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Geachte heer Blok,
Ons nummer

Op 7 september 2016 liet ik uw voorganger weten een verkennend onderzoek in
te stellen naar aanleiding van de klacht van de heer XXX en zijn partner mevrouw
XXX te Thailand, welke klacht werd ingediend door kantoor Spong Advocaten te
Amsterdam. De resultaten uit dit verkennende onderzoek zijn voor mij aanleiding
de klacht verder in onderzoek te nemen.

2017.08510
Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen
div.

De klacht heeft betrekking op de rol die het Openbaar Ministerie (OM), de
Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie en de politie (van de eenheid Zeeland-West-Brabant en de
liaison officier te Thailand) hebben gespeeld in het kader van het door Nederland
op 1 juli 2014 bij de Thaise autoriteiten ingediende rechtshulpverzoek gedateerd
3 juni 2014.
De klacht
Wij onderzoeken deze klacht op grond van titel 9.2 van de Algemene wet
bestuursrecht. De klachtformulering is de basis voor ons onderzoek en het
oordeel van de Nationale ombudsman. Deze luidt als volgt:
Verzoekers klagen over de wijze van optreden van het Openbaar Ministerie en
de politie (onder wie de liaison officer te Bangkok) rondom hun aanhouding in
Thailand in juli 2014 door de Thaise autoriteiten. Verzoekers klagen hierbij over
de manier waarop in het kader van het rechtshulpverzoek informatie is gedeeld
met de Thaise autoriteiten. Met name klagen verzoekers erover dat het
Openbaar Ministerie en de politie onvoldoende zorgvuldigheid hebben betracht
jegens verzoekers door op 14 juli 2014 per brief aan de Thaise autoriteiten te
verzoeken om zelf een strafrechtelijk in te stellen tegen hen en door informatie
te delen met de Thaise autoriteiten over het strafrechtelijke onderzoek dat in
Nederland loopt.
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Voldaan aan het kenbaarheidsvereiste en de bevoegdheid van de Nationale
ombudsman
De Nationale ombudsman heeft op grond van de overgelegde correspondentie
geconstateerd dat de advocaten van verzoekers hun ongenoegen over deze
gang van zaken genoegzaam kenbaar hebben gemaakt. Dit blijkt uit hun
correspondentie met zowel het OM als met de minister van Veiligheid en Justitie
met name de periode van 24 juli 2014 tot en met 30 oktober 2014.
De Nationale ombudsman acht zich om die reden bevoegd om de klacht van
verzoekers in onderzoek te nemen. Hij heeft dit in het kader van het verkennend
onderzoek meegedeeld aan de voorzitter van het College van procureursgeneraal.
Op het moment dat er een strafprocedure of een civiele procedure aanhangig is,
die nauwe samenhang vertoont met het onderwerp van dit onderzoek kan er
aanleiding zijn voor de ombudsman zijn onderzoek op te schorten.
Wijze van onderzoek
In het kader van het verkennend onderzoek hebben gesprekken plaats gevonden
met het OM en heeft de Nationale ombudsman inzage gehad in het dossier met
betrekking tot de door verzoekers tegen de staat gevoerde kort geding procedure
en de daarop appelprocedure. De rol van het OM is daardoor enigszins
verduidelijkt.
De rol die de politie en de AIRS in deze zaak hebben gespeeld is nog niet met
hen besproken. In het kader van dit onderzoek zullen daarom eerst gesprekken
met deze instanties plaatsvinden.
Toezending dan wel inzage stukken
In het kader van het verkennende onderzoek hebben wij zoals vermeld een
aantal stukken mogen inzien dan wel ontvangen. Mochten wij in de loop van het
onderzoek nog behoefte hebben aan aanvullende informatie dan zullen wij u daar
specifiek om verzoeken.
Doorsturen van uw stukken
Wij sturen de stukken die wij in de loop van het onderzoek van u ontvangen,
normaal gesproken geanonimiseerd door aan verzoekers. Hebt u daar bezwaar
tegen, laat het ons dan weten. Geef daarbij ook aan waarom u niet wilt dat wij de
stukken doorsturen. U hoort dan van ons of wij daar rekening mee kunnen
houden.
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Verzoek om reactie van betrokken ambtenaren
Het kan van belang zijn voor het onderzoek ook de bij de klacht betrokken
ambtenaren de kans te geven om op de klacht te reageren. Indien wij in de loop
van het onderzoek ambtenaren willen horen zullen wij u daarover schriftelijk
informeren.
Uw standpunt over de klacht
Wij stellen onderzoek in om een goed beeld te krijgen van de klacht. Zodra wij
gesproken hebben met alle betrokken instanties en alle benodigde informatie
hebben ontvangen zullen wij een voorlopig verslag van bevindingen opstellen. U
krijgt dit verslag toegezonden en zult alsnog in de gelegenheid worden gesteld te
reageren op de klacht van verzoekers en een standpunt in te nemen. U kunt dan
in uw reactie aangeven of u (onderdelen van) de klacht gegrond acht en of er
aanleiding is voor een actie ten behoeve van verzoekers.
Verzoek om reactie van het OM en de politie
Een kopie van deze brief en de bijbehorende bijlage(n) hebben wij vandaag ook
aan het College van procureurs-generaal, de Hoofdofficier van Justitie van het
Parket Zeeland-West-Brabant, de politiechef van de Eenheid Zeeland-WestBrabant en de Nationale politie gestuurd. Zij krijgen - in verband met hun
verantwoordelijkheden - eveneens de gelegenheid om na toezending van het
verslag van bevindingen hierop te reageren en hun standpunt te geven op de
klacht. We gaan er hierbij vanuit dat u uw reactie zo nodig onderling afstemt met
het OM en de politie.
Contact
Voor uw reactie en eventuele vragen kunt u contact opnemen met XXX
U kunt hen ook bereiken via het e-mailadres bureau@nationaleombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

Spong Advocaten
T.a.v. de heer XXX
en de heer XXX
Keizersgracht 278
1016 EW AMSTERDAM

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Tel: (070) 356 35 63
Fax: (070) 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl
www.nationaleombudsman.nl
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In september 2016 liet ik u weten een verkennend onderzoek in te stellen naar
aanleiding van de klachten, die u namens de heer XXX en zijn partner mevrouw
XXX te Thailand, aan ons had voorgelegd.
De resultaten van dit verkennend onderzoek zijn aanleiding voor mij om deze
klacht verder in onderzoek te nemen.
De klacht
De klacht is de basis voor ons onderzoek en het oordeel van de Nationale
ombudsman. De klachtformulering luidt als volgt:
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Verzoekers klagen over de wijze van optreden van het Openbaar Ministerie en
de politie (onder wie de liaison officer te Bangkok) rondom hun aanhouding in
Thailand in juli 2014 door de Thaise autoriteiten. Verzoekers klagen hierbij over
de manier waarop in het kader van het rechtshulpverzoek informatie is gedeeld
met de Thaise autoriteiten. Met name klagen verzoekers erover dat het
Openbaar Ministerie en de politie onvoldoende zorgvuldigheid hebben betracht
jegens verzoekers door op 14 juli 2014 per brief aan de Thaise autoriteiten te
verzoeken om zelf een strafrechtelijk in te stellen tegen hen en door informatie
te delen met de Thaise autoriteiten over het strafrechtelijke onderzoek dat in
Nederland loopt.
Wat houdt het onderzoek in?
Om ons een oordeel te kunnen vormen over uw klacht, hebben wij verdere
informatie nodig dan we tot nu toe uit het verkennend onderzoek hebben
verkregen. In de brief die vandaag aan de minister van Veiligheid en Justitie is
verstuurd leest u hoe wij het onderzoek verder gaan aanpakken. Een afschrift van
deze brief gaat hierbij.
Zodra wij nadere informatie hebben ontvangen krijgt ook u de gelegenheid
daarop te reageren. Dit noemen wij 'hoor en wederhoor'. In de bijlage vindt u
meer algemene informatie over ons onderzoek.
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Verzoek nadere informatie
Is er nog meer informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn en hebt u
ons daarover nog niet op de hoogte gesteld? Dan ontvangen wij die informatie
graag zo snel mogelijk. Bent u er niet zeker van of deze informatie nodig is voor
het onderzoek, neem dan contact op met de onderzoekers van uw klacht. In de
laatste alinea van deze brief leest u wie dat zijn.
Vermeld uw dossiernummer
Uw klacht heeft een nieuw dossiernummer gekregen. Wilt u dit nummer bij
correspondentie met ons vermelden? U vindt dit nummer rechts boven aan deze
brief onder 'Ons nummer'.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met XXX. U kunt hen ook
bereiken via het e-mailadres bureau@nationaleombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

Wat houdt een onderzoek door de Nationale ombudsman in?
Hieronder leest u wat een onderzoek door de Nationale ombudsman inhoudt: wat
we doen, hoe lang een onderzoek duurt en wat de uitkomst betekent.
Hoe verzamelen we informatie?
U hebt bij ons een klacht ingediend waarover u ons oordeel wilt horen. Om dat
oordeel te kunnen geven, moeten we informatie inwinnen van alle partijen die bij
de klacht betrokken zijn. Daarom vragen we de betrokken overheidsinstanties
een oordeel over uw klacht te geven en alle relevante informatie toe te sturen.
Ook kunnen we vragen stellen. Het gebeurt ook dat een verklaring wordt
afgenomen van de ambtenaren die bij de klacht betrokken zijn. In de loop van het
onderzoek krijgt u de gelegenheid om op deze stukken te reageren.
Wat gebeurt met de informatie?
Als er voldoende gegevens bekend zijn, beëindigen we het onderzoek. U krijgt
daar dan bericht over en daarbij motiveren we ons standpunt. De vorm kan
verschillen:
 Als we een rapport opstellen, gaat daaraan een verslag van bevindingen
vooraf. In dit verslag vindt u een overzicht van de feiten die we in de loop van
het onderzoek hebben verzameld. Ook staan hierin de standpunten van u en
de betrokken overheidsinstantie(s). Op dit verslag kunnen beide partijen
reageren.
 Soms beëindigen we ons onderzoek met een brief.
Hoe lang duurt een onderzoek?
Hoe lang een onderzoek precies duurt, kunnen we niet aangeven. Het
verzamelen van informatie om zorgvuldig onderzoek naar uw klacht te doen kost
tijd: in de praktijk lukt het de overheidsinstellingen niet altijd om binnen vier weken
te reageren op een klacht. In zo'n geval verlenen we zo nodig vier weken uitstel.
Ook andere omstandigheden kunnen de tijdsduur beïnvloeden, zoals het
afnemen van verklaringen van bij de klacht betrokken ambtenaren of getuigen. Zo
duurt het verzamelen van informatie al met al enige maanden. Om u op de
hoogte te houden, lichten wij u gedurende het onderzoek regelmatig in over de
voortgang.
Wat betekent de uitkomst van het onderzoek?
Het standpunt van de Nationale ombudsman maakt duidelijk of de
overheidsinstantie correct heeft gehandeld. Soms moet het bij die constatering
blijven, omdat er geen vorm van correctie of herstel mogelijk is. In andere
gevallen doen we een aanbeveling tot correctie of herstel. We kunnen de
betrokken overheidsinstanties niet verplichten om die aanbeveling op te volgen,
maar in de praktijk gebeurt dat wel vaak.
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Geachte heer XXXX,

Datum

Ons nummer

Op 7 september 2016 liet ik u weten een verkennend onderzoek in te stellen naar
aanleiding van de klacht van de heer XXX en zijn partner mevrouw XXX te
Thailand. Deze klacht werd ingediend door kantoor Spong Advocaten te
Amsterdam. De resultaten uit dit verkennende onderzoek zijn voor mij aanleiding
de klacht verder in onderzoek te nemen.

2017.08510
Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen

De klacht heeft betrekking op de rol die het Openbaar Ministerie(OM), de Afdeling
Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) van het ministerie van Veiligheid
en Justitie en de politie (van de eenheid Zeeland-West-Brabant en de liaison
officier te Thailand) hebben gespeeld in het kader van het door Nederland op
1 juli 2014 bij de Thaise autoriteiten ingediende rechtshulpverzoek gedateerd
3 juni 2014.
De klacht
Wij onderzoeken deze klacht op grond van titel 9.2 van de Algemene wet
bestuursrecht. De klachtformulering is de basis voor ons onderzoek en het
oordeel van de Nationale ombudsman. Deze luidt als volgt:
Verzoekers klagen over de wijze van optreden van het Openbaar Ministerie en
de politie (onder wie de liaison officer te Bangkok) rondom hun aanhouding in
Thailand in juli 2014 door de Thaise autoriteiten. Verzoekers klagen hierbij over
de manier waarop in het kader van het rechtshulpverzoek informatie is gedeeld
met de Thaise autoriteiten. Met name klagen verzoekers erover dat het
Openbaar Ministerie en de politie onvoldoende zorgvuldigheid hebben betracht
jegens verzoekers door op 14 juli 2014 per brief aan de Thaise autoriteiten te
verzoeken om zelf een strafrechtelijk in te stellen tegen hen en door informatie
te delen met de Thaise autoriteiten over het strafrechtelijke onderzoek dat in
Nederland loopt.
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Aanpak onderzoek
De klacht heeft betrekking op zowel het OM als de politie. Ook hebben we de
AIRS om informatie gevraagd. Vandaag hebben wij alle betrokken instanties per
brief op de hoogte gesteld van het onderzoek. Hierbij ontvangt u een kopie van
die brief en de bijbehorende bijlage(n), zoals deze aan de minister van Veiligheid
en Justitie is verstuurd. Omdat wij tijdens het verkennend onderzoek al enige
informatie van het OM hebben ontvangen en gesprekken hebben gevoerd zullen
we ons nu eerst richten op de politie en de AIRS.
Zodra wij gesproken hebben met alle betrokken instanties en alle benodigde
informatie hebben ontvangen zullen wij een voorlopig verslag van bevindingen
opstellen. U krijgt dit verslag toegezonden en zult alsnog in de gelegenheid
worden gesteld te reageren op de klacht van verzoekers en een standpunt in te
nemen. U kunt dan in uw reactie aangeven of u (onderdelen van) de klacht
gegrond acht en of er aanleiding is voor een actie ten behoeve van verzoekers.
Inzage stukken
Allereerst zouden wij nu graag inzage krijgen in alle correspondentie die in het
kader van het internationale rechtshulpverzoek aan Thailand is gewisseld tussen
het OM, de AIRS, Buitenlandse Zaken, de politie en de Thaise overheid.
Doorsturen van stukken
Wij sturen uw reactie en de stukken die wij in de loop van het onderzoek van u
ontvangen, normaal gesproken door aan verzoekers. Hebt u daar bezwaar tegen,
laat het ons dan weten. Geef daarbij ook aan waarom u niet wilt dat wij de
stukken doorsturen. U hoort dan van ons of wij daar rekening mee kunnen
houden.
Contact
Voor uw reactie en eventuele vragen kunt u contact opnemen met XXX U kunt
hen ook bereiken via het e-mailadres bureau@nationaleombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

De Hoofdofficier van justitie
van het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant
de heer C. van der Voort
Postbus 90112
4800 RA Breda
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Geachte heer Van der Voort,
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(070) 356 XXX
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Medio 2016 heeft de Nationale ombudsman een brief ontvangen van de heer
XXX en zijn partner mevrouw XXX-In te Thailand met een klacht over het
Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Deze klacht is ingediend door het kantoor
Spong Advocaten te Amsterdam. Naar deze klacht werd een verkennend
onderzoek gedaan. Het College van procureurs-generaal werd hierin betrokken.
Naar aanleiding van de resultaten van dit verkennend onderzoek heb ik besloten
de klacht verder in onderzoek te nemen.
De klacht
Wij onderzoeken deze klacht op grond van titel 9.2 van de Algemene wet
bestuursrecht. De klachtformulering is de basis voor ons onderzoek en het
oordeel van de Nationale ombudsman. Deze luidt als volgt:
Verzoekers klagen over de wijze van optreden van het Openbaar Ministerie en
de politie (onder wie de liaison officer te Bangkok) rondom hun aanhouding in
Thailand in juli 2014 door de Thaise autoriteiten. Verzoekers klagen hierbij over
de manier waarop in het kader van het rechtshulpverzoek informatie is gedeeld
met de Thaise autoriteiten. Met name klagen verzoekers erover dat het
Openbaar Ministerie en de politie onvoldoende zorgvuldigheid hebben betracht
jegens verzoekers door op 14 juli 2014 per brief aan de Thaise autoriteiten te
verzoeken om zelf een strafrechtelijk in te stellen tegen hen en door informatie
te delen met de Thaise autoriteiten over het strafrechtelijke onderzoek dat in
Nederland loopt.
Verzoek om informatie te verzamelen
Vandaag hebben wij het College van procureurs-generaal gevraagd om inzage in
alle correspondentie die in het kader van het internationale rechtshulpverzoek
aan Thailand is gewisseld tussen het OM, de politie en de Thaise overheid.
Na ontvangst van deze informatie zullen wij de minister, het College en de politie
vragen op de klacht te reageren en mogelijk enkele vragen te beantwoorden.

Ons nummer
2017.08510
Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen

Behandelend medewerker
XXX
Onderwerp

Ons nummer

2017.08510
3

Hierbij ontvangt u een kopie van de brief aan de minister en de bijbehorende
bijlagen. Voor een reactie op de klacht heeft de minister/het College te zijner tijd
mogelijk informatie van u nodig.
Een kopie van deze brief hebben we ook gestuurd naar het College van
procureursgeneraal.
Doorsturen van uw stukken
Wij sturen de stukken die wij in de loop van het onderzoek van u ontvangen,
normaal gesproken door aan de advocaat van verzoekers Hebt u daar bezwaar
tegen, laat het ons dan weten. Geef daarbij ook aan waarom u niet wilt dat wij de
stukken doorsturen. U hoort dan van ons of wij daar rekening mee kunnen
houden.
Contact
Voor uw reactie en eventuele vragen kunt u contact opnemen met XXX U kunt
hen ook bereiken via het e-mailadres bureau@nationaleombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

Aan de chef van de politie
eenheid Zeeland-West-Brabant
T.a.v. de klachtencoördinator
De heer XXX
Postbus 8050
5004 GB TILBURG

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Tel: (070) 356 35 63
Fax: (070) 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl
www.nationaleombudsman.nl
Doorkiesnummer
(070) 356 35 XXX

Geachte heer XXX,
Medio 2016 heeft de Nationale ombudsman een brief ontvangen van de heer
XXX en zijn partner te Thailand met een klacht over het Openbaar Ministerie
(OM) en de politie van de Eenheid Zeeland-West-Brabant. Deze klacht is
ingediend door Spong Advocaten te Amsterdam. Deze klacht was voor de
Nationale ombudsman aanleiding een verkennend onderzoek in te stellen. De
minister van Veiligheid en Justitie en het College procureurs-generaal waren
hierbij betrokken. De resultaten van dit verkennend onderzoek waren voor mij
aanleiding verder onderzoek in te stellen.
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De klacht
Wij onderzoeken deze klacht op grond van titel 9.2 van de Algemene wet
bestuursrecht. De klachtformulering is de basis voor ons onderzoek en het
oordeel van de Nationale ombudsman. Deze luidt als volgt:
Verzoekers klagen over de wijze van optreden van het Openbaar Ministerie en
de politie (onder wie de liaison officer te Bangkok) rondom hun aanhouding in
Thailand in juli 2014 door de Thaise autoriteiten. Verzoekers klagen hierbij over
de manier waarop in het kader van het rechtshulpverzoek informatie is gedeeld
met de Thaise autoriteiten. Met name klagen verzoekers erover dat het
Openbaar Ministerie en de politie onvoldoende zorgvuldigheid hebben betracht
jegens verzoekers door op 14 juli 2014 per brief aan de Thaise autoriteiten te
verzoeken om zelf een strafrechtelijk in te stellen tegen hen en door informatie
te delen met de Thaise autoriteiten over het strafrechtelijke onderzoek dat in
Nederland loopt.
Aanpak onderzoek
In het kader van het verkennend onderzoek hebben wij al gesproken met het OM
en ontvingen wij al enige schriftelijke informatie. Wij zullen daarom nu eerst met
de AIRS en met de politie spreken en aan en nadere informatie vragen. Het kan
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ook zijn dat wij nog medewerkers van uw eenheid willen spreken. Allereerst is
onze vraag in hoeverre medewerkers van uw eenheid betrokken zijn geweest bij
(de voorbereiding van) de indiening van het aan Thailand gedane rechtshulpverzoek van 3 juni 2014 in de zaak van verzoekers, de brief van 14 juli 2014 en
de verdere informatie uitwisseling met Thailand voor en na deze data.
Uw standpunt over de klacht
Wij stellen onderzoek in om een goed beeld te krijgen van de klacht. Zodra wij
gesproken hebben met alle betrokken instanties en alle benodigde informatie
hebben ontvangen zullen wij een voorlopig verslag van bevindingen opstellen. U
krijgt dit verslag toegezonden en zult alsnog in de gelegenheid worden gesteld te
reageren op de klacht van verzoekers en een standpunt in te nemen. U kunt dan
in uw reactie aangeven of u (onderdelen van) de klacht gegrond acht en of er
aanleiding is voor een actie ten behoeve van verzoekers.
Verzoek om reactie van het OM en de AIRS
Een kopie van deze brief en de bijbehorende bijlage(n) hebben wij vandaag ook
aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het College van procureurs-generaal,
de Hoofdofficier van Justitie van het Parket Zeeland-West-Brabant, de AIRS en
de Nationale politie gestuurd. Zij krijgen - in verband met hun
verantwoordelijkheden - eveneens de gelegenheid om na toezending van het
verslag van bevindingen hierop te reageren en hun standpunt te geven op de
klacht. We gaan er hierbij vanuit dat u uw reactie zo nodig onderling afstemt.
Verzoek om stukken op te sturen
Daarnaast ontvang ik graag van u kopieën van de stukken die op deze zaak
betrekking hebben. Hierbij gaat het om de gewisselde correspondentie ter
voorbereiding van het rechtshulpverzoek en verdere correspondentie met de
Thaise overheid.
Doorsturen van uw stukken
Wij sturen de stukken die wij in de loop van het onderzoek van u ontvangen,
normaal gesproken [geanonimiseerd] door aan verzoekers. Hebt u daar bezwaar
tegen, laat het ons dan weten. Geef daarbij ook aan waarom u niet wilt dat wij de
stukken doorsturen. U hoort dan van ons of wij daar rekening mee kunnen
houden.
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Contact
Voor uw reactie en eventuele vragen kunt u contact opnemen met XXX U kunt
hen ook bereiken via het e-mailadres bureau@nationaleombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen
..

