoek

F,T'L hlieuws heeft uw griffie hedenochiend telefonisch aangegeven dat

naar onze opvatt¡ng - andermaal en nog steeds - sprake is van een
onvolledige en onvoldragen þeslissing op bezv,nar van veniveerder en dat
stukken aan deze p rocedure worden onttrokken. Er is gesproken met de
secretaris
Onze opvatting zal hieronder puntsgewijs en gemotiveerd uiteen worden
gezet.
Qmdat r¡ok na de aanvullende beslissing op beaNaarvan?6 augustus
2019 nog steeds sprake is van een onvolledig, onvoldragen en
onr¡oldcende zargvvildig gemotiveerd besluit is ondermeer nog steeds
onduidelíjk op welke documenten deze procedure betrekking heeft" Het
gevoig hientan is dat thans, Ce dag vaordat in de strafzaak tegen de heer
'/Viloers hel pleidr:ar van cle verdediginç in het hoger beroep begint, RT¡
RIL Nededond f)¿, !il./ersum ll/l< J2l05ô91. RTL,!ederlondrnteroctrei 3)¿, :li{versum, l<vl< ;2055892.
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Nieuws niet kan beschikken over journalistiek en politiek-maatschappelijk
relevante documenten, en daarover als 'social watchdog' niet kan
publiceren. Het algemeen belang van de goede en democratische
bestuursvoering wordt hierdoor geschaad.
Zoals u weet was het juist de bedoeling van de versnelde behandeling van
het hoger beroep om dit te voorkomen. Uit de beslissingen van uw
rechtbank van I juli en van 29 juli volgt dat uw rechtbank de redelijkheid en
het belang daarvan onderkende. De spoedeisendheid van toegang tot
informatie is naar de mening van RïL Nieuws nog steeds evident.
De context van deze zaak is, zoals u weet, onder meer dat inmiddels vast
is komen te staan dat rechtbank, Hof en parlemeni onjuist, dan wel
onvolledig, zijn geihformeerd over contacten en afstemming tussen OM en
ministerie in de zaak-Wilders. Zowel de stelling dat de minister van Justitie

en Veiligheid geen kennis kon dragen van besluitvorming binnen het
Openbaar Ministerie (zoals door het OM in eerste aanleg betoogd, en door
de rechtbank overgenomen) was onjuist, ook de categorische ontkenning
dat rlberhaupt enige vorm van afstemming - over bijvoorbeeld het
aangiftetraject - heeft plaats gevonden bleek niet waar.
Nu blijkt bovendien dat:

f . De gedeeltelijk openbaar gemaakte ambtelijke nota spreekt over een
'voorgenomen beslissing' in plaats van een beslissing, zoals steeds door
verweerder gesteld;
2. De toenmalige minister blijkens een instructie op de ambtelijke nota, de
opdracht gaf het voorgenomen besluit te 'bespreken' met het OM, hetgeen
op 25 september 2Q14 ook gebeurde, waarbij door het ministerie kennelijk
4 punten aan de orde zijn gesteld;
3. Dat ambtenaren van het ministerie 'meestuurden' door suggesties te
doen aan het OM over de voorbereiding op verweren van de verdediging,
voordat een (definitieve) vervolgingsbeslissing werd genomen;
4. Dat het ministerie op het hoogste niveau ingreep in persberichten van
het OM, om te voorkomen dat het OM-sepot in de kwestie Samsom /
Spekman tegelijkertijd met een voornemen tot vervolging van Wilders zou
worden gecommuniceerd.
ln dit licht verzoekt RTL Nieuws uw rechtbank nader onderzoek in te stellen
en te bevorderen dat zo spoediq moqeliik. en uiterliik voor 1 1 oktober 2019,
als het Hof uitspraak doet in het hoqer beroep in het strafproces, in deze

Wob-procedure finale duideliikheid ontstaat.
RTL Nieuws kan en wil niet treden in wat uw rechtbank thans aangewezen
acht, maar wij zouden ons verschillende mogelijkheden kunnen voorstellen
Uw rechtbank zou:
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op grond van art. 8:51 Awb (descenie) zelf ter plekke onderzoek
kunnen doen

onder toepassing van art. 8:29 Awb nog steeds missende documenten kunnen opvragen ter vertrouwelijke kennisname en deze
laten meewegen in uitspraak (bij deze heeft u een aanvullend verlof
zoals bedoelt in art. 8:29 Awb)
via een beslissing ven¡reerder kunnen opdragen een nieuwe
zoekslag uit te voeren en alsnog in een tweede aanvullende
beslissing op bezwaar over het resterend gevraagde te beslissen,
deze zaak op zitting kunnen behandelen.

Voor RTL Nieuws is het in haar rol als social watchdog van belang om voor
1 1 oktober 2019 materieel en stap verder te zijn.
Vanuit deze gedachtegang hebben wij, zonder in uw werk te willen treden,
een voorkeur voor een tweede beslissing van uw rechtbank waarin verweerder opgeroepen wordt ruim voor 11 oktober 2019 te komen tot een
tweede aanvullende, nu wel uitputtende en zorgvuldige, beslissing op
bezwaar.
Hieronder zal verder uiteen worden gezet waarom in onze ogen sprake is
van een onvolledig besluit en fictieve weigering tot beslissen (onder 2).
Vervolgens zullen we indicatief benoemen over welke documenten en
documentsoorten nog niet is beslist (onder 3). Aansluitend zullen we
uiteenzetten waarom naat onze opvatting sprake is van bijzondere
omstandigheden (onder 4), op grond waarvan een toets aan het noodzakelijkheidscriterium op grond van art. 10 EVRM naar onze opvatting
nodig is. Tot slot volgt een samenvatting van de conclusies en verzoeken
aan uw rechtbank (onder 5).

2. Reikwñjdte van het venzoek
Hoewel verweerder in zijn brief van 23 iuli jl. het belang van 'finale geschilbeslechting' zeglte onderkennen, is in de aanvullende beslissing andermaal sprake van een onjuiste inperking van het verzoek. Het besluit wordt
expliciet beperkt tot de 'vervolgingsbeslissing' en documenten die daarop
zien. Dit is in flagrante strijd met álles wat in deze procedure is gewisseld,
omdat deze procedure namelijk ziet op álle documenten die relateren aan
de (mogelijke) strafvervolging van Wilders.
Er is om álle documenten gevraagd in het oorspronkelijk Wob-verzoek van
27 juni 2018, nu ruim 14 maanden geleden. ln de hoofdvraag (pagina 2)
staat'. "Alle documenten betreffende de eventuele vervolging van de heer
Witders bij of onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (waaronder het
toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie), dat wil zeggen van alle
documenten ten behoeve van de ambteliike en politieke leiding (waaronder
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not¡ties, memo's, non-documenten, adviezen, gespreksve rslagen, agend a's

en alle concepten."
Deze hoofdvraag is gevolgd door vier subvragen, waarvan toen ook
expliciet is gezegd dat zij níet bedoeld waren als inperking, maar als
'zoekhulp'. De vier subvragen hadden betrekking op álle documenten bij of
onder DGRR, álle documenten gewisseld met BZK, álle documenten die
relateren aan bespreking in de ministerraad en álle documenten die zien op

contacten en gesprekken met het OM (en álle documenten die hiermee
annex zijn, waaronder agenda's, notities, memo's en verslagen/notulen,
aantekeningen, alsook concepten van al deze documenten betreffende
gesprekken door of namens de minister en / of de secretaris-generaal van
het ministerie.)
ln het bezwaarschrift van 25 september 2018 is het verzoek datzag op álle
documenten explíciet uitgebreid naar' alle omgevingsdocumenten
behorend bij deze documenten'. (Zie onder punt 3 þezwaarschrift.) ln de
hele procedure is bovendien benadrukt dat het verzoek zich richtte op
documenten bij of onder het ministerie - ergo: ook het OM.
Veruveerder heeft geweigerd hier gevolg aan te geven. Hoewel in de
ingebrekestelling, in het bez¡,taar, en in de gronden van dit beroep uitvoerig
en omstandig is gevraagd om álle documenten, gaat het aanvullend besluit
hieraan voorbij. Ook tijdens het onderzoek ter zitting van uw rechtbank op
19 junijl. kwam de vraag over de reikwijdte indringend aan de orde.
Desgevraagd heeft RTL Nieuws toen gezegd dat het verzoek ziet op álle
documenten die relateren aan de (mogelijke) strafrechtelijke vervolging van

Wilders.
ln ons verzoek tot heropening van 28 juni 2019, op grond van nieuwe
informatie die de dag na de zitting in het parlementaire domein kwam, zijn
nadere documenten en documentsoorten benoemd die naar de opvatting
van RTL Nieuws bínnen het bereik van deze procedure vallen. Over een
deel hiervan is in het aanvullend besluit þeslist, over een deel niet, te
weten:
1. Documenten die annex zijn met de voorbereiding van een mogelijk
Kamerdebat 24 - 25 maart 201 4.
2. Documenten die relateren aan de collegevergadering van 12
augustus 2014, waaronder notulen en aantekeningen.
Over een deel is niet zorgvuldig beslist, te weten de documenten onderliggend aan de Wob-procedure uit 2016, waaronder het ambtsbericht dat
voor altijd een concept bleef. (Ðit wordt nader toegelicht onder 3.2)
ln de beslissing van uw rechtbank op ons heropeningsverzoek droeg u
venrueerder op binnen twee weken te reageren op al hetgeen door ons is
aangevoerd en benoemd, waaronder hetgeen benoemd werd in bijlagen
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(waarbij onder meer werd verwezen naar de zogeheten Rolodex-Wob,
vanwege de aantekeningen die moeten bestaan over besloten delen van
col legevergaderingen. )

2.1. Reåkwijdte:
Vennreerder voert de besBissãng van

q.¡w

nechtbarak nËet

uit

RTL Nieuws betrekt de stelling dat venveerder met het aanvullend besluit
dus geen uitvoering geeft aan uw beslissing. Uw rechtbank stelde in de
beslissing van 8 juli: ,,De rechtbank draagt verweerder op binnen twee
weken inhoudeliik op het heropeninæverzoek met biilaqen van eiseres te
reageren."
Over - onder meer - documenten met betrekking tot een Kamerdebat en
de collegevergadering van 12 augustus 2014 wordt echter niet beslist. Er
wordt zelfs niets over gezegd. Naar onze opvatting is dit strijdig met alle
beginselen van Wob en Awb en, vriendelijk gezegd, weinig rechtsstatelijk.
Dit klemt temeer, nu de minister van Justitie en Veiligheid op 30 augustus
publiekelijk heeft verklaard dat hij alle stukken aan het Hof zal overleggen,
indien het Hof dat zou wensen. Venrueerder zegt dus 'a' in het publieke
domein, en doet'b' (bekijkt-u-het-maar) in het bestuursrechtelijk domein.

2.2. Reikwijdte:
Geen Ëimitatieve dnridelijkheñd over waar deze procedure
hetnekking op tleeft
Voordat wij hieronder een nadere aanduiding geven van documenten
waarover niet, of niet zorgvuldig is beslist, zouden we er op willen wijzen
dat er in het aanvullend besluit opnieuw sprake is van een voorbehoud.
Verweerder spreekt van een besluit over documenten 'die nu in beeld zijn'.
Daarmee wordt na 14 maanden nadrukkelijk de mogelijkheid
opengehouden dat er meer documenten ziin.
Ook dit is naar onze opvatting strijdig met de beginselen van Wob en Awb:
het is de taak en de plicht van een bestuursorgaan om grondig en
zorgvuldig onderzoek te doen en limitatieve duidelijkheid te verschaffen
over waar een procedure betrekking op heeft. Het nieuwe voorbehoud
maakt dat onvoldoende geloofwaardig is dat venrueerder een grondige
zoekslag heeft verricht in zowel de digitale systemen, als in het papieren
dossier dat kennelijk beperkt toegankelijk is, alsmede in agenda's,
gespreksnotities, aantekeningen etc. RTL Nieuws verzoekt uw rechtbank te
bevorderen dat in een nader onderzoek die limitatieve duidelijkheid alsnog
wordt gegeven.
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Thans is al wel duidelijk dat verweerder over meer documenten beschikt.
lmmers, in het aanvullend besluit wordt verwezen naar Kamervragen van 3
julijl. van het lid-Wilders, die nog door het ministerie moeten worden
beanhruoord, en waarin nadere informatie zal worden verstrekt. RTL Nieuws
betrekt de stelling dat deze procedure (ook) ziet op alle documenten zoals
omschreven in vraag 30 van de Kamervragen (Zie bijlage).

3.

Docc¡rÈìenten waaroven ¡'¡iet is besüist

Zoals hiervoor uiteengezet, is sprake van een reeks van documenten en
documentsoorten waarover nog niet is beslist. l-lieronder wordt indicatief
aangegeven waar volgens RTL Nieuws nog niet over is beslist.
Hoewel het aan een bestuursorgaan is om aan te geven over welke
documenten men beschikt, en daarover te beslissen, is inmiddels evident
dat venveerder daar niet aan wenst mee te werken, in strijd met Wob, Awb,
en de beginselen van behoorlijk bestuur. Hieronder volgt een nietuitputtende opsomming van documenten die binnen het bereik van deze
procedure behoren te vallen, op grond van het verzoek, het bezwaar,
hetgeen ter zitting is gewisseld, en hetgeen aan de orde kwam bij de
heropening.
Kort gezegd is onder meer niet beslist over agenda's, aantekeningen,
notulen, gespreksverslagen, aantekeningen, emails, en documenten die
onder het bereik van de Wob 2016 vallen, of behoren te vallen.
ftileer precíes gaat het om de volgende documenten en documentsoorten

waarom is verzocht.
1. Alle documenten aan de ambtelijke en politieke leiding van het
ministerie over de mogelijke strafvervolging van Wilders.
2. Alle documenten berustend onder DGRR: het directoraat-generaal
rechtspleging en rechtshandhaving.
3. AIle documenten gewisseld met het ministerie van BZK, en alle
contacten hierover.
4. Alle documenten relaterend aan overleg en afstemming met het
OM, waaronder emails, nota's, aantekeningen, notulen, conceptstukken, agenda's, non-documenten, terugkoppelingen etc.
5. Alle 'omgevingsdocumenten' die hiermee annex zijn, waaronder
emails, aantekeningen, nota's, (persoon lijke) notities,
gespreksverslagen.
6. Alle documenten die relateren aan de overleggen van april2014 en
september 2014
7. Alle agenda's van overleg met het College van PG's, en alle
verslagen, notulen, aantekeningen en documenten díe hiermee
annex zijn.
8. Alle agenda's van zowel de minister, alsook de SG, de DGRR, de
'senior-adviseur' en het plv hoofd juridische zaken over reguliere
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overleggen met het College, alsmede met de voozitter van het
College bij overige en/of incidentele overleggen, waarbíj de zaakWiiders aan de orcie kwam.
9. Alle documenten van de minister, de SG, de DGRR, de'senioradviseur' en het hoofd juridische zaken die relateren aan de zaakWilders- ergo, van alle betrokkenen die zijn vermeld in de
zogeheten 'minuut' (de parafeerlijn over de ambtelijke nota over het
ambtsbericht van 10 september 2014.)
10. Alle agenda's van de toenmalig voorzitter van het College, alsmede
van zijn medewerker, en zijn opvolger, alsmede alle documenten
die zijn ontstaan naar aanleiding van dit overleg.
11. Alle documenten die relateren aan de 'mededeling' van het OM aan
het ministerie dat een onderzoek is ingesteld.
12. Alle documenten betreffende een mogelijk Kamerdebat in maart
2014.
13. Alle documenten die relateren aan de collegevergadering van 12
aug ustus 201 4, waaronder (persoonlijke) aantekeningen.
1 4. Alle documenten betreffende overige collegevergaderingen,
waaronder de (vastgestelde) notulen die bij het ministerie berusten.
15. Alle documenten betreffende de 'reflectiebijeenkomst'bij het OM
over het wel of niet instellen van strafvervolging tegen Wilders, en
álle correspondentie daarover met het ministerie.
16. Alle documenten, ontstaan na het overleg van 25 september 2014,
met de toenmalig minister en voorzitter van het College, waaronder
terugkoppelingen.
17. Alle (omgevings-)documenten die betrekking hebben op
bespreking(en) in de ministerraad, waaronder nota's, notulen van
de ministerraad, P-notulen, besluitenlijsten, en verslagen van
terugkoppelingen over ministerraad in de 'staf' of 'bestuursraad' van
het ministerie.
18. Alle documenten díe relateren aan het ambtsbericht vanT oktober
2014, waaronder ambtelijke nota's, de minuut (het parafenformulier
waarmee de nota aan de minister is aangeboden), en alle
documenten die hiermee annex zijn
19. Alle documenten die relateren aan de 'twee zeer vertrouwelijke'
ambtsberichten die het ministerie september 2014 van het College
ontvangt; uit het aanvullend besluit en de verstrekking moet worden
afgeleid dat het tweede ambtsbericht betrekking heeft op een
voorgenomen sepot in de zaken Samsom en Spekman, dat het OM
een duidelijke parallel zag met de zaak-Wilders, en dat het
ministerie die paralleljuist niet wilde trekken.
20. Alle documenten die zien op de beveiliging bij een eventueel
strafproces; eerder is in het parlementaire domein aangegeven dat
hierover een memo bestaat. Dit memo is niet opgenomen in de
inventarislijst.
21. Alle documenten waarop wordt gedoeld in de aanvullende
Kamervragen van 3 juli (vraag 30).
22. Alle documenten gewisseld tussen OM en ministerie betreffende
document 2 en document 4 van de inventarislijst van het
aanvullende besluit (zie toelichting onder 3.2).

z

lts

rEL
3.1 Doct¡¡me¡"rten düe worder¡ onttnokker¡ aan de pnocednlne:
De 'aantekernËr'rg' vam 2 apriE 2CI'14 ero over[ge aanteke¡rfir¡gen van
over[eggen'l
ln ons verzoek tot versnelde behandeling van dit beroep, van 23 april 2019,
is het belang van de 'aantekening' inzake het overleg van 2 april 2A14 al
onderstreept. Eerder in de procedure wisten wij niet dat een dergelijk
document bestond - we konden er dus niet naar vragen. Toen bleek dat
een dergelijk overleg over het aangiftetraject wel bestond (na alle eerdere
ontkenningen van het OM), was evident dat dit verzoek zich richtte op het
brondocument, om het verkrijgen van kopie daarvan - de kern van de Wob
Zeker in deze zaak is reconstructie van belang: uit openbaarmaking van
het volledige, authentieke document, kan worden afgeleid of de
openbaarmaking in het parlementaire domein correct en volledig is. ls dit
alles wat is besproken? Omvatten de aantekeningen meer informatie over
de zaak-Wilders? Uit openbaarmaking van het document zou voorts
kunnen worden afgeleid op welke wijze deze functionaris bij het College
(en zijn opvolger) aantekeningen maakte bij andere overleggen. Daarmee
komt een vindplaats voor nadere informatie, vervat in documenten in beeld:
alle aantekeningen van deze functionaris (en zijn opvolger) bij alle
overleggen van de minister met de voorzitter van het College waar de
zaak-Wilders aan de orde kwam, en alle documenten die als gevolg van
dergelijke overleggen zij n ontstaan : afsp raken, terug koppelingen,
bestuurlijk handelen etc.
Verweerder stelt in het aanvullend besluit dat de aantekening niet onder
zijn ministerie berust en dat omdat de inhoud al openbaar is gemaakt,
openbaarmaking van het originele document niet aangewezen is. Deze
motivering is volstrekt ontoereikend: immers, stukken bij het OM berusten
wel ónder het ministerie. Feitelijk onttrekt ven¡r¡eerder dit document hiermee
aan deze procedure, hetgeen RTL Nieuws niet anders kan duiden dan als
weigering om te beslissen.

RïL Nieuws meent dat openbaarmaking van

het originele document
aangewezen is, dat dit document binnen het bereik van deze procedure
valt, dat er geen goede gronden zijn verstrekking van dit document te

weigeren (vanwege het belang van nauwgezette reconstructie). Oók als de
inhoud van de aantekeningen exact overeenkomen met wat in het
parlementaire domein is gemeld, is er een belang van openbaarmaking: er
is immers twijfel ontstaan over de juistheid en volledigheid van de
informatievoorziening door Ol\il en ministerie: in de strafzaak-Wilders, aan
de Kamer, in deze procedure bij uw rechtbank. De weigering tot
openbaarmaking leidt hier juist tot twijfel aan de publieke
informatievoorziening.
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RTL Nieuws betrekt de stelling dat de aantekening van 2 april 2014, en alle
overige aantekeningen van de functionarissen die de toenmalig voorzitter
van het College ondersteunden (over overleggen waarbij de zaak-Wilders
aan de orde kwam), binnen het bereik van deze procedure vallen. Dit geldt
qq ook voor alle aantekeningen en notities (en overige documenten) van de
functionarissen die de minister bijstonden bij overleggen met de voorzitter
van het College, waarbij de zaak-Wilders aan de orde kwam.
Tot dusver is alleen de aantekening van 2 april2014 in deze procedure
opgedoken. RTL Nieuws betrekt de stelling dit onvoldoende geloofwaardig
is dat dit alles is: aantekeningen en notities zouden naar onze opvatting
onderdeel behoren uit te maken van het nader onderzoek en een nieuwe,
grondige zoekslag.

3.2 Docurnenten die worden onttrokker¡ aan de procedure:
Docurnenten onderliggend aan de Wob uit 2016
Ook documenten onderliggend aan de Wob uit 2016, waaryan het bestaan
pas recent bleek, worden aan deze procedure onttrokken. Ook hier is naar
de opvatting van RTL Nieuws sprake van een fictieve weigering om te
beslissen.
Van belang hierbij ís dat in 2016 niet door het OM, maar door het ministerie
een beslissing is genomen over de documenten waar die Wob op ziet.
Deze documenten moeten dus bij venveerder berusten. ln ieder geval
berusten ze onder verweerder. RTL Nieuws betrekt de stelling dat in deze
procedure een grondige heroveruveging van dat besluit uít 2016
noodzakelijk is, mede in het licht van de bijzondere omstandigheden in
deze zaak. Venrueerder geeft in het bestreden besluit aan 'geen aanleiding'
te zien tot heroveruveging van het besluit van zijn ambtsvoorganger. RTL
Nieuws betrekt de stelling dat die aanleiding er wel degelijk is.
Verder zouden we uw rechtbank erop willen wijzen dat het aanvullend
besluit innerlijk tegenstrijdig is. Op pagina 4 wordt gesteld dat het ministerie
niet beschikt over document 2 (het emailbericht van de hoofdoflicier van
justitie aan twee leden van het College, met als bijlage het conceptambtsbericht van 25 juni 2014 van de zaaksofficieren dat altijd een concept
zou blijven) en ook niet over document 4 (brief met bijlagen (ambtsbericht
officieren van justitie van I augustus aan de hoofdofficier van justitie, incl
advies LECD en WBOM, gericht aan het College).

Op pagina twee van het aanvullend besluit worden deze hruee documenten
echter expliciet opgenomen in de opsomming in de volgende zin: ,,Ðe
documenten met de nummers 2, 4, 7,8,9,13,22, 23 betreffen
ambtsberichten waarin het OM nniã vertrouwelijk op de hoogte stelt van
bepaalde informatie (...)." Hieruit volgt logischerurijs dat ook de
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documenten 2 en 4 bij het ministerie berusten, tenzij dit deel van het besluit
niet klopt.
Het vorenstaande roept de indringende vraag op wanneer, hoe, en bij
welke gelegenheid venn¡eerder is geTnformeerd over deze twee
documenten. Was dit bij de beslissing op het Wob-verzoek in 2016, of
beschikte het ministerie er in 2A14 al over? Het is evident dat ook dit
duidelijk moet worden, in het licht van de stelling van het OttÍ bij de
behandeling van de strafzaak in 2016 stelde dat de minister niet als getuige
hoefde te worden gehoord, omdat hij geen kennis kon dragen van
besluitvorming binnen het OÍtil.
Als het ministerie in 2014 de beschikking kreeg over de documenten 2 en
4, moet er een papertrail zíjn: emails, brieven, nota's, aantekeningen, etc.
Het belang hiervan behoeft geen nadere toelichting.
RTL Níeuws betrekt de stelling dat de documenten uit de Wob 2016
onderdeel uit behoren te maken van deze procedure, dat een nieuwe
zoekslag aangewezen is om helder te krijgen wanneer en hoe het
ministerie over de documenten 2 en 4 is geÏnformeerd en dat er aanleiding
is voor een grondige heroverweging van het besluit.
Tot slot zouden we uw rechtbank onder de aandacht willen brengen dat de
documenten 2 en 4 ín het aanvullend besluit zijn geweigerd met een
beroep op art. 365 SV" Dit staat vermeld in de inventarislijst.
Het beroep op art. 365 SV werd echter níet ten grondslag gelegd aan de
weigering de documenten 2 en 4 te verstrekken in het Wob-besluit van
december 2016. Dit betekent dat, anders dan verweerder stelt, er feitelijk
wél sprake is van een herziening van dat besluit, namelijk door uitbreiding
van de gronden en de motivering. Opmerkelijk is dat hier in de tekst van het
aanvullende besluit niets over wordt vermeld.
Overigens vervalt volgens RTL Nieuws de geldigheid van dit beroep op art.
365 SV, nu de minister enkele dagen ná het aanvullend besluit, op vrijdag
30 augustus heeft verklaard dat hij bereid is het Hof alle stukken te
overleggen, als het Hof dat zou wensen. "lk vind dat als de rechter toch nog
vragen heeft, aan mij of aan mijn ministerie, over stukken, of hij wil nog
dingen hebben, dan is hij van harte welkom en zullen we meewerken." De
minister voegde daaraan toe dat dit (ook) gelakte stukken betrof.
Niet gevolgd kan worden waarom in het ene domein openbaarheid mogelijk
is, en in het andere niet.
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Eüjzondere feiten er¡ onrssta¡'ldñghreden

Zoals uit het verloop van onderhavige procedure al blijkt is sprake van een
bijzondere zaak. Er is sprake van een reeks bijzondere feiten en
omstandigheden. Het gaat hier om een unieke strafzaak tegen een
volksvertegenwoordiger, waarbij indringende vragen zijn gerezen over
contacten en afstemming tussen OM en ministerie, over mogelijke politieke
en ambtelijke beïnvloeding en over het mogelijk'meesturen'vanuít het
ministerie. Het gaat hier over de kern van onze rechtsstaat: de scheiding
der machten.
ln deze zaakis al gebleken dat het OM rechtbank en Hof onjuist heeft
voorgelicht: er was wel degelijk overleg over het aangiftetraject. Voorts is
gebleken dat er vaker, intensiever en indringender overleg was tussen
minister en de voorzitter van het college dan eerder gemeld. Uit de
aanvullende beslissing blijkt verder dat het ambtsbericht van 10 september
2014 geen beslissing, maar een 'voorgenomen' beslissing was. Dit roept
een reeks indringende vragen op, ook over het gesprek van 25 september
2014. Was de vervolgingsbeslissing een 'zelfstandig' besluit van het OM, of
werd de voorgenomen beslissing aan de minister voorgelegd voor het
verkrijgen van instemming? Waar was het voornemen afhankelijk van?
Over welke informatie beschikte het ministerie trouwens vóór 10 september
2014? Het aanvullend besluit is hierover - zoals hiervoor uiteengezet
innerlijk tegenstrijdig.

-

Uít het aanvullend besluit en de verstrekking blijkt verder dat een
ambtenaar regelmatig bij het OM navroeg wanneer een
vervolgingsbeslissing zou worden genomen. Voorts blijkt dat ambtenaren

van het ministerie commentaar en aandachtspunten doorgaven aan het
OM over de voorgenomen vervolgingsbeslissing, en daarbij suggesties
deden voor het anticiperen op verweren van de verdediging, vóórdat een
definitief vervolgingsbesluit werd genomen. Ook is gebleken dat het
ministerie 'meestuurde' rond het persbericht: de parallel met de zaken
Samsom en Spekman mocht van het ministerie niet worden getrokken.
RTL Nieuws betreft de stelling dat de bijzondere feiten en omstandigheden
vergen dat zoveel mogelijk openbaar wordt, in het belang van de goede en
democratische bestuursvoering. Dat ook in het aanvullend besluit een te
enthousiast beroep is gedaan op de uitzonderingsgronden en beperkingen
krachtens de Wob.
Zelfs als in beginsel de redelíjkheid van een dergelijk beroep zou kunnen
worden gevolgd, gaat dit juist in deze zaak niet op. Om de rechtsstaat te
beschermen is in deze zaak radicale openbaarmaking aangewezen.

Volgens RTL Nieuws moet bij alle documenten waar deze procedure op
ziet, getoetst worden of op grond van art. 10 EVRM een recht op toegang
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tot informatie moet worden gegeven en dat dit moet worden getoetst aan
het zogeheten noodzakeliikheidsvereisie, gegeven de bijzondere feiten en
omstan,ligheden in deze zaak. is het, in deze bijzoncíere zaaK, noodzakeiijk
dat documenten niet openbaarworden? ef zou juist wel inzage moeten
worden gegeven in bijvoorbeeid alle embtsberÌchien en alle contacten,
afstemming tussen ministerie en Ohl en alle documenten daarover? RTL
þ,lieuws .betrekt ele stelling dat het naodzakelijk is dat deze docur'renten
openbaar worden.
ln het vervolg van procedure zal RTL Nieuws nadere gronden voor het
lopend beroep indíenen, afhankel'ljk van besluiten van uw rechtbank, en
van wanneer nieuwe informatie in het parlementaire en strafrechtelijke
domein beschikbaar komt"

5" Con¡atn¡sies eÍn verzoe¡(em
fulede op grond van de reeks bijzondere feiten en omstandigheden in deze

zaakverzoekt RTL NÍeuws uw rechtbank:
Nader onder¿oek te doen naar alle documenten waarop deze
procedure ziet, middels een descente, dan wel vertrouwelijke
kennisname van alle documenten;
Te bevcrderen dat iirnitatieve duidelijkheiC ontstaat over Ce
documenten waarop deze procedure ziet, Bij voorkeur via een
beslissing die vastlegt dat er ruim voor 11 oktober 2019 een hrueede
aanvullende beslissing moet verschünen;
Anderszins te þewerkstelligen dat er voor "11 oktober aanstaande
limitatieve duídeiijkheid ontstaat en over al het gevraagde is beslist.

-

-

Wij danken u op voorhand voor de aan deze þrief te besteden aandacht.
Een afschrift van deze brief zal heden per post aan verweerder worden
gezonden.
ln afuuachting van uw anfuvoord, verblijven wtj,
nd,

,-'-'ffiQQ

Pieter Klein

RTL ltlieuws
Postbr;s 15ç1
120C
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Datum publicatie

Organisatie

Vergaderjaar

Vraag

Datum indiening

03-07 -2019

Tweede Kamer

201 8-

2a19214258

03-07-201 9

15:52

der Staten-

201 9

Generaal

Vragen van hee lid Wilders (P1{) aan de Miniscer va!Ì trusÊicie en Veiligheid over

het bericht dat oud-mi¡rister Opstelten het mínder Marokkanen-proces heeft

beïnvloed (ingezonden

Vraag

3 jutri 2019)"

1

Op welke datum en door wie bent u ingelicht over het bestaan van het overleg op 25 september

2014?

https://zoek.officielebekendmakin gen. nl/kv-tk

-2O

1
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Vnaag 2
Betrof het overleg van 25 september 2t j 4 een periodiek overleg? Zc nee, wat voor overleg betrcf
het?

\lnaag 3
Hoe verklaart u dat u <<niet bekend bent met wat er is besproken> tijdens het officiële overleg op
Z5 september 201 4

terwijl

u

wel kunt aangeven dat dit overleg is gevoerd naar aanleiding van het

ambtsbericht van september 20'l4 en de bijbehorende nota en dat het overleg heeft
plaatsgevonden tussen oud-minister Opstelten en de oud-voorzitter van het College van
procureurs-generaal en zij daarwerden bijgestaan door hun ambtenaren?

Vraag el
Op wiens initiatief heeft het overleg van 25 september 201 4 plaatsgevonden?

Vraag 5
Kunt u aangeven wie exact aanwezig waren bij dit overleg waarvan u in antwoord op vraag 4 van
eerder gestelde Kamervragen aangeeft dat <<navraag bij betrokkenen leert dat er geen verslag is
gemaakt van dit overleg>? Zo nee, waarom niet?]

Vraag 6
ls aan de betrokkenen alleen gevraagd of een verslag is gemaakt van dit overleg? Zo nee, wat is er

nog meer gevraagd en wat was het antwoord van de betrokkenen?

Vraag 7
ls de betrokkenen ook gevraagd wat er is besproken tijdens

Vraag

dit overleg? Zo nee, waarom niet?

I

Betekent de disclaimer bij de tijdlijn die u aan de Kamer heeftgezonden: <Tijdlijn momenten voor

zov* mij op dit moment bekend zijn> dat er nog meer stukken

https ://zoek.officielebekendmakin gen.nl/kv-tk-20

1

921

4258.html
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Vnaag 9
Wat was het doel van de ambtelijke conracten tussen het Openbaar Ministerie (CM) en het

voormalig departement van Veiligheid en Justitie (VenJ) ter voorbereiding op een eventueel debat
in de Tweede Kamer op 24-25 maart 2014, enkele dagen na de uitspraken en nog voor het
periodiek overleg van 2 april

7-A14?

Welke infcrmatie heeft het Ceparternent verkregen naar

aanleiding van die ambtelijke contacten?

Vraag 10
Waarom was er contact over <(voortgang en planning> tussen het departement en het OM in de
periode 30 juni-1 juli 20'14?

Vraag I I
Waar bestond het contact over (voortgang en planning)) tussen het departement en het OM in de
periode 30 juni-1 juli 201 4 uít?

Vraag

l2

Kunt u uitsluiten dat er tijdens het contact over (voortgang en planning> tussen het departement
en het OM in de periode 30 juni-1 juli 201 4 contact is geweest over het concept ambtsbericht van
25

juni

20,l 4 en de totstandkoming van het concept ambtsbericht van 8 augustus 2014?

Vraag

l3

ls het concept ambtsbericht van 25 juni 2014 door het OM naar het voormalig departement van
VenJ gezonden of ingezien?

Vraag

I4

ls het concept ambtsbericht van 25 juni 201 4 ooit besproken met de voormalig Minister van VenJ

of ambtenaren van het departement?

Vnaag 15
ls er

cp basis van dit concept ambtsbericht van 25 juni 20,l4 een (concept) ambtelijk advies

gemaakt?

https://zoek.officielebekendmakin

gen.n l/kv-tk-20 1 921 4258.html
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Va'aag 16
Wijkt het cûncept ambtsberícht van 25 juni

201 4 af r¡an het eoncept

201 4 en ambtsbericht rran 1 0 september Z0'l 4? En zo ja, in

amiltsbericht van 8 augustus

welk opz¡cht?

Vraag 17
Kunt u verklaren waarom dit concept ambtsbericht van 25 juni 20.l 4 slechts naar twee leden van
het College van procureurs-generaal, te weten de heren Bolhaar en Van den Burg is gezonden in
plaats van naar het gehele College?

Vraag 18
Kunt u verklaren waarom dit ambtsbericht, aldus de beslissing op Wob-verzoek van

Z0l6 met kenmerk 800337, (altijd een concept

Vraag

I december

is gebleven>?

l9

Kunt u uitsluiten dat enige uitlating, enig verzoek of enige opmerking formeel dan wel informeel
van de zijde van de voormalíg Minister van VenJ dan welzijn ambtenaren in de richting van de
heer Bolhaar, dan wel zijn arnbtenaren, invloed hebben gehad op de totstandkoming van een
n

ieuw (concept) ambtsbericht?

Vraag 20
ls het concept ambtsbericht van 8 augustus Z0l 4 door het OM naar het voormalig departement

van VenJ gezonden of ingezien?

Vraag 21
ls het concept ambtsbericht van 8 augustus Z0l 4

ooit besproken met de voormalig Minister van

VenJ of ambtenaren van het departement?

\lraag22
ls op basis van

dit concept ambtsbericht van

8 augustus 20'14 een (concept)

ambtelijk advies

gemaakt?

\fraag 23
https://zoek.officielebekendmaki

n

gen.nl/kv-tk
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Kunt u uitsluiten dat enige uitiating, en¡g verzoek of enige opmerk¡ng formeel dan wel informeei
van de zijde van de vcormalig Minister van Venj dan wei zijn ambtenaren in de richting van de
heer Bolhaaç dan wel zijn arnbtenaren, invloed hebben gehad op de totstandkoming van het
(concept) ambtsbericht van

B

augustus 201'4?

Vraag24
Waarom heeft u pas op 26 juni 201 9 melding gemaakt van de beslissing op het Wob-verzoek van

I

december 2016?

Vnaag 25
Heeft de heer Riedstra, als ondertekenaar van de beslissing op het Wob-verzoek van 1 december
2016, inhoudelijke kennis van de documenten waarvan de beslíssing melding maakt?

Vraag 26
ls voormalíg Staatssecretaris Teeven op enig moment betrokken geweest bij de kwestie Wilders?

Vraag 27
Heeft u de secretaris-generaal, de heer Riedstra, opdrachtgegeven om getuigen bijstand en

informatie aan te bíeden voor de getuigenverhoren? Zo nee, deed hij dit dan in opdracht van
iemand anders of op eigen inÍtiatief?

Vraag 28
Bent u bereid om bij de heer Riedstra en de heer Bruinsma na te gaan hoe de afweging wie welk
dossier/welke stukken te verstrekken tot stand is gekomen?

Vraag 29
Heeft het departement kennis genomen van de adviezen van het Landelijk Expertise Centrum

Discriminatie (LËCD) en het Wetenschappelijk Bureau van het OM (WBOM) over de kwestie
Wilders? Zo ja, wanneer?

Vnaag 30
Kunt u een uitputtende tijdslijn naar de Kamer sturen, voorzien van datum per contact/documen'c
en aangeven wie de verzenderlontvanger/opsteiier is geweest vanaf het moment van de

uitspraken op 1Zli 9 maarl Z{ii 4 r.lm ireden over weik aspect rian ook van cje ki¡¡es'tie Wilaers?
https://zoek.officielebekendmakingen.n

l/kv-tk- 201 921 4258.hlml
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Met daarin in ieder geval, voor zover van ioepassing, melding makend van:
Alle (concept) ambtsberichten gemaakt door het OM over de kwestie Wilders
Alle aanbiedingsnotíties behorende bij deze ambtsberichten
Alle ambtelijke nota's
Alle ambtelijke memo's

Alle nota's/memo's van het OM
Alle persberichten van het OM
Alle notities
Alles gespreksversl a gen

Alle agenda's

Alle periodieke overleggen waar de kwestie Wilders (welk onderdeel dan ook) is
besproken
Alle overlegvergaderingen waar het hele College van procureurs-generaal overlegt
met de Minister van VenJ/enV waar de kwestie Wilders aan de orde is geweest
Alle overige overleggen waar de kwestie Wilders werd besproken
Alle (e-mail)correspondentie tussen OM en departement VenJ/enV over de
kwestie Wilders
Alle (e-mail)correspondentie tussen departement VenJ/enV met (medewerkers
van het) College van procureurs-generaal
Alle (email)correspondentie tussen het departement Venj/enV en de Eenheid Den
Haag belast met aangifteproces

Alle (e-mail) correspondentie tussen het departement VenJ/enV met de
zaaksofficíeren
Aile e-mail(correspondentie) tussen het departement VenJ/enV met de AG's
Aile (e-mail)correspondentie lussen de landsadvocaat rnet de advocaatgen era

a

i/Offi cier

https://zoek.officielebekendmakingen.
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Alle ministerraden/onderraden waar de kwestie Wilders aan de orde is geweest
Alle ministerstaf vergaderingen waar de kwestie Wilders aan de orde is geweest

Vraag 3l
Kunt u garanderen dat er geen juridische consequenties zullen volgen voor de anonieme
klokkenluider in deze zaak die níet meer durft te getuigen naar aanleiding van de WODC-affaire?

Aanhangsel van de Handelingen Z0l 8-201 9, nr. 3.I g9

2
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