
BIJLAGE 1 WET- EN REGELGEVING

In het onderstaande volgt een eerste overzicht van wet- en regelgeving
waarin wijziging gebracht dient te worden al naar gelang de keuzes die

gemaakt worden. Gezien de complexiteit en het indringende karakter van

een aantal overwogen maatregelen heeft dit overzicht nog geen definitief

karakter,

Op basis van de Politiewet 1993 zullen de taak en organisatie van de

regiokorpsen met betrekking tot bewaking en beveiliging worden geéxpli-
citeerd in het Besluit beheer regionale politiekorpsen. Daartoe zullen de

regiokorpsen verplicht worden een eenheid in te stellen en te belasten

met bewakingsen beveiligingsaangelegenheden.

In het Besluit beheer regionale politiekorpsen zal voorts worden vastge-

legd tot welke werkzaamheden de taak van deze eenheden zich uitstrekt.

Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het opstellen van risicoprofielen,
alsmede aan werkzaamheden met het oog op de samenwerking met de

Nationaal Codrdinator Bewaking en Beveiliging.

Nader bezien zal worden of het Project landelijke informatiehuishouding
een plaats dient te krijgen in de Politiewet 1993 of lagere regelgeving.

Daarbij zal de positie van het KLPD, mede in relatie tot de regio’s, worden
betrokken.

Indien zal worden besloten tot versterking van de informatiepositie van de

Nationaal Codrdinator Bewaking en Beveiliging, waarbij gedacht kan

worden aan toegang tot gesloten bronnen, betekent dit dat onder meer de

Wet politieregisters en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
wijziging behoeven,

Mocht worden besloten tot een uitbreiding van bevoegdheden van de

AIVD, mogelijk in het kader van protective intelligence, dan zal tevens

bezien dienen te worden in hoeverre wijziging van overige wet- en regel-

geving noodzakelijk, wenselijk en mogelijk is, mede in het licht van de Wet

bescherming persoonsgegevens en de Europese regelgeving.

De Circulaire bewakings- en beveiligingsaangelegenheden 1999 zal in

overeenstemming worden gebracht met de beleidsvoornemens ten

aanzien van de reikwijdte van de te beschermen personen.
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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2002

Op 12 juni 2002 heeft Uw Kamer in een Algemeen Overleg het instellings-
besluit van de Commissie Feitenonderzoek Beveiliging van de heer W.S.P.

Fortuyn en onze brief inzake de reactie op de gebeurtenissen van 6 mei

2002 (TK 2001-2002, 28 374, nr. 2) besproken. Naar aanleiding van een

verzoek van de heer Hoogendijk is het verslag van dit Algemeen Overleg
op 20 juni jl. plenair behandeld. Tijdens dit debat heeft Uw Kamer de

motie Rietkerk-Nicolai (TK 2001-2002, 28 374, nr. 4) aanvaard, waarin de

regering verzocht wordt om voor 1 juli 2002 een voortgangsbericht met

gen tijdsplanning van de werkzaamheden van de Commissie-Van den

Haak naar de Kamer te zenden.

Wij hebben, zoals reeds in het debat toegezegd, contact gezocht met de

commissie om deze wens van de Kamer te bespreken. In het overleg dat

wij daarop met de voorzitter de heer mr. H.F. van der Haak en het

commissielid, prof.dr. C.J.C.F Fijnaut hebben gevoerd, is gesproken over

de taakopvatting van de commissie, de kwaliteit en snelheid van het

onderzoek, de werkwijze die de commissie zal volgen, de huidige voort-

gang in de werkzaamheden en het vervolg van het onderzoek.

De commissie heeft ons een eerste voortgangsbericht aangeboden,
waarin zij ingaat op de taakstelling van de commissie, de opstart van het

onderzoek, de stand van de oriéntatie en het vervolg van het onderzoek.

Wij biedenu bijgaand dit voortgangsbericht van de commissie aan. Uit dit

voortgangsbericht blijkt dat de commissie eind juli aan zal kunnen geven

over welk onderzoeksmateriaal zij dan beschikt, hoe dit in de lijn van haar

strategie zal worden gebruikt voor het verdere onderzoek en wanneer de

resultaten van dit alles zullen zijn omgezet in een rapport. De commissie

geeft aan dat zij op dat moment in staat zal zijn een tweede voortgangs-
bericht te schrijven.

In het overleg is ons gebleken dat de commissie volledig doordrongen is

van het grote maatschappelijke belang en de grote urgentie van haar
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onderzoek. De commissie heeft in de voorbije weken de vervulling van

haar niet geringe opdracht met voortvarendheid ter hand genomen en zal

dit in de toekomst blijven doen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K. G. de Vries

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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Amsterdam, 26 juni 2002

Eerste voortgangsbericht Commissie feitenonderzoek beveili

Pim Fortuyn

|. Inleiding

De samenstelling en taakstelling commissie

Reeds op de avond van de aanslag op Pim Fortuyn kondigden de minis-

ters van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie een onaf-

hankelijk onderzoek aan naar zijn beveiliging in de voorafgaande
maanden. De premier zelf sprak in diverse interviews uit dat deze kwestie

tot op de bodem zou worden uitgezocht en dat het onderzoek moest

leiden tot onbetwistbare conclusies. De samenstelling van de commissie

kreeg haar definitieve beslag op maandag 13 mei 2002. Het voorzitter-

schap werd toevertrouwd aan mr. H.F. van den Haak, voormalig president
van het Gerechtshof te Amsterdam. Verder bestaat de commissie uit de

volgende personen: mr. R.J. Hoekstra, lid van de Raad van State, Prof. dr.

C.J.C.F. Fijnaut, hoogleraar aan de K.U. Brabant en K. U. Leuven, K.J.H.H.

Sietsma, director special projects bij Control Risks Group Ltd, en S.J.E.

Horstink-von Meyenfeldt, substituut-ombudsman. De commissie kwam

voor het eerst bijeen op vrijdag 17 mei. In samenspraak met de voorzitter

en overige leden heeft K. Sietsma het toen op zich genomen om als secre-

taris van de commissie te fungeren.

Op 14 mei hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties en Justitie bij brief aan de Voorzitters van de Eerste en Tweede

Kamer het instellingsbesluit van de commissie aangeboden. Dit besluit

geeft de commissie een dubbele taak, Enerzijds dient zij «integraal
inzicht te verschaffen omtrent de feitelijke gang van zaken met

betrekking tot de veiligheid van de heer W.S.P. Fortuyn vooraf-

gaande aan de aanslag van 6 mei 2002» en «in de activiteiten van

overheidsinstanties die in dat verband op het gebied van de

veiligheid verantwoordelijkheid dragen»; hierbij dient zij de vraag te

betrekken «of, en de wijze waarop, verzoeken om beveiliging zijn

ingediend en behandeld alsmede de wijze waarop overheids-

instanties zijn omgegaan met dreigings- en veiligheidsanalyses».
Anderzijds bepaalt het besluit dat de commissie zo spoedig mogelijk
schriftelijk verslag uitbrengt aan de beide ministers «over haar bevin-

dingen en de daaraan te verbinden conclusies en aanbevelingen».

De kwaliteit en de snelheid van het onderzoek

In het licht van deze taakstelling — die overigens geheel in de lijn ligt van

hetgeen de regering eerder mondeling had toegezegd — valt gemakkelijk
de moeilijkheid te begrijpen waarvoor de commissie zich van in het begin
geplaatst heeft gezien. Gegeven de grote onrust die de aanslag op Pim

Fortuyn in de samenleving heeft verwekt en de vele pregnante vragen die

rond zijn beveiliging in brede kring leven, wordt terecht de verwachting
uitgesproken dat de commissie met grote spoed haar onder7oek uitvoert.

Hier staat echter tegenover dat de vervaardiging van een diepgaande
reconstructie van de veiligheid respectievelijk beveiliging van Pim Fortuyn
en van een sluitende analyse van het optreden van de verantwoordelijke
autoriteiten in dezen nict één-twee-dric te maken zijn. Met name nict

omdat daartoe in de eerste plaats een vrij grote hoeveelheid van betrekke-

lijk heterogene schriftelijke bronnen bij zeer uiteenlopende overheden,
instanties en organisaties moet worden bestudeerd. Omdat deze bronnen

bij lange na niet volstaan om het integrale inzicht te verwerven waarvan in

het instellingsbesluit sprake is, dient in de tweede plaats te worden
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gesproken met een belangrijk aantal personen die op de een of andere

manier rechtstreeks of niet rechtstreeks kennis dragen van de problemen
waarom het in dit onderzoek gaat, Daarenboven zijn deze gesprekken
nodig om te achterhalen welk beleid inzake de beveiliging van lijsttrekkers
en in het bijzonder Pim Fortuyn gedurende de verkiezingen is gevoerd en

op welke wijze uitvoering is gegeven aan de richtlijnen en besluiten die in

dit verband door de verantwoordelijke autoriteiten zijn vastgesteld.

Bij de oplossing van deze paradoxale moeilijkheid heeft de commissie

zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat de kwaliteit van haar

onderzoek voorrang dient te hebben op de snelheid hiervan. Niemand is

immers gebaat bij een onderzoekdat door overhaasting niet op een deug-
delijke manier wordt uitgevoerd en hierom niet kan leiden tot de integrale
inzichten en de onbetwistbare conclusies die zijn toegezegd. Zulk onder-

zoek zal niet alleen geen afdoende antwoorden kunnen opleveren op de

vele terechte vragen die in de maatschappij leven maar zal ook op haar

beurt vele nieuwe vragen oproepen. Een dergelijk ongewenst resultaat

moet naar de mening van de commissie tot elke prijs worden voorkomen.

Wat niet wil zeggen dat zij niet voortvarend te werk wenst te gaan. Inte-

gendeel. De commissie is als geen ander doordrongen van de maatschap-
pelijke urgentie van haar onderzoek en stelt dan ook alles in het werk om

het op zo kort mogelijke termijn uit te voeren.

Hetgeen hierna volgt over de opstart van de commissie en de voortgang
van het onderzoek moge laten zien dat zij inderdaad alles doet wat in haar

vermogen ligt om de verwachtingen die in het instellingsbestluit ten
aanzien van haar werkzaamheden zijn opgeschreven op een viotte en

verantwoorde wiljze in te lossen.

Il. De opstart van het onderzoek

De organisatie van de werkzaamheden

In haar eerste vergadering op 17 mei heeft de commissie meteen in grote

liinen besproken hoe het onderzoek kon worden opgestart. De activiteiten

die te dien einde —- sommige nog in de loop van de vergadering — zijn
ondernomen kunnen als volgt worden omschreven.

In de eerste plaats heeft de commissie haar huisvesting en ondersteuning
moeten regelen. Wat het eerste punt betreft heeft zij na enig zoeken

onderdak gevonden in een pand van de Nederlandse Bank te Amsterdam

dat eerder is gebruikt voor de huisvesting van het team dat de euro-

conversie heeft georganiseerd. Dankzij de royale medewerking van de

directie en het personeel van de Bank is dit pand - dat met het oog op
renovatiewerkzaamheden reeds was ontruimd —

op zeer korte termijn
wederom volledig ingericht. De commissie heeft aldaar haar werkzaam-

heden op 5 juni kunnen aanvangen. Met betrekking tot het tweede punt
heeft de commissie zich direct op het standpunt gesteld dat zij zich moest

bedienen van een kleine maar bedreven staf. Concreet betekent dit dat zij
in de aanvang van juni met de hulp van de betrokken autoriteiten de

beschikking heeft gekregen over:

- een ervaren hoofd en een vaardige medewerker voor het secretariaat,

afkomstig van de Tweede Kamer en het ministerie van Justitie;
— een hoog-gekwalificeerde rechercheur van de FIOD voor de vorming

van het archief en de analyse van bescheiden;
- vier documentalisten voor de vergaring en analyse van de publieke

bronnen, door de Algemene Rekenkamer ter beschikking gesteld;
- een communicatie-adviseur met het oog op de berichtgeving over en

vanuit de commissie.
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De eerste contacten met de betrokken overheden

In de tweede plaats heeft de commissie zich rechtstreeks gewend tot die

nationale overheden die een belangrijke rol spelen in haar onderzoek.

Samengevat wil dit met name zeggen dat de commissie:

-

op 23 mei uitvoerig van gedachten heeft gewisseld met de voorzitter

van het college van procureurs-generaal mr. J. de Wijkerslooth over

enerzijds de voorwaarden onder welke zij inzage kan krijgen in de

stukken die betrekking hebben op het strafrechtelijk onderzoek naar de

verdachte van de aanslag op Pim Fortuyn en anderzijds - met het oog

op een reconstructie van het beleid dat in het algemeen inzake de

beveiliging van publieke personen tot 6 mei werd gevoerd — de verza-

meling van vroegere strafrechtelijke dossiers waarin immers hun

veiligheid of bewaking van overheidsgebouwen een centraal punt
hebben gevormd; deze gedachtewisseling heeft vervolgens geleid tot

een vrij precieze opgave van de stukken en dossiers die de commissie

zou willen raadplegen en tot een discussie over de inhoud van een

convenant betreffende de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren;
deze — overigens positieve — discussie zal op korte termijn worden

afgerond met een convenant; dan zullen de gevraagde bescheiden

worden overlegd aan de commissie;
-

op 24 mei heeft overlegd met de leiding van de BVD/AIVD, in het

bijzonder het hoofd S. van Hulst, over de kennisneming van stukken en

inlichtingen die bij de dienst berusten; dit beraad heeft eveneens

geleid tot een discussie over de vastlegging van de voorwaarden waar-

onder dit kan gebeuren; hierop volgend is een ontwerp-convenant

opgesteld dat op 12 juni definitief is vastgesteld; in het verlengde
hiervan is inmiddels toegezegd dat de commissie op korte termijn de

beschikking zal krijgen over een «tijdlijn» van de bemoeienis van deze

dienst met de veiligheid/beveiliging van politici in de voorbije

verkiezingsperiode, inclusief de stukken waarop deze reconstructie is

gebaseerd;
-

op 28 mei heeft gesproken met de korpschef van het Korps Landelijke
Politie Diensten (KLPD) aangaande de bemoeienis die diverse onder-

delen van dit korps hebben (gehad) met de beveiliging van publieke
personen en omtrent de gegevens die met behulp van zijn diensten

wellicht zouden kunnen worden verzameld over bedreigingen aan hun

adres, meer in het bijzonder gedurende de voorbije verkiezingstijd;
deze samenspraak heeft in het bijzonder geleid tot nadere en vrucht-

bare correspondentie over een gerichte verzameling van laatst-

bedoelde gegevens;
-

op 4juni zich over allerhande kwesties heeft verstaan met de plaats-
vervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties H. van der Linde die als contactpersoon
van dit departement voor de commissie is aangeduid; voor dit bericht

is vooral van belang te melden dat dit gesprek met zich heeft gebracht
dat gedurende dit onderhoud aan de commissie de ambtsberichten

zijn overhandigd die door de korpsbeheerders van politie Haaglanden,

Rotterdam-Rijnmond, Gooi- en Vechtstreek en van het KLPD op
ver7oek van de minister d.d. 10 mei 7ijn opgemaakt inzake de

veiligheid/beveiliging van Pim Fortuyn; de overdracht van deze ambts-

berichten is op 20 juni gevolgd door de overhandiging van de recon-

structie van de gebeurtenissen die het departement op grond van de

informatie waarover het zelf beschikt heeft gemaakt; deze reconstructic

gaat vergezeld van kopieén van de bijbehorende documenten; overi-

gens heeft de minister op 14 juni een brief doen uitgaan naar de korps-
beheerders van alle politiekorpsen met het verzoek hem alle {nadere)

informatie te bezorgen— met onderliggende stukken — die voor het

onderzoek van de commissie van belang kan zijn.
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Bij het vorenstaande moet met nadruk worden aangetekend dat de

commissie om redenen die voor zichzelf spreken ook onmiddellijk contact

heeft gezocht met de naaste familie van Pim Fortuyn. Dit heeft geresul-
teerd in een constructief gesprek met zijn broer M. Fortuyn op 31 mei dat

door de commissie als verrijkend is ervaren.

De aanpak van het (oriénterend) onderzoek

In de derde plaats heeft de commissie zich gebogen over de aanpak van

het onderzoek. Dit beraad heeft in eerste instantie geleid tot overeenstem-

ming over de strategie die zal worden gevolgd om de doeleinden van het

onderzoek op een snelle en verantwoorde manier te realiseren. Zij komt

erop neer dat na een oriéntatiefase —- waarover zo direct meer — de gege-
vens die zijn verzameld, zullen moeten worden geanalyseerd in functie

van de vragen die aan de commissie zijn gesteld, dat de belangrijkste
uitkomsten van deze analyse in de vorm van interviews zullen moeten

worden voorgelegd aan de meest betrokken personen uit de omgeving
van Pim Fortuyn en representanten van de meest betrokken instellingen
en diensten, en dat de resultaten van deze interviews tezamen met de

uitkomsten van de eerdere analyse — eventueel na nader onderzoek van

kwestieuze punten
— de bouwstenen zullen vormen van het rapport dat de

commissie dient te schrijven.

Dit beraad heeft verder geresulteerd in een nadere bepaling van de

onderzoeksactiviteiten in de oriéntatiefase. Enerzijds wil dit zeggen dat is

gepreciseerd welke publieke schriftelijke bronnen (nationale en regionale
dag- en weekbladen, TV-programma’s en buitenlandse kranten) voor de

periode 20 augustus - de dag waarop Pim Fortuyn kenbaar maakte dat hij
zou deelnemen aan de verkiezingen — tot 6 mei (en, voorzover relevant,
later) minutieus moeten worden bekeken. Anderzijds houdt dit in dat een

lijst is opgemaakt van personen waarmee door de commissie om twee

redenen oriénterend moet worden gesproken. Ten eerste om een beter

beeld te krijgen van hun positie en wetenschap aangaande het vraagstuk
van de veiligheid/beveiliging van Pim Fortuyn, ten tweede om te achter-

halen welke schriftelijke informatie her en der voorhanden is rondom deze

beide kwesties. De personen die op deze lijst staan behoren aan de ene

kant met name tot zijn naaste medewerkers en tot de partijformaties
waartoe hij heeft behoord en zijn aan de andere kant representanten van

overheidsinstellingen en -diensten die op enigerlei wijze een verantwoor-

delijkheid dragen voor de beveiliging van personen en uit dien hoofde ook

op enigerlei wijze van doen hebben gehad met de beveiliging van Pim

Fortuyn. Bovendien figureren op deze lijst onder meerjournalisten die van

nabij de voorbije verkiezingscampagnes hebben gevolgd en particuliere

deskundigen op het vlak van de persoonsbeveiliging. Al bij al gaat het hier

om ongeveer 50 personen.

Tot slot zij hieraan toegevoegd dat de hiervoor genoemde onderwerpen —

het ene uitgebreider dan het andere - de revue zijn gepasseerd in de

eerste vier vergaderingen van de voltallige commissie. Drie leden van de

commissie zijn fulltime en twee leden zijn parttime beschikbaar. Elk lid

houdt de oriénterende gesprekken in deelteams.

lll. De stand van de oriéntatie

In het licht van het vorenstaande is het niet mocilijk om hier de stand van

het oriénterend onderzoek aan te geven.

Conform een welbepaald analyseschema hebben de documentalisten in

de voorbije weken op grond van met name de knipselkranten van de

ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de
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' Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-

tispunt Tweede Kamer.

Rijksvoorlichtingsdienst en de Tweede Kamer gewerkt aan de samenstel-

ling van een chronologische collectie persberichten betreffende de veilig-
heid en beveiliging van Pim Fortuyn sedert 20 augustus 2001. Deze werk-

zaamheid zal op korte termijn kunnen worden afgerond waarna de

systematische analyse van de betrokken berichten kan worden aangevat.
Tevens is ondertussen met behulp van de documentatie-afdeling van

Europol een eerste selectie van berichten aangaande Pim Fortuyn in de

buitenlandse pers samengesteld. De verzameling van berichten in de

regionale pers en van TV-uitzendingen zal binnenkort worden aangevat.

De oriénterende gesprekken zijn gestart op 10 juni 2002. Deze reeks van

gesprekken hoopt de commissie binnen twee tot drie weken af te ronden.

Voor een goed begrip kan hier aan worden toegevoegd dat van deze

gesprekken samenvattende verslagen worden opgemaakt die aan de

betrokkenen ter accordering worden voorgelegd. Deze verslagen kunnen

ook worden gebruikt voor de samenstelling van het commissieverslag.

In aansluiting op het vorige punt moet erop worden gewezen dat de

ambtsberichten waarover de commissie beschikt reeds nauwgezet zijn
bestudeerd en dat deze berichten ook een belangrijke rol hebben gespeeld
in de gesprekken waar dit te pas kwam. Zoals mocht worden verwacht

hebben deze berichten in de bedoelde gesprekken tevens geleid tot

vragen om nadere (schriftelijke) informatie betreffende punten die niet of

niet geheel duidelijk waren. Wat niet wil zeggen dat in gesprekken waarin

deze ambtsberichten niet konden worden gebruikt niet is gevraagd om
nadere informatie over onderwerpen die aan de orde waren geweest.
Natuurlijk wel. Mede met het oog hierop worden deze gesprekken juist

gevoerd,

Ook mag in dit verband worden vermeld dat met behulp van de biblio-

theek van de Nederlands Politie Academie de (zeer schaarse) Nederlandse

literatuur over persoonsbeveiliging is verzameld. De bibliotheek van de

Rechtsfaculteit van de K.U. Leuven heeft zich zeer ingespannen om de

buitenlandse literatuur over de beveiliging van politici in landen als

Nederland in kaart te brengen. Deze literatuur is - anders dan men

wellicht zou verwachten — evenmin erg omvangrijk.

IV. Besluit: het vervolg van het onderzoek

Zoals de commissie ook reeds heeft laten weten in haar persbericht van

13 juni’ zal zij pas op het einde van juli in staat zijn aan te geven over welk

onderzoeksmateriaal zij dan denkelijk beschikt, hoe dit in de lijn van haar

strategie zal worden gebruikt voor het verdere onderzoek en wanneer de

resultaten van dit alles zullen zijn omgezet in een rapport. Hiervoor mag

gaandeweg duidelijk zijn geworden waarom de commissie pas op dat

moment een tweede voortgangsbericht kan schrijven. Op dat moment zijn
alle oriénterende gesprekken gevoerd, zijn naar verwachting alle relevante

stukken door de onderscheiden instellingen, organisaties, diensten en

personen aangeleverd, en zijn de eerste uitkomsten van de media-analyse
voorhanden. Ook dan kan worden bepaald hoeveel tijd gemoeid zal zijn
met de voort te 7etten analyse van al het materiaal dat is verzameld, welke

aanvullende onderzoeksactiviteiten nog moeten worden verricht, hoeveel

personen er in welke periode door de commissie gericht zullen moeten

worden geinterviewd en wanneer het onderzoek met het schrijven van het

rapport kan worden afgerond.

Tevens moge dit bericht de lezer ervan overtuigen dat de commissie zich

houdt aan hetgeen in de inleiding van dit bericht staat geschreven, name-

lijk dat zij, gelet op het grote maatschappelijke belang van haar onderzoek

er in de voorbije weken met voortvarendheid en in hoog tempo maar ook

Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 374, nr. 6 e

32902159

0000000035



met zin voor verantwoordelijkheid, de nodige onderzoeksactiviteiten ter

vervulling van haar niet geringe opdracht heeft ontplooid. Zij zal dat ook

doen in de tijd die komen gaat.

De Voorzitter,
H. F. van den Haak

De Secretaris,
K. J. H. H. Sietsma

Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 374, nr. 6 8
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To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL| 5.1.2e @minjenv.nl]

Ce: 5.126 e172] | 5.1.2e |-| 5.1.20 |@minjenv.nl];(S126 ] bd Sv]
-

BD| 5.1.2e {@minjenv.nl]
From: e

- BD/DBO/ADVIES

Sent: Fri 8/13/2021 12:36:56 PM

Subject: Ter informatie - stukken commissie Van den Haak

Received: Fri 8/13/2021 12:36:59 PM

Brief 17 december 2002 - kabinetsreactie op rapport commissie feitenonderzoek Fortuyn.pdf

Rapport commissie feitenonderzoek Fortuyn.pdf

Brief 14 mei 2002 - aankondiging commissie Van den Haak.pdf

Brief28 juni 2002 - MBZK en MJenV Commissie Van den Haak.pdf

Dag Ferd,

Iom stuur ik je hierbij ter informatie enkele brieven mbt commissie feitenonderzoek veiligheid en beveiliging Pim

Fortuyn igevoegd:
- Brief 14 mei 2002 - aankondiging commissie
- Brief 28 juni 2002 - eerste voortgangsbericht commissie en werkzaamheden (hieronder stuk uit gekopieerd)
- Rapport commissie

- Brief 17 december 2002 - kabinetsreactie op rapport

Groeten,

De samenstelling en taakstelling commissie (pagina 3 van brief 28 juni 2002)

Reeds op de avond van de aansliag op Pim Fortuyn kondigden de ministers van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties en Justitie een onafhankelijk onderzoek aan naar zijn beveiliging in de voorafgaande maanden. De

premier zelf sprak in diverse interviews uit dat deze kwestie tot op de bodem zou worden uitgezocht en dat het

onderzoek moest leiden tot onbetwistbare conclusies. De samenstelling van de commissie kreeg haar definitieve beslag

op maandag 13 mei 2002. Het voorzitterschap werd toevertrouwd aan mr. H.F. van den Haak, voormalig president van

het Gerechtshof te Amsterdam. Verder bestaat de commissie uit de volgende personen: mr. R.J. Hoekstra, lid van de

Raad van State, Prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut, hoogleraar aan de K.U. Brabanten K. U. Leuven, K.J.H.H. Sietsma, director

special projects bij Control Risks Group Ltd, en S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt, substituut-ombudsman. De commissie

kwam voor het eerst bijeen op vrijdag 17 mei. In samenspraak met de voorzitter en overige leden heeft K. Sietsma het

toen op zich genomen om als secretaris van de commissie te fungeren.

Op 14 mei hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie bij brief aan de Voorzitters van

de Eerste en Tweede Kamer het instellingsbesluit van de commissie aangeboden. Dit besluit geeft de commissie een

dubbele taak. Enerzijds dient zij «integraal inzicht te verschaffen omtrent de feitelijke gang van zaken met

betrekking tot de veiligheid van de heer W.S.P. Fortuyn voorafgaande aan de aanslag van 6 mei 2002» en «in de

activiteiten van overheidsinstanties die in dat verband op het gebied van de veiligheid verantwoordelijkheid

dragen»; hierbij dient zij de vraag te betrekken «of, en de wijze waarop, verzoeken om beveiliging zijn ingediend en
behandeld alsmede de wijze waarop overheidsinstanties zijn omgegaan met dreigings- en veiligheidsanalyses».
Anderzijds bepaalt het besluit dat de commissie zo spoedig mogelijk schriftelijk versiag uitbrengt aan de beide

ministers «over haar bevindingen en de daaraan te verbinden conclusies en aanbevelingen».
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From: Microsoft Outlook

Location: M 08.314

Importance: Normal

Subject: Meeting Forward Notification: FYSIEK> MJenV/Tjibbe Joustra

Start Date/Time: Tue 8/24/2021 9:30:00 AM

End Date/Time: Tue 8/24/2021 10:00:00 AM

Your meeting was forwarded

- BD/DBO/ADVIES has forwarded your meeting request to additional recipients.

Meeting

FYSIEK> MJenV/Tjibbe Joustra

Meeting Time

dinsdag 24 augustus 2021 11:30-12:00.

Recipients

5.12e |[ 512% [512+ BD/DBO
- BD/DBO/BP&E

All times listed are in the following time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Sent by Microsoft Exchange Server 2013
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To: fot REAM Etzel@minjenv.nl]
Ce: 5.4.20 $1.26 } 5.1.20 @minjenv.nl]: -

BD[512e f@minjenv.ni], = 1B BD/DCOM/WS§ B.1.2e ls@minjenv.nl]; [5.126 | 572

5.1.2e @minjenv.nl]; [5.4.2 | 5.1.2e l | [B20 J] 5.1.2e$
| 5.1.2e | ]

From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Thur 7/15/2021 8:09:03 AM

Subject: RE: concept brief instellen feitenonderzoek

Received: Thur 7/15/2021 8:09:03 AM

Zie onder.

Kleine aanpassing en dan zsm weg.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:| 5.1.26 {5.1.2e +BD/DBO/ADVIES <j.m.van] 5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: donderdag 15 jul. 2021 10:05 AM

Aan: Grapperhaus. F.B.J.- BD/AL 4 5.1.26 pminjenv.nl>

Kopie:(5 1e [51 ] van den -[_347e 1 4 5.4.26 Pminjenv.nl>, [5.12e ERE

[_5.1.2e |@minjenv.nl>. 5.1.2e BD/DCOM/WS&O 45.1.2e_ |@minjenv.nl>.
van -[_5t2e |45.4.2e  Pminjenv.nl>,[512e  |B124-[ 512 4 5.1.26 Pnctv.minjenv.
van - 5.12€ Bl 5i2e Jminjenv.nl>

Onderwerp: concept briefinstellen feitenonderzoek

Beste Ferd,

Zie bijgevoegd de concept Kamertrief instellen feitenonderzoek Peter R. de Vries.

Ik hoor graag of je akkoord bent/nog wijzingen hebt.

Groeten,

NB: PLATTE TEKST

Op7 juli jl. informeerde ik uw Kamer over het onderzoek naar de aanslag op Peter R. de Vries in

Amsterdam.[1] Deze vreselijke gebeurtenis heeft in eerste instantie een enorme impact op alle direct

betrokkenen, maar de ontsteltenis leeft breed in de samenleving gezien de bijzondere positie van de heer De

Vnies en zijn enorme inzet voor rechtvaardigheid. Daarnaast raakt deze aanslag eenieder in het bijzonder die

zich op wat voor wize dan ook inzet voor de rechtsstaat en waarvan zij het fundament vormen.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de aanslag is op dit moment gaande. De rechter-commissaris heeft

afgelopen vrijdag 9 juli twee aangehouden verdachten in de zaak in bewaring gesteld. Gezien het lopende
onderzoek kan ik hier op dit moment geen nadere mededelingen over doen.

In myn brief van 7 juli schreef ik dat het zaak is om zorgvuldig en adequaat onderzoek te doen naar de

omstandigheden van deze uitermate schokkende gebeurtenis en u over de uitkomsten en de vervolgstappen
zou informeren.

I

Ik acht het daarbij essentieel dat er ten aanzien de beveiligingssituatie van de heer De Vries volledig zicht is

op de vraag welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op

basis van deze informatie passend geacteerd is. Ik heb daarom mijn secretaris-generaal opdracht gegeven

hiernaar een onafhankelijk feitenonderzoek te laten uitvoeren. De heer [TITELS] Tj. Joustra is inmiddels

bereid gevonden het onderzoek uit te voeren.
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Het onderzoek zal uiteraard worden verricht met inachtneming van het lopend strafrechtelijk onderzoek,
zodat beide onderzoeken op geen enkele wijze met elkaar interfereren. De uitkomsten van het onderzoek

zullen tezamen worden bezien met de uitkomsten van het adviescollege toekomstbestendig stelsel bewaken

beveiligen onder leiding van de heer Bos. Streven is dat dit onderzoek in gezamenlijkheid met het onderzoek

van de adviescommissie in september een complementair beeld schetst van het stelsel en de relevante feiten

in de onderzochte casus. De instelling van het feitenonderzoek is afgestemd met OM, politie, en NCTV.

Zodra het instellingsbesluit van het feitenonderzoek gereed is zal ik deze aan uw Kamer doen toekomen.

[1] TK brief met kenmerk 2021Z 13071
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To: 542e |Bi2i[size ]-BD[ 51.2e —|@minjenv.nl]
Ce: [5.120 (32 _]- BD/DBOJADVIES[__6.1.2e _@minjenv.nl];(5122 [312][5.1.2e | -
BD/DBO| 5.1.2e @minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL

Sent: Fri 7/30/2021 9:44:06 AM

Subject: RE: Concept brief TK cie Joustra

Received: Fri 7/30/2021 9:44:06 AM

Ik mis een zin over het belang om op geen enkele wijze te interfereren in het strafrechtelijk onderzoek.

Ook zou ik denken dat we nog niet een gesprek met mij moeten uitsluiten. Door bijv. te zeggen: vooreerst een gesprek met

de SG.

Laten blijken dat ik my nu even op afstand wil houden ivm waarborgen onafhankelijkheid.

En missch ook iets dat de commissie niet een soort hoogste instantie is of zo.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [5.126 ize ]-BD¢  54.2e  @minjenv.nl>
Datum: wrijdag 30 jul. 2021 11:21

Aan: Grapperhaus. FB.J.-BD/AL <{____5.1.2e minjenv.nl>
Kopie: -BD/DBO/ADVIES

inj

Onderwerp: Concept brief TK cie Joustra

Ferd de concept brief zoals besproken, jouw 2 punten zitten in de brief.

Intern afgestemd[__5:12e| akkoord, sprak ik net. Denkt dat dit bij de TK helpt. Op advies??#]geen gesprek aangekondigd
met jou maar met mij. Tjibbe kan zich vinden in deze brief en is zich bewust van de beperktheid van de opdracht (alleen
Peter R en geen stelselonderzoek). Az wordt nu meegenomen. Politie en OM worden geinformeerd over deze brief.

Advocaten ook.

Als jij ook akkoord bent gaat de brief uit na dat we de kamervragen van de VVD binnen hebben, vermoedelijk in de middag.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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To: 6228 - BD/DCOM/WS8&0[_5.1.2 |@minjenv.nl]
Ce: (5120 Bid ([si% ]-BD[61.2e  f@minjenv.ni];_542e | [Sie | 5.1.2e |-

| 5.1.2e |@minjenv.nl]; [$.1.2e |[S126 ]- 5.12e | ] [6126 ] 6124 [542e] -

BD/DBO/ADVIE,_5.4.2e_B@minjenv.nl]; [5726] [512 ]- BD/DBO/ADVIES| _5.1.2e — @minjenv.nl]:[5120|[512] [_5.1.2e }
BD/DCOMWS&O[—5.1.2e  Bminjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Thur 8/5/2021 11:53:29 AM

Subject: RE: concept verklaring

Received: Thur 8/5/2021 11:53:29 AM

Zie hieronder in de concepttekst enkele aanpassingen in CAPS.

Verder mis ik enkele bouwstenen:

1. Igv herhaling verwijten aan adres MinJenV: Min heeft op verzoek van S en DJ cen maand geleden direct in een gesprek
bewilligd. [In dat gesprek is aangegeven dat Min ook een onafh onderzoek wenste en voorts dat het niet opportuun is dat

direct betrokkenen de voorzitter vd CIE eq de volledige samenstelling daarvan bepalen.]

2. Igv hoog opspelen beveiligingsmaatregelen:
Er wordt door de verantw organisaties zeer zorgvuldig gekeken naar bew&bev. Daarover kan het Min ivm vertrouwelykh en

veiligh geen openbare mededelingen doen.

Het is goed recht (oid) van S en DJ om de rechter te vragen te toetsen of de overheid hier genoeg in doet.

Deze twee teksten zouden er ook in moeten ath van inhoud bespreking alsook afh inhoud/toonzetting persco.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (ize - BD/DCOM/WS&O <__size  minjenv.nl>
Datum: donderdag 05 aug. 2021 13:30

Aan: Grapperhaus,FBJ.-BD/AL {/5.1.2e_Pminjenv.nl>
Kopie: [51 size -BD {| 5.1.2e J@minjenv.nl>,[__s12e [S12] [512e ]- (512)

{5198 minjenv.nl>,[512e [aie - [ste 5.4.2e  @minjenv.nl>,[512 ]6124 [512] -
BD/DBO/ADVIES<_ §1.2e _féminjenv.nl>,[5%2e ][-572e_]- BD/DBO/ADVIES 572e  |@minjenv.nl>,[5.1.2e ] 572¢]
van der -BD/DCOM/WS&O 4 512e _sPminjenv.nl>

Onderwerp: concept verklaring

Ha Ferd,

Hierbij de concept verklaring. Natuurlijk onder voorbehoud van hoe de middag loopt. Er zijn nog vele varianten

mogelijk. Van veel minder tot veel meer. Dit is een soort middenversie.

Zie als een blokken op basis waarvan de uiteindelijke verklaring wordt gemaakt.

Vanmiddag heeft op het ministerie van Justitie en Veiligheid een gesprek plaatsgevonden tussen de

heer Schouten, de heer de Jong en de Secretaris-Generaal Dick Schoof. Dit naar aanleiding van de door

beide advocaten geuite zorgen over de onafhankelijkheid VAN de commissie Joustra. Deze

onderzoekscommissie wordt ingesteld om alle relevante feiten over de beveiliging van Peter R. de Vries

op een rij te zetten. Welke informatie was er bij welke partij beschikbaar en hoe is daar op geacteerd?

Het is van groot maatschappelijk belang dat op deze vragen binnen afzienbare tijd een zorgvuldig
antwoord komt. Dat is mogelijk door een gericht onafhankelijk onderzoek, dat op geen enkele manier

mag interfereren met lopend strafrechtelijk onderzoek. De heer Joustra heeft ruime ervaring met het

doen van onafhankelijke onderzoeken en beschikt over de juiste kennis en expertise. De commissie

bestaat uit nog twee leden. Dit zijn mevrouw Meurs en de heer Van Wijk. Mevrouw Meurs is naast

hoogleraar aan de Erasmus Universiteit ook oud-lid van de Wetenschappelijke Raad voor het

Regeringsbeleid en biedt de commissie een zeer ruime ervaring met wetenschappelijk onderzoek. De

heer Van Wijk is onder andere oud-Procureur-Generaal van het Openbaar Ministerie en brengt de

commissie naast omvangrijke kennis van het strafrecht ook zijn kennis van het stelsel Bewaken en

Beveiligen.

32985097

0000000040



De heer De Jong en de heer Schouten hebben tijdens het gesprek aangegeven zorgen te houden over

de onafhankelijkheid van de commissie. AAN HEN IS VOORGELEGD OM DE DOOR HEN ALS

ONDERZOEKER GEWENSTE hoogleraar Strafrecht 5.1.2e in de commissie op te nemen. De heer

Joustra heeft laten weten dit als een versterking van de commissie te zien. Daarnaast is aan de heren

De Jong en Schouten het aanbod gedaan om DIRECT voorafgaand aan het BEGIN VAN HET onderzoek

met de heer Joustra in gesprek te gaan.

De Secretaris-Generaal heeft beide advocaten het belang van hun medewerking aan het onderzoek van

de heer Joustra benadrukt. Hun inbreng is belangrijk voor de uitkomsten van het onderzoek.

De heer de Jong en de heer Schouten hebben ook vragen gesteld over de reikwijdte van het onderzoek.

In dat verband is er ook gesproken over de adviescommissie onder leiding van de heer Gertjan Bos.

Deze commissie is afgelopen april, naar aanleiding van de moord op Derk Wiersum, door de

Ministerraad ingesteld om onderzoek te doen naar een toekomstbestendig stelsel Bewaken en

Beveiligen. Aan beide advocaten is aangeboden ook met deze commissie in gesprek te gaan. En een

door hen aangezochte deskundige een reflectie te laten schrijven op dit onderzoek. Deze reflectie zal

dan, samen het onderzoeksrapport, integraal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het gesprek is door Secretaris-Generaal Dick Schoof als constructief ervaren. Het ministerie van Justitie

en Veiligheid heeft er alle vertrouwen in dat zowel de commissie Joustra als de commissie Bos hun werk

onafhankelijk en kritisch zullen verrichten. Zodra de rapporten klaar zijn worden deze aan de Tweede

Kamer gestuurd. Over de uitkomsten en aanbevelingen van deze commissies MAAR OOK OVER HUN

WERKWIJZE legt de minister van Justitie en Veiligheid verantwoording af aan de Tweede Kamer.

$.1.20 5.1.20

§.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Sige 5.126)
E:
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To: Grapperhaus, F.B.J. -

BD/AU 5.1.2e minjenv.nl]
Ce: 5.1.26 5i%e_]- BD[ 5.1.2e f@minjenv.nl]; ($42e 6474 [517e]- BD/DBO/ADVIE,_5.1.2e —_B@minjenv.nl]:

[sz ]-BD/DBO/ADVIG”5.1.2e — E@minjenv.nl]; [__5.1.2e 512 |[ 5.1.2e + | 5.1.2e |@minjenv.nl];

[512 || [Size | | [(Si26 | Biz) E14] - BD/DCOMWS80_5.1.2e _|@minjenv.nl]
From: 5.1.2e (_512e+ BD/DCOM/WS&O
Sent: Thur 8/5/2021 3:10:21 PM

Subject: tekst verklaring

Received: Thur 8/5/2021 3:10:22 PM

Beste Ferd,
Zoals besproken met de SG, DBO en DCom de verklaring nav het gesprek met de advocaten. Als je akkoord bent, kunnen we de

tekst om 17.30u online plaatsen op rijksoverheid.nl. Dan zijn we gezien verzoeken media ook op tijd voor beantwoorden van

persvragen.

Groeten,

Verklaring naar aanleiding van gesprek Secretaris-Generaal J&V met advocaten Schouten en De Jong

Vanmiddag heeft op het ministerie van Justitie en Veiligheid een gesprek plaatsgevonden tussen de heer Schouten,
de heer De Jong en de Secretaris-Generaal Schoof. Dit naar aanleiding van de door beide advocaten geuite zorgen

over de onafhankelijkheid van de commissie Joustra. Deze onderzoekscommissie wordt ingesteld om alle relevante

feiten over de beveiliging van Peter R. de Vries op een rij te zetten. Welke informatie was er bij welke partij
beschikbaar en hoe is daar op geacteerd?

Het is van groot maatschappelijk belang dat op deze vragen binnen afzienbare tijd een zorgvuldig antwoord komt.

Dat is mogelijk door een gericht onafhankelijk onderzoek, dat op geen enkele manier mag interfereren met lopend

strafrechtelijk onderzoek. De heer Joustra heeft ruime ervaring met het doen van onafhankelijke onderzoeken en

beschikt over de juiste kennis en expertise. De commissie bestaat uit nog twee leden. Dit zijn mevrouw Meurs en de

heer Van Wijk. Mevrouw Meurs is naast hoogleraar aan de Erasmus Universiteit ook oud-lid van de

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en biedt de commissie een zeer ruime ervaring met

wetenschappelijk onderzoek. De heer Van Wijk is onder andere oud-Procureur-Generaal van het Openbaar
Ministerie en brengt de commissie naast omvangrijke kennis van het strafrecht ook zijn kennis van het stelsel

Bewaken en Beveiligen.

De heer De Jong en de heer Schouten hebben tijdens het gesprek aangegeven zorgen te houden over de

onafhankelijkheid van de commissie. Aan hen is voorgelegd om de door hen eerder als onderzoeker gewenste

hoogleraar strafrecht in de commissie op te nemen. De heer Joustra heeft laten weten dit als een versterking van

de commissie te zien. Daarnaast is aan de heren De Jong en Schouten het aanbod gedaan om direct voorafgaand
aan het begin van het onderzoek met de heer Joustra in gesprek te gaan.

De Secretaris-Generaal heeft beide advocaten het belang van hun medewerking aan het onderzoek van de heer

Joustra benadrukt. Hun inbreng is belangrijk voor de uitkomsten van het onderzoek.

De heer de Jong en de heer Schouten hebben ook vragen gesteld over de reikwijdte van het onderzoek. In dat

verband is er ook gesproken over de adviescommissie onder leiding van de heer Bos. Deze commissie is afgelopen

april, naar aanleiding van de moord op Wiersum, door de Ministerraad ingesteld om onderzoek te doen naar een

toekomstbestendig stelsel Bewaken en Beveiligen. Aan beide advocaten is aangeboden ook met deze commissie in

gesprek te gaan.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft er alle vertrouwen in dat zowel de commissie Joustra als de commissie

Bos hun werk onafhankelijk en kritisch zullen verrichten. De rapporten worden naar de Tweede Kamer gestuurd.
Over de uitkomsten en aanbevelingen van deze commissies maar ook over hun werkwijze legt de minister van

Justitie en Veiligheid verantwoording af aan de Tweede Kamer.

seoOK

terie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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SeAe

3i2e Dminjenv.nt

www.rijksoverheid.ni/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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From: = [8.120 }{4- BD/DBO/M&B

Required Attendees: (512 | [2t2e][5.1.2e |-[_S12e 7]

Location: MJenV belt| 5.42e ]

Importance: Normal

Subject!) TELEFONISCH> MJenvV/ 5.1.2e

Categories: Afspraak externen, Praak internen

Start Date/Time: Mon 8/16/2021 1:15:00 PM

End Date/Time: Mon 8/16/2021 1:30:00 PM
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To: 5.1.20 | [S122 | [5-12¢]-| [5i2e | | Grapperhaus, F.BJ.-# 51.2e [ 54.2e  |@minjenv.ni]; Dekker,

S.-BD/AL5.1.2¢ @minjenv.nl]; Broekers - Knol, A.- BD/AL[_5.1.2e _|@minjenv.nl]: [51.2¢

=
1.20

5000090 5.1.2e |@minjenv.nl]; (51.26 J 5.1.28

[| 5.1.2e | JL 812 [S12 | ] Bi2e] [5126 Bi2e

5.1.2e 5.1zePminjenv.nl]; [_ 5.126 size ]-| Size aac
BD/DBO/ADVI__5.1.2e f@minjenv.ni]; 5.1.26 Size |- [ 5.1.26 [ |[-512e Size ]-

size 5.12e  |@minjenv.ni]; [4126 [Size | | [ize] [8-12 J-

BD/DGO|_5.1.2e p@minjenv.nl]; [_5.12e _][572e] -[ | 5142e | JL 5.126 | Bi2e [S722] -

[ 5.1.28 le | [Si2e 5.12¢_]- BD/DGM/DK 5.1.2e t@minjenv.nl];
BD/DG 5.1.2e @minjenv.nl]; |_51.2e 512ze_]- BD 5.1.2e _|@minjenv.nl]: 5.126 ]f424~

BD/DR(_5.1.2e — |@minjenv-nl -BD/AY5.1.2e  @minjenv-nl]; [5426] -

BD/DFEZ/BK5.1.2e— |(@minjenv.nl]
From: 72] - BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue 8/3/2021 2:37:51 PM

Subject: verslag kleine BR van di3 aug

Received: Tue 8/3/2021 2:37:52 PM

Beste allen,

Hierbij het verslag van de kleine BR van di 3 aug.

buiten verzoek

NCTV:

e Joustra: Volkskrant vanmorgen artikel.

e Over instellingsbesluit vindt overleg plaats. Opletpunt is termijn van opleveren, we zijn gebaat bij oplevering
na enkele weken en goede afbakening Cie Joustra en Cie Bos.

Groeten| 5.1.2¢ |
Met vriendelijke groet,

5.1.2€

Advies, DBO

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag

32564163
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[512e Pminjenv.nl

32564163

0000000043



To: 5.4.26 |
(8422 Y5.126)-| [5 12e | | Grapperhaus, F.BJ.-§ 5.1.2e [5.4.2e  |@minjenv.ni]; Dekker,

S.-BD/AL 5.1.2 minjenv.nl]; Broekers - Knol, A.- BD/AL[_5.12e _|@minjenv.nl]: 5126

5000090{ 5.1.2e [@minjenv.nl]; 51.26 =| [ 5.1.28 I 5.1.2e |[5122] -

[| 5.1.2e | JE 5120 |At2b-| [ 512e | | Save] [Size] [Bae] [S72
5.1.2e 5.1.2ePminjenv.nl], 5.126 size |= | l 51.2e ERED frat -

BD/DBO/ADVIF_ 5.1.2e f@minjenv.nl]; (_.12e Size | - l 51.2e l |[_$126|[ Size] -

[size Yer2 6.1.2e |@minjenv.nl]; (5120 | 6.1.2e }| | 542e | | [20] 8.12e
]-

BD/DGOL_5.1.2e f@minjenv.nl]; [5.720] [672] -[ [ 512e | JL 5.126 | Bi2e [S722] -

[ 5.1.22 |e | [S22e | oxze Bid [512e BD/DGM/DN 5.1.2e t@minjenv.nl]; [51-26] 26][5+2¢]-
BD/DG 5.1.2e @minjenv.nl]; (51.26 Size |-BD[6.1.2e _ f@minjenv.nl];+2 L512

BD/DR 5.1.2e _|@minjenv.nl]; [_5.1.2e |[5.1.2e |b 124 G12) -BD/AY 5.1.22 — @minjenv.nl];[_5426 | 12 [8 12¢ | -
BD/DFEZ/BK5.1.2e— |(@minjenv.nl]

From: 2e] - BD/DBO/ADVIES

Sent: Fri 8/6/2021 7:12:01 AM

Subject: verslag kleine BR van vrijdag 6 aug

Received: Fri 8/6/2021 7:12:03 AM

Goedemorgen allen,

Hierbij het verslag van de kleine BR van vrijdag 6 aug.

Aanwezig: SG, DGSenB, DGM, DGPenV, pDGRR, pDBO

> Onderzoek Cie Joustra en gesprek advocaten:

e SG koppelt terug over het gesprek gisteren met de twee advocaten. Dat was beleefd van toon, maar niet

succesvol in de zin dat we niet nader tot elkaar konden komen. Ons aanbod hun hoogleraar toe te voegen

aan Cie Joustra (zoals ook met Joustra afgestemd), sloegen zij af, zoals ook de andere voorstellen Hun

standpunt was inmiddels verhard, zij koersen op internationaal onderzoek vanwege schending artikel 2

EVRM (recht op leven) en daarmee samenhangende eisen aan onderzoek. Zij hadden de persco voorbereid

bij zich en hebben daaraan na het gesprek niets gewijzigd.
e DW4IZ duikt in art 2 EVRM. MJenV heeft deur daartoe niet dichtgedaan. We onderzoeken nu of dit hout

snijdt. Is zo een onderzoek eventueel aanvullend op Joustra zinnig. Kan zijn dat Joustra eea constateert/

aanbevelingen doet die leiden tot nader (breder) onderzoek.

e  Dergelijk internationaal onderzoek heeft andere context en duurt jaren, feitenonderzoek op korte termijn

blijft nog steeds heel relevant en noodzakelijk.
e = Politiek fragiel. Demissionaire coalitie staat achter Cie Joustra, maar nieuwe Kamerleden erg voorzichtig,

onder indruk van ‘geweld’ advocaten.

NCTV wordt in uitingen van advocaten hard geraakt.
In EenVandaag van gisterenavond legt hoogleraar strafrecht helder uit waarom Cie Joustra

wat hem betreft aanvechtbaar is obv artikel 2 EVRM.

e In Humberto werd (naast Joustra) ook de heer [ 5.12e (OM) uit de Cie Joustra zeer kritisch beschouwd

door advocaten.

5.1.2e

Groeten L&12e|
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

32564151
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
Advies, DBO
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag

M[5ize|
minjenv.n!

32564151

0000000044



To: 5.1.2e | (512e_] van -| [Size | | Grapperhaus, F.BJ.- 4 5.1.2e [_ 542e  |@minjenv.nij; Dekker,
S.-BD/A[6.1.2e  |@minjenv.nl]; Broekers - Knol, A.- BD/AL[_5.12e _|@minjenv.nl]: -

5000090{ 5.1.2e [@minjenv.nl]; 51.26 =| [ 5.1.28 I | [6-420 ] [542e] -

[| 5.1.2e | JE 5120 |At2b-| [ 512e | | Sa3e] [3426] [5726] [5425]
5.1.26 5.1.zePminjenv.nl]; [_5.1.2e Size =| l 5.1.28 l | [5-126] Bg -

BD/DBO/ADVIF_ 5.1.2e f@minjenv.nl]; (_5.1.2e | 6729 [S12 | - l B12e | |[_ Size (siz _]-

("3% 64.2e  |@minjenvni}; [5726 |5.1.2e | | [Size | [tz] 5.12e |
BD/DGO|_5.1.2e f@minjenv.nl]; [5.420] [672] -[ [512e | TL S126 _|i2q (aie ] -

512e fe | [S126 Ei2e64.2+ BD/DGM/DY 5.1.2e t@minjenv.n]]; 5.126] bi.2q-
BD/DG 5.1.2e @minjenv.nl]; |_51.2e 542e_]- BDI 5.1.2e _f@minjenv.nl]: 512€ ba.

-BDIAL__512e_ @minjenv.nll; :BD/DR(__6.1.2e_ |@minjenv.nl];
BD/DFEZ/BK5.1.2e— |(@minjenv.nl]
From: - BD/DBO/ADVIES

Sent: Wed 8/11/2021 7:41:38 AM

Subject: Verslag kleine BR van woe 11 aug

Received: Wed 8/11/2021 7:41:39 AM

Goedemorgen allen,

Hierbij treffen jullie het verslag aan van de kleine BR van woe 11 aug.

Aanwezig: SG, pSG, DGM, pDGO, pDGRR, DGPenV, NCTV, DGSenB, pDBO

> Interview SG met VK, is gisteren afgenomen en wordt aanstaande zaterdag geplaatst.
Twee hoofdonderwerpen besproken:
1. Advocaten, Ondermijning, moord op Peter R

2. Ontwikkelingen JenV.

>» Nav ontwikkelingen Cie Joustra:

e Vorige week heeft gesprek met advocaten plaatsgevonden
e Vandaag spreekt MJenV met zoon van dhr De Vries

e Later vandaag / deze week wordt verdere koers bepaald, maatschappelijk en politiek draagvlak voor

onderzoek is heel belangrijk
e IB Cie Joustra staat in principe klaar maar houden we even aan

e  Stelsel aan alle kanten onder druk. Ook enorme druk op uitvoering, niet te mitigeren met maatregelen
anders dan uitvoering substantieel vergroten (en uitbreiding niet 1, 2, 3 te realiseren).

e PMclaim Ondermijning: moeten we op blijven letten, want PM = 0?! Nav Ce Bos scherp formuleren

e Fenomeen oplopende druk binnen politie en stapelende problematiek daardoor en petit comité op

doorpraten als dat helpt

buiten verzoek

buiten verzoek

32544516
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Groete!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 51.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Advies, DBO
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag

sfj_size
minjenv.nl

32544516

0000000045



To: B.t.2e | Sie] [126].| [Size | |Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL[ _5.1.2e _@minjenv.ni]; Dekker,
S.-BD/AL_6.1.2e _|@minjenv.nl]; Broekers - Knol, A.- BD/AL[__6.4.2e _|@minjenv.nl]; -

5000090{ 5.1.2e @minjenv.nl]; 51.26 -| | 5.1.28 | | [5:20 | [542e] -

[| 5.1.2e | JL 81260 }4-| [ 512e | | Save] [Sze] [Ba2e][51.26]-
5.1.2e 5.1.2ePminjenv.nl], [_5.1.2e aze]-| l 5 12e l ] [E126] 2+

BD/DBO/ADVIF_5.1.2e f@minjenv.nl]; [_5.1.2e 542e | - I 5.1.2€ | ] [$22e Size |-

size NW §12e  |@minjenv.nl]; [5.12e [5.1.2e]-| | 512e | | [5120] 5120

BD/DGOL__51.2e| @minjenv.nl]; [5726] [512] -

| 512e | JL 5126] Br2¢ [S12

J -

[ [512e fe | [2e Biz 612 BD/DGMI/DN 5.1.26 t@minjenv.nl]; 5

BD/DG 5.1.2e @minjenv.nl]; |_51.2e Size ]-BDL5.4.2e f@minjenv.nl];B12 C8122 I~
BD/DR(__5.1.2e |@minjenv.nl];[___5.1.2e | -BD/AY5.1.2e _ Pminjenv.nl]
Ce: Secretariaat - secretaris-generaall 9.1.26 @minjenv.nl]; (512 | [Sie] 5.1.2e Jz

5126 minjenv.nl]{_5.1.2e _] Be]-| [S12 | JL_5-1.2e |, Ea [5.1.26 -

BD/DP&Q_5.1.2e= @minjenv.ni]; size}-BD/DCOM/C&{_5.1.2e — |n@minjenv.nl]
From: - BD/DBO/ADVIES

Sent: Wed 7/7/2021 7:31:10 AM

Subject: verslag kleine BR woe7juli
Received: Wed 7/7/2021 7:31:11 AM

Beste allen,

Hierbij het verslag van de kleine BR. Het ochtendberaad was gecanceld.

Aanwezig: SG, pSG, HDBV, DGM, DGO, DGPenV, DGRR, pDGSenB, pDBO (later ook P&O).

Nav actualiteit:

Nog niet meer bekend dan in media, ook niet over toestand Peter R De vries.

Gisterenavond heeft overleg plaatsgevonden bij JenV. Ook AZ was flink vertegenwoordiad.

Er wordt gewerkt in/ aan twee blokken:
- Blok 1: Politieke aandacht: bewaken en beveiligen. NCTV en OM (vanwege verantwoordelijkheid in lokale

domein) zoeken alles uit tav dreigingsinfo, gesprekken met Peter R de Vries, beveiligingsconcepten etc

buiten verzoek

32544653
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buiten verzoek

Met vriendelijke groet,

Advies, DBO
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag

Gs

minjenv.nl

32544653

0000000046



To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL 5.1.2e

eaninw.
ni]; Dekker,

=
-BD/ALL5.1.2e @minjenv.nl]; Broekers- Knol,

A.- BD/AL[_6.1.2e _|@minjenv.nl]; 5.1.20 [ 5.1.20 | Bie] B22.) -

5.1.2e | JL 12 ja 5.1.2e [Sze] L_542e_] [5426] [542e]-
[ | 612e | | [S20 _][size_]-| [S12 | | [E426]E
BD/DBO/ADVIE 5.1.2e [@minjenv.nl]; (51 2e S426 | -

[ 51.2e l | Size | size] -

Size WO 512e |@minjenv.nl];[572e [51.26 } | [512e | ] 542e]| 5.1.2e }

5.1.2e N@minjenv.nl]; (5.126 _] Ezz.)
- 5.1.2e | | Ls12e

JB

5.126 | -

[51.2e fe | [5326

BD/DG 5.1.2e @minjenv.nl]; [5.4.2

BD/DR{_5.1.2e— |@minjenv.nl]; |_5.1.2e

61.2¢- | 5.1,2e t@minjenv.nl]; [64

812° -@minjenv.nl],baz Lotz x24
|-BD/AY5.1.2e  @minjenv.nl]:

BD/DFEZ/BK 5.1.2e @minjenv.nl]; [51.2e size | 5.1.2e |@minjenv.nl];
5000090{ 5.1.2e |@minjenv.nl); 5.1.2e Se | 5.1.2e |@minjenv.nl];($426 ] 6429 [5:72e] -
[ 5.1.2e pr@minjenv.nl]; [5.1.2 [2] - BD/DBO/ADVIE[5.1.2e — k@minjenv.nl]
From: Purse ]b12¢4[14¢ BD/DBO/BP&E
Sent: Wed 8/25/2021 8:14:03 AM

Subject: Verslag kleine BR woensdag 25 augustus

Received: Wed 8/25/2021 8:14:04 AM

Beste allemaal,

Hierbij het verslag van de kleine BR van woensdag 25 augustus.

Aanwezig: SG, HDBV, DGSenB, pDGO, pDGRR, pDGM, pDGPenV, pNCTV, plv. hoofd DBO Advies (verslag).

buiten verzoek

SG:

e = Toelichting op overdracht onderzoek commissie Joustra naar de OVV. De Kamer is hier gister per brief over

geinformeerd.

buiten verzoek

Met vriendelijke groet,

5.1.26

5.1.2e

Directie Bestuursondersteuning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

minj
www ksi

Vragen? Kijkin ons Blauwe Boekje!

32544386
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From: [siz Fa - BD/DBO/M&B

Required Attendees: [8.120 I 5176 ]- [8.4.26] 5.1.2e a
Location: [5426 | Size is host

Importance: Normal.

Subject: WEBEX> MJenV/ 5.1.2e |

Categories: Afspraak externen

Start Date/Time: Wed 8/18/2021 7:00:00 AM

End Date/Time: Wed 8/18/2021 8:00:00 AM

Geachte 5.1.2e

Bij deze het vergaderverzoek voor het digitale overleg met minister Grapperhaus op woensdag 18 augustus
09.00 —- 10.00 uur.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, hoor ik het uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid

Tel AES | | <a Sze

E.[5.1.2e [@minjenv.nl

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. —

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingnummer (toegang
5.1.2e

Wachtwoord voor vergadering|

Deelnemen aan vergadering

iel

apparaat (alleen deelnemers)

542
jetherlands Toll

.1.2€
‘

nited States Toll

Deelnemen via telefoon

5.1.2€

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing
Kies 5.12e  )P@rijksvideo.webex.com
U kuntook(—“se “~~ kiezen en uw vergaderingnummer invoeren.

32836335
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Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies [538 plyne.webex. com

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven.

Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help webex.com

32836335

0000000048



From: BD/DBO/M&B

[S420 _|[SizeJ] 51.2e |-[ 3126] 5.1.2e : 5.1.2eRequired Attendees:

Location: 5.1.2¢ is host

Importance: Normal

Subject: WEBEX> MJenvif 5.1.2€

Categories: Afspraak externen

Start Date/Time: Wed 8/18/2021 3:00:00 PM

End Date/Time: Wed 8/18/2021 3:30:00 PM

Geachte| 5.1.2e ]

Bij deze het vergaderverzoek voor het digitale overleg met minister Grapperhaus op woensdag 18 augustus
17.00 - 18.00 uur.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, hoor ik het uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid

Tel EAE | | <a Sze

E.[ 5.1.2e (@minjenv.nl

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. —

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingnummer (toegangsc|

Wachtwoord voor

5.1.2€

vergadering: F

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)

letherlands Toll
5.1.2e

United States Toll

Deelnemen via telefoon

5.1.2e

etherlands Toll

nited States Toll

AIQGEMeEne MOEMIU mers

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing
Kieg 5.1.2e jksvideo.webex.com

Ukunt oof 5.1.2e|kiezen en uw vergaderingnummerinvoeren.

32836297
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Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies] 5.12e [| 612e jlync.webex.com

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven.

Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help webex.com

32836297
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From: BD/DBO/M&B

Required Attendees:
i

5.126 ] (2t2e] \ 5.1.2e | - [5126 ][ 5.1.2 Li 5.12e
J

Location: [51.26 | Bite is host

Importance: Normal

Subject: WEBEX> MJenV. 5.1.2e

Categories: Afspraak externen

Start Date/Time: Mon 8/23/2021 12:00:00 PM

End Date/Time: Mon 8/23/2021 12:30:00 PM

Geachte| 5.1.2e }

Bij deze het vergaderverzoek voor het digitale overleg met minister Grapperhaus op vandaag om 14.00 uur.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, hoor ik het uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid
T. | ERED | | 231 ove

E.[5.1.2e [@minjenv.nl
oene

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. —

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingnummer (toegang
5.1.2e

Wachtwoord voor vergadering

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)
letherlands Toll

5.1.26
United States Toll

Deelnemen via telefoon

letherlands Toll

United States Toll

Algemene inbelnummers

5.1.2e

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing
Kies 5.1.2e  P@rijksvideo.webex.com

U kunt ook jezen en uw vergaderingnummer invoeren.

32836267

0000000050



Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies [58 plyne.webex. com

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven.

Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help webex.com

32836267

0000000050



From: BD/DBO/M&B

Required Attendees: [Size] (av ][ 5.1.2e |- [S126] 5.1.2 a 5.1.2e

Location: 5.1.2e 5.12 is host

Importance: Normal.

Subject: WEBEX> MJenV/| 6.1.26 a=>
Categories: Afspraak externen

Start Date/Time: Mon 8/23/2021 2:00:00 PM

End Date/Time: Mon 8/23/2021 2:30:00 PM

Geachte| 5.1.2e |

Bij deze het vergaderverzoek voor het digitale overleg met minister Grapperhaus op vandaag om 16.00 uur.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, hoor ik het uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid
T. | 5.422 J | $28 [ 57 2e ]

E.( 51.26minjenv.nl

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. —

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingnummer (toegangs
5.1.2e

Wachtwoord voor vergadering:

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)
letherlands Toll

United States Toll
5.1.2e

Deelnemen via telefoon

Netherlands Toll

United States Toll

Algemene inbelnummers

5.1.2e

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing
Oe

re Se
ee

Ukunt ookL__5.1.2e _|kiezen en uw vergaderingnummer invoeren.

32836258

0000000051



Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies[ 5.1.2e [_512e  bo@lync.webex.com

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven.

Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help webex.com

32836258

0000000051



5.1.2e -124b12¢ BD/DBO/ADVIES| 5.1.2e @minjenv.nl]
5.1.28 5.12e|-BD{ 51.2e  @minjenv.niJ; Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL[L _5.1.2e |@minjenv.nl]; [5-122],

[6.1.2¢ |1.28 |. pe eA 5.1.2@ | |@minjenv.nl]poo Dijsselbloem, Jeroen

Sent: Tue 8/24/2021 3:13:39 PM

Subject. RE: Verzoek minister van Justitie en Veiligheid

Received: Tue 8/24/2021 3:14:12 PM

Dank!

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:
5.1.20 BD/DBOBP&E<{$.1.2e @minjenvnl<5.1-2e  \@minjenv.nl>>

igDatum: dinsdag 24 aug. 2021 4:05 PM

Aan: Dijsselbloem, Jeroen| __5.1.2e

Gonderzocksraad.als|___$-128 _|@onderzocksrand.al>>5.1.2eKopie:[5.1.2e | F124 [5.1.2e|-BD<q5.1.2e  (@minjenval4 (@minjenv.nl>>, Grapperhaus, F B.J. - BD/AL

5.1.2e  |@minjenv.ul<| 6.1.2e \@minjenv al>>. [§.1.2e] [5.1.2e
|

- BD/DBO/ADVIES

5.1.2e |@minjenv.nl< 5.1.2e @minjenv.nl>>
Onderwerp: Verzoek minister van Justitie en Veiligheid

Geachte heer Dijsselbloem,

Op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid stuur ik u bijgevoegde brief.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Directie Bestuursondersteuning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den

0 Haag
Tl5122

[5.1.2e f@minjenval{—61.2e  \@minjenv.nl>
www.rijksoverheidal/jenv<http://wwwsijksoverheidal/jenv>

Vragen? KijkinonsBlauwe
Boekje<http://portal.rp.rijksweb.n//irj/portal/?7NavigationTarget=HLPF S://cisrijksportaal/cisorganisatie/cisvenj_2/cisvenjbreed/ciscentraleoverleggen
/cisdbo_blauwe_boekje>!

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard.

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

0000000052



Geachte heer Dijsselbloem,

Middels deze brief wil ik het volgende verzoek bij u neerleggen. Op 6 juli 2021 werd Nederland

opgeschrikt door de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Deze vreselijke gebeurtenis
heeft in eerste instantie een enorme impact op alle direct betrokkenen, maar de ontsteltenis leeft

breed in de samenleving gezien de bijzondere positie van de heer De Vries en zijn enorme inzet

voor rechtvaardigheid.

Op 30 juli jl. heb ik de Tweede Kamer geinformeerd over de commissie Joustra en de

onderzoeksvraag van het feitenonderzoek naar de beveiligingssituatie van Peter R. de Vries,

namelijk welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in

hoeverre passend geacteerd is.

De afgelopen weken is de reikwijdte van het feitenonderzoek alsook de samenstelling van de

onderzoekcommissie onderwerp geweest van het maatschappelijke debat. In dat kader heb ik de

afgelopen periode gesprekken gevoerd met de familie van Peter R. de Vries, andere betrokkenen

en deskundigen. Het grote maatschappelijk belang dat met het onderzoek naar de

beveiligingssituatie van Peter R. de Vries gediend is, maakt dat ik sterk hecht aan breed draagvlak
voor het onderzoek.

Alles overwegende heb ik besloten u te vragen of de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV)
bereid is de uitvoering van dit onderzoek op zich te nemen om na te gaan welke lessen getrokken
kunnen worden uit de beveiligingssituaties van de broer, de toenmalig advocaat en de

vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces.

Mijn verzoek aan u is dan ook om dit in overweging te nemen en ons te laten weten of de

Onderzoeksraad deze evaluatie binnen een zo kort mogelijke termijn op zich zou willen nemen.

Het spreekt voor zich dat het kabinet alle medewerking zal verlenen aan het onderzoek mocht de

Onderzoeksraad positief op ons verzoek reageren.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

reliio L

5.1.2e
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To: 5.1.2e (@onderzoeksraad.nl' 5.1.2e @onderzoeksraad.nl]

Ce: 5.1.26 | ff [6.1.2e]- BD 5.12e  |@minjenv.nl]; Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL[L_5-1-2e  |@minjenv.nlj; [5-12¢],
[6.1.2e]- BD/DBO/ADVIES[_5.1.2e —|@minjenv.nl]
From: — [5.1.2e | fs24]12}. BD/DBO/ADVIES
Sent: Tue 8/24/2021 2:05:34 PM

Subject: Verzoek minister van Justitie en Veiligheid

Received: Tue 8/24/2021 2:05:36 PM

Verzoek minister van Justitie en Veiligheid aan OVV.pdf

Geachte heer Dijsselbloem,

Op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid stuur ik u bijgevoegde brief.

Met vriendelijke groet,

Si e|LSe_]
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ti. 512
|

@minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

Vragen? Kijk in ons Blauwe Boekje!
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To: BD/DBO/ADVIES[ 5.1.2e @minjenv.nl]
Ce: , .

- BD/DBO/ADVIES[__5.1.2e  |@minjenv.nl]
From: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Sent: Tue 8/24/2021 2:03:58 PM

Subject. RE: Brief OVV verzoek onderzoek

Received: Tue 8/24/2021 2:03:59 PM

Scan van een Xerox MFA.pdf

Hi a
Bij deze de getekende brief.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

| 5.1.2

T.[ 5.122 [fh] 5.1.2e ]
E. { 51.2e @minjenv.nl

Van:[5.1.2e |['"¢ 2+ BD/DBO/BP&E
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 15:57

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
cc: [5.1.2e|, - BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: Brief OVV verzoek onderzoek

Ha [5.1.2e|, hierbij nieuwe versie voor krabbel Ferd. Dank! Gr.
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To: 5120] [6.1.28], - BD/DBO/ADVIES[__542€ _|@minjenvnl
Ce: 5.120] [612e|[si2}[ 6.1.26 |p 6126 |@minjenv.nl}}]§.1.2e |=45*2] BD/DBO/ADVIES[_5.12e |@minjenv.nl]
From: 5.1,2e |f124.]6.1.2e |

- BD

Sent: Tue 8/24/2021 1:53:12 PM

Subject. RE: Brief OVV verzoek onderzoek

Received: Tue 8/24/2021 1:53:13 PM

Prima en dan ook hier de familie even vermelden net als in TK brief.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van [5.1.28 |. -BD/DBO/ADVIES <q 5.4.28 |@min env.nl>
Datum: dinsdag 24 aug. 2021 3:32 PM

Aan: [5.1.2e tfial | 51.2e|-BDd4  5.4.2e — @minjenv.nl>

Kopie: [5.1 2e|[5.1.2e IIs 1 2¢| | 5.4.2e Jf 5.1.2e |@minjenv.nl>,|§.1.2e
Onderwerp: Brief OVV verzoek onderzoek

BD/DBO/BP&E { 5.1.2e \@minj env.nl>

Ben je akkoord met bijgevoegde brief aan OVV? Verzoek mbt onverwijld informeren is eruit gehaald, OVV gaf aan dat zij dit (standaard) doen obv wet- en

regelgeving.
Is ook in kamerbrief aangepast.

Groeten,
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To: 5.1.28

i
- BD/DBO/M&BI__5.1-2e— |@minjenv.nl]

From: —_[5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue 8/24/2021 1:50:41 PM

Subject: Definitieve kamerbrief24 aug 2021 - stand van zaken feitenonderzoek

Received: Tue 8/24/2021 1:50:42 PM

Definitieve kamerbrief 24 aug 2021 - stand van zaken feitenonderzoek.docx

Kun je deze ook printen en in een envelop stoppen?

0000000060



To: 5.1.2e | fra4[5.12e]-BD[ 51.2e — |@minjenv.nl]
Ce: 542e| [S12e]sizeh[ 512e | 5126 @minjeny.nl}| 5.1.2¢ |E24 [>] BD/DBO/ADVIES[L_8-1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e] [5.1.2e], - BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue 8/24/2021 1:32:34 PM

Subject: Brief OVV verzoek onderzoek

Received: Tue 8/24/2021 1:32:35 PM

Brief OVV verzoek onderzoek.docx

He [7a
Ben je akkoord met bijgevoegde brief aan OVV? Verzoek mbt onverwijid informeren is eruit gehaald, OVV gaf aan dat zij dit

(standaard) doen obv wet- en regelgeving.
Is ook in kamerbrief aangepast.

Groeten,
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To: [_812e |,[5120[ §12e

]-BD/PNI[ ——8-12e  @minjenv.nif;[5125]
BD/DBO/ADVIES] 5.1.2e —|@minjenv.nl]
From: [5-12e][ 5.1.28 ]-BD/DCOM/WS&O
Sent: Tue 8/24/2021 1:27:42 PM

Subject. Nieuwe versie

Received: Tue 8/24/2021 1:27:43 PM

[5428]-

5.1.21,5.2

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

a size |
@minjenv.n|

www. rijksoverheid.ni/jenv

Voor een rechtvaardige en v
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To: 5.1.2e 2eL BD/DCOMWS&Of8-1.2e— |@minjenv.nl]
From: [5.1.20], [5.1.2e] - O/ADVIES

Sent: Tue 8/24/2021 1:21:09 PM

Subject: FW: Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties

Received: Tue 8/24/2021 1:21:10 PM

Kamerbrief-Stand van zaken feitenonderzoek wijz.docx

Persbericht - Verzoek aan OVV onderzoek beveiligingssituaties wijz.docx

Ook voor jou

Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 15:17

Aan:[5.1.2e |,[5.1.2e],[srz]-| 5.1.2e |;5126][5.4.2e],-BD/DBO/ADVIES ; [5.1.26 |, brad
cc 5.1.26 6.1.20 | ;]5.1.2e], [5126]
Onderwerp: RE: Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties

Dank, op verzoek van[ 5.1.2e | Dijsselbloem en zoals zojuist telefonisch besproken bij deze als beloofd een aantal korte punten in

trackchanges bij de beide stukken

Hartelijke groeten

Bezoekadres

Lange Voorhout9
2514 EA Den Haag

ERZOEKSRAAD

VOOR VEILIGHEID

Postadres

Postbus 95404

2509 CK Den Haag

www.onderzoeksraad.nl

§.1.2e

Van4 5.1.28 [ .1.2e ] 4 5.1.2e |@onderzoeksraad.nl>
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 14:14

Aan:|5-1 29}, [5125] 5.1.2e |@onderzoeksraad.nl>;| 9.1.2e 5.1.28 q 5.1.2e  |@onderzoeksraad.nl>

Onderwe ‘W: Kamerbrief en persbericht onderzoek beverligingssituaties

Van: [5.1.2e|, - BD/DBO/ADVIES q__5.1.2e |@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 13:48

Aan: Dijsselbloem, Jeroen <| 5.1.2 @ onderzoeksraad.nl>

ce: [5.1.2e | fi],[5.12e],-BD dq §12e — |@minjenv.nl>
Onderwerp: Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties

Geachte heer Dijsselbloem,

Op verzoek van stuur ik u hierbij de concept kamerbrief en persbericht. Graag vernemen we een

eventuele reactie voor 15u vandaag.
Alvast veel dank,

Hartelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die miet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelik aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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To: 5.1.2e — |[512e], [512]- BD/DCOMWS&O[8-1.2e — |@minjenv.nl]
Cec: 5.1.2e [5.1.22] 5.1.20 5.1.22 ff 5.1.2e |\@minjenv.nl]
From: 5.1.2e] [5.1.2e], - BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue 8/24/2021 1:19:44 PM

Subject: frase

Received: Tue 8/24/2021 1:19:45 PM

5.1.2i,5.2
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To: 5.1.2e (@onderzoeksraad.nl' 5.1.2e @onderzoeksraad.nl]
Cec: 5.1.2e | bf] 5.12e]-BD[ §.12e  @minjenv.nl]
From: [6.1.2e], [5.1.2e

|

- BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue 8/24/2021 12:31:50 PM

Subject. RE: Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties

Received: Tue 8/24/2021 12:31:51 PM

Geachte heer Dijsselbloem,

Hierbij stuur ik u op verzoek nog ter aanvulling de brede opdracht van de heer Joustra:

De commissie heeft tot taak na te gaan wat de relevante feiten en omstandigheden zijn geweest rondom de beveiligingssituatie

van de heer R. B. (broer van de kroongetuige), de heer D. Wiersum en de heer P.R. De Vries, daaronder begrepen welke informatie

bij welke (overheids) partijen op welk moment beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie passend geacteerd is.

Hartelijke groet,
5.1.28

[5.1.2e]. - BD/DBO/ADVIES

Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 13:48

Aan: 5.1.2e @onderzoeksraad.nl'

cc:[5.1.2e| F124, 8.1.26
|

- BD

Onderwerp: Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties
Geachte heer Dijsselbloem,

Op verzoek van stuur ik u hierbij de concept kamerbrief en persbericht. Graag vernemen we een

eventuele reactie voor 15u vandaag.
Alvast veel dank,

Hartelijke groet,
5.1.2€
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To: 5.1.2e [5.1.26 [5.1.2¢1-| 5126 |[ 5.1.2e \@minjenv.nl][ 6.1.26
f

12]
From: 5.1.2e], 5.1.26 - BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue ssaaa 12:29:18 PM

Subject: FW: Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties

Received: Tue 8/24/2021 12:29:19 PM

Persbericht - Verzoek aan OVV onderzoek beveiligingssituaties.docx

Kamerbrief- Stand van zaken feitenonderzoekdocx

Van: [5.1.2e]. - BD/DBO/ADVIES

Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 13:53

Aan:[§12e |@minaz.nl
Onderwerp: Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties

Dag [5.4.26|,

BD/DBO/ADVIES[_5.1.2e |@minjenv.nl]

Hierbij stuur ik je op verzoek van graag de kamerbrief en het persbericht. Planning is einde dag te versturen.

Groeten,
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To: -A

Ce: [51245 4.2e)- BD/DCOMWS8Of 6.122 |@minienv.ni}{ 5726 Jf 2]f+}

BD/DBO/ADVIES|_ 5.1.2e (@minjenv.nl]; [5.1.26], [6.12e] 152]
6.1.2e || 51.2e |@minjenv.ni]

From: [5.1.20], [5.1.2e]. - BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue 8/24/2021 12:11:10 PM

Subject. RE: 210924 concept brief stand van zaken onderzoek

Received: Tue 8/24/2021 12:11:10 PM

Definitieve kamerbrief 24 aug 2021 - stand van zaken feitenonderzoek.docx

Dit is nu de laatste versie, OVV kan nog wel reageren straks. Je kunt m.i. deze versie wel toesturen, miss erbij

opmerken dat OVV nog kan reageren op formulering(en)
Van:| 5.1.2e |, [5126 —sr7ae}[ 8.1.2€

Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 14:04

Aan: |5-1.2e|, [5.1.2e], - BD/DBO/ADVIES

cc: - BD/DCOM/WS&O ; 8.4.2e 174[}- BD/DBO/BPRE;
Onderwerp: RE: 210924 concept brief stand van zaken onderzoek

Kan ik deze aan familie(vertegenwoordiger) sturen ook?

Van: [5.1.2e].- BD/DBO/ADVIES 4 5.1.2e|@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 13:18

Aan: | 5.1.2¢ p24 .-BD 5,1.2€ |@minjenv.nl>
.- BD/DCOM/WS&0< 5.1.2 |@minjenv.nl>;

|@minjenv.ni>| 6.1.2e [E*2ff++ BD/DBO/BP&E¢ 5.1.2e |@minjenv.nl>;|5.1.2e| [5.1.2e
<_5.1.2e | (@minjenv.nl>

Onderwerp: 210924 concept brief stand van zaken onderzoek

Ha

Bijgevoegd de aangepaste versie.

Groeten,

.1.2e |, [5.1.20] [s+] | 5.1.2e |

6.1.2e |, [5126] { 5.1.2e |] 5.1.2e |

[s*=-| 5.1.28 |
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To: 5.1.2e| |5.1.2e| - BD/DBO/ADVIES] 5.1.2e  |@minjenv.nl]

Ce: 5.1.2e | p24] 5.1.2e|- BDL 5.1.2e

J@minjenv.nl;/ s12e | [5.1.2e |f 5.12e  \@onderzoeksraad.nl]
From: 5.1.2€

Sent: Tue 8/24/2021 12:08:33 PM

Subject. RE: Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties; graag reactie afwachten

Received: Tue 8/24/2021 12:09:22 PM

Geachte[_61.2e|
De heer Dijsselbloem zit in een dagsessie en is niet direct in de gelegenheid uw berichtte bekijken.

Mijn verzoek aanu is zijn bericht wel af te wachten.

Eris om 15.30 een pauze gepland, ik zal hem vragen het bericht in deze pauze te bekijken. Onze woordvoerster mw. | 5-1.2e | 5.1.2e

Lette he
ik voor de volledigheid ingekopieerd.

excuus, nu met volledige ondertekening).
Met vriendelijke groet,

4
Bezoekadres

. Lange Voorhout 9

2514 EA Den Haag

Tete_ |
Postadres

Postbus 95404

2509 CK Den Haag

www.onderzoeksraad.nl

ONDERZOEKSRAAD
VOOR VEILIGHEIO

°"Secretariaat voorzitter

en bestuurssecretariaat

tell 5.126 |
5.1.2e |@onderzoeksraad.nl

Van: [5.1.2e]. -BD/DBO/ADVIES 4 5.1.2e|@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 13:48

Aan: Dijsselbloem, Jeroen <| §.1.2€ @ onderzoeksraad.n|>

ce:[5-1.2e],fr24[5.12e)-BpDq  §1.2e — |@minjenv.ni>
Onderwerp: Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties

Geachte heer Dijsselbloem,

Op verzoek van stuur ik u hierbij de concept kamerbrief en persbericht. Graag vernemen we een eventuele reactie voor 15u

vandaag.
Alvast veel dank,

Hartelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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To: BD/DBO/ADVIESI]5.1.2e |@minjenv.nl]
From: , .

- BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue 8/24/2021 11:50:02 AM

Subject: FW: Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties

Received: Tue 8/24/2021 11:50:03 AM

Persbericht - Verzoek aan OVV onderzoek beveiligingssituaties.docx

Kamerbrief- Stand van zaken feitenonderzoekdocx

Fyi

Van: [8.1.2e], - BD/DBO/ADVIES
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 13:48

Aan:[ _5.1.2e _ |@onderzoeksraad.n!'
ce: [8.126 | Fo}[526|, - BD
Onderwerp: Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties

Geachte heer Dijsselbloem,

Op verzoek van stuur ik u hierbij de concept kamerbrief en persbericht. Graag vernemen we een

eventuele reactie voor 15u vandaag.
Alvast veel dank,

Hartelijke groet,
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To: 5.1.2e nt" 5.1.28 Int]
Cec: 5.1.2e | br] 5.12e]-BDL_§.12e  |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e] |5.1.2e

|,

- BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue 8/24/2021 11:49:26 AM

Subject. Kamerbrief en persbericht onderzoek beveiligingssituaties

Received: Tue 8/24/2021 11:49:26 AM

Persbericht - Verzoek aan OVV onderzoek beveiligingssituaties.docx
Kamerbrief-Stand van zaken feitenonderzoek.docx

Geachte heer Joustra,

Op verzoek van stuur ik u hierbij de kamerbrief en het persbericht.
Hartelijke groet,
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To: S120 | [8120 {5126]-BD/PNI[ 5.1.28 J@minjenv.ni; [5129), [5.1.26] -

BD/DBO/ADVIES[] _5-1.2e _|@minjenv.nl]
From: [5-1.2¢], - BD/DCOM/WS8&0

Sent: Tue 8/24/2021 11:38:47 AM

Subject: Afgestemd nieuwsbericht

Received: Tue 8/24/2021 11:38:48 AM

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

5.1.21,5.2
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To:

BD/PNIL__ 5-41.22 |@minjenv.nl]
From: [5.1.2e]. - BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue 8/24/2021 11:24:30 AM

Subject. RE: even mee kijken?

Received: Tue 8/24/2021 11:24:31 AM

BD/DCOMWS8&Of[5.1.22 |@minjenv.nij;[__ 5.1.2e
_|,

[5.1.20],

Miss de twee zinnen in geel omdraaien in volgorde? Dus meer nadruk op de verbreding, daarnade {5.1.215.2|’
Van:| 5.1.2e {5175

4 2¢|- BD/DCOM/WS&O

perrandenze
|

bax
2

—Piz. |
13:

AE
ron [ 2220]even meeee

5.1.21,5.2

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(43126
Ominjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
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From: [|5.1.2e— ][s12¢] - BD/DCOM/WS8&0

Sent: Tue 8/24/2021 11:18:31 AM

Subject. even mee kijken?

Received: Tue 8/24/2021 11:18:32 AM

Concept Verzoek aan OVV onderzoek beveiligingssituatiesdocx

[5428]-

§.1.21,5.2

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(4512|
@minjenv.n|

www. rijksoverheid.ni/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
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To: 5.1.2e | fr2f [6.1.2e|-BD[ 5.1.2e — |@minjenv.ni]
Cc: 5.1.2e §.1.2e] |5.1.2e]

. BD/DCOM/WS&O) 5.1.2e |@minjenv.nl]; 5.1.2e
, 5.1.2e]} 5.1,2e |

BD/PNI{ 5.1.28 (@minjenv.ni],[ 5.1.2 |f+]. BD/DBO/ADVIES[_5.1.2e [@minjenv.nl]; [5.1.2e| [5.1.2e][51.2¢]
5.1.2e |] 5.1.2e  |@minjenv.nl]

From: [5.1.2e] |5.1.2e| - BD/DBO/ADVIES

Sent: Tue 8/24/2021 11:17:55 AM

Subject: 210924 concept brief stand van zaken onderzoek

Received: Tue 8/24/2021 11:17:55 AM

210924 concept brief stand van zaken onderzoek.docx

Bijgevoegd de aangepaste versie.

Groeten,

0000000094



To: 5.1.26] [5.1.2e]|s12e}[ 8.1.2e _51.2e |@minjenv.ni]{§.1.2e | BD/DBO/ADVIES[.8.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e],[5.1.2e], -BDTDBO/ADVIES

Sent: Tue 8/24/2021 7:01:03 AM

Subject: RE: Conceptversie brief nav VKC verzoek

Received: Tue 8/24/2021 7:01:04 AM

Thanks! Vorige brief bevatte de volgende formulering:

5.1.21,5.2

Als we aanpassen moeten we de hele zin anders formuleren mi, kan dat nog wel even bekijken
5.1.2e  |,|/5.1.2e|[5 120] 5.1.2e |

Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 08:55

Aan: [5-1.2e], - BD/DBO/ADVIES BD/DBO/BP&E

Onderwerp: FW: Conceptversie brief nav VKC verzoek

Klopt opm 1? Zo ja, dan moeten we dat aanpassen denk ik.

[ 51.2e |[ s12e || 612e Jd 81.2e  |@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 08:53

Aan: |5 1.2e |,[5.1.2e [51J-| 5.1.2e |< 5.4.2  |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Conceptversie brief nav VKC verzoek

eee?
-

passage over joustra. Volgens mij hebben we dat in eerdere brieven vermeld als het

kabinet.

In diezelfde alinea: moetje joustra bedanken in deze brief?

Is voldoende duidelijk dat voorgenomen onderzoek OVV verbreed naar ook de andere twee liquidaties?
Tot zover in de snelheid nu.

5.1.28 | [5.1.26], [5126 5.1.2e ld 5.1.2e  |@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 08:45

Aan: [512] 5.1.2e | 5.1.2€ | §.1.2e  |@minjenv.nl>
'W: Conceptversie brief nav VKC verzoek

|@minjenv.nl>

[5.1.26] BD/DCOM/WS&0 <__8.1.2e |@minjenv.nl>;| _5.1.2e |, [5126] §.1.2e L| 5.1.2e |
@ minjenv.nl>; [ S.t.20 [2d BD/DBO/BP&E ¢ 6.1.2e |@minienv.ni>;[5.1.2e |, [5.1.2e], fi24-

{_812e _l@minjenv.nl>
Onderwerp: Conceptversie brief nav VKC verzoek

Goedemorgen [512],
Bijgevoegd stuur ik je graag de eerste conceptversie van de verzochte brief. Daarnaast vind je in de bijlage voor de volledigheid
het VKC-verzoek.

Ik heb de conceptversie in pdf opgenomen, zodat je ook de twee opties in de kantlijn bij alinea 2 kunt zien op je mobiel/ipad.
Verneem heel graag eventuele op- of aanmerkingen,
Groeten,

5.1.2e |
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= Tweede Kamer commissie 38

DER STATEN-GENERAAL

Aan de minister van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Plaats en datum: Den Haag, 23 augustus 2021

Betreft: Verzoeken inzake onderzoek naar veiligheidssituatie Peter R. de Vries

Ons kenmerk: 2021Z14460/2021D30896

Geachte heer Grapperhaus,

In een emailprocedure van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 23 augustus 2021 is

gesproken over twee verzoeken inzake het onderzoek naar de veiligheidssituatie van Peter R. de Vries.

De commissie heeft besloten u te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten in het onderzoek en

het onderzoek niet te laten beginnen tot u hierover met de Kamer heeft gesproken.
Daarnaast is het verzoek gedaan om de Kamer per brief te informeren over de actuele stand van zaken

van het onderzoek. Het verzoek is deze brief uiterlijk morgen, 24 augustus 17:00 uur te ontvangen.

Bij deze breng ik u het verzoek van de commissie over.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

A.M, Brood

Tweede Kamer der Staten-

Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

T. 070-3182211

E. cie.jv@tweedekamer.nl
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From: [5.1.2e|, - BD/DBO/ADVIES

Location: M 08.314

Importance: Normal

Subject! FW: FYSIEK> MJenV/Tjibbe Joustra

Start Date/Time: Tue 8/24/2021 9:30:00 AM

End Date/Time: Tue 8/24/2021 10:00:00 AM

Fyi

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: BD/DBO/M&B <q 542e @minjenv.nl> namens Grappethaus, F.B.J. - BD/AL < 5.1.28 (@minjenv.nl>
Datum: maandag 23 aug. 2021 9:01 PM

Aan:[ 5.1.2e |[512e] [5.1.2e |[ 51.26 |4 5.1.28 |@minjenv.nl>[5 420 [5-12] far2e], 512}. BD/DBO/ADVIES

q 5.1.28 |@minjenv.ni>,[5-1 2e Al 5.1.28 l - BD/DBO/ADVIES §.1.2e  |@mit l>, Kamerbewaarder JenV - DBO

onawanersbaOnderwerp: FYSIEK> MJenV/Tjibbe Joustra

DV- 23.08.2021 —Telefonisch en per sms afgestemd. Dhr. Joustra is in de ochtend niet beschikbaar.

0000000100



To: 5.1.2e |4rbr2d - BD/DWJIZ/ZWI_5.4.2e minjenv.nl]

Ce: 5.1.2e | [5.1.2e] [51] - BD/DWIZ/JZWI_8.1.2e  |@minjenv.niJ; [5-42¢| -

BD/DBO/ADVIES[ 5 minjenv.nl]; [.1.2e], +4 [5*2e]. - BD/DBO/ADVIES[__5.1.2e |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e| 124]6.1.2e]- BD
Sent: Sun 8/8/2021 6:36:54 PM

Subject. RE: advies onafhankelijkheidseisen commissie ogv artikel 2 EVRM

Received: Sun 8/8/2021 6:36:55 PM

Veel dank voor dit snelle advies!

Ik stuur het tkn door naar minister J&V

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

-BD/DWIZ/IzW <{_6.1.2e _|@minjenv.nl>
Datum: vrijdag 06 aug. 2021 5:27 PM

fd §.1.2e].-BD< 5.1.2e — @minjenv.nil>
2] -BD/DWIZ/IZW <__5.12e |@minjenv.nl>, [5-126] [5.12e] - BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: advies onafhankelijkheidseisen commissie ogv artikel 2 EVRM

Beste

Bijgaand zoals verzocht een advies van DWJZ over de eisen van artikel 2 EVRM in verband met de instelling van de Commissie J oustra.

Hartelijke groet,

9.1.26

ves f(a |

Ministerie van Justitie @n Veiligheid

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Size

F 5.1.2e

Secretariaat JZW:[ S12e |
5.1.28 minjenv.nl

http://www. rijksoverheid.nl/venj
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102 
Chats (7) 

WhatsApp (7) 

31611148249@s.whatsapp.net (7) 

# 

Name:· .1.2.e 

Start Time: 4-8-2021 21 :37:26(UTC+0) 

Last Activity: 7-1-2022 13:30:28(UTC+O) 

Number of attachments: 68 

Source: WhatsApp 

Account: .1.2.e @s.whatsapp.net 

Source file: FG ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/ChatStorage.sqlite : 
0x68810 (Table ZWACHATSESSION, ZWAMESSAGE; Size 128999424 bytes) 
FG 
ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Library/Preferences/group.netwhats 
app.WhatsApp.shared.plist : 0xD69 (Size 14670 bytes) 
FG ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/ContactsV2.sqlite : 0x32CAF 
(Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size 548864 bytes) 

Body file: chat-1.txt 

Participants: 

____ @swhatsapp net

Ferd Grapperhaus (owner) 

ldentifier: • . .2.e @g.us 
---------

Deleted 





























15 
 

2 Details: 

 
Group photos: 

Start Time: 9-12-2020 12:18:38(UTC+0) 
 
 
Last Activity: 2-4-2022 16:55:21(UTC+0) 
 
 
Number of attachments: 7 
 
 
Source: WhatsApp 
 
Account: @s.whatsapp.net 
 
Source file:  
ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.sh    
(Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION; Size: 128999424 bytes) 
FG 
ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.sh
atsapp.WhatsApp.shared.plist : 0xD69 (Size: 14670 bytes) 
FG ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsAp    
(Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 548864 bytes) 
FG ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsA
1644522458.thumb : 0x0 (Size: 2966 bytes) 
 
 
Body file: chat-2.txt 
 

 

 

Participants: 
 

 

 

@s.whatsapp.net 

Ferd Grapperhaus  (owner) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Identifier: @s.whatsapp.net 
 
 

 

 

 
 

  
 
 

  

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.i

5.1.2.e
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Start Time: 6-2-2020 15:04:18(UTC+0) 
 
 
Last Activity: 16-3-2022 08:56:11(UTC+0) 
 
 
Number of attachments: 725 
 
 
Source: WhatsApp 
 
Account: @s.whatsapp.net 
 
Source file:  
ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.sh    
(Table: ZWACHATSESSION, ZWAMESSAGE; Size: 128999424 bytes) 
FG 
ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.sh
atsapp.WhatsApp.shared.plist : 0xD69 (Size: 14670 bytes) 
FG ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsAp    
(Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 548864 bytes) 
FG ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsA
1581001458-1641586864.thumb : 0x0 (Size: 2641 bytes) 
FG ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsA
1581001458-1641586864.jpg : 0x0 (Size: 29224 bytes) 
 
 
Body file: chat-4.txt 
 

 

 

Participants: 
 

 

 

@s.whatsapp.net 

Ferd Grapperhaus  (owner) 
 

 

 

 

 

  (admin) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Identifier: @g.us 
 
 

 

 

  
 
 

  

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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Group photos: 

 

Start Time: 10-11-2018 11:52:31(UTC+0) 
 
 
Last Activity: 2-4-2022 16:55:12(UTC+0) 
 
 
Number of attachments: 268 
 
 
Source: WhatsApp 
 
Account: @s.whatsapp.net 
 
Source file:  
ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.sh    
(Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION; Size: 128999424 bytes) 
FG 
ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.sh
atsapp.WhatsApp.shared.plist : 0xD69 (Size: 14670 bytes) 
FG ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsAp    
(Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 548864 bytes) 
FG ProMax/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsA
1619690142.jpg : 0x0 (Size: 32327 bytes) 
 
 
Body file: chat-6.txt 
 

 

 

Participants: 
 

 

 

@s.whatsapp.net 

Ferd Grapperhaus  (owner) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Identifier @s.whatsapp.net 
 
 

 

 

  
 
 

  

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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