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Onderwerp Uw aangifte tegen dhr Pechtold

Geachte heer, mevrouw,

Door u en een groot aantal andere personen is in de periode van 28 februari tot en
met 1 april 2018 per email aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie van het
arrondissementsparket Oost Nederland. Deze aangifte heeft betrekking op de heer
Pechtold, zijn notaris en zijn taxateur in verband met de overdracht van een

appartement in Scheveningen. Naast valsheid in geschrifte en belastingontduiking

heeft u aangifte gedaan van passieve ambtelijke corruptie, omdat de heer Pechtold
een gift zou hebben aangenomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden

dat deze giften hem werden gedaan om als ambtenaar (i.c. als Kamerlid) iets te doen

of te laten (artikel 363 Wetboek van Strafrecht). Dit laatste feit (passieve ambtelijke
corruptie) is een ambtsdelict. Van een ambtsdelict is sprake indien het een strafbaar
feit betreft dat is gepleegd in de betrekking als bewindspersoon of Kamerlid en/of
deze persoon bij het plegen van het strafbare feit gebruik heeft gemaakt van macht,
gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken (artikel 44 Wetboek van

Strafrecht).

Bij een ambtsdelict kan de Kroon op grond van artikel 119 Grondwet (GW) bij

koninklijk besluit een opdracht tot vervolging geven. Om die reden heeft de

hoofdofficier van justitie van het parket Oost Nederland uw aangifte aan mij

doorgezonden. Op de strafbare feiten in de aangifte die geen ambtsdelict zijn, neemt,
zoals bij iedere aangifte, het openbaar ministerie een vervolgingsbeslissing. Valsheid

in geschrifte en belastingontduiking, waarvan niet is gesteld dat zij zijn begaan onder
een verzwarende omstandigheid als bedoeld in artikel 44 van het Wetboek van

Strafrecht, zijn geen ambtsdelicten. Over deze feiten neemt het openbaar ministerie —

in casu het parket Oost Nederland- een beslissing. Het parket Oost Nederland zal u
over die beslissing afzonderlijk informeren.
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Voorafgaand aan een opdracht tot vervolging vindt een beoordeling van de aangifte
plaats overeenkomstig het Protocol inzake de behandeling van aangiften bij een
ministerie, het openbaar ministerie of de procureur-generaal bij de Hoge Raad tegen
leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen (hierna: het Protocol)’.
Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van dit Protocol heb ik de procureur-generaal bij de
Hoge Raad verzocht de aangifte te beoordelen en mij over zijn bevindingen te
informeren. De procureur-generaal is een oriënterend onderzoek gestart gericht op
de vraag of er aanknopingspunten zijn voor een opsporingsonderzoek ter zake
passieve ambtelijke corruptie. De procureur-generaal heeft mij na afloop van zijn
onderzoek bericht dat in het licht van zijn oriëntatie geen sprake is van feiten en
omstandigheden die objectief gezien serieuze aanleiding geven voor de verdenking
dat de heer Pechtold de pacht dan wel de schenking van het appartement heeft
aangenomen, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat dit hem werd aangeboden
om hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen of na te laten of naar aanleiding
van iets wat hij in zijn bediening heeft gedaan of nagelaten. De procureur-generaal
ziet in de voorgelegde aangiften dan ook geen serieuze aanknopingspunten voor een
opsporingsonderzoek.

Op basis van de bevindingen van de procureur-generaal bericht ik u dat ik geen
aanleiding zie voor een strafrechtelijk onderzoek en daarmee ook niet voor een
vervolging. De beslissing op de commune delicten (valsheid in geschrifte en
belastingontduiking) ligt als gezegd bij het openbaar ministerie. Het parket Oost
Nederland zal u over die beslissing afzonderlijk informeren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
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1 Staatscourant 31 januari 2018, nr 3803, httos : //zoek.officielebekendmakincien.nI/stcrt
2018-3803.html
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