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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 

Datum 6 september 2022 

Onderwerp Beantwoording Schriftelijke Kamervragen over communicatie rondom 

Ridouan Taghi  

 

 

 

Zoals aangekondigd in mijn brief van 14 juli 2022 beantwoord ik hierbij, mede 

namens de Minister van Justitie en Veiligheid, de schriftelijke vragen die leden 

van uw Kamer hebben gesteld naar aanleiding van het NRC artikel van 10 juli 

2022.1    

 

In de bijlage treft u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden: 

 Ellian (VVD), Van Nispen (SP) en Knops (CDA) aan de minister voor 
Rechtsbescherming over de open communicatie vanuit de Extra Beveiligde 
Inrichting (EBI) (2022Z14907), ingezonden 11 juli 2022; 

 Sneller (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over de open 

 communicatie vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) (2022Z14964),

 ingezonden 12 juli 2022; 

 Ellian (VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming inzake 

ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi   

(2022Z15225), ingezonden 19 juli 2022. 

 

De schriftelijke vragen raken aan lopende strafrechtelijke onderzoeken. Over 

lopende onderzoeken kan ik zoals bekend geen tot weinig informatie (openlijk) 

delen. Het OM heeft, gelet op het zeer uitzonderlijke karakter van deze zaken, 

informatie gepubliceerd op haar website over de zaak Ridouan T.2 

 

Ik heb de door uw leden gestelde vragen zo volledig mogelijk beantwoord, ervoor 

wakend geen informatie te verstrekken die het opsporingsbelang schaadt. 

 

  
 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

 

F.M. Weerwind 

 

 

                                                 
1 Kamers tukken I I, 2021/22, 24587, nr.855.  
2 V eel ges telde vragen & antwoorden m.b.t. Ridouan T ., EBI  en advocaten | N ieuwsbericht | O penbaar 
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Ons kenmerk 

4180714 

 

Uw kenmerk 

2022Z14907 

2022Z14964 

2022Z15225 

 

Bijlagen 

3 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons  kenmerk vermelden. 

Wilt u s lechts één zaak in uw 

brief behandelen. 

 

 

 


