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Zeer geachte mevrouw de Voorzitter,
Uw bovengenoemde brief is een mededeling dat de brieven van 17 april 2008
met kenmerk 577/2008 en de rappelbhef van 18 juni 2008 met kenmerk
577/2008 van mijn voorganger, mr. N. Jörg, gewezen wnd. Procmeur-Genemi,
in behandel|g zijn.
lk heb van uw mededeling kennis genomen. Ik hecht er echter aan u mede te
delen dat-geheel los van de |houdeljke kant van de brief van 17 aptil 2008 -
staatsrechte|jk bezien de Staten het prerogatief hebben om geblnaik te maken
van de wettelijk geregelde bevoeg|eid én ver|-oorde|j|eid een
p|lementire enquete te houden. In het licht wan de leer van de scheiding der
machten (de trias politica) als beginsel van een democradsche rechtstaat, heeft
het geen pas dat zijdens het Openbaar Ministerie enige stllring gegeven wordt
aan de Staten met betrekking tot een mogelijke uitoefe|ng van genoemde
bevoegdheid. Ik acht het dan ook rkiet nodig dat u mij op de hoogte dient te
houden van de door de Staten te nemen maatregelen in deze, zoals de brief
van rnijn voorganger dat verzoek't.
Met gevo ens wan hoogacht|g,
...- --.. .. <:
Mr F. Pletersz '
. Procureur-Generai


