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Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Datum
19 april 2018

Ruim een jaar geleden opende ik het onderzoek naar de klachten van xxxxx en
xxxxx. Er is meerdere keren overleg gevoerd, ook tussen ons beiden, over het
verloop van het onderzoek en de inzet van mijn bevoegdheden. Medewerking
aan het onderzoek is tot op heden uitgebleven.
Over de inzet van mijn bevoegdheden heb ik meest recent gesproken met uw
secretaris-generaal en de voorzitter van het College procureurs-generaal op 23
februari 2018. Vastgesteld is dat de samenloopregeling van artikel 9:23 k Awb
van toepassing is. Dit betekent dat het aan mij is om te beslissen of ik de klacht in
behandeling neem.
Uit de wetsgeschiedenis en de door de ombudsman zelf destijds verwoorde
beleidslijn volgt dat, indien sprake is van de samenloopregeling, in het algemeen
de uitkomst van de procedure bij de strafrechter wordt afgewacht alvorens een
onderzoek uit te voeren. In dit specifieke geval zie ik reden om deze
terughoudendheid in het belang van de beide verzoekers te laten varen. Daarbij
speelt voor mij een doorslaggevende rol dat er thans, ook gezien de recente
uitspraak van de rechter in Breda, geen reëel zicht is op een spoedige start van
de strafrechtelijke procedure.
Ik acht het van groot belang het onderzoek naar de klachten van xxxxx en xxxxx
niet opnieuw op de lange baan te schuiven en ik wens zo spoedig mogelijk het
onderzoek af te ronden. Daarvoor is het essentieel dat alle betrokken partijen
medewerking verlenen aan het onderzoek.
Voor de goede orde wijs ik erop dat mijn onderzoek specifiek gericht is op het
beoordelen van de afwegingen die door het OM zijn gemaakt voorafgaand aan
het rechtshulpverzoek over xxxxx aan de Thaise justitie en de afweging die door
de liaison officier van de Landelijke Eenheid is gemaakt om een brief te sturen
aan de Thaise justitie.
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De informatie van de afdeling AIRS van uw ministerie en van de betrokken liaison
officer van de Landelijke Eenheid is nodig om ons onderzoek te kunnen afronden.
Gelet ook hetgeen bepaald is in de Awb over het verstrekken van informatie aan
de Nationale ombudsman, ga ik ervan uit dat medewerking door alle betrokken
partijen zal worden verleend. Mijn medewerkers nemen binnen twee weken
contact op om daartoe afspraken te maken.
Ik stuur een kopie van deze brief ook aan betrokken partijen. Daarnaast wordt
een geanonimiseerde versie gepubliceerd op www.nationaleombudsman.nl

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

