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Op 7juli en 15 jl. informeerde ik uw Kamer over het feitenonderzoek naar de

aanslag op Peter R. de Vries in Amsterdam. In mijn brief van 7 juli schreef ik dat

het zaak is om zorgvuldig en adequaat onderzoek te doen naar de Wilt u slechts één

omstandigheden van deze uitermate schokkende gebeurtenis en dat ik uw Kamer sszaak in uw brief

over de uitkomsten en de vervolgstappen zou informeren. Ik acht het daarbij behandelen.

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.1 Mede naar aanleiding van gestelde vragen van uw Kamer deze week stuur ik u

hierbij een kort voortgangsbericht.

Met uw Kamer hecht ik zeer sterk aan de onafhankelijkheid van de

onderzoekscommissie. Ik heb de heer Joustra gevraagd als voorzitter van de

commissie, gezien zijn grote ervaring met het leiden van onafhankelijk onderzoek

onder meer als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en in

commissieverband. De heer Joustra was onder andere onderzoeksleider in het

onderzoek naar de toedracht van de ramp met vlucht MH17 en heeft recent

onderzoek gedaan naar Interlandelijke adoptie in het verleden.? Daarnaast is zijn
kennis van het veiligheidsdomein, in het bijzonder het stelsel Bewaken en

Beveiligen, en zijn beschikbaarheid op korte termijn relevant.

Juist gezien het grote belang dat het kabinet toedicht aan de onafhankelijkheid van

de commissie heb ik de heer Joustra zelf verzocht zijn commissie samen te stellen

en hierbij rekening te houden met de onafhankelijkheid en deskundigheid ervan. De

commissie bestaat uit een voorzitter (Joustra) en twee andere 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. Mevrouw Meurs is wetenschappelijk directeur van het Erasmus

Centrum voor Zorgbestuur 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.

Het instellingsbesluit van de commissie bevindt zich in een vergevorderd stadium, ik
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streef ernaar uw Kamer het besluit volgende week toe te zenden. Het onderzoek van

de commissie zal zich, zoals eerder met uw Kamer gedeeld, concentreren op het

feitenonderzoek rondom de beveiligingssituatie.? Het strafrechtelijk onderzoek naar

de aanslag is momenteel gaande. Het lopende strafrechtelijke onderzoek staat

voorop en het moge duidelijk zijn dat beide onderzoeken op geen enkele wijze met

elkaar interfereren.

Het brede onderzoek naar het stelsel wordt gedaan door het adviescollege onder

leiding van de heer Bos. Naar aanleiding van een toezegging aan uw Kamer heeft de

ministerraad heeft op 30 april jl. ingestemd met mijn voorstel voor het instellen van

het adviescollege toekomstigbestendig stelsel bewaken en beveiligen onder leiding
van de heer Bos.

Met betrekking tot de aan mij persoonlijk gerichte zorgen van de advocaten

Schouten en de Jong over het belang van de onafhankelijkheid van de commissie

zal vooreerst de Secretaris-Generaal van mijn departement spoedig met hen in

gesprek gaan.

Tenslotte meld ik uw Kamer dat de gestelde vragen van de leden Van Nispen,

Michon-Derkzen, Van der Werf, Kuik, Bikker en Van der Staaij zo spoedig mogelijk
beantwoord zullen worden. Hiervoor is echter wel afstemming met meerdere

partijen nodig.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

*
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

Analyse: advocaten Schouten en De Jong over Peter R. De Vries

4 augustus 2021

Social Media

Peter Schouten is heel actief op Twitter. Tot laat in juli bestaan zijn berichten nog

overwegend uit herinneringen van Peter en teksten over Peter als persoon. Nadat hij zijn

werk als advocaat heeft hervat (29 juli) gaan zijn berichten over het onderzoek.

De afgelopen dagen tweet hij veel over de minister. Uit de berichten blijkt dat hij de

woorden van de minister, de minister-president, en verschillende andere betrokken partijen
niet serieus neemt. Hij verwacht dat de minister toch wel ‘zijn gang’ zal gaan met zijn keuze

voor Joustra en zegt ‘alleen te staan’ tegenover de minister en zijn ploeg. Hij gelooft niet dat

de minister oprecht is: die ‘doet alsof zijn neus bloedt’ en alsof het onderzoek onder leiding
van Joustra onafhankelijk is. De minister ‘wuift alles weg’, ook eerdere kritiek op de

beveiliging van De Vries. Ook als hij met de minister wil praten over de zorgplicht van de

NCTV schrijft de minister dit ‘in zijn groene boekje’ en hoort Schouten naar eigen zeggen

niets meer.

Op Twitter laten oppositiepartijen en de advocaat steun voor elkaar blijken.

Hij vindt dat de minister hem met de ‘geniepige beslissing’ zijn rouwperiode heeft ontnomen.

Hoogleraren worden voor de functie ‘meteen afgeserveerd’ omdat zij geen ervaring hebben.

Na uitnodiging voor een gesprek op 5 augustus laat hij weten ‘uit beleefdheid’ te gaan en

maar vast een brief voor te bereiden voor de Raad van Europa omdat Nederland bewust zou

handelen in strijd met het Europees recht.

Schouten bedankt een volger voor ‘nuttige info’ wanneer deze wijst op het feit dat Joustra

wel pleitte voor een onafhankelijk onderzoek naar de protesten op de Dam. Joustra handelt

‘zoals het maar uitkomt, afhankelijk van hoe de belangen liggen’.

Hij richt zich tot de Koning, leden van het Europees Parlement, professoren en de Tweede

Kamer voor steun in zijn strijd voor een andere onderzoeksvoorzitter. Ook vraagt hij zijn

volgers ervoor te zorgen dat meer mensen hun stem laten horen. Ook in andere uitingen wil

hij schijnbaar een beweging starten: Schouten heeft een gebaar bedacht als symbool voor

een missie (#wijkniet) tegen georganiseerde misdaad: armen met gebalde vuisten gekruist

bij de polsen.
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Hij laat regelmatig weten dat hij het zwaar heeft en dat dit voor hem ‘een verdrietige tijd’ is,
maar doet zich niet zielig voor: “En voor alle duidelijkheid. Wie aan de harde kant van mij

komt heeft een probleem. In mijn tranen van de laatste weken zullen mijn vijanden
verdrinken.” Hij is kritisch op minister Grapperhaus, de minister-president (van wie hij wil

weten ‘waar hij staat’ en de pers vraagt om dat na te trekken), de NCTV, en het OM.

Het opinieartikel waarin een Italiaanse journalist schrijft dat Nederland het ‘rottende hart’

van Europa is krijgt zijn instemming. Wanneer de hashtag #kutland trending is na een

peiling en bericht van Hart van Nederland laat hij weten nog wel te houden van Nederland,
alleen moet er wel ‘aan geschaafd worden’. In een eerdere tweet heeft hij het ook over een

‘prachtland met prachtige instituties’.

Schouten is blij met alle steunbetuigingen die hij krijgt en laat zijn ontroering blijken bij

bijvoorbeeld de bergen bloemen die voor Peter zijn neergelegd.

De Jong retweet vooral de belangrijkste tweets van Schouten (bijvoorbeeld die waarin hij

het Koningshuis vraagt om een uur de tijd zodat hij kan pleiten voor een onafhankelijk

onderzoek). Na de dood van De Vries schrijft hij een persoonlijk bericht.
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Media

Beveiliging
Schouten en De Jong zijn op 12 juli te gast bij Op1 om te praten over de beveiliging van De

Vries. Schouten zegt drie keer het gesprek begonnen te zijn met de NCTV: “van mijn part

gaan jullie achter hem aan lopen”. Volgens hem had er wel degelijk meer gedaan kunnen

worden, melden Opi en NOS.

Opi

NOS

buiten verzoek

buiten verzoek

buitfn verfoek

buiten verzoek

Joustra

In Met het Oog op morgen (NOS) was Schouten op 26 juli te gast om te praten over het

onderzoek naar de beveiliging van De Vries. Hij verweet Joustra een slager te zijn die zijn

eigen viees keurt: hij is de baas geweest van de organisatie die moet worden onderzocht.

Schouten en De Jong hebben weinig vertrouwen in het onderzoek, schreef NOS daarop. Over
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de kamervragen die SP over het onderzoek stelde zei Schouten ‘hoog tijd’. De NCTV heeft

het eerste (Redouan), tweede (Wiersum) en derde stoplicht (De Vries) gemist.

Op 30 juli zijn de advocaten weer te gast bij Op1. Dit keer ligt de nadruk op het onderzoek,
het feit dat zij zelf ernstig bedreigd worden, en de ‘slechte communicatie met de NCTV’.

Schouten is daarover erg kritisch: “Als ik iets vraag, dan hoor ik een week niks. Als ik

vervolgens Grapperhaus aanspreek, dan noteert hij het in zijn groene boekje en hoor ik

weer niks. Daar gaat het gewoon fout en dat moet veranderen”. De Jong is milder. Op1

schrijft na de uitzending: “Volgens Onno de Jong ligt het niet aan de minister of aan het

hoofd van de NCTV. “Ik twijfel er niet aan dat deze mensen veiligheid hoog in het vaandel

hebben staan, maar het zakt gewoon niet door naar de rest van de organisatie.” Volgens De

Jong gaat het fout in het midden. “Helemaal onderaan, op uitvoeringsniveau, gaat het

perfect, maar daar tussenin gaat het fout. Daar blijft het gewoon hangen.”

Schouten stelde 2 augustus tegenover het AD dat Joustra, als voormalig voorzitter NCTb en

mede-oprichter NCTV, partijdig is en zich moet terugtrekken uit het onderzoek naar de

aanslag op Peter R. De Vries. Het onderzoek moet los staan van de staat - Schouten wijst

daarbij op Europese regelgeving die bevestigt dat een dergelijk onderzoek onafhankelijk
moet zijn van de overheid -

en ‘breder worden uitgezet’: het moet bijvoorbeeld niet zo zeer

gaan over de vraag of De Vries beveiligd had moeten worden, maar over “wat er allemaal

gebeurt als je als overheid een kroongetuige verklaringen laat afleggen, en welke

maatregelen je dan moet nemen”. Schouten vraagt zich ook af of “er nou bijvoorbeeld een

professioneel draaiboek is waarin scenario's staan beschreven van alles wat er kan

gebeuren?” Schouten stelt ook dat minister Grapperhaus geen andere keus heeft dan voor

een andere voorzitter te zorgen, nu bijna alle oppositiepartijen de oproep steunen.

AD citeert ook De Jong: “Hij heeft ongetwijfeld kwaliteiten, maar hij is wel betrokken

geweest bij de oprichting van de NCTV, een organisatie die zelf betrokken is bij dit proces.

Hij kan het niet goed doen. Ook al schrijft hij nog zo'n mooi rapport, er zullen altijd
criticasters zijn die wijzen naar de mogelijke partijdigheid. Of mensen die zeggen dat hij

juist extra kritisch is geweest om het tegendeel te bewijzen. Dat moet je gewoon niet willen.

Er zijn zoveel andere mensen die gekwalificeerd zijn om deze baan te doen. Bovendien

wordt door Joustra's benoeming de mogelijkheid geblokkeerd om hem als getuige-

deskundige te horen. Dat kan zeer dienstig zijn omdat hij volgens de minister de expert is

op het gebied van veiligheid”

De Volkskrant citeert Schouten (tijdens de uitzending van Met het Oog op Morgen) over het

gesprek met de minister voorafgaand aan diens Kamerbrief: ‘we kwamen vast te zitten met

elkaar’ over de onderzoeksvraag en een hoogleraar die de advocaten als voorzitter hadden

voorgesteld. Joustra is volgens Schouten ‘een twijfelachtige keuze’. In het AD noemt

Schouten de keuze zelfs ‘onbegrijpelijk’.

NRC

Volkskrant

AD en BN/Stem

Met het Oog op Morgen

Opi
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Persconferentie

Schouten laat media op 4 augustus weten na het gesprek met het ministerie verslag te

doen.

Telegraaf

buiten verzoek
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Annotatie Ministerraad - Bij agendapunt: stilstaan bij overlijden Peter R.

de Vries

Aan het begin van de MR zal worden stilgestaan bij het overlijden van Peter R. de

Vries. Daarbij kan (eventueel) het volgende worden medegedeeld:

e De afgelopen periode heb ik werk gemaakt van het instellen van het

feitenonderzoek naar aanleiding van de verschrikkelijke moord op Peter R.

de Vries onder leiding van de heer Joustra.

e Inde week na de moord op Peter R. de Vries zijn gesprekken gevoerd met

betrokkenen, waaronder met de advocaten (ook met Orde van Advocaten

en NvJ). Ik blijf met hen in contact.

e Donderdag 5 augustus heeft de 5.1.2e van mijn departement

gesproken met de advocaten Schouten en De Jong over de door hen

geuite zorgen over de onafhankelijkheid van de commissie Joustra.

e Aan hen is voorgelegd om de door hen eerder als onderzoeker gewenste

hoogleraar strafrecht in de commissie op te nemen. De heer Joustra heeft

te laten weten dit als een versterking van de commissie te zien.

* Decommissie zal dus bestaan uit een voorzitter (Joustra) en drie leden,

namelijk mevrouw|5.1.2e| de heer [5.1.2e ]en 5.1.2e Aan het

instellingsbesluit van de commissie wordt gewerkt.

Afgelopen week is gesproken met familie van de heer De Vries. Volgende
week zal een vervolggesprek plaatsvinden.

beveiligenkunnen voortkomen. Om tot deze aanbevelingen te komen kan

de commissie ook de beveiligingssituaties van de broer en toenmalig
advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces betrekken.

Eventueel: ik heb hiervoor gekozen omdat de beveiligingssituaties van

andere betrokkenen in de omgeving van de kroongetuige nog actueel en

aan verandering onderhevig zijn.
e ~Hierbij geldt dat het lopende strafrechtelijke onderzoek voorop staan en

dat het onderzoek van de commissie Joustra op geen enkele wijze met de

strafrechtelijke onderzoeken mogen interfereren.

Passief mbt informeren TK:

e Op 15 juli is de Kamer geinformeerd over een onafhankelijk
feitenonderzoek naar de beveiligingssituatie van Peter R. de Vries, met als

vraag: welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij
beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie passend

geacteerd is. Hierbij is ook gemeld dat de heer Joustra bereid was

gevonden het onderzoek uit te voeren.

e Mede naar aanleiding van Kamervragen van Van Nispen en Michon-

Derkzen, Van der Werf, Kuik, Bikker en Van der Staaij (zie

achtergronddossier) is op 30 juli jl. de Kamer geinformeerd over de

samenstelling van de commissie.

e De Kamervragen zullen komende week worden beantwoord.

buiten verzoek
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buiten verzoek

Passief mbt cie Bos:

* De bevindingen van het adviescollege Bos dat onderzoek doet naar een

toekomstgericht stelsel zullen uiteraard bij het onderzoek van de

commissie Joustra worden betrokken.
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To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL| 5.1.2e @minjenv.nl]
cc 51.26 Sie |- BD[ 5.1.2e f@minjenv.nl]: 5.1.26 Biz | 59.1.2e

| 5.1.2e |@minjenv.ni]; S126 |-ne 28 erval
From: - BD/DBO/ADVIES

Sent: Thur 8/12/2021 7:08:59 PM

Subject: Annotatie MR - commissie Joustra

Received: Thur 8/12/2021 7:09:00 PM

Annotatie MR - commissie Joustra.docx

Dag Ferd,

Bijgevoegd de annotatie voor de MR van morgen. In de MR zal worden stilgestaan bij het overlijden van Peter R. de Vries. In dat

kader kun je zoals bijgevoegd een korte mededeling doen over het feitenonderzoek. AZ is op de hoogte.

Groeten,

32881191

0000000007



To: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid5.1.2e @minjenv.nl]
From: Secretariaat - secretaris-generaal

Sent: Tue 8/3/2021 11:29:25 AM

Subject! ATTENTIE> 4/8, 17.30 uur> WEBEX> MJenV/SG/NCTV/DCOM/DBO- Feitenonderzoek

Received: Tue 8/3/2021 11:29:38 AM

Ferd, de afspraak staat geagendeerd morgen om 17.30 uur.

Beste

De SG voert (n.a.v. onderstaande mail) as. donderdag een gesprek met Onno de Jong en Peter Schouten.

Vandaag heeft hierover met MJenV gesproken, zij hebben afgesproken morgen eind van de middag een

voorbereidend overleg te willen met MJenV,
P-25, 4124 5.1.26 || 5126 ][ 612e Jen[ 512e | [_&12e

Zie jij hiertoe een mogelijkheid in de agenda van de minister?

Met vriendelijke groet,

Secretariaat secretaris-generaal J&V

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid q 5.1.2 |@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 28 juli 2021 17:04

Aan: [_512e size_|]-BD 5.12e |@minjenv.nl>;[__512e  |[Stz [512 }[ Size |

< 5426 Bminjenv.nl>; [54.2e | 12d 512] - BD/DBO/ADVIES ¢_6.1.2e_Pminjenv.nl>;(5.1.2e [-*2¢ |. - BD/DBO/BP&E
<{5.12e minjenv.nl>; [512e ][572e_] - BD/DBO/ADVIES 4 5.1.2e },[5.1.2e Bt2j[_5.1.2e ]BD/DCOM/WS&O
q Bi2e BPminjenv.nl>;[_ 51.20 | f124-[ 54.20 Jd 5.1.2e Pnetv.minjenv.nl>; [512 |B12 [Size ]- 51.26

{_542e _|@nctv.minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Feitenonderzoek

TKN

Met vriendelijke groet,

Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid
T. [ 5.1.28 J] | $426 [ 5.12e ]

Van: Onno de Jong < 5.1.2 5.1.2e

Verzonden: woensdag 28 juli 2021 16:57

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL q 5.1.2e Bminjenv.nl>
CC: Peter Schouten ¢ 5.1.2e >
Onderwerp: Feitenonderzoek

Betreft:
s

Geachte Minister,

Uit uw brief dd 15 juliaan de Tweede Kamer begrijpen wij dat door u chr Joustra is aangezocht om onderzoek te doen naar de feiten rond

de beveiliging van Peter R. de Vries.

Tijdens het gesprek dat Mr Schouten en ik op 13 julijl. met u en hebben gevoerd, hebben wij gepleit voor het instellen

van een onafhankelijke commissie, onder onafhankelijk voorzitterschap. Mr Schouten had viak daanvoor 8122 |
(hoogleraar Strafrecht en criminologie aan del S12e verzocht of hij bereid was zo'n commissie voor te zitten. 54

was hiertoe gaarne bereid. Wij hebben dat ook aan u medegedeeld. voldoet gelet op zijn CV en achtergrond aan alle

qualificaties die hem geschikt maken voor het leiden van zo'n commissie, Het belangrijkste is dat hij onafhankelijk wetenschapper is en

geen verleden heeft dat hem identificeert als overheidsfunctionaris. Zijn onafhankelijkheid en statuur zijn buiten alle twijfel.
U reageerde op ons voorstel met de woorden: "ja maar als jullie een voorzitter voorstellen, is die natuurlijk niet onafhankelijk". Daarop
hebben wij u geantwoord dat zulks ook omgekeerd kan worden gesteld, met dien verstande dat aan de onafhankelijkheid van[512e]
[512e Jobjectief gezien niet kan worden getwijfeld.

Die twijfel is er wel bij de aanstelling van dhr Joustra. Immers, hij was voorzitter van de NCTB en onderhoudt gelet op zijn CV nauwe

banden met de overheid in het algemeen en met het Ministerie van Justitie in het bijzonder. In het feitenonderzoek zal ook de rol van het

NCTV en het OM onder de loep (dienen te) worden genomen. Het past dan niet dat dhr Joustra die voorzitter was van de voorloper van

de NCTV daarnaar onderzoek zal doen. Dat is niet onafhankelijk, althans maakt geen onafhankelijke indruk.

Dit is des te klemmender omdat wij uit uw brief aan de Tweede Kamer begrijpen dat dhr Joustra dat onderzoek zelf zal doen, terwijl het

ons geraden voorkomt om dit door een commissie te laten doen die uit meerdere (tenminste 2) leden bestaat. Dit ter bevordering van de

uitwisseling van ideeén en ter voorkoming van ongewenste beperking van onderzoeksrichtingen.

Wij verzoeken u dan ook ten eerste te besluiten het onderzoek te laten verrichten door een commissie, tenminste bestaande uit 2 leden en
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ten tweede de benoeming van dhr Joustra te heroverwegen en E je onderzoeksopdracht te verstrekken, dan wel met ons

overleg te voeren over de benoeming van een andere onderzoeker/voorzitter, wiens onafhankelijkheid (eveneens) prima facie boven elke

twijfel is verheven.

Met vriendelijke groet,

O.E. de Jong en P.C. Schouten

x
ICE Advocaten

Zuid Hollandlaan 7

2596 AL DEN HAAG

tT

F:

M:

Is www.ice-advocaten.n!

Disclaimer-\CE Advocaten is de handelsnaam van de maatschap ICE Advocaten, gevestigd te Den Haag (KVK 75244438). Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 en 7:407 lid 2

BW door de maatschap aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke algemene voorwaarden. ledere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag datin het desbetreffende geval
onder de beroe psaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

De informatie verzondenmet dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de

geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en

wordt u verzocht dit bericht terugte sturen en het origineelte vernietigen.
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To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL| 5.1.2e @minjenv.nl]
Ce: [S420 [2 ie] [sie ]- 5.1.20 I@minjenv.nl];(12e _] drs. -

BD[5.1.2e  f@minjenv.nl]; 5 - BD/IDCOM/WS§-5.1.26 @minjenv.nl]; [$126 | 5726

5.1.2e @minjenv.nl]; — 51.26 [ | 5.12e l | [B20 ]/5.1.2e]-
| 5.1.2e | ]

From: BD/DBO/ADVIES

Sent: Thur 7/15/2021 8:05:42 AM

Subject: concept brief instellen feitenonderzoek

Received: Thur 7/15/2021 8:05:43 AM

concept brief instellen feitenonderzoek.docx

Beste Ferd,

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

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

Groeten,

NB: PLATTE TEKST

Op 7 julijl. informeerde ik uw Kamer over het onderzoek naar de aanslag op Peter R. de Vries in Amsterdam." 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. Daarnaast raakt deze

aanslag eenieder in het bijzonder die zich op wat voor wijze 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 mijn 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.

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 Joustra is inmiddels bereid gevonden het onderzoek uit te voeren.

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.

“TK brief met kenmerk 2021213071
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To: Grapperhaus, F.B.J. -

BD/AU 5.1.2e @minjenv.nl]
ce: 51.26 Sive |= BD[ 6.1.2 f@minjenv.nl]: [ 5.1.26 ] (2422 [542e]-

| 5.1.2e |@minjenv.nl]; [5.1.2 ] [$4-2e ]- 5.12e | | [B22e

BD/DBO/ADVIES[5.1.2e _Dminjenv.nl];
-

BD/DBO/ADVIES[5.12e— @minjenv.nl]; [5.1.2

BD/DCOMWS&Of[____6.1.2e___ pminjenv.nl]
From: E1ze - BD/DCOM/WS&O

Sent: Thur 8/5/2021 11:30:56 AM

Subject: concept verklaring

Received: Thur 8/5/2021 11:30:56 AM

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 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. Besproken is het idee om hoogleraar Strafrecht| 5.122 [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 voorafgaand aan 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 legt de minister van Justitie en Veiligheid verantwoording af aan

de Tweede Kamer.

[ §.1.2e

Ministerie van Justiti

Directie Communicatie

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

Size.12e
E:[512e  pminjenv.nl

en Veiligheid
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To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AY5.4.2e  @minjenv.nl]
From: [6.4.2e  Pminjenv.nl
Sent: Mon 7/12/2021 3:32:30 PM

Subject: DigiJust: nieuwe werkstap Eindparaaf- Nota Minister: Informeren OVV-rapport

Received: Mon 7/12/2021 3:32:33 PM

Er is een nieuwe werkstap in je werkbak geplaatst, Eindparaaf Nota Minister: Informeren OVV-

rapport.

Door te klikken op deze link wordt de werkstap geopend.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden. Bij vragen neem

contact op met een key-user of de servicedesk.

33024210
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To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AY5.4.2e  @minjenv.nl]
From: [6.4.2e  Pminjenv.nl
Sent: Wed 7/21/2021 9:31:32 AM

Subject: DigiJust: werkstroom Kamerbrief n.a.v. overlijden Peter R. de Vries doorlopen

Received: Wed 7/21/2021 9:31:39 AM

Ter info: Alle werkstappen in werkstroom Kamerbrief n.a.v. overlijden Peter R. de Vries zijn

afgehandeld en daarom is de werkstroom aangeboden ter afsluiting aan de werkstroomeigenaar.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden. Bij vragen neem

contact op met een key-user of de servicedesk.

33024076
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To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AY5.4.2e  @minjenv.nl]
From: [6.4.2e_Pminjenv.nl
Sent: Tue 7/13/2021 2:19:32 PM

Subject: DigiJust: werkstroom Nota Minister: Informeren OVV-rapport doorlopen

Received: Tue 7/13/2021 2:19:40 PM

Ter info: Alle werkstappen in werkstroom Nota Minister: Informeren OVV-rapport zijn afgehandeld
en daarom is de werkstroom aangeboden ter afsluiting aan de werkstroomeigenaar.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden. Bij vragen neem

contact op met een key-user of de servicedesk.

33024185
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Advies DW9Z (| 5.1.2e 5.1.2e en [Size 512e | inzake toepassing van artikel 2

EVRM

Adviesvraag:

In hoeverre worden door het EVRM (meer specifiek de procedurele verplichting onder het recht op

leven (artikel 2 EVRM) op het achteraf starten van een effectief onderzoek naar de toedracht van

een dodelijke incident) eisen gesteld aan de inrichting van een onderzoek dat tot doe! heeft een

beeld te krijgen van welke informatie over de beveiligingssituatie van de heer P.R. de Vries op welk

moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie

passend geacteerd is?

Procedurele verplichtingen o.g.v. artikel 2 EVRM

Artikel 2 EVRM bevat het recht op leven. De Staat moet ervoor zorgen dat dit recht wordt

nzgeleefd, niet alleen door het handelen van de Staat maar ook in relatie tussen burgers. Deze

bepaling omvat eveneens een procedurele verplichting op het achteraf starten van een effectief

onderzoek naar de toedracht van een dodelijke incident, of de potentieel levensbedreigende
situatie. Ter invulling van wat onder een effectief onderzoek moet worden verstaan, heeft het

EHRM een aantal procedurele eisen geformuleerd. Het doel van het onderzoek is om de effectieve

implementatie van de nationale wetgeving te verzekeren die het recht op leven beschermt of

wanneer er overheidsmedewerkers of —-organen betrokken zijn, vast te stellen of er

verantwoordelijkheid van de Staat bestaat voor inbreuken op het recht op leven die onder zijn

verantwoordelijkheid plaatsvinden.! De strafbaarstelling van levensdelicten betreft dergelijke
nationale wetgeving waarmee beoogd wordt het recht op leven te beschermen. Er kan betoogd
worden dat ook het stelsel bewaken en beveiligen als zodanig invulling geeft aan de verplichting
van de Staat om het recht op leven te beschermen.

Elke 2 EVRM-zaak heeft een ander feitencomplex. Er is in de jurisprudentie geen identiek

feitencomplex gevonden, maar op basis van de concrete aanknopingspunten in de jurisprudentie
hebben we een analyse gemaakt over hoe we denken dat de eisen van artikel 2 EVRM in dit

concreet geval zouden (moeten) uitwerken.

In de jurisprudentie van het EHRM valt een onderscheid te maken van de eisen die worden gesteld
aan de Staat in het geval van (vermoeden) van een ‘intentional’ inbreuk op het recht op leven

waarbij al dan niet overheidsfunctionarissen zijn betrokken en inbreuken die niet ‘intentional’ zijn.”

Bij (een vermoeden van) een ‘intentional’ inbreuk, zoals in casu het geval is, zal er in beginsel een

strafrechtelijk onderzoek moeten plaatsvinden. Het EHRM overweegt daartoe als volgt: ‘the true

circumstances of the death in such cases are largely confined within the knowledge of State

officials or authorities, the bringing of appropriate domestic proceedings, such as a criminal

prosecution, disciplinary proceedings and proceedings for the exercise of remedies available to

victims and their families, will be conditioned by an adequate official investigation, which must be

independent and impartial.’
? Dat strafrechtelijk onderzoek hoeft niet tot gevolg te hebben dat er

vervolging plaatsvindt, noch wordt vereist dat er een juridische toetsing plaatsvindt van de

beslissing om niet te vervolgen.* Biedt de nationale wet wel de mogelijkheid tot juridische toetsing
van de vervolgingsbeslissing dan kan het Hof onderzoeken of deze procedure voldoet aan de eisen

van artikel 2 EVRM.

Standaarden voor een effectief onderzoek

Het EHRM heeft vastgesteld welke criteria gelden voor het op grond van artikel 2 EVRM vereiste

onderzoek.

“to ensure their accountability for deaths occurring under their responsibility’.
2
In het geval dat er geen sprake is van een niet ‘intentional’ inbreuk, bijvoorbeeld in het geval van het

overlijden van een patiént in een ziekenhuis, is het volgens het EHRM toereikend als er civiele,

bestuursrechtelijke of tuchtrechtelijke ingangen zijn voor slachtoffers waarin een eventuele schending kan

worden vastgesteld.
3 Zie ECHR, Makaratzis v. Greece, no. 50385/99, para 137.
*
Brecknell v. the United Kingdom, para 66.
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Onafhankelijk

Degenen die het onderzoek uitvoeren of daarvoor verantwoordelijk zijn, dienen onafhankelijkheid
te zijn van degenen die betrokken zijn bij de te onderzoeken (mogelijke) inbreuk. Dat betekent

volgens het Hof niet alleen dat er geen hiérarchische of institutionele relatie mag bestaan tussen

onderzoekers en potentiéle verdachten/verantwoordelijken, maar er moet ook sprake zijn van een

praktische onafhankelijkheid: de onderzoekers mogen geen persoonlijke of feitelijke banden

hebben met dader of slachtoffer.° Onder artikel 2 EVRM beoordeelt het Hof de zaak als geheel op

effectiviteit, en de onafhankelijkheid van het onderzoek hangt af van de vraag of de (deels)
ontbrekende onafhankelijkheid het onderzoek op een negatieve wijze beinvloedt.® Indien

onderzoek wordt gedaan naar het handelen van leden van een overheidsinstantie, zoals de politie,
staat het enkele behoren tot diezelfde overheidsinstantie van de onderzoekers als zodanig

doorgaans niet in de weg aan het aannemen van onafhankelijk onderzoek, zolang er geen sprake
is van een hiérarchische verhouding tussen onderzoekers en betrokkenen. Er is echter ook

rechtspraak die in een andere richting wijst. In Kulyk oordeelde het EHRM bijvoorbeeld dat ‘the

fact that an entity within the Ministry of Interior was involved in an investigation conceming

employees of that same Ministry is capable of undermining the independence of such an

investigation.’

Effectief

Het onderzoek moet volgens het Hof effectief zijn. In gevallen van geweldsgebruik door

overheidsfunctionarissen, waarover veel jurisprudentie is (maar dat in mindere mate van

toepassing lijkt op voorliggende casus), betekent dat dat in het onderzoek moet kunnen worden

vastgesteld of de geweldstoepassing in het concrete geval gerechtvaardigd is en, waar van

toepassing, leidt tot identificatie en bestraffing van de verantwoordelijken. Het onderzoek moet

ook voldoende breed zijn zodat de onderzoekers in staat zijn alle relevante omstandigheden te

betrekken zodat kan worden vastgesteld of de Staat aan zijn verplichtingen op grond van artikel 2

EVRM heeft voldaan. Ook moet het onderzoek grondig zijn en de conclusies gebaseerd op een

degelijke, objectieve en onpartijdige analyse.

Redelijke termijn en publiek controleerbaar

In de derde plaats moet het onderzoek snel van start gaan, en mag het niet onredelijk lang duren.

Daarnaast moet het onderzoek, tot op zekere hoogte, kunnen worden gecontroleerd door het

publiek en moeten slachtoffers en/of nabestaanden worden betrokken.

Toepassing op de casus

Het strafrechtelijk onderzoek n.a.v. de aanslag op Peter R. de Vries loopt thans. Relevant is dat

ook de rol van de overheid bij de bescherming van het slachtoffer in dit kader onderdeel kan

uitmaken van het onderzoek, bijvoorbeeld als het OM indicaties heeft dat bepaalde informatie bij
de overheid bekend was en daarop niet is geacteerd. In het kader van het strafrechtelijk
onderzoek kunnen opsporingsbevoegdheden worden ingezet (die verdergaan dan in het kader van

andere onderzoeken mogelijk zijn). Als de zaaksofficieren niet betrokken zijn bij eerdere

beveiligingsvraagstukken staat buiten kijf dat het OM onafhankelijk is. Het OM is ook niet beperkt
ten aanzien van het uit te voeren onderzoek. Daarmee kan het strafrechtelijk onderzoek naar ons

oordeel als onafhankelijk en effectief in de zin van de EHRM-rechtspraak onder art. 2 EVRM worden

gezien. Tevens bestaat er voor (nabestaanden van) slachtoffers de mogelijkheid om n.a.v. de

resultaten van het strafrechtelijk onderzoek in het kader van een civiele procedure onderzoek te

doen door getuigen onder ede te laten horen en documenten op te vragen. Dit samenspel tussen

strafrechtelijk onderzoek en mogelijk civielrechtelijk onderzoek maakt naar ons oordeel dat op zich

5
J.H. Gerards, noot bij Mustafa Tung and Fecire Tunc v. Turkey (GK, 14 april 2015), EHRC 2015/150. Zie ook

Mastromatteo t. Italie, par. 91.
© Mustafa Tung and Fecire Tung v. Turkey, EHRM (GK) 14 april 2015, nr. 24014/05, par. 225: ‘In this regard,
the Court considers it appropriate to specify that compliance with the procedural requirement of Article 2 is

assessed on the basis of several essential parameters: the adequacy of the investigative measures, the

promptness of the investigation, the involvement of the deceased person’s family and the independence of the

investigation. These elements are inter-related and each of them, taken separately, does not amount to an end

in itself, as is the case in respect of the independence requirement of Article 6. They are criteria which, taken

jointly, enable the degree of effectiveness of the investigation to be assessed. It is in relation to this purpose of

an effective investigation that any issues, including that of independence, must be assessed.’
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zelf bezien voldaan wordt aan de eisen van onafhankelijk onderzoek als bedoeld door het EHRM.

Het door de Commissie Joustra te verrichten onderzoek zou dan kunnen worden gezien als

onderzoek dat vanuit de positieve verplichting van 2 EVRM niet vereist is.

Uit de jurisprudentie valt echter een lijn te destilleren dat als een Staat verder gaat dan wat op

zich door het EVRM wordt gevraagd, bijvoorbeeld door het instellen van aanvullend onderzoek, dat

hiervoor eveneens dient te worden voldaan aan de eisen van het EVRM. Het is de vraag of die lijn
kan worden doorgetrokken naar aanvullende onderzoeken waartoe de Staat op grond van artikel 2

EVRM niet verplicht zou zijn. Het kan naar ons oordeel echter niet worden ontkend dat de

onderzoeksopdracht van de Commissie Joustra in feite een onderzoek is naar de vraag of de Staat

aan diens positieve verplichting tot bescherming van leven van P.R. de Vries heeft voldaan. “For a

positive obligation to arise, it must be established that the authorities knew or ought to have

known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified

individual from the criminal acts of a third party and that they failed to take measures within the

scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk.”

(o.a. Osman, par. 116 en Opuz par. 129).

Concreet zou dat betekenen dat ook het aanvullende (en deels mogelijk met het strafrechtelijk
onderzoek overlappend) feitenonderzoek naar het functioneren van het stelsel van bewaken en

beveiligen moet voldoen aan de standaarden die het EHRM stelt aan onderzoeken naar inbreuken

van artikel 2 EVRM. Naar ons oordeel dienen dien eisen wel in samenhang te worden bezien met

het strafrechtelijk onderzoek.

Samenvatting en conclusie

We zijn van oordeel dat goed verdedigbaar is dat met de uitvoering van een strafrechtelijk
onderzoek in combinatie met de mogelijkheid tot waarheidsvinding in een eventueel door

(nabestaanden) van slachtoffers te starten civielrechtelijke procedure de Nederlandse Staat op

zichzelf bezien voldoet aan de procedurele eisen die door het EHRM aan onderzoek als gevolg van

inbreuken op artikel 2 EVRM worden gesteld.

We achten het zeer aannemelijk dat als de Staat besluit tot (aanvullend en deels mogelijk met het

strafrechtelijk onderzoek overlappend) onderzoek m.b.t. tot de rol van de Staat bij de concrete

beveiliging van een persoon die is omgebracht, dit onderzoek eveneens moet voldoen aan de eisen

van artikel 2 EVRM, bij de invulling waarvan ons inziens dient te worden meegewogen wordt dat

reeds strafrechtelijk onderzoek met voldoende waarborgen is ingesteld.

We hebben geen aanknopingspunten in de jurisprudentie gevonden voor de bewering dat

onderzoekers die naast een strafrechtelijk onderzoek doen naar de rol van de Staat, bevoegd
zouden moeten zijn om personen onder ede te horen. Ook zonder die mogelijkheid is het ons

inziens het zeer goed mogelijk om te voldoen aan artikel 2 EVRM en tot conclusies te komen die

zijn gebaseerd op een degelijke, objectieve en onpartijdige analyse.

Voor wat betreft de onafhankelijkheid van degenen die het onderzoek uitvoeren onderzoekt het

EHRM ‘of in het concreet voorliggende geval een risico bestaat van belangenverstrengeling of

bevooroordeeldheid.” In ieder geval problematisch is als de onderzoekers ten tijde van het

onderzoek/ten tijde van de onderzochte feiten directe collega’s zijn/waren van de

personen/instanties waarnaar onderzoek wordt gedaan,® respectievelijk in een hiérarchische

verhouding tot elkaar staan/stonden.? In hoeverre het in het verleden bekleden van een functie bij
een organisatie die voorwerp is van onderzoek, als zodanig in de weg staat aan onafhankelijkheid
kan op grond van de jurisprudentie-analyse die in dit korte tijdsbestek kon worden uitgevoerd, niet

met zekerheid worden gesteld.*®

?
JH. Gerards, noot bij Mustafa Tung and Fecire Tung v. Turkey, EHRM (GK) 14 april 2015, nr. 24014/05,

EHRC 2015/150, onder verwijzing naar Guerdner e.a. t. Frankrijk, EHRM 17 april 2014, nr. 68780/10, par. 83.
® Ramsahai e.a. t. Nederland, EHRM (GC) 15 mei 2007, nr. 52391/99, par. 335-341 en Emars t. Letiand, EHRM
18 november 2014, nr. 22412/08, pars. 85 en 94-95,

°Sandru e.a. t. Roemenié, EHRM 8 december 2009, nr. 22465/03, par. 74; Enukidze and Girgvliani t. Georgié,
EHRM 26 april 2011, nr. 25091/07, par. 247 e.v.

*°
In de zaak Leonides zag dissenting judge Spielman wel problemen met de onafhankelijkheid van het

onderzoek, omdat de politieambtenaren die het onderzoek uitvoerden mogelijk in het verleden met de

politieambtenaar op wie het onderzoek zicht richtte hadden gewerkt. Het EHRM ging hier niet op in en

32900836

0000000016



We zijn gelet op het bovenstaande van oordeel dat verdedigbaar is dat de Staat met de

instelling van een commissie geleid door de heer Joustra om onderzoek te doen naar

welke informatie over de beveiligingssituatie van de heer P.R. de Vries op welk moment

bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie

passend geacteerd is (naast het strafrechtelijk onderzoek), voldoet aan de eisen van

artikel 2 EVRM.

oordeelde het EHRM dat het onderzoek onder art. 2 EVRM effectief was. Leonides t. Griekenland, EHRM 8

januari 2009 nr. 43326/05.
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HOR
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Analyse persconferentie Schouten en De Jong

5 augustus 17:00 - 20:30 uur

Conclusies

« Vrijwel alle grote landelijke media schrijven over de persconferentie van

Peter Schouten en Onno de Jong. Opvallende afwezigen zijn NRC en de

Volkskrant.

¢ Trouw, NU.nI, Algemeen Dagblad en RTL Nieuws zijn het meest

uitgebreid in hun berichtgeving. Ze belichten vooral de kritiek van de

advocaten op de overheidsinstanties rondom de beveiliging van De Vries

en het onderzoek naar de moord op hem.

« Inde berichtgeving is er vooral aandacht voor de ‘snoeiharde’ kritiek van

de advocaten en dat zij ‘uithalen’ naar de rol van de overheid rondom de

beveiliging van de betrokkenen rondom het Marengo-proces.

e In zijn kritiek op de NCTV wordt Schouten door vrijwel alle media

letterlijk kort geciteerd.

« De NCTV wordt in de meeste artikelen alleen in citaten van Schouten

genoemd. De kritiek van Schouten op het OM komt een enkele keer voor.

e« Het gesprek dat De Jong en Schouten hadden op het ministerie wordt in

de meeste berichtgeving opgemerkt. Trouw, NU.nl en De Telegraaf
schrijven dat het gesprek met de secretaris-generaal was.

e De dood van De Vries, Derk Wiersum en de broer van Nabil B. wordt in

alle berichtgeving kort genoemd.

e Dereactie van het ministerie wordt door vrijwel alle media overgenomen,
hoewel het verschilt per website. Zo nemen NU.nlI en RTL Nieuws de

reactie uitgebreid over, terwijl NOS er enkele zinnen aan besteed.

e Minister Grapperhaus wordt alleen in relatie tot de aanstelling van

Joustra genoemd in de berichtgeving.

e Berichtgeving op social media is summier. Berichten richten zich vooral

op kritiek op de NCTV en steun voor het pleidooi van de advocaten.

Online berichtgeving

Hieronder een overzicht van de meest opvallende berichtgeving over de persconferentie van

advocaten Peter Schouten en Onno de Jong vanaf 17 uur. De meeste artikelen verschenen

vrijwel direct nadat de persconferentie was afgelopen (omstreeks 18 uur).

Mediabeeld | |
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Algemeen Dagblad schrijft als online eerste over de persconferentie van Peter

Schouten en Onno de Jong. De website livestreamt de persconferentie tevens. Vrijwel
halverwege de persconferentie plaatst AD een artikel. Daarin schrijft de website

uitgebreid dat de advocaten ‘snoeihard’ uithalen naar de NCTV over de ‘lakse

beveiliging’ van alle betrokkenen in het Marengo-proces. AD schrijft verder dat de

advocaten ‘weinig vertrouwen’ hebben in onderzoek naar de moord op Peter R. de

Vries en dat de advocaten tevens een gesprek hadden op het ministerie van JenV. De

website citeert Schouten en De Jong verder over hun kritiek op de NCTV, OM en de

aanstelling van Tjibbe Joustra als voorzitter van de onderzoekscommissie. AD voegt
ook een korte reactie toe van ministerie dat laat weten ‘alle vertrouwen’ te hebben

dat het huidige onderzoek ‘onafhankelijk en kritisch’ gaat verlopen.

RTL Nieuws schrijft tevens uitgebreid over de persconferentie van Schouten en De

Jong. De nieuwsdienst opent het artikel met dat er ‘voldoende aanwijzingen’ waren

dat het leven van De Vries gevaar liep, maar dat hij te horen kreeg ‘dat hij zich geen

zorgen hoefde te maken.’ De nadruk in het artikel wordt vooral gelegd rond de kritiek

op de beveiliging van de advocaten en dat zij samen met De Vries op een dodenlijst
stonden. RTL citeert Schouten over de rol van NCTV en de aanstelling van Joustra

kort. De reactie van het ministerie is toegevoegd aan het einde van het artikel. RTL
Boulevard neemt online hetzelfde artikel van RTL over. In de 19:30 uitzending van

RTL Nieuws komt de persconferentie tevens aan bod.

NU.nl opent zijn artikel over de persconferentie dat de advocaten het ministerie van

Jenv ‘naief’ noemen in de bestrijding van zware criminaliteit en het beveiligen van een

kroongetuige. Schouten en De Jonge voegen toe dat de overheid ‘laks’ is geweest
rondom de beveiliging van betrokkenen. De advocaten vinden de overheid

“laatdunkend” over kroongetuige Nabil B. en de rol van zijn advocaten. De website

citeert Schouten kort over de NCTV rondom de beveiliging van alle betrokkenen in het

Marengo-proces en de aanstelling van Joustra. NU.nl wijdt ook aandacht aan de wens

van de advocaten voor een onafhankelijke voorzitter, namelijk een hoogleraar
waarvan zij de naam niet willen noemen uit veiligheidsoverwegingen. Een reactie van

het ministerie wordt kort toegevoegd aan het einde van het artikel.

NOS schrijft tevens over de ‘forse’ kritiek van Schouten en De Jong op de beveiliging
van de betrokken personen bij het Marengo-proces. Het ‘breed onafhankelijk’
onderzoek waar de advocaten voor pleiten wordt benadrukt in het artikel. Schouten

wordt kort geciteerd over de rol van de NCTV en het OM. Ook voegt de nieuwsdienst

twee fragmenten waarin Schouten spreekt over de onderzoekscommissie en de

persoonsbeveiliging rond De Vries. Een korte reactie van het ministerie van JenV

wordt toegevoegd. Het NOS Journaal van 8 uur opent met een item van de

persconferentie.

De Telegraaf schrijft online dat de advocaten ‘lijnrecht tegenover de overheid’ staan

als het gaat om de beveiliging van De Vries en andere betrokkenen in het Marengo-

proces. De website spreekt van ‘harde woorden’ tijdens het speciaal belegde

persconferentie. Ook de emoties van de raadsmannen worden beschreven: ‘frustratie

en woede.’ De aanstelling van Joustra, de wens voor een volledig onafhankelijk
onderzoeksteam en een appje dat Schouten kreeg van een veiligheidsdeskundige
komen aan bod in het artikel. De reactie van het ministerie wordt aan het eind van

het artikel toegevoegd.

Trouw schrijft tevens over ‘weinig vertrouwen’ dat de advocaten hebben in het

onderzoek naar de moord op De Vries. De website opent het artikel dat de advocaten

een gesprek hadden op het ministerie over hun kritiek op het onderzoek, en dat zij
een bredere insteek willen: cok de moorden op Derk Wiersum en de broer van Nabil

B. moeten onderzocht worden. De kritiek op de NCTV van de advocaten wordt
Mediabeeld | 2
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uitgebreid geciteerd door Trouw. Ook de aanstelling van Joustra wordt uitgebreid
besproken.

e Nederlands Dagblad plaatst het ANP-bericht over de persconferentie op zijn website.

Daarin schrijft de website dat de advocaten ‘weinig vertrouwen’ hebben in het

onderzoek naar de moord op De Vries. Het gesprek van Schouten en De Jong op het

ministerie wordt kort besproken. Ook de aanstelling van Joustra wordt genoemd in

het artikel (onbegrijpelijk’). Ook omroep WNL plaatst het ANP-bericht op hun

website.

e AT5 kopt in zijn berichtgeving dat de advocaten van Nabil B. uithalen naar de NCTV:

“Lakse beveiliging.” De regionale omroep benadrukt vooral de kritiek van de

advocaten op de NCTV en het Openbaar Ministerie.

Social media

Hieronder een overzicht van de meest opvallende berichten op Twitter.

e Het sentiment op Twitter is vooral kritisch op de rol van de overheid en de NCTV

rondom de beveiliging van Peter R. de Vries. De meeste Twitteraars steunen

Schouten en De Jong in hun pleidooi voor een onafhankelijker onderzoek. Rond de

persconferentie verschenen er ongeveer 70 berichten, daarna volgden meer (220
berichten rond 20:00 uur).

e PvdA-Kamerlid Attje Kuiken schrijft op Twitter: “Begrijp niet waarom dit ontzettend

gevoelige en belangrijke onderzoek zo halsstarrig moet starten. Waarom niet een

onafhankelijke commissie optuigen die vertrouwen van alle partijen geniet. Wat

Grapperhaus ook zegt dit onderzoek gaat zo nooit viiegen.”

e Journalisten (RTL) en(____512__](AD) doen live verslag
van de persconferentie op Twitter. Beiden citeren en voornamelijk.

e NPO Radio 1 plaatst een fragment op Twitter van het gesprek met een

veiligheidsexpert en ex-beveiliger met kritiek op de NCTV. De expert benadrukt de

‘grote afstand’ tussen beleidsmakers en beveiligers.

. Onderzoeksjournalist[ 512° —_|schrijft in het Engels dat minister Grapperhaus
advies zou moeten vragen aan Kamerlid Pieter Omtzigt betreft de

onderzoekscommissie. (__5.1.2e }verwijst naar het onderzoek dat Omtzigt leidde naar

de moord op een journalist in Malta.

Colofon

Datum Donderdag 5 augustus 2021

Bronnen Online nieuwsmedia, social media

Redactie Directie Communicatie, team Omgevingskennis,
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To: Grapperhaus, F.B.J. -

BD/AU 5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.26 siz |- BD

Sent: Sun 8/8/2021 6:37:30 PM

Subject: FW: advies onafhankelijkheidseisen commissie ogv artikel 2 EVRM

Received: Sun 8/8/2021 6:37:31 PM

advies onafhankelijkheidseisen commissie ogv artikel 2 EVRM opm [ 5.1.2e 003 16.27 uur.docx

Door WIZ opgesteld advies.

Lezenswaardig.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: - BD/DWIZ/IZW <__#2e __Pminjenv.nl>
Datum: wrijdag 06 aug. 2021 5:27 PM

Aan: [_512e |b124[512e ]-BD 4 5..2e @minjenv.nl>

Kopie:

{5426 fiminjenvnl>
Onderwerp: advies onafhankelijkheidseisen commissie ogv artikel 2 EVRM

Beste

-BDDWIZ/IZW {7 5.1.2e — @minjenv.nl>[5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES

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

Joustra.

Hartelijke groet,

5.1.2€

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat JZW:

5.1.2e Bminjenv.nl

http://www. rijksoverheid.nl/venj
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To: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AU 5.1.2e @minjenv.ni]; [5.12 5.42e] -

BD[ 5.1.2e f@minjenv.nl];
LL 5126] 5.4.20 kl 5.1.20 }@minjenv.nl]; (572e] (S72 ]- BD/DBO/ADVIG5.1.2e  B@minjenv.nl];

5.1.2e ]42¢ [512e]- BD/DBO/ADVIES[__5.1.2e — Dminjenv.nl]
Ce: [S120 (“size]- | | 512e | ]_512e | [ 5.1.2e b@minjenv.ni]
From: 5.1.2¢ |[512e] {_51.2e } BD/DCOM/WS&O

Sent: Thur 8/5/2021 6:44:17 PM

Subject: FW: Analyse persconferentie Schouten en De Jong

Received: Thur 8/5/2021 6:44:18 PM

2021-08-05 Analyse persconferentie Schouten en De Jong.pdf

Beste allemaal,

Zie in de bijlage de nieuwsanalyse met dank aan onze (social)media-redactie.
Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work

(www_blackberry .com)

Van: -BD/DCOM/WS&O {__5.12e __iminjenv.nl>
Datum: donderdag 05 aug. 2021 8:41 PM

Aan [sie] (37 BD/DCOM/WS&O 4{____ 5726 —*«~minjeny.nl>, [S126] 9.1.2e | (5776

BD/DCOM/WS&O {__6.1.2e _iminjenv.nl>

Kopie: - BD/DCOM/WS&0 <{__512e  Pminjenv.nl>
Onderwerp: Analyse persconferentie Schouten en De Jong

Goedenavond,

] 612e  minjeny.nl>,

Bij deze een analyse over de persconferentie van Peter Schouten en Onno de Jong. De berichtgeving is tot en met 20:30

vandaag, inclusief enkele berichten op Twitter. Ik zal het document morgen aanvullen zodra er meer berichtgeving is (in de

kranten). Vanavond bij Nieuwsuur komt het onderzoek onder leiding van Tjibbe Joustra tevens aan bod.

Ik deel de analyse ook in de team app!

Groet,

§.1.2e

Directie Communicatie

Communicatieadvies en redactie

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

sad5ize)

[__5426 _fiminjenv.nl
www. rijksoverheid.ni/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
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To: -BD/AL[_54.2e _@minjenv.ni]
From: 5.1.2e 512e - 512e

Sent: Fri 8/13/2021 1:02:34 PM

Subject: FW: Eindtekst interview

Received: Fri 8/13/2021 1:02:35 PM

Ook voor jou, al kan ik me voorstellen dat hij ook direct aan jullie stuurde.

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [_5.120 size ]-BD<¢{  5.1.2e —Wminjenv.nl>
Datum: vwrijdag 13 aug. 2021 2:48 PM

Aan:| 5.1.2e _ [{7}- 512¢ | 5.1.2e — @minjenv.nl>,|5+2e
|[5ize]-|_812e _|4 6.1.2e [)minjenv.nl>,| 5.1.22 |b124[5 742]

-

BD/DBO/ADVIES 4 5.1.2e [dminjenv.nl>,[5.1.2e }|[-S%2e | van -[_S12e 4 5.1.2e Pminjenv.nl>,| 5.1.2€ lI 5.1.26 |-BD/AL
<e.Lozyenici@minjenv.nl>, [512e][7 1[ 5.1.2e |-[ siz lf 542e  /minjenv.nl>,[512 ][512e ]|- BD/DGO

5.1.26

ae
512e |C size ]-L_ Siz 4 6.1.2e  f@minjenv.nl>.[5.1.2e]| 5126 ]

5.1.2e [minjenv.nl>.[ 5.1.2e |Bi2d-[ Size 5.1.28 Puctv.minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Eindtekst interview

Zoals beloofd. Morgen in de Volkskrant. Voor jullie een preview :-)

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: |[_5.1.2e - BD/DCOM/WS&O <___542e  Tminjenv.nI>
Datum: vrijdag 13 aug. 2021 2:04 PM

Aan: [512 s12e_|-BD 4 51.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Eindtekst interview

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Wan: [512 1[6.1.2e |{ 5.1.2e [dvolkskrant.nl>
Datum: vrijdag 13 aug. 2021 1:40 PM

Aan: | 5.12e - BD/DCOM/WS&0 <_5.4.2e  dminjenv.nl>
Onderwerp: Eindtekst interview

De toeslagenaffaire dreunt nog na in Den Haag. Als les geldt dat er een nieuwe bestuurscultuur

moet komen. Meer openheid, ook over de gang van zaken in de departementale torens waar het

beleid wordt gemaakt. Een van de meer uitgesproken topambtenaren is Dick Schoof (1957), sinds

maart vorig jaar hoogste ambtelijke baas van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn
departement lag voorheen vaak onder vuur - IND, bonnetjes, WODC -, maar sinds de

toeslagenaffaire, corona en klimaat dreigde juist Justitie in de politieke vergeethoek te raken.

‘Justitie en Veiligheid, de basis voor onze rechtsstaat, worden geleidelijk vermorzeld door de almaar

stiigende uitgaven in andere domeinen’, schreef Schoofs politieke baas, minister Ferd Grapperhaus,
eerder dit jaar. Tijd voor een vraaggesprek over de kwetsbaarheid van de ambtenaar en de

dreigende marginalisering van Justitie. De afspraak stond al, toen op 7 juli Peter R. de Vries werd

vermoord. In één klap stond Justitie en Veiligheid (J&V) weer in de schijnwerpers.
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Schoof, een hectische maand later: ‘In al zijn wrangheid is dat wel zo ja. Afgelopen periode stond

J&V niet erg in de belangstelling. Je zag het in het informatieverslag van Mariétte Hamer. De term

rechtsstaat stond er nog net in en als je goed zocht stond er ook wat over veiligheid. Dat was eind

juni. Uiteindelijk viel het met de aandacht nog mee, ook omdat in de Kamer een motie van PvdA en

GroenLinks werd aangenomen waarin geld werd gevraagd voor de sociale advocatuur.

‘Na de moord op advocaat Derk Wiersum kwam er 150 miljoen voor de bestrijding van de

ondermijnende misdaad. Grapperhaus heeft er toen geen geheim van gemaakt dat dat niet was wat

we hadden gevraagd. Blijkbaar was het onderwerp nog altijd niet zodanig brandend dat het de

volledige steun van politiek Den Haag kon krijgen. Nu zetten we in op 600 miljoen over de volle

breedte van de rechtsstaat, van preventie tot repressie.’

\Wat is de boodschap achter de moord op Peter R. de Vries?

‘Dat de georganiseerde criminaliteit in Nederland zich blijkbaar helemaal nergens meer aan houdt.

Geen enkele scrupule kent. Drie moorden achter elkaar, in een tijdsbestek van twee jaar. De broer

van de kroongetuige, de advocaat en de vertrouwensman. Criminaliteit krijg je niet helemaal uit het

leven, ook niet georganiseerde criminaliteit. Maar nu loopt het de spuigaten uit.’

lHield ze zich voordien wel ergens aan?

‘In ieder geval zijn ze nooit eerder zo de grens over gestoken. Er werd geliquideerd, meestal

onderling. Maar dit, zo stelselmatig, geeft aan dat de aanval op de rechtsstaat echt geopend is.’

\Want je kunt nu ongeveer beredeneren wie de vierde wordt?

‘Juist niet, het lastige is juist te bepalen wie de vierde wordt. Je kunt een lijst opstellen, maar dan

moetje heel breed gaan beveiligen. Misschien moet dat op een gegeven moment wel, maar qua

capaciteit is dat nu godsonmogelijk.’

eter moet worden nagedacht over het effect van een kroongetuige in dit hele stelsel van

at vindt u van de kritiek, onder meer van de Italiaanse maffia-kenner Saviano, dat er veel

b

bewaken en beveiligen?

‘Onze beveiligingsprogramma’s waren altijd gericht op de kroongetuige zelf, niet op de kring
eromheen. Er loopt een commissie die onderzoekt of we dat inderdaad anders moeten inrichten.

Een huis veilig maken is niet het grootste probleem. Maar als je echt hele groepen moet beveiligen,

nog afgezien van het principiéle vraagstuk wat voor samenleving je dan krijgt, kost dat immense

bedragen en capaciteit.’

eiligheidssituatie van De Vries moet onderzoeken. Als oud-topambtenaar zou hij een
Er is ook kritiek op de benoeming van Tjibbe Joustra, die met een andere commissie de

lager zijn die eigen vilees keurt. U kent hem een beetje...

‘Hij is irritant onafhankelijk, zo heb ik het tegen Grapperhaus gezegd. Ik vind dat een pre. Hij was
Nationaal Coérdinator Terrorismebestrijding, al is dat elf jaar geleden. Hij kent de materie goed.
Maar als je merkt dat bij teveel partijen - de advocaten, maar ook de familie, de Kamer of de

samenleving - twijfel begint te ontstaan, dan moet je toch even blijven nadenken en luisteren. Dat

doen wij nu.’

Pieter van Vollenhoven, Joustra’s voorganger bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid,
indt deze gang van zaken helemaal niks.
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(Zucht, veert dan op.) ‘Nee. Ook Van Vollenhoven ken ik een beetje, hij heeft heel uitgesproken
opvattingen over onafhankelijk onderzoek. Aan zijn criteria voldoe je niet snel.’

Na de toeslagenaffaire zijn alle departementen aan soul searching gaan doen, zo

igeschokt was men over de steken die de ambtenarij heeft laten vallen. Wat leverde dat bij
&V op?

‘Ik heb hier achttien verschillende diensten, en mijn stelling was: degene die zegt dat zo’n affaire ons

niet kan overkomen, kan meteen zijn biezen pakken. Dat zou een totaal gebrek aan reflectie zijn.
Ook hier kan het gebeuren dat signalen niet doordringen.’

lHebt u diensten met een vergelijkbare problematiek?

‘Wij werken elke dag met mensen. We zoeken ze op, geven ze bekeuringen, we zetten ze vast, we

zeggen of ze wel of niet in Nederland mogen worden toegelaten. Waar het om gaat: doe je mensen

iets aan dat op het 00g juridisch klopt, maar dat uiteindelijk niet wordt ervaren als rechtvaardig? Het

is echt mensenwerk en toch is de regelgeving heel bepalend, dus af en toe zit je in de frictie met

individuele casuistiek. Neem de debatten over een kinderpardon. Of neem het Centraal Justitieel

Incassobureau: we willen dat het hard achter boetes aanzit, maar we willen ook het stapelen van

schulden voorkomen.’

Collega’s van u hebben na de toeslagenaffaire gewaarschuwd voor een soort inquisitie-
idemocratie, een afrekencultuur waarvan de ambtenarij het slachtoffer zou zijn.

‘Ik voel me geen slachtoffer. Ik denk wel dat het speuren naar schuldigen een gevoel van

onveiligheid geeft. Dat moet je eerlijk erkennen en daarover hebben we hier veel gesproken. Je wilt

niet dat in dit soort kantoortorens mensen in een kramp komen. Je moet als ambtenaar wel een

beetje moedig blijven. Soms lijkt het erop dat je jezelf op een hakblok legt als je nog iets zegt of

doet. Nog veel belangrijker vind ik het dat in de eigen organisatie geen vrees ontstaat om iets te

zeggen dat onwelkom is, uit angst dat dat niet wordt geaccepteerd of weggepoetst.’

[Maar dan hebt u het meer over het klokkenluidersprobleem.

‘Nee, dat is de extreme variant ervan. Ik zoek het veel meer in de kleine wereld. Voordat iemand

een klokkenluider wordt. Gewoon in het werk van alledag. Het is toch gek dat ik mensen kan

verrassen met de mededeling: ik zit hier niet om de minister in het zadel te houden. Dan denk ik: op
welke planeet leef je, en wat hebben we nou gedaan met elkaar dat mensen gaan denken dat

blijkbaar het hoogste ideaal van een topambtenaar is de minister in het zadel te houden? Erger nog
wordt het als dat idee postvat in je eigen organisatie. Dan denken ze: de secretaris-generaal is een

verlengstuk van de politiek dus laat maar.’

Toch zeggen ook uw collega’s dat er een nieuw type ambtenaar bezig is te ontstaan, een

ie meer politiek is en dichter tegen de minister aanzit.

‘Er is een ongelooflijk belangrijk onderscheid tussen loyaliteit, en zorgen dat je minister blijft zitten.

Natuurlijk ben ik loyaal aan de twee ministers en de staatssecretaris hier. Wij ambtenaren zijn ervoor

om politieke ideeén om te zetten in beleid en uitvoering. Evident. Maar ik moet eerlijk tegen ze

kunnen zeggen: dit standpunt is onhoudbaar. Op basis van feiten en argumenten die deze

organisatie mij aandraagt, als buffer naar de politiek. Als ik niet de positie heb waarin ik zoiets kan

zeggen, ben ik heel slecht voor dit departement. En daarmee uiteindelijk slecht voor de

samenleving.’
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Tot een nieuwe bestuurscultuur hoort meer openheid over de voorbereiding van
kabinetsbesluiten en de mogelijkheid van Kamerleden om direct contact te kunnen

hebben met ambtenaren. De zogeheten oekaze-Kok, waarin dit verboden was, is van tafel.

at is uw oordeel over deze verandering?

‘Sommigen noemen hem inmiddels anders he: de oekajsa (naar verantwoordelijk minister Kajsa

Ollongren, red.). Het is een lichte verandering.’

lEen aantal Kamerleden was niet geweldig onder de indruk.

‘Ik heb nooit enorm wakker gelegen van de oekaze-Kok, dus ik lig ook niet wakker van deze. Het

gaat vooral om met wijsheid handelen. Als ik van grote politieke opvattingen blijk geef in een overleg
met Kamerleden, ben ik geen geschikte ambtenaar. Als ik professioneel met de Kamer wissel wat ik

ook met de bewindslieden heb gewisseld, hoeft dat helemaal niet fout te gaan.’

|Maar de vraag: krijgen we een nieuwe bestuurscultuur? Die beantwoordt u...

‘Gematigd positief. Het is voor iedereen even zoeken en wennen.’

IEn wat is dan de winst?

‘Toch de openbaarheid. Natuurlijk heb ik ook wel gedacht: jeetje, alles openbaar... Ik zag het ook in

de reflectie op de enorme sprong voorwaarts die het kabinet nam, met de notulen van de

ministerraad voor een deel bekend maken. Je moet niet denken dat alles in de openbaarheid

brengen per definitie ook alles beter maakt. In onderhandelingen heb je soms de ruimte nodig om

dat juist niet in de openbaarheid te doen.’

opambtenaren voortdurend van positie wisselen en daardoor van allerlei dingen niet op

In de toeslagenaffaire speelde ook de Algemene Bestuursdienst (ABD) een rol, het feit dat

e hoogte zijn. Ligt de ABD terecht onder vuur?

‘De kritiek is dat mensen te snel rouleren en dat er geen deskundigen op topposities zitten. Ik ben

een dubbel slecht voorbeeld, want ik heb hiervoor een jaar en drie maanden bij de AIVD gezeten.
Dus het was echt schandelijk dat ik daar vertrok. En ik ben een planoloog, er waren mensen die

zeiden: hoe kan dat in godsnaam, er moet hier gewoon een eminent jurist zitten.’

[Precies de filosofie van de ABD: frisse blik. Topambtenaar is management.

‘Daar zijn ze wel van teruggekomen, denk ik.’

IEn de tijdelijkheid dan? De gemiddelde zittingsduur van een topambtenaar is drie jaar.

‘Ja, maar de verwachting is dat dat de komende jaren wordt aangescherpt, want drie jaar is te kort.

En wat mezelf betreft: ik zit nu 25 jaar in allerlei functies in het domein van Justitie en Veiligheid en

Binnenlandse Zaken, ik denk dat affiniteit, kKennis en ervaring belangrijker zijn dan de vraag of je nou

jurist bent of niet. Plus een basis-nieuwsgierigheid.’

Bij de toeslagenaffaire heeft die ontbroken.

‘Daar kwamen de signalen niet door. Het zat verstopt aan alle kanten. Ik hoop dat we over een paar

jaar kunnen zeggen dat we er echt van hebben geleerd. Dit werk vereist meer dan alleen maar je

rondje draaien. Het vereist intensieve interactie, om te zorgen dat je elkaar goed begrijpt, goed
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beleid en goede wetgeving maakt, het toezicht goed regelt en van daaruit de publieke
dienstverlening goed vormgeeft.

‘Het is echt belangrijk werk dat wij doen. Dan irriteert het mij als dat vak te grabbel wordt gegooid.
De onderzoekscommissie boog op enig moment wel heel erg af naar het ambtelijk apparaat,

gelukkig is daarna ook breder gekeken naar het wetgevingsproces en de parlementaire

besluitvorming. Maar ik kan niet ontkennen dat ik soms heb gedacht: dit kan toch niet waar zijn?
Hoe hebben we dit als topambtenaren kunnen laten gebeuren? Die alertheid probeer ik dagelijks in

deze organisatie te gieten.’

CV Dick Schoof

8 maart 1957: Geboren in Santpoort

1975-1982: Studie planologie in Nijmegen

1982-1988: Beleidsmedewerker Vereniging Nederlandse Gemeenten

1988-1996: Diverse functies ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1996-1999: Plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Justitie

1999-2003: Hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst

2003-2013: Diverse functies ministeries van Binnenlandse Zaken en J&V

2013-2018: Nationaal Coérdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

2018-2020: Directeur-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

2020-heden: Secretaris-generaal ministerie van Justitie en Veiligheid

Dick Schoof heeft uit een eerder huwelijk twee volwassen dochters.
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To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AU 5.1.26 @minjenv.ni]; (im! 5.1.2 |
[ 6.1.26 |@minjenv.nl}; [ 5120 | biz -| 6.1.26 l

From: 5.1.2e Size |- BD

Sent: Wed 8/4/2021 10:14:11 AM

Subject: FW: Donderdag persconferentie van advocaten kroongetuige Marengo

Received: Wed 8/4/2021 10:14:12 AM

Ter info

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[ 5.1.2e_ - BD/DCOM/WS&O <__542e __Tdminjenv.nI>
Datum: woensdag 04 aug. 2021 12:07 PM

Aan: [_5.1.2e 3.12e -BD 4 5.1.2€ j@minjenv.nl>. | 5.1.2e ](etze]} 5.1.2€ |. [size l<{ 5.1.2e feminj
5120 }- 5128 {6.1.22  Wminjenv.nl>,\ 5.1.26 + BD/DCOM/WS&O0{_512esf minjenv.nl>,

-BD/DBO/ADVIES 4 5.1.2e |@minjenv.nl>,[~572+BD/DBO/BP&E <4 5.1.2e fminjenv.nl>. [512] [Bxi2e] ~

BD/DBO/ADVIES <__512e___}minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Donderdag persconferentie van advocaten kroongetuige Marengo

Nu uitgebreidere take.

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

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

sfigel__ S126]
E:

Van: | 5.1.2e J

Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 12:06

Onderwerp: ANP: Donderdag persconferentie van advocaten kroongetuige Marengo

Donderdag persconferentie van advocaten kroongetuige Marengo

WOENSDAG 04 AUGUSTUS 2021 | 12:03 |MEDIANET BIN
|
PRIORITEIT: 3| 1 |WOORDEN: 367

DEN HAAG (ANP) - De advocaten van kroongetuige Nabil B. in het omvangrijke liquidatieproces Marengo geven donderdag een

persconferentie. Dat doen zij na afloop van een gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het aangekondigde
onderzoek naar de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De Vries was tevens vertrouwenspersoon van de

kroongetuige. Hij werd op 6 juli op straat in Amsterdam neergeschoten en overieed negen dagen later.

De advocaten Peter Schouten en Onno de Jong noemen het "onbegrijpelijk" dat Tjibbe Joustra, voormalig Nationaal Coérdinator

Terrorismebestrijding, door demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus als voorzitter van de onderzoekscommissie is benoemd.

Ze zijn daar bijzonder ontstemd over. De NCTV - en voorloper NCTb- is verantwoordelijk voor beveiligingszaken. De Vries werd niet

beveiligd.

“De rol die de NCTV en ook het Openbaar Ministerie heeft gespeeld, heeft desastreuze gevolgen gehad. Sowieso bij de moord op

De Vries, maar mogelijk ook bij de moord op de broer en advocaat van de kroongetuige", aldus Schouten. "Daarom moet er een

echt onafhankelijk onderzoek komen, uitgevoerd door iemand die helemaal los staat van de Nederlandse staat en dus ook de NCTV

en het OM."

Zij zullen dat donderdag aangeven in het gesprek met het ministerie en later in de persconferentie met een verslag van dat gesprek

komen, laat Schouten weten. Uit veiligheidscogpunt wordt nog niet bekendgemaakt waar de bijeenkomst donderdagmiddag gaat

plaatsvinden.

Grapperhaus liet eerder al weten "juist Joustra" te hebben gevraagd voor de klus omdat hij veel ervaring heeft met het leiden van

onafhankelijk onderzoek.
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Sinds begin 2018 bekend werd gemaakt dat Nabil B. zich had gemeld als kroongetuige, werd eerst zijn onschuldige broer Reduan

doodgeschoten. In september 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum vermoord. Tegen de twee verdachten van de moord op

Wiersum is vorige maand een levenslange gevangenisstraf geéist, de rechtoank moet nog uitspraak doen. Peter R. de Vries werd

begin vorige maand in het centrum van Amsterdam neergeschoten toen hij naar de parkeergarage liep na een uitzending van RTL

Boulevard. Kort daarna werden twee verdachten opgepakt.

Marengo gaat om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi. Hij is geen verdachte in de drie

moordzaken rond de kroongetuige, maar er wordt wel naar hem gewezen als mogelijke opdrachtgever.

(MWE) | ANPX-040821-103-V/1 | © 2021 ANP ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Directie

‘ Best \derst.
i

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
jestuursondersteuning

der Staten-Generaal eaeoon
Postbus 20018 Postbus 20301

.

2500 EA DEN HAAG 2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk

3437064

Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermeiden.

Wilt u slechts 6én zaak in uw

brief behandelen.

Datum 15 juli 2021

Onderwerp Feitenonderzoek beveiliging Peter R. de Vries

Op 7juli jl. informeerde ik uw Kamer over het onderzoek naar de aanslag op

Peter R. de Vries in Amsterdam.’ 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. Daarnaast raakt deze aanslag eenieder in het

bijzonder die zich op wat voor wijze 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 mijn 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 uw Kamer over de uitkomsten en de vervolgstappen zou

informeren. 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
1

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 mr. Tj.H.J. Joustra is inmiddels bereid gevonden het

onderzoek uit te voeren.

Het onderzoek zal uiteraard worden verricht met inachtneming van het lopende

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.

‘TK brief met kenmerk 2021213071

1Pagina 1 van 2
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Directie

Bestuursondersteuning

De Minister van Justitie en Veiligheid, Datum

15 juli 2021

Ons kenmerk

3437064

Ferd Grapperhaus
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To: Broekers - Knol, A. -

BD/AL[_5.1.2e_|@minjenv.nl]; BDIDBO/ADVIE_5.1.2e _j@minjenv.n]}
Ce: 5120 Size |-BD[5.1.2e — [@minjenv.nl]
From: 51.2e |[ 512 |Pi2q-[ 5126

Sent: Wed 7/7/2021 4:05:43 PM

Subject: FW: TK Aanslag Peter R. de Vries in Amsterdam

Received: Wed 7/7/2021 4:05:44 PM

TK Aanslag Peter R. de Vries in Amsterdam.docx

Dag Aukie,

Ter info bijgaand de Kamerbrief die zojuist is verzonden over de aanslag gisteren in Amsterdam.

Groeten,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry .com)

Van{ 8128 Jominjenval[84.2 Jminjenwal>

Datum: woensdag 07 jul. 2021 5:55 PM

Aan: TWEEDE KAMER < 5.1.20 (@TWEEDEKAMER.NL>

Kopie: BD-Parlementaire Contactpersonen <BD.Parlementaire,C ontactpersd51.2e@minjenv.nl} 5-1.2e | [Eize]" ad BD/DBO/BP&E

{5.42e _j2minjenv.nl>, MVJDBO - DBO <5.12e}@minjenv.nl>.| 5.1.2e [-BD/DBOM&B <_5.1.2e |@minjenv.nl>.

[_51.2e—|@MINAZ.NL <| 5.1.26 \(@MINAZ.NL>

Onderwerp: TK Aanslag PeterR. de Vries in Amsterdam
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To: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL 5.1.2e @minjenv.nlj; [126 | B24-| [ 5.1.2e l ]
[842] 612 [Si _]- BD 51.26 Dminjenv.nl]; | 57 2e |[ai [6-12e] - | 5.1.2¢ |@minjenv.nl];[54-2e ][ 5.1.2e |-

[biz | JL St2e | [si] [S126 ]-| 8.1.26 @minjenv.ni]; [—_512e ] [5126] i

BD/DCOM/WS&O| 5.1.2e (@minjenv.nl]
D/DBO/ADVIES

Sent: Thur 7/15/2021 9:29:31 AM

Subject: FW: TK Feitenonderzoek beveiliging

Received: Thur 7/15/2021 9:29:32 AM

TK Feitenonderzoek beveiliging Peter R. de Vries. docx

Collega’s,

Zie bijgevoegd de Kamerbrief zoals deze zojuist naar de Tweede Kamer is verzonden.

Ik zal bijgevoegde versie ook naar politie en OM toezenden.

Hartelijk dank aan jullie allen voor het snelle schakelen.

Groeten,

Van:[5.12e  |@minjenv.nl <MVJKamerbrief-DBO@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 11:26

Aan: TWEEDE KAMER <TKDOCUMENTEN @TWEEDEKAMER.NL>

CC: BD-Parlementaire Contactpersonen 4 5.1.2e @ minjenv.nl> {1 45.120]
{__512e_ @minjenv.n|>; MVJDBO - DBO <¢_512' }@minjenv.nl>; - BD/DBO/M&B

[Size }@MINAZ.NL
Onderwerp: TK Feitenonderzoek beveiliging

2e] - BD/DBO/ADVIES

@minjenv.nl>;
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From: - BD/DBO/M&B

Required Attendees: Kamerbewaarder JenV - DBO; 3.1.26 526 ]{5.1.2e |-[_522e |5.1.2e| [si ] - BD/DBO/ADVIES

Location: M08.314

Importance: Normal

Subject. FYSIEK> MJenV/Dhr. Peter Schouten/Dhr. Onno de Jong

Categories: Afspraak externen

Start Date/Time: Tue 8/24/2021 2:00:00 PM

End Date/Time: Tue 8/24/2021 3:00:00 PM

24.08.21 DV - Net de secretaresse van Dhr. Schouten C
ize __}

gesproken, die was ervan op de hoogte.
Hoeft geen officieel vergaderverzoek te ontvangen en ze heeft de juiste adres gegevens al. Beide heren zijn om

16uur aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid
Te 5.128 ] | #28 52 ]

E.| 5.1.2e @minjenv.nl

32836252
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From: 5.12e |5.12e] BD/DBO/M&B

Required Attendees: [S220 "] B14 [ BD; [542e] (51 ]- BD/DBO/JADVIES:; [5420 | [56] {5.1.28 ]-[_ S126

[5:.2e][5.1.2e]- BD/DCOM/WS8O; - BD/DBO/ADVIES; | 5.1.2e rae 2h BD/DBO/BP&E

Location: M 08.314

Importance: Normal

Subject! FYSIEK> MJenV/SG(via webex)/DBO/DCOM - Commissie Joustra

Categories: Afspraak internen

Start Date/Time: Mon 8/16/2021 9:30:00 AM

End Date/Time: Mon 8/16/2021 10:00:00 AM

33021912
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From: (S470 fa BD/DBO/M&B

Required Attendees: [512e ] [3
- BD/DCOMWS&O; - BD/DBO/ADVIES

Optional Attendees: [$42e 5124/1 4e BD/DBO/BP&E
Location: M 08.314

Importance: Normal

Subject. FYSIEK> MJenV/SG/DBO/DCOM - Commissie Joustra

Categories: Afspraak internen

Start Date/Time: Wed 8/11/2021 9:30:00 AM

End Date/Time: Wed 8/11/2021 10:00:00 AM

BD; [512e] [57% _]- BD/DBO/ADVIES; | 5.1.2e | -372
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From: BD/DBO/M&B

Required Attendees: 5126 Bize]{ 5120 |-[ S12e |[5126

[12 BD/DBO/ADVIES; °51.20] .

BD/DBO/ADVIES; Kamerbewaarder JenV - DBO; - BD

Location: M 08.314

Importance: Normal

Subject: FYSIEK> MJenV/Tjibbe Joustra

Categories: Afspraak externen

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

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

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

32836253
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From: - BD

Location: M 08.314

Importance: Normal

Subject: Geaccepteerd: 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
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To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL5.4.2e —_|@minjenv.nl]; Dekker, S. - BD/AL - Minister voor

Rechtsbescherming6.1.21 _[@minjenv.nlf, Broekers - Knol, A.- BD/AL[_61.2e _|@minjenv.nl]
Ce: 5.126 [5.1.2e|- 5.1.2e

From: i2e - BD/DCOM/WS&O

Sent: Fri 8/13/2021 12:45:33 PM

Subject: interview (s12e ]Volkskrant
Received: Fri 8/13/2021 12:45:34 PM

Beste bewindslieden,

Hierbij, op verzoek van de uitwerking van het interview dat de deze week met de Volkskrant had.

Verschiynt morgen.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e |{_812e fovolkskrant.nl>

Datum: vwrijdag 13 aug. 2021 1:40 PM

Aan: [6.12e (512)[5] - BD/DCOM/WS&O {_5.1.2e _|@uminijenv.ul>

Onderwerp: Eindtekst interview Schoof

De toeslagenaffaire dreunt nog na in Den Haag. Als les geldt dat er een nieuwe bestuurscultuur

moet komen. Meer openheid, ook over de gang van zaken in de departementale torens waar het

beleid wordt gemaakt. Een van de meer uitgesproken topambtenaren is Dick Schoof (1957), sinds

maart vorig jaar hoogste ambtelijke baas van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn
departement lag voorheen vaak onder vuur - IND, bonnetjes, WODC -, maar sinds de

toeslagenaffaire, corona en klimaat dreigde juist Justitie in de politieke vergeethoek te raken.

‘Justitie en Veiligheid, de basis voor onze rechtsstaat, worden geleidelijk vermorzeld door de almaar

stiigende uitgaven in andere domeinen’, schreef Schoofs politieke baas, minister Ferd Grapperhaus,
eerder dit jaar. Tijd voor een vraaggesprek over de kwetsbaarheid van de ambtenaar en de

dreigende marginalisering van Justitie. De afspraak stond al, toen op 7 juli Peter R. de Vries werd

vermoord. In één klap stond Justitie en Veiligheid (J&V) weer in de schijnwerpers.

Schoof, een hectische maand later: ‘In al zijn wrangheid is dat wel zo ja. Afgelopen periode stond

J&V niet erg in de belangstelling. Je zag het in het informatieverslag van Mariétte Hamer. De term

rechtsstaat stond er nog net in en als je goed zocht stond er ook wat over veiligheid. Dat was eind

juni. Uiteindelijk viel het met de aandacht nog mee, ook omdat in de Kamer een motie van PvdA en

GroenLinks werd aangenomen waarin geld werd gevraagd voor de sociale advocatuur.

‘Na de moord op advocaat Derk Wiersum kwam er 150 miljoen voor de bestrijding van de

ondermijnende misdaad. Grapperhaus heeft er toen geen geheim van gemaakt dat dat niet was wat

we hadden gevraagd. Blijkbaar was het onderwerp nog altijd niet zodanig brandend dat het de

volledige steun van politiek Den Haag kon krijgen. Nu zetten we in op 600 miljoen over de volle

breedte van de rechtsstaat, van preventie tot repressie.’

wat is de boodschap achter de moord op Peter R. de Vries?

‘Dat de georganiseerde criminaliteit in Nederland zich blijkbaar helemaal nergens meer aan houdt.

Geen enkele scrupule kent. Drie moorden achter elkaar, in een tijdsbestek van twee jaar. De broer

van de kroongetuige, de advocaat en de vertrouwensman. Criminaliteit krijg je niet helemaal uit het
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leven, ook niet georganiseerde criminaliteit. Maar nu loopt het de spuigaten uit.’

Hield ze zich voordien wel ergens aan?

‘In ieder geval zijn ze nooit eerder zo de grens over gestoken. Er werd geliquideerd, meestal

onderling. Maar dit, zo stelselmatig, geeft aan dat de aanval op de rechtsstaat echt geopend is.’

Want je kunt nu ongeveer beredeneren wie de vierde wordt?

‘Juist niet, het lastige is juist te bepalen wie de vierde wordt. Je kunt een lijst opstellen, maar dan

moet je heel breed gaan beveiligen. Misschien moet dat op een gegeven moment wel, maar qua

capaciteit is dat nu godsonmogelijk.’

eter moet worden nagedacht over het effect van een kroongetuige in dit hele stelsel van

at vindt u van de kritiek, onder meer van de Italiaanse maffia-kenner Saviano, dat er veel

b

lbewaken en beveiligen?

‘Onze beveiligingsprogramma’s waren altijd gericht op de kroongetuige zelf, niet op de kring
eromheen. Er loopt een commissie die onderzoekt of we dat inderdaad anders moeten inrichten.

Een huis veilig maken is niet het grootste probleem. Maar als je echt hele groepen moet beveiligen,

nog afgezien van het principiéle vraagstuk wat voor samenleving je dan krijgt, kost dat immense

bedragen en capaciteit.’

eiligheidssituatie van De Vries moet onderzoeken. Als oud-topambtenaar zou hij een

Er is ook kritiek op de benoeming van Tjibbe Joustra, die met een andere commissie de

slager zijn die eigen viees keurt. U kent hem een beetje...

‘Hij is irritant onafhankelijk, zo heb ik het tegen Grapperhaus gezegd. Ik vind dat een pre. Hij was
Nationaal Codrdinator Terrorismebestrijding, al is dat elf jaar geleden. Hij kent de materie goed.
Maar als je merkt dat bij teveel partijen - de advocaten, maar ook de familie, de Kamer of de

samenleving - twijfel begint te ontstaan, dan moet je toch even blijven nadenken en luisteren. Dat

doen wij nu.’

Pieter van Vollenhoven, Joustra’s voorganger bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid,
indt deze gang van zaken helemaal niks.

(Zucht, veert dan op.) ‘Nee. Ook Van Vollenhoven ken ik een beetje, hij heeft heel uitgesproken

opvattingen over onafhankelijk onderzoek. Aan zijn criteria voldoe je niet snel.’

Na de toeslagenaffaire zijn alle departementen aan soul searching gaan doen, zo

igeschokt was men over de steken die de ambtenarij heeft laten vallen. Wat leverde dat bij
&V op?

‘Ik heb hier achttien verschillende diensten, en mijn stelling was: degene die zegt dat zo’n affaire ons

niet kan overkomen, kan meteen zijn biezen pakken. Dat zou een totaal gebrek aan reflectie zijn.
Ook hier kan het gebeuren dat signalen niet doordringen.’

lHebt u diensten met een vergelijkbare problematiek?

‘Wij werken elke dag met mensen. We zoeken ze op, geven ze bekeuringen, we zetten ze vast, we

zeggen of ze wel of niet in Nederland mogen worden toegelaten. Waar het om gaat: doe je mensen

iets aan dat op het 00g juridisch klopt, maar dat uiteindelijk niet wordt ervaren als rechtvaardig? Het
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is echt mensenwerk en toch is de regelgeving heel bepalend, dus af en toe zit je in de frictie met

individuele casuistiek. Neem de debatten over een kinderpardon. Of neem het Centraal Justitieel

Incassobureau: we willen dat het hard achter boetes aanzit, maar we willen ook het stapelen van

schulden voorkomen.’

Collega’s van u hebben na de toeslagenaffaire gewaarschuwd voor een soort inquisitie-

idemocratie, een afrekencultuur waarvan de ambtenarij het slachtoffer zou zijn.

‘Ik voel me geen slachtoffer. Ik denk wel dat het speuren naar schuldigen een gevoel van

onveiligheid geeft. Dat moet je eerlijk erkennen en daarover hebben we hier veel gesproken. Je wilt

niet dat in dit soort kantoortorens mensen in een kramp komen. Je moet als ambtenaar wel een

beetje moedig blijven. Soms lijkt het erop dat je jezelf op een hakblok legt als je nog iets zegt of

doet. Nog veel belangrijker vind ik het dat in de eigen organisatie geen vrees ontstaat om iets te

zeggen dat onwelkom is, uit angst dat dat niet wordt geaccepteerd of weggepoetst.’

[Maar dan hebt u het meer over het klokkenluidersprobleem.

‘Nee, dat is de extreme variant ervan. Ik zoek het veel meer in de kleine wereld. Voordat iemand

een klokkenluider wordt. Gewoon in het werk van alledag. Het is toch gek dat ik mensen kan

verrassen met de mededeling: ik zit hier niet om de minister in het zadel te houden. Dan denk ik: op

welke planeet leef je, en wat hebben we nou gedaan met elkaar dat mensen gaan denken dat

blijkbaar het hoogste ideaal van een topambtenaar is de minister in het zadel te houden? Erger nog
wordt het als dat idee postvat in je eigen organisatie. Dan denken ze: de secretaris-generaal is een

verlengstuk van de politiek dus laat maar.’

Toch zeggen ook uw collega’s dat er een nieuw type ambtenaar bezig is te ontstaan, een

die meer politiek is en dichter tegen de minister aanzit.

‘Er is een ongelooflijk belangrijk onderscheid tussen loyaliteit, en zorgen dat je minister blijft zitten.

Natuurlijk ben ik loyaal aan de twee ministers en de staatssecretaris hier. Wij ambtenaren zijn ervoor

om politieke ideeén om te zetten in beleid en uitvoering. Evident. Maar ik moet eerlijk tegen ze

kunnen zeggen: dit standpunt is onhoudbaar. Op basis van feiten en argumenten die deze

organisatie mij aandraagt, als buffer naar de politiek. Als ik niet de positie heb waarin ik zoiets kan

zeggen, ben ik heel slecht voor dit departement. En daarmee uiteindelijk slecht voor de

samenleving.’

Tot een nieuwe bestuurscultuur hoort meer openheid over de voorbereiding van

kabinetsbesluiten en de mogelijkheid van Kamerleden om direct contact te kunnen

hebben met ambtenaren. De zogeheten oekaze-Kok, waarin dit verboden was, is van tafel.

at is uw oordeel over deze verandering?

‘Sommigen noemen hem inmiddels anders hé: de oekajsa (naar verantwoordelijk minister Kajsa
Ollongren, red.). Het is een lichte verandering.’

[Een aantal Kamerleden was niet geweldig onder de indruk.

‘Ik heb nooit enorm wakker gelegen van de oekaze-Kok, dus ik lig ook niet wakker van deze. Het

gaat vooral om met wijsheid handelen. Als ik van grote politieke opvattingen blijk geef in een overleg
met Kamerleden, ben ik geen geschikte ambtenaar. Als ik professioneel met de Kamer wissel wat ik

ook met de bewindslieden heb gewisseld, hoeft dat helemaal niet fout te gaan.’

[Maar de vraag: krijgen we een nieuwe bestuurscultuur? Die beantwoordt u...
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‘Gematigd positief. Het is voor iedereen even zoeken en wennen.’

IEn wat is dan de winst?

‘Toch de openbaarheid. Natuurlijk heb ik ook wel gedacht: jeetje, alles openbaar... Ik zag het ook in

de reflectie op de enorme sprong voorwaarts die het kabinet nam, met de notulen van de

ministerraad voor een deel bekend maken. Je moet niet denken dat alles in de openbaarheid
brengen per definitie ook alles beter maakt. In onderhandelingen heb je soms de ruimte nodig om

dat juist niet in de openbaarheid te doen.’

In de toeslagenaffaire speelde ook de Algemene Bestuursdienst (ABD) een rol, het feit dat

opambtenaren voortdurend van positie wisselen en daardoor van allerlei dingen niet op

ide hoogte zijn. Ligt de ABD terecht onder vuur?

‘De kritiek is dat mensen te snel rouleren en dat er geen deskundigen op topposities zitten. Ik ben

een dubbel slecht voorbeeld, want ik heb hiervoor een jaar en drie maanden bij de AIVD gezeten.
Dus het was echt schandelijk dat ik daar vertrok. En ik ben een planoloog, er waren mensen die

zeiden: hoe kan dat in godsnaam, er moet hier gewoon een eminent jurist zitten.’

|Precies de filosofie van de ABD: frisse blik. Topambtenaar is management.

‘Daar zijn ze wel van teruggekomen, denk ik.’

IEn de tijdelijkheid dan? De gemiddelde zittingsduur van een topambtenaar is drie jaar.

‘Ja, maar de verwachting is dat dat de komende jaren wordt aangescherpt, want drie jaar is te kort.

En wat mezelf betreft: ik zit nu 25 jaar in allerlei functies in het domein van Justitie en Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, ik denk dat affiniteit, Kennis en ervaring belangrijker zijn dan de vraag of je nou

jurist bent of niet. Plus een basis-nieuwsgierigheid.’

Bij de toeslagenaffaire heeft die ontbroken.

‘Daar kwamen de signalen niet door. Het zat verstopt aan alle kanten. Ik hoop dat we over een paar

jaar kunnen zeggen dat we er echt van hebben geleerd. Dit werk vereist meer dan alleen maar je
rondje draaien. Het vereist intensieve interactie, om te zorgen dat je elkaar goed begrijpt, goed
beleid en goede wetgeving maakt, het toezicht goed regelt en van daaruit de publieke
dienstverlening goed vormgeett.

‘Het is echt belangrijk werk dat wij doen. Dan irriteert het mij als dat vak te grabbel wordt gegooid.
De onderzoekscommissie boog op enig moment wel heel erg af naar het ambtelijk apparaat,

gelukkig is daarna ook breder gekeken naar het wetgevingsproces en de parlementaire
besluitvorming. Maar ik kan niet ontkennen dat ik soms heb gedacht: dit kan toch niet waar zijn?
Hoe hebben we dit als topambtenaren kunnen laten gebeuren? Die alertheid probeer ik dagelijks in

deze organisatie te gieten.’

CV Dick Schoof

8 maart 1957: Geboren in Santpoort

1975-1982: Studie planologie in Nijmegen
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1982-1988: Beleidsmedewerker Vereniging Nederlandse Gemeenten

1988-1996: Diverse functies ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1996-1999: Plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Justitie

1999-2003: Hoofddirecteur |mmigratie- en Naturalisatiedienst

2003-2013: Diverse functies ministeries van Binnenlandse Zaken en J&V

2013-2018: Nationaal Codrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

2018-2020: Directeur-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

2020-heden: Secretaris-generaal ministerie van Justitie en Veiligheid

Dick Schoof heeft uit een eerder huwelijk twee volwassen dochters.
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2021213997

(ingezonden 26 juli 2021)

Vragen van het lid van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het onderzoek naar

de beveiligingssituatie van Peter R de Vries en de advocaten van de kroongetuige

1. Heeft u zich persoonlijk op de hoogte laten stellen van de dreigingsinschatting en de voortgang

van de beveiliging van Peter R. de Vries? Zo ja, op welk moment?

2. Klopt het dat tegen Peter R. de Vries zou zijn gezegd dat het wat zijn beveiliging door de Staat

betreft alles of niets is, waarmee werd bedoeld dat hij of de beveiliging moest nemen die de NCTV

hem zou voorschrijven en, als hij dit niet wilde accepteren, hij in het geheel niet beveiligd zou

worden?

3. Was op enig moment kennis of informatie aanwezig bij de Nationaal Coordinator

Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de politie, het openbaar ministerie en/of enige andere

overheidsinstantie dat Peter R. de Vries en de advocaten van de kroongetuige grote risico’s liepen?

Zoja, is deze informatie gedeeld met Peter R. de Vries en de twee advocaten van de kroongetuige?

Zijn na het bekend worden van deze informatie stappen ondernomen waarmee bijvoorbeeld

voorkomen kon worden dat er opdrachten zouden worden gegeven om deze drie leden van het

verdedigingsteam van de kroongetuige te vermoorden?

4. Zijn dit soort vragen ook expliciet onderwerp van het aangekondigde onderzoek?

5. Op welk moment heeft u precies besloten dat een onderzoek naar de beveiligingssituatie van

Peter R de Vries noodzakelijk was? Wat heeft ertoe geleid dat dit besluit op donderdag 15 juli jl.

bekend werd gemaakt en met wie heeft u hierover overlegd om te bezien of dit in zijn volle omvang

een goed besluit was?

6. Waarom heeft u ervoor gekozen de heer Joustra dit onderzoek uit te laten voeren? Zijn andere

personen ook overwogen of ter sprake geweest dit onafhankelijke onderzoek uit te laten voeren?

7. Kunt u zich voorstellen dat de heer Joustra niet door iedereen wordt gezien als de meest

aangewezen persoon om onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren in deze gevoelige kwestie, gelet

op het feit dat de heer Joustra zelf de Nationaal Codrdinator Terrorismebestrijding (NCTb) is geweest

en de (inmiddels) NCTV zelf nadrukkelijk onderwerp van onderzoek zal zijn, evenals het stelsel

bewaken en beveiligen?

8. Zou het niet verstandiger zijn iedere schijn van mogelijke niet onafhankelijkheid te vermijden en

een ander gezaghebbend persoon dit onderzoek uit te laten voeren?
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9. Klopt het dat de advocaten van de kroongetuige in een gesprek met u een hoogleraar hebben

voorgedragen wiens onafhankelijkheid buiten kijf staat, die gekwalificeerd is en die had toegezegd

bereid te zijn de verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van het onderzoek naar de

fouten die zijn gemaakt in de beveiliging van Peter R. de Vries en alle andere betrokkenen bij het

Marengo-proces? Waarom heeft u hier niet voor gekozen?

10. Heeft u zich na de aanslag op Peter R. de Vries door de advocaten van de kroongetuige, mr.

Schouten en mr. De Jong, op de hoogte laten stellen of de beveiliging rondom de advocaten van de

kroongetuige thans nog adequaat was geregeld en hun wensen geinventariseerd? Zijn deze wensen

over de uitbreiding van de te nemen beschermingsmaatregelen ook daadwerkelijk met urgentie

uitgevoerd na de aanslag op Peter R. de Vries?
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To: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AU 5.1.2e @minjenv.ni]; [5.12 512e |- BD 5.1.2e f@minjenv.nl];
([ Size] [Rize][_ 5120 J] 6.1.26 @minjenv.nl]
Cc: [5.126] £124 [512e] - BD/DBO/ADVIES[__5.1.2e  Dminjenv.nl]; |.- BD/DBO/BP§51.2e |r@minjenv.nl]; [5.720]
[ize] 1. 5.1.2e minjenv.nl]

Sent: Tue 7/27/2021 9:34:27 AM

Subject. Kamervragen commissie Joustra

Received: Tue 7/27/2021 9:34:28 AM

het onderzoek naar de beveiligingssituatie van Peter R de Vries en de advocaten van de kroongetuige.docx

Interview AD 24 juli 2021 - Peter Schouten (deel 1) JPG

Interview AD 24 juli 2021 - Peter Schouten deel 2.jpg

Dag Ferd, [577] en[_s1ze]
Bijgevoegd vinden jullie kamervragen van Van Nispen die gisteren zijn binnengekomen over het onderzoek naar de

beveiligingssituatie van Peter R de Vries. Aan de beantwoording wordt gewerkt.

Advocaat Schouten heeft vanochtend ook aan deze kamervragen gerefereerd in een radio optreden bij Radio1, waarbij hij ook

aangaf over de vragen gesproken te hebben met SP. In het interview refereert Schouten ook aan een gesprek met MJenV. De

link naar het interview is hier te vinden: Advocaat kroongetuige Nabil B. twijfelt aan onafhankelijkheid onderzoek beveiliging Peter

R. de Vries |NPO Radio 1

Eerder deze week heeft de heer Schouten ook in een interview in het AD kort gerefereerd aan het onderzoek (zie bijlage).

Groeten,
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To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/Al5.12e— @minjenv.nl]; Dekker,S.-BD/AL|5.4.2e— |@minjenv-nl]; Broekers - Knol,
A.- BD/AL[_5.1.2e _|@minjenv.nl]; (5120) Si ]p124-[ 512 [61.20 |@minjenv.nl); 5.1.20

BD/NCTY 5.1.2e Bnctv.minjenv.nl]; [62.2e|[512e]- BD/DGSen[5.1.2e $@minjenv.nl]; [5.126 |{1-
BD/DGPenV[__5.1.2e _|@minjenv.nl); van-G 5.1.26 _ || 5.1.2e Pminjenv.nl}; [5122] S72. -

BD/DFEZ5.1.2e  @minjenvinl]; [12e]- BD/DBO/ADVIES[Eis1.2Dminjenv.nl]; (5126 _] azz [512 ] -

BD/DWJ 3.12e @minjenv.nl]; ("572 [| 512e |- BD/DGM[ @minjenv.nl] -

BD/DCO 5.1.2e @minjenv.nl]; [57.2e]| 5.12e |

BD/DGQ 51.2e —fn@minjenv.nl];
-

BD/DB(__5126 __@minjenv.nl]; - BD/NCTVI[__5.42e __|@netv.minjenv.nl}; Fra
BD/DGM/DI5.1.2e ~~“|@minjenv.nl]; an-BD/DG{5.1.2e— |@minjenv.nll: [5.1.26|

=

BD 5.1.2e _f@minjenv.nl]: 5726 612d- BD/DRC[I__5.1.2e _}@minjenv.nl]: |_5.1.2e ] [5.1.2e |B)
BD/A 5.1.2e minjenv.nl]; [_ 5.1-2e 512e - BD/DFEZ[d 5.1.2e Dminjenv.nl]; [5126[S12 [S12]-
BD/DBO! 5.1.2e minjenv.nl]; [_5.12e - BD/DGPenV/PPB 5.1.2e  (@minjenv.ni]; [Bize -

BD/DBO/ADVIE.5.12 p@minjenv.nl]
From: Size | [St2e ][5.12e} [Size

Sent: Fri 7/23/2021 11:47:42 AM

Subject: Kleine BR 23 juli

Received: Fri 7/23/2021 11:47:44 AM

Dag collega’s,

Aanwezig: SG, DGRR, DGSenB, DGO, DGPenV, dBO (verslag).

buiten verzoek

> dBO geeft een stavaza van de totstandkoming van de Cie Joustra over de beveiliging van Peter R de Vries. De

commissie is inmiddels rond. Momenteel wordt gewerkt aan het instellingsbesluit en het informatieprotocol.
Met name dat laatste is een belangrijk punt: in het protocol zal moeten worden geregeld dat het gehele
archief overkomt, maar dient ook het potentieel vertrouwelijk karakter van gespreksverslagen recht te

worden gedaan. Zaken onder JenV vallen immers onder de Wob en art. 68, terwijl dit gesprekspartners

(zeer) terughoudend kan maken mee te werken met de commissie. Geopperd wordt of iets gedaan kan

worden met de rubricering of dat er een haakje te vinden is in de archiefwet. DBO zal dit aan DWIJZ

meegeven. Zaak is dat het informatieprotoco] helder en afgestemd is voordat gesprekken van start gaan.

Daarnaast zou het goed zijn dit gesprek ook interdepartementaal eens te voeren om te zorgen dat

departementen hier ook uniform in acteren.

buiten verzoek

Groeten, 5.1.2e
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Aanslag op de heer W. S. P. Fortuijn

BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN

KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2002

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

De regering heeft met waardering kennisgenomen van het rapport van de

Commissie Feitenonderzoek Veiligheid en Beveiliging Pim Fortuyn, De

ingrijpende gebeurtenis van een gewelddadige dood van een politicus
raakte de fundamenten van onze democratische rechtsstaat. Het heeft de

samenleving diep geschokt, te meer waar het een politicus betrof waarop
velen hun hoop en verwachtingen hadden gesteld. Het rapport van de

Commissie bevat terecht een omvangrijke beschrijving van de gebeurte-
nissen in de aanloop naar de gewelddadige dood op de heer Fortuyn en

een gedegen analyse van de omstandigheden tegen de achtergrond
waarvan deze gezien moeten worden. Daarbij wordt de besluitvorming
rond de beveiliging van de heer Fortuyn beschreven en geanalyseerd in

het kader van het toen geldend stelsel van regels en uitgangspunten.

De regering dankt de Commissie voor een gedegen en evenwichtig
rapport dat beantwoordt aan de opdracht en hoopt en vertrouwt dat het

rapport zal blijken te beantwoorden aan zijn maatschappelijke opdracht.
De voorzitters van de Vaste Commissies voor Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties en voor Justitie hebben ons gevraagd voor woensdag
18 december aanstaande een kabinetsreactie te doen toekomen, opdat uw
Kamer nag voor het Kerstreces op hoofdlijnen een debat met de regering
zou kunnen voeren. Het kabinetsstandpunt bieden wij u hierbij aan.

De regering deelt de analyse van het stelsel en onderschrijft de noodzaak

tot wijziging van het stelsel en de toepassingspraktijk van de persoons-

beveiliging. Zoals de Commissie in haar rapport meldt was naar aanlei-

ding van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten op 11 september 2001

reeds een aanvang gemaakt met de evaluatie van het bestaande systeem.

Bij de verdere werkzaamheden bij de herziening van het stelsel hanteert

de regering de aanbeveling van de Commissie als uitgangspunt en
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leidraad bij de wijziging. Zoals in deze brief wordt gemeld, is de voorbe-

reiding van de herziening reeds zo ver voortgeschreden dat thans een

dee! daarvan op de kortst mogelijke termijn in werking kan worden

gesteld door middel van een aanpassing van de Circulaire bewakings- en

beveiligingsaangelegenheden 1999 en van de herinrichting van het stelsel

van informatieverwerving, evaluatie en maatregelen. Daarbij wordt

aangesloten op de wijzigingen die sedert 6 mei jl. gaandeweg in de

toepassingspraktijk tot stand zijn gebracht.

De reeds voorgenomen herziening alsook de aanbevelingen van de

commissie feitenonderzoek hebben in het bijzonder betrekking op:
- De samenhang tussen de onderscheiden verantwoordelijkheden,

betrokken organisaties en maatregelen op het punt van bewaking en

beveiliging;
— De aard en diepgang van de nodige analyse alsmede de organisatie,

kwaliteit en omvang van de informatiehuishouding die daarvoor nodig
is;

- De reikwijdte van het stelsel en de variatie en aard van de te treffen

veiligheidsmaatregelen;
- De organisatie van de deskundigheid, verantwoordelijkheden en

besluitvorming.

Op zichzelf meent het kabinet dat moet worden betreurd dat verande-

ringen en maatregelen zoals die ook in het rapport van de Commissie

worden bepleit nodig zijn, omdat in ons land tot voor kort de overtuiging
heerste dat een open en toegankelijke bestuursstijl niet alleen de voorkeur

verdiende maar ook verantwoord was. Echter, zoals de Commissie

aangeeft moet de aanslag geplaatst worden tegen de achtergrond van een

meer algemene verandering in het maatschappelijk klimaat die het nodig
maakt om deze wijziging te overwegen. Tegelijkertijd is het evident, zoals

ook het rapport aangeeft, dat een adequate informatiehuishouding en

organisatie juistook een evenwichtiger reactie in individuele gevallen
mogelijk maken, en daardoor op den duur kunnen bijdragen aan een

deéscalatie in het klimaat.

Dat neemt niet weg dat in de aanbevelingen van de commissie een aantal

fundamentele keuzes besloten liggen die verstrekkende gevolgen kunnen

hebben met name op het punt van de bevoegdheid van overheids-

instanties om actief informatie over te beveiligen politici en burgers te

verzamelen. Die fundamentele keuzes kunnen het best worden belicht aan

de hand van de uitgangspunten en aanbevelingen van de commissie. Wel

kan worden gesteld dat het realiseren van de aanbevelingen van de

Commissie aanpassing van de wet- en regelgeving zal vergen (zie bijlage
1). Dit geldt in het bijzonder ook de maatregelen die nodig zijn om te

komen tot een meer adequate informatiehuishouding en het opleggen
van een beperkt aantal verplichtingen aan de regiokorpsen van politie
alsmede het wijzigen van bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen-
en Veiligheidsdienst (AIVD) en de politie, Ook heeft het verwezenlijken van

de aanbevelingen niet onaanzienlijke financiéle lasten tot gevolg. Het

kabinet zal in die budgettaire middelen voorzien.

Zoals bekend bevindt Nederland zich op dit moment opnieuw in

verkiezingstijd. Dat vergt dat het handelen op basis van de inzichten van

de Commissie, geen uitstel kan velen. Teneinde ook tijdens de lopende
verkiezingscampagne die inzichten zo goed mogelijk te kunnen benutten,
zullen een aantal daaraan verbonden organisatorische maatregelen, deels

met een voorlopig karakter, onmiddellijk worden ingevoerd., Zo zal

terstond worden overgegaan tot de aanstelling van een Nationaal Codrdi-

nator Bewaking en Beveiliging.
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Het regeringsstandpunt is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 worden de

evengenoemde maatregelen op korte termijn beschreven. De prealabele

vragen over de beleidskeuzes endilemma’s ten aanzien van de vormge-

ving van een nieuw systeem voor persoons- en objectbeveiliging worden
in hoofdstuk 3 aan de orde gesteld. Dit hoofdstuk bevat rechtsstatelijke
noties die betrekking hebben op de informatiebehoefte, -vergaring en

-huishouding. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de contouren van het

nieuwe systeem zelf beschreven. De beoordeling van de feiten-

reconstructie, waaronder het antwoord op de vraag of een vorm van

persoonsbeveiliging die naar aard en omvang hoofdzakelijk was afge-
stemd op de relatieve ernst van de betrokken incidenten en de context

waarbinnen zij zich voordeden had moeten worden toegepast, volgt in

hoofdstuk 5.

HOOFDSTUK 2: MAATREGELEN OP KORTST MOGELIJKE

TERMIJN

De regering acht zoals verwoord in de inleiding een spoedige implemen-
tatie van een aantal door de Commissie geformuleerde aanbevelingen
gewenst. Een aantal aanbevelingen van de commissie zal op de kortst

mogelijke termijn worden ingevoerd: de aanstelling van een Nationaal

Codrdinator Bewaking en Beveiliging; de maatregelen inzake de veiligheid
rondom de verkiezingen; en het project landelijke informatiecodrdinatie

door de Raad van Hoofdcommissarissen. Voorts zal worden ingegaan op

het belang van de communicatie.

2.1 Nationaal Coérdinator Bewaking en Beveiliging

De regering acht het in het licht van de aanbevelingen van de Commissie,
die een landelijk beveiligingscodrdinator voorstelt die verantwoordelijk
zou moeten worden voor zowel de beleidsvoorbereiding als de uitvoering
van objectbewaking en persoonsbeveiliging, de instelling van een project-

directeur-generaal (project- DG) Beveiliging en Crisisbeheersing aange-

wezen. Deze project-DG zal tevens gaan functioneren als de Nationaal

Coérdinator Bewaking en Beveiliging. Voor de invulling van zijn voorlo-

pige taakomschrijving hebben wij de aanbeveling van de Commissie als

uitgangspunt genomen, opdat kan worden gekomen tot een meer

gestroomlijnde aansturing van de onderscheiden verantwoordelijken die

in het stelsel van persoonsbeveiliging als objectbewaking een rol spelen.
Tevens wordt daarmee aangesloten bij de wens om te komen tot een

meer transparante besluitvorming.

De Nationaal Codrdinator Bewaking en Beveiliging zal een integraal
bewakings- en beveiligingsbeleid entameren, hij zal verantwoordelijk zijn
voor de landelijke implementatie en invoering daarvan alsmede voor het

beheer van het integrale beleid. Daartoe laat hij inventarisaties van risico-

groepen en analyses van risiconiveaus maken en begeleidt hij de activi-

teiten van de regio’s in dit kader.

Ook draagt hij er zorg voor dat de diensten hem van de noodzakelijke
informatie en analyses voorzien ten behoeve van het uitvoeren van risico-

en dreigingsevaluaties, en stelt hij beveiligings- en bewakingsadviezen en

-opdrachten vast. Dit laatste geschiedt in de nieuwe Grote Evaluatie Drie-

hoek (GED), ergo in overeenstemming met de andere leden van de GED,
de DG Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties en de DG Rechtshandhaving van het minis-

terie van Justitie. In gevallen met een spoedeisend karakter neemt de

Nationaal Codrdinator Bewaking en Beveiliging reeds voorafgaand aan de

besluitvorming in de GED passende maatregelen.
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Vervolgens verzekert de Nationaal Codrdinator Bewaking en Beveiliging
dat de vastgestelde bewakings- en beveiligingsopdrachten door de

betrokken uitvoeringsdiensten wordt uitgevoerd. Dit alles houdt in dat de

Nationaal Codrdinator Bewaking en Beveiliging verantwoordelijk is voor

de uitvoering van de taken die tot op heden werden uitgevoerd door de

Technische Evaluatiecommissie (TEC) en de Technische Uitvoerings-
commissie (TUC). De TEC en de TUC zullen dan ook overeenkomstig de

aanbeveling van de Commissie verdwijnen.

De Nationaal Codrdinator Bewaking en Beveiliging adviseert tenslotte ook

de decentrale autoriteiten en regionale politiekorpsen over de uitvoering
van te treffen voorzieningen en te nemen maatregelen en informeert de

betrokken (bedreigde) personen.

Uiteraard zorgt hij bij de uitvoering van zijn taak voor nauwe afstemming
met en tussen de AIVD, de MIVD, het KLPD en de ministeries van Alge-
mene Zaken, van Buitenlandse Zaken en van Defensie zeker en geeft in

voorkomend geval opdrachten. De project-DG legt in zijn hoedanigheid
als Nationaal Codrdinator Bewaking en Beveiliging verantwoording af aan

beide ondergetekenden. Over de definitieve positionering, taken en

bevoegdheden van de Nationaal Codérdinator Bewaking en Beveiliging zal

te gelegener tijd worden besloten.

De project-DG neemt voorts de uitvoering van de overige taken van het

Nationaal Codrdinatiecentrum als Departementaal Coérdinatiecentrum

van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en zoals

neergelegd in en voortvloeiend uit het Nationaal Handboek Crisis-

besluitvorming over. In die hoedanigheid legt hij uitsluitend verantwoor-

ding af aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Aan de project-DG Beveiliging en Crisisbeheersing wordt een team toege-

voegd dat in ieder geval zal bestaan uit de staande organisatie van respec-

tievelijk het Nationaal Codrdinatiecentrum van het ministerie van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties en het segment van het Bureau

Operationele Zaken van het ministerie van Justitie dat zich bezig houdt

met (uitvoering van het) bewakings- en beveiligingsbeleid.

2.2. Beveiliging verkiezingscampagne

Zoals is aangegeven is de voorbereiding van de herziening van het

bewakings- en beveiligingsbeleid reeds 70 ver voortgeschreden dat een

dee! daarvan op de kortst mogelijke termijn in werking kan worden

gesteld, waarbij wordt aangesloten op de gaandeweg sedert 6 mei jl. tot

stand gebrachte toepassingspraktijk. Op 22 januari 2003 vinden de verkie-

zingen plaats voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Uw Kamer is in onze brief van 29 november 2002 geinformeerd over de

maatregelen die wij ten aanzien van het bevorderen van een ordelijk
verloop van de verkiezingscampagne hebben genomen.

Op rijksniveau zal de op de verkiezingscampagne betrekking hebbende

informatie stelselmatig worden verzameld en gevalueerd binnen de

kaders van het thans geldend stelsel van wet- en regelgeving. De bestuur-

liike en justitiéle autoriteiten (lokale driehoek) zien toe op veiligheids-
aspecten aangaande de campagneactiviteiten in hun ambtsgebied en hen

is gevraagd daarnaar stelselmatig onderzoek uit te voeren. De informatie

hicrover wordt, afhankclijk van de aard daarvan, aangeboden aan het

KLPD of de AIVD. Aan de lijsttrekkers van alle politieke partijen die aan de

verkiezingen voor de Tweede Kamer deelnemen, alsmede aan de huidige
bewindspersonen, voorzitters van de fracties en de voorzitters van beide

Kamers is een aangescherpte invulling van het gebruikelijke systeem van

bewaking en beveiliging aangeboden. Er wordt een systeem van geévalu-
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serde momenten toegepast, zodat evengenoemde categorie van ambts-

dragers bij publieke optredens daar waar nodig beveiligings- of

bewakingsmaatregelen ontvangen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt
van zogeheten risicoprofielen. Op basis van deze profielen kan een

inschatting gemaakt van eventuele veiligheidsrisico’s die betrokkene

ondergaat.

Naast de lijstrekkers zal ten aanzien van de overige kandidaat-Kamerleden

nagegaan worden of er redenen zijn activiteiten in het kader van de

informatiecodrdinatie nadrukkelijk op hen te richten.

2.3. Project landelijke informatiehuishouding

De Commissie hecht in haar rapport terecht een groot belang aan een

adequate infomatiehuishouding en -uitwisseling tussen alle betrokken

overheden en diensten. Informatiehuishouding is in onze ogen niets

anders dan het zo doelmatig en doelgericht mogelijk inrichten van de

informatiestromen tussen informatieverzamelaars, informatieverwerkers

en de besluitvormende partijen.

Ten aanzien van de politie-informatie kunnen wij aangeven dat de Raad

van Hoofdcommissarissen naar aanleiding van de gebeurtenissen in de

Verenigde Staten van 11 september 2001 een project ter verbetering van

de landelijke informatiecodrdinatie is begonnen. Er is sprake van een

incrementeel model. Op 3 juli jl. is besloten tot het inrichten van één

landelijk en 25 regionale informatieknooppunten ten behoeve van de

politiéle informatievoorziening. Alle relevante informatie komt hier

samen. Het uitgangspunt is dat er maar één kanaal bestaat tussen de

politieregio’s en het nationale niveau, de Nationale Codérdinator Bewaking
en Beveiliging, tenzij op basis van wettelijke bepalingen aangewezen is

dat de regio’s de informatie rechtstreeks aan de AIVD behoren te

verstrekken. Deze landelijke informatiecodrdinatie is permanent en werkt

zoveel mogelijk op basis van vaste afspraken, routines en standaarden, De

structurele inbedding zal moeten zijn voltooid in het voorjaar van 2004,

Daarnaast heeft een goede evaluatie van de informatie baat bij een zo

gestandaardiseerd mogelijke aanlevering. In ieder geval dient door de

diensten op nationaal niveau aan te leveren informatie zo veel mogelijk op
schrift te worden aangeleverd., Er wordt een aantal definities van (niveaus

van) dreiging ontwikkeld, vastgelegd en gebruikt. Om redenen van

urgentie en tijdsdruk kan het voorkomen dat informatie niet schriftelijk
kan worden ingebracht doch mondeling gedeeld wordt. In een dergelijke
situatie is van belang dat de verslaglegging, ook achteraf, daarvan nauw-

keurig geschiedt.

2.4 Communicatie

Gebleken is dat de communicatie met de betrokken uitvoeringsdiensten
en tussen de uitvoeringsdiensten onderling over de instelling en beéindi-

ging van de bewakings- en beveiligingsmaatregelen voor verbetering
vatbaar is. Hetzelfde geldt voor de communicatie met de beveiligings-
ambtenaren van ministeries en van de Eerste en Tweede kamer der

Staten-Generaal wat betreft de voorlichting over de te nemen maatre-

gelen. Dit laatste is cruciaal om de (te beveiligen) betrokkene te infor-

meren over de achtergronden van de maatregelen en over de wijze van

uitvoering ervan. Inmiddels zijn reeds wijzigingen doorgevoerd die verbe-

teringen van de communicatie bewerkstelligen, zoals intensivering van de

contacten met de uitvoeringsdiensten en ontwikkeling van een eenduidig

begrippenkader.
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HOOFDSTUK 3: VAN BEDREIGING NAAR «PROTECTIVE

INTELLIGENCE»

De Commissie acht het inrichten en onderhouden van een adequate

informatievoorziening een noodzakelijke voorwaarde voor een doelmatig
bewakings- en beveiligingsstelsel. Naar de mening van de Commissie kan

niet worden volstaan met te reageren op concrete dreigingen, maar zal

een bredere analyse van mogelijke dreigingen en risico’s nodig zijn. In dat

verband stelt de Commissie dat een systeem van «protective intelligence»
overwogen zou moeten worden. Het gaat hierbij in de woorden van de

Commissie om activiteiten «die zijn afgestemd op het identificeren van

mensen en groepen die een dreiging kunnen zijn/worden voor personen

die vanwege hun publieke functie en de daarmee gepaard gaande
veiligheidsrisico’s reeds onder een bepaald beveiligingsregime vallan»

(p. 99).

Zoals hierna wordt aangegeven, zal de overheid risico-analyses van

bepaalde categorieén van personen opstellen, alsmede, voor beeld-

bepalende functionarissen vallend onder het rijksdomein, persoonsge-

bonden risicoprofielen. De overheid zou hiervoor gebruik moeten gaan

maken van alle binnen de overheid beschikbare bronnen en informatie-

systemen met betrekking tot de persoon waar het om gaat. Het gaat

hierbij uiteraard allereerst om open bronnen (mediaberichten enz.), maar

ook om zogenoemde gesloten bronnen, zoals dejustitiéle systemen en

fiscale bronnen. Een van de prangende vragen die hierbij beantwoord zal

moeten worden is hoe een en ander zich verhoudt tot de Wet Bescher-

ming Persoonsgegevens, Wet Politieregisters en de Europese regelgeving
op dit terrein, Langs deze weg van pro-actieve informatie-inwinning zal

informatie immers voor andere doelen worden gebruikt, dan waarvoor de

informatie bedoeld was. In het Databeschermingsverdrag van de Raad

van Europa (1981) en de EU-richtlijn bescherming persoonsgegevens is

vastgelegd dat gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten alleen kan

plaatsvinden voor welomschreven en gerechtvaardigde doelen. Doorbre-

king van de doelbinding is mogelijk indien er een noodzaak is in het

belang van de veiligheid van de staat, de bescherming van betrokkene, de

rechten of vrijheden van personen en het voorkomen en opsporen van

strafbare feiten.

Een afgewogen stelsel van gegevensuitwisseling is niet alleen nodig in

verband met internationale verplichtingen, maar ook in het belang van

een goed functioneren van en het vertrouwen in de overheid. Immers, het

zou verlammend werken en de overheidsdiensten zouden belemmerd

worden in de uitvoering van hun taak wanneer zij (en de burgers met wie

zij te maken hebben) er niet op kunnen vertrouwen dat hun gegevens niet

breed binnen de overheid worden versproid.

Verder zal duidelijk moeten zijn dat te beveiligen personen die zich niet

aan dit regime van actieve screening van alle bij de overheid beschikbare

bronnen willen onderwerpen, feitelijk niet onder het op risico’s geba-
seerde, anticiperende stelsel kunnen vallen. Uiteraard zullen zij wel onder

het systeem van bewaking en beveiliging vallen indien er sprake is van

sen dreiging. Nadrukkelijk merkt de regering op dat de afweging over het

accepteren van de door de overheid aangeboden beveiligingsmaatrege-
len, los van de vraag of medewerking is verleend aan de bovengenoemde
actieve screening, ten finale aan de te beveiligen persoon is. Uitzondering
hierop zijn de functionarissen die behoren tot het domein van de rijksover-
heid.

Omdat de Commissie in dit verband opmerkt dat «de overheid somtijds
wel gebonden is om tot het uiterste te gaan bij het dragen van haar {deel
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van de) verantwoordelijkheid voor persoonbeveiliging», lijkt de
Commissie ook het gebruik van bijzondere inlichtingenmiddelen (afluiste-

ren; infiltratie enz.) niet te willen afwijzen. De vraag doet zich voor of dit

gewenst is.

Het moge duidelijk zijn dat het pro-actief zoeken van informatie in het

kader van mogelijke risico's voor de veiligheid in sterke mate een aantas-

ting kan betekenen van zowel de persoonlijke levenssfeer van betrokkene

als van de relevante kringen waarin hij verkeert of heeft verkeerd. Zeker

waar er geen vermoedens zijn van strafbare feiten vraagt het om zeer

zorgvuldige afwegingen of het wenselijk is zo ver te gaan. Deze vraag is

des te meer van belang, omdat die informatie verkregen zal moeten

worden van derden, zonder dat deze derden zich daarvan bewust zijn. De

regering hecht er aan reeds nu op te merken dat de grootst mogelijke
terughoudendheid geboden is bij de inzet van bijzondere inlichtingen-
middelen om mogelijke risico’s voor de fysieke veiligheid van functiona-

rissen die in aanmerking komen voor persoonsbeveiliging nader te onder-

zoeken. Het is immers van eminent belang dat het inzetten van bijzondere

inlichtingenmiddelen, en daarmee het schenden van andermans privacy,
ten minste gebonden zal zijn aan afwegingen van proportionaliteit en

subsidiariteit. De vraag is gerechtvaardigd of de proportionaliteit van de

inzet van zulke middelen in de fase waarop de commissie doelt, wel

voldoende gegeven is.

De informatie die op dit moment nodig is voor risicoprofielen en/of risico-

analyses is niet (volledig) door de genoemde diensten binnen de

bestaande wettelijke kaders te verkrijgen is. De AIVD dient zich ingevolge
de wet te beperken tot personen en organisaties die aanleiding geven tot

het ernstig vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan

van de democratische rechtsorde, de veiligheid of andere gewichtige

belangen van de staat. De KLPD/UTBT dient zich te beperken tot

informatie-inwinning met het oog op de bestrijding aan terrorisme gerela-
teerde activiteiten en de informatie-inwinning door de reguliere politie in

dit kader zal met name zal gaan om informatie die gericht is op de open-

bare orde en/of die strafrechtelijk van belang is.

Bovenstaande ziet nog op het verkrijgen van informatie in het kader van

risico-analyses en risicoprofielen, en betreft informatie over de persoon
die mogelijk een risico loopt.
Daarnaast oppert de Commissie de mogelijkheid om een systeem van

«protective intelligence» in te voeren voor functionarissen die binnen het

domein van de rijksoverheid vallen, Dit betreft in de definitie van de

Commissie informatie over personen die mogelijk een risico vormen.

Het is goed om te bedenken dat het aantal terreinen waar dit type van

onderzoek geboden is, zeer groot kan zijn. Het betreft immers elke groepe-

ring en iedere persoon die mogelijk een risico kan gaan vormen. Eris

geen concreet vermoeden vereist in de optiek van de Commissie dat deze

persoon of groepering al daadwerkelijk een risico vormt. Het is zeer de

vraag of wij in onze samenleving toe willen naar een dergelijke uitbreiding
van bevoegdheden voor politie en/of AIVD.

Daarbij komt dat, zoals de Commissie in haar samenvatting aangeeft
(pagina 24), uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het overgrote deel (69)
van de 74 (dodelijke en bijna-dodelijke) aanslagen dic tussen 1949 en 1996

werden gepleegd op presidenten en andere vooraanstaande politici, hoge
functionarissen en rechters e.a., werd begaan door op zichzelf staande

individuen; geen van de 43 moordenaars had van te voren op welke

manier dan ook een signaal afgegeven omtrent hetgeen hij/zij van plan
was; de daders kwamen met andere woorden haast allemaal uit het niets.
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Het kabinet meent dat de doelmatigheid van het gebruik van het door de

Commissie bedoelde zwaar instrumentarium derhalve niet op voorhand

vaststaat.

Mocht de regering er na ampele overweging voor kiezen een systeem van

«protective intelligence» in te voeren, dan dient geregeld te worden dat de

aldus verkregen informatie die zou leiden tot de veronderstelling dat

sprake is van een voorstelbare dreiging, gedeeld wordt met de AIVD-
voor zover de informatie wordt verkregen door anderen dan de AIVD- dan

wel met het OM in geval er sprake is van een strafbaar feit. Op basis van

een afzonderlijk besluit van de minister van BZK als verantwoordelijk
bewindspersoon voor de AIVD, waarvan de mogelijkheid moet worden

vastgelegd in de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002, zou

alsdan besloten kunnen worden tot nader onderzoek door de AIVD met de

eventuele inzet van de benodigde bijzondere inlichtingenmiddelen, een en

ander naast en te onderscheiden van de thans op basis van de Wiv 2002

geregelde werkwijze. De Commissie van Toezicht, zoals neergelegd in de

nieuwe Wiv 2002, zou hierbij de gebruikelijke rol kunnen vervullen.

Kortom, voor de verdere uitwerking van bovengenoemd stelsel is wetge-

ving nodig, maar bovenal ook nadere afweging hoe deze lijn zich

verhoudt tot de bestaande rechtsbeginselen en de internationale

verdragen, Met de Commissie deelt de regering de conclusie dat gewij-
zigde maatschappelijke omstandigheden nopen tot een herziening van het

stelsel van bewaking en persoonsbeveiliging. Dat betekent echter niet dat

andere belangen en waarden vervolgens zonder meer ondergeschikt
gemaakt moeten worden aan die keuze. Want de keuzen die in deze

gemaakt worden zijn mede bepalend voor het maatschappelijk klimaat.

Deze keuzen kunnen niet uitsluitend bezien worden vanuit het streven

naar een voortgaande verbetering van het stelsel van veiligheid en bewa-

king. Uiteindelijk gaat het om de vraag in wat voor soort samenleving we
willen leven.

HOOFDSTUK 4: EEN NIEUW SYSTEEM VAN PERSOONS- EN

OBJECTBEVEILIGING BESCHOUWD

De Commissie concludeert dat een hervorming van het bestaande stelsel

van persoonsbeveiliging onontkoombaar lijkt. Op de grondslag van haar

onderzoek heeft de Commissie een aantal aanbevelingen voor deze

hervorming ontwikkeld en geeft aan dat: «Wat zij nastreeft is dat op de

grondslag van deze uitgangspunten het bestaande stelsel -om het met

die woorden te zeggen
— wordt geintegreerd, geprofessionaliseerd en

gemoderniseerd» (p.367). De regering onderschrijft de noodzaak om te

komen tot die integratie, professionalisering en modernisering van het

stelsel van bewaking en beveiliging en maakt de aanbevelingen van de

Commissie in essentie tot de hare.

In haar aanbevelingen richt de Commissie zich in het bijzonder op de

persoonsbeveiliging. De regering is van opvatting dat de aanbevelingen
van de Commissie in meer brede 7in beschouwd moeten worden in die

zin dat gekomen wordt tot een herziening van niet alleen de persoons-,

maar ook objectbeveiliging enbewaking. Evenzeer richt de Commissie zich

in haar aanbevelingen in het bijzonder tot het nationale niveau. De rege-

ring meent bij het schetsen van de contouren van het nicuwe systeem,

meer dan door de Commissie kon gebeuren, nadrukkelijk de verantwoor-

delijkheden van de decentrale overheden te moeten duiden,
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4.1 Dilemma’s geduid

Het nieuw op te zetten systeem zoals dat in het vervolg van deze brief

geschetst wordt, kent een aantal belangrijke voordelen. Het is beter afge-
stemd op de ontwikkelingen in de huidige samenleving en de meer

diverse vormen van aantasting van (fysieke) integriteit die zich in de

huidige maatschappij voordoen. Het kent echter ook een aantal keerzijden.

De meest in het oog springende is de verdergaande inbreuk op de privacy
van betrokkenen. Zij zijn immers degenen die informatie met een soms

erg persoonlijk karakter dienen te delen met de politie of andere

overheidsinstanties, opdat die afdoende in staat zijn om hun veiligheids-
situatie te beoordelen. In hoofdstuk drie van deze brief is bij dit dilemma

reeds stilgestaan.
Evenmin dient uit het oog te worden verloren dat toewijzing van een vorm

van (persoons)bewaking of -beveiliging ook een grote inbreuk kan maken

op iemands privé-leven en de persoonlijke levenssfeer van zijn familie.

Invoering van het nieuw op te zetten systeem vergt derhalve van te bevei-

ligen personen dat zij deze inbreuken dulden. In de uitwerking van het

nieuwe systeem zullen op dit punt dan ook elementaire keuzes moeten

worden gemaakt.

Zoals eerder in deze brief aangegeven voert de regering per onmiddellijk
enkele verbeteringen met een al dan niet voorlopig karakter door, maar de

doorlooptijd voor de uitvoering van het totaal van de aanbevelingen
wordt vooral bepaald door die noodzakelijke wijziging van wetten, rege-

lingen en het op peil brengen van mensen en middelen.

4.2 De contouren

De contouren van het nieuwe systeem worden hieronder geschetst.

4.2.1 Verantwoordelijkheden en domein

Zoals ook de Commissie aangeeft, ligt de verantwoordelijkheid voor

veiligheid allereerst bij de betrokken burger zelf. De eigen verantwoorde-

liikheid van burgers houdt in dat zij zelf doen wat ze in redelijkheid
kunnen, Mocht er sprake zijn van (be)dreigingen aan hun adres dan mag
verwacht worden dat zij de politie hiervan in kennisstellen, Zonder het

doen van een melding kan de overheid geen aanvang maken met de

invulling van haar verantwoordelijkheid. Het inroepen van de overheid om

de veiligheid te waarborgen gaat gepaard met het eigener heweging
treffen van maatregelen of (gedrag)aanpassingen. Waar dat van bedrijven
of instellingen kan worden gevraagd, dienen zij ook een verantwoordelijk-
heid te dragen voor de veiligheid van bij voorbeeld hun werknemers,

woordvoerders, bezoekers of vertegenwoordigers.

In het overheidsdomein is het decentraal gezag als eerste verantwoorde-

liik voor bewaking en beveiliging, Dit is de basis voor de inrichting van het

Nederlands politiebestel. Voor een beperkte groep van personen en

objecten geldt als sluitstuk op het decentrale model een verantwoordelijk-
heid van de rijksoverheid.

De decentrale verantwoordelijkheid strekt zich uit over het gehele systeem
van bewaking en beveiliging. Het gaat dan om informatievergaring,

besluitvorming en uitvoering. In geval het decentraal gezag zich onvol-

doende geéquipeerd acht om een juiste afweging te maken betreffende

een dreiging, wordt in het nieuwe systeem voorzien in een mogelijkheid
om advies te vragen aan de rijksoverheid in de functie van de NCB.
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Op basis van de Politiewet 1993 zal de taak en organisatie van de regio-
korpsen met betrekking tot bewaking en beveiliging geéxpliciteerd
worden. De regering zal hiertoe voorstellen doen.

De categorieén van personen en objecten waarvan de bewaking of beveili-

ging tot de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid valt, bestaat thans

uit:
— bepaalde buitenlandse personen, objecten en internationale instel-

lingen in Nederland;
- Nederlandse personen ten aanzien van wie en objecten ten aanzien

waarvan door de aard en/of herkomst van de dreiging en de functie

van de persoon of het object in beginsel de kans aanwezig is dat de

nationale of internationale democratische rechtsorde wordt geschaad
en/of de veiligheid van de Staat in het geding is;

—

 personen, werkzaam in de strafrechtspleging.

In het nieuw op te zetten systeem wordt de mogelijkheid geschapen voor

de rijksoverheid om categorieén van personen en objecten aan haar

domein toe te voegen indien wordt voldaan aan é6én van de navolgende
criteria:
- eris sprake van een persoon die op andere wijze een bijzondere demo-

cratische plicht of functie heeft die hij ongestoord moet kunnen

uitvoeren of vervullen;
— eris sprake van een situatie waarin een ongewenste gebeurtenis

disproportionele schade toe zou brengen aan het vertrouwen in de

continuiteit en integriteit van de openbare sector.

De Commissie geeft in overweging het domein van bewaken of beveiligen
met (bepaalde) ambtenaren van departementen of rijksdiensten en mede-

werkers van vitale bedrijven uit te breiden. Met de door de regering voor-

gestelde optionele uitbreidingsmogelijkheid kan aan die overweging in

voorkomende gevallen tegemoet gekomen worden.

De Commissie geeft tevens in overweging het domein uit te breiden met

de categorie «Nederlanders en buitenlanders (in Nederland) die de regio-
nale korpsen, om welke reden dan ook, niet afdoende kunnen beveiligen.
In het nieuw op te zetten systeem dat de regering voor ogen staat zijn de

decentrale overheden in beginsel in staat dezelfde maatregelen te treffen

als op landelijk niveau mogelijk is. Daar waar die decentrale overheid niet

in staat 70u 7ijn om de vereiste maatregelen uit te doen voeren, kan 7ij via

de gebruikelijke bijstandregelingen om bijstand verzoeken. Het door de

Commissie geduide mogelijk verschil tussen decentrale en nationale

mogelijkheden doet zich naar mening van de regering in de praktijk dan

ook niet voor.

4.2.2 De organisatie

In overeenstemming met de aanbeveling van de Commissie wordt de

organisatie van de (voorbereiding op de) besluitvorming op nationaal

niveau, alsmede de aansturing van de uitvoering van genomen besluiten

geconcentreerd en geprofessionaliseerd. Een Nationaal Coérdinator

Bewaking en Beveiliging (NCB) wordt benoemd. Eerder in deze brief

hebben wij aangegeven hoe deze NCB, vooruitlopend op de definitieve

positionering, binnen de departementale organisatie wordt ingebed en

welke zijn taken en bevoegdheden zijn. Met het oog op de definitieve

bepaling van zijn taken en bevoegdheden in lijn met de aanbevelingen
van de Commissie bezien wij de daartoe noodzakelijke wijzigingen van de

thans vigerende regelgeving.
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De Commissie beveelt aan de NCB onder verantwoordelijkheid van de

minister van Justitie te brengen. Daarbij heeft de Commissie als overwe-

ging dat «de beveiligingscodrdinator in concrete gevallen als het moet

overal in het land direct via (de hiérarchische lijn van) het Openbaar
ministerie maatregelen kan (laten) treffen die nodig zijn om die beveili-

ging optimaal te laten verlopen». De regering is van mening dat zulks een

nadere afweging vraagt. Het OM is primair verantwoordelijk voor de straf-

rechtelijke handhaving van de rechtsorde. Aspecten van bewaking en

beveiliging spelen zich echter ook af op het terrein van de openbare orde.

Binnen de regionale politiekorpsen wordt een eenheid belast met

bewakings- en beveiligingsaangelegenheden die expertise opbouwt en als

vast aanspreekpunt voor betrokkenen, het decentraal gezag en de rijks-
overheid functioneert.

4.2.3 Het bepalen van de noodzakelijke maatregelen

Het startpunt van het nieuw op te zetten systeem zijn de risico’s. Op basis

van een risicoanalyse en risicoprofiel en geévalueerde momenten kunnen

de lichtere maatregelen (zoals enigerlei vorm van persoonsbegeleiding)
ingesteld worden. De zware maatregelen als persoonsbeveiliging zijn als

sluitstuk op het nieuwe systeem voorbehouden in geval van een dreiging.

Er wordt periodiek een inventarisatie opgesteld van (groepen van)

personen en objecten die risico lopen en die onder de verantwoordelijk-
heid van de decentrale dan wel rijksoverheid vallen. Wat betreft het rijks-
domein wordt de inventarisatie door de NCB opgesteld en voor de

(groepen van) personen en objecten die onder decentrale verantwoorde-

lijkheid vallen door het decentrale gezag. Er wordt door de NCB voorzien

in een centrale afstemming van deze decentrale inventarisaties om in

staat te zijn landelijke trends te kunnen onderkennen.

Op basis van de inventarisaties worden per groep de risico’s in kaart

gebracht. Op rijksniveau geschiedt het opstellen van analyses door de

NCB. De regiokorpsen zullen tot taak krijgen om deze risicoanalyses op te

stellen van de onder haar verantwoordelijkheid vallende groepen.

Daarnaast worden voor bepaalde beeldbepalende functionarissen vallend

onder het rijksdomein persoonsgebonden risicoprofielen opgesteld, aan

de hand waarvan op basis van informatie betreffende de persoonlijke

omstandigheden en zijn functie een inschatting kan worden gemaakt
betreffende de risico’s. In tegenstelling tot de risico-analyse die op een

groep van personen is gericht, doelt het risicoprofiel dus op de omstan-

digheden van één specifiek persoon Wat betreft de afweging of in

concrete gevallen er sprake is van een dreiging wordt het bestaande scala

aan te hanteren dreigingniveaus uitgebreid zodat beter recht gedaan kan

worden aan de daadwerkelijke situatie. Naar gelang de mate van dreiging
kunnen dus de te nemen maatregelen in zwaarte variéren, Hoe zwaarder

het veiligheidsrisico hoe zwaarder het in te zetten instrument.

4.2.4 De uitvoering

Alle mogelijke maatregelen en voorzieningen, dus ook persoons- en

objectbeveiliging, kunnen door zowel de decentrale overheid als door de

rijksoverheid worden getroffen, ieder binnen het kader van de eigen
verantwoordelijkheid. Er wordt zorg gedragen voor een eenduidige
uitvoering van maatregelen op zowel lokaal, regionaal als nationaal

niveau.
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Om de uitbreiding van deze voorzieningen maatregelen mogelijk te

maken, zal de regering extra middelen ter beschikking stellen van de

betrokken decentrale overheden.

4.2.5 De publicatie

In het kader van een betere informatievoorziening aan betrokkenen wordt

het nieuwe beleid ten aanzien van bewaking en beveiliging in een nieuwe

circulaire gepubliceerd. Voor diegenen die vallen onder het rijksdomein
wordt aldus ook duidelijk dat zij onder de verantwoordelijkheid vallen van

de rijksoverheid; voor de overigen is hiermee duidelijk dat zij zich dienen

te wenden tot het decentraal gezag. Overigens dient hierbij een afweging
gemaakt te worden: voorstelbaar is dat bepaalde onderdelen van het

beleid niet bekend gemaakt dienen te worden juist met het oog op de

veiligheid.

HOOFDSTUK 5: BEOORDELING FEITENRELAAS

Het rapport van de Commissie is voor de regering primair aanleiding voor

de vraag in hoeverre het stelsel van beveiliging en bewaking doelmatiger
gemaakt kan worden. Vandaar dat in het voorgaande eerst op die vraag is

ingegaan. De Commissie verbindt in haar rapport aan het feitenrelaas niet

alleen aanbevelingen voor de toekomst maar tevens conclusies met

betrekking tot de gang van zaken rond de beveiliging van de heer Fortuyn
in het verleden. Het gegeven dat de regering, zoals hiervoor aangegeven,
de aanbevelingen in belangrijke mate tot leidraad van de voorgestelde
aanpassing maakt, impliceert evenwel niet dat zij zich ook in alle

opzichten in de conclusies van de Commissie kan vinden. In het bijzonder
moet de vraag onder ogen worden gezien of de verantwoordelijke instan-

ties ook zonder de thans voorgestelde wijzigingen maatregelen hadden

kunnen en moeten nemen. Zo die conclusie immers juist zou zijn, zou een

wijziging van het stelsel minder in de rede liggen.

5.1 Conclusie van de Commissie ten aanzien van de beve'

van de heer Fortuyn

De Commissie heeft aan de hand van alle beschikbare primaire bronnen

zo precies mogelijk de veiligheidssituatie van de heer Fortuyn in beeld

gebracht. Zij heeft daarbij een onderscheid gemaakt in gevallen waarin

daadwerkelijk sprake was van aantasting van zijn fysieke veiligheid en

gevallen waarin sprake van mogelijke aantasting van zijn fysieke veilig-
heid. Voorts heeft de Commissie bezien welke van die gevallen bij de

overheid -in de ruime zin des woords— bekend waren en of de gevallen
zich voor, dan wel na 20 augustus 2001 hebben voorgedaan. De

Commissie is 25 incidenten op het spoor gekomen. Het ging daarbij in 8

gevallen om een daadwerkelijke {fysieke) aantasting, zoals een oploopje
en het hinderlijk volgen. De overige gevallen betrof niet-fysieke bedrei-

gingen, bijvoorbeeld verwoord in brieven en e-mails. De commissie

constateert daarbij dat de overheid in brede zin kennis had van 14 van de

25 gevallen.

Van belang is dat de Commissie vaststelt dat het niet zo was dat Fortuyn
de laatste maanden werd overspoeld met dreigpost en dat deze dreigpost,
hoe laakbaar ook, bleef steken in het niveau «dreigen om te dreigen».
Naarmate de campagne vorderde en met name na de gemeenteraads-
verkiezingen van 6 maart 2002 nam de haat- of dreigpost in aanmerkelijke
mate af, Ook de daadwerkelijke incidenten betroffen voor het merendeel

ongevaarlijke feitelijkheden; het leven van Fortuyn heeft nooit op het spel

gestaan. Voorts bespreekt de Commissie de Mepia-berichten (zie hier-
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onder) die betrekking hadden op afpersing, diefstal en bedreiging in de

periode 1993-2000 in verband met zijn privéleven in een risicovolle omge-

ving. Het tweede bericht handelt over personen in zijn directe politieke

omgeving.

De Commissie heeft vervolgens «de conclusie getrokken dat — alles in

overwegende nemende: zowel de incidenten zelf als de context waarin zij
zich voordeden — Fortuyn, zijn politieke formaties en de overheid in de

loop van februari-april 2002 in overleg hadden moeten treden om een

vorm van persoonsbeveiliging te realiseren die naar aard en omvang

voornamelijk was afgestemd op de relatieve ernst van de incidenten die

zich voor en na 20 augustus 2001 in de sfeer van zijn veiligheid op zekere

schaal hadden voorgedaan.» (p. 361)

Deze slotconclusie roept bij de Commissie de vraag op waarom dan de

heer Fortuyn niet vanaf februari-april 2002 de een of andere vorm van

persoonbeveiliging heeft gekregen. De commissie ziet daarbij twee hoofd-

oorzaken: de weinig codperatieve instelling van Fortuyn zelf op dit punt en

de gebrekkige organisatie van de overheid inzake de beveiliging van

personen.

De regering wil nader ingaan op deze conclusie en de navolgende opmer-

kingen naar voren brengen.

5.2 Informatiepositie van de onderscheiden diensten

5.2.1 Informatieuitwisseling tussen regio’s en landelijke diensten

De Commissie legt de oorzaak van de onvolledige informatiepositie van

de regiokorpsen ten dele bij de niet codperatieve instelling van de heer

Fortuyn zelf. Als de regiokorpsen al informatie beschikbaar hadden, is

deze informatie niet ter kennis gebracht van het KLPD en de AIVD. Indien

de regiokorpsen op eigen initiatief de hen bekende informatie hadden

doorgegeven, hadden het KLPD en de AIVD deze informatie kunnen analy-
seren en vervolgens de vraag kunnen beantwoorden of die analyse ter

hand zou moeten worden gesteld aan de TEC en de GED.

De regering erkent nadrukkelijk dat de uitwisseling van relevante infor-

matie tussen de politiekorpsen en met het centrale niveau te wensen heeft

overgelaten. De regering is zoals reeds eerder gesteld het met de

Commissie eens dat hierin verbetering moet komen.

5.2.2 Met betrekking tot de BVD/AIVD

De Commissie komt in haar rapport tot de vaststelling dat de BYD (thans:
AIVD) tot twee keer toe —

op 20 maart 2002 en 22 april 2002 -

op de

verzoeken van de TEC geen echte dreigingsanalyse met betrekking tot de

heer Fortuyn heeft opgesteld. Ook overigens maakt de Commissie een

aantal kritische opmerkingen over de BVD, De Commissie schetst een

passief beeld van de BVD met betrekking tot het verzamelen van dreigings-
informatie en het analyseren daarvan.

De regering hecht eraan hierbij het volgende aan te tekenen. De BVD heeft

over een reeks van jaren op een groot aantal terreinen informatie verza-

meld, bewerkt en geanalyseerd. De dienst doet dat met behulp van

professionele medewerkers afkomstig uit een groot aantal disciplines en

maakt op geavanceerde wijze gebruik van open bronnen en de inzet van

bijzondere inlichtingenmiddelen, zoals het tappen van telefoons en het

inzetten van informanten, Met de inzet van hoogwaardige technische

middelen wordt de informatievergaring ondersteund. Daarnaast vervullen

de regionale inlichtingendiensten (RID‘s) van de politiekorpsen een
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belangrijke bron van informatie. De sterke internationale samenwerking
tenslotte completeert het brede spectrum van mogelijkheden voor de

informatieverwerving,.

In een continu proces van het verzamelen, bewerken en analyseren
worden de diverse bronnen met elkaar vergeleken en wordt de informatie

verrijkt. Zodra dat relevant en rechtmatig is, zal de BVD de informatie of

analyse delen met anderen die vervolgens zo nodig passende maatre-

gelen kunnen nemen. Dit ook internationaal sterk gewaardeerde werk-

proces heeft de afgelopen jaren geresulteerd in belangrijke resultaten.

Deze resultaten zijn vanzelfsprekend slechts ten dele zichtbaar voor de

buitenwereld. In de uitvoerige openbare jaarverslagen, de geheime jaar-

verslagen en andere rapportages aan de Commissie voor de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer, alsmede de vele ambts-

berichten aan het Openbaar Ministerie zijn deze resultaten vervat.

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-

Generaal van 15 mei jl. waren voor de BVD de terreinen van ultra-links,
extreem-rechts en radicale allochtonen van belang.

De BVD is, gelet op het hierboven beschreven continue proces, in staat op

korte termijn aan te geven of in de actuele situatie sprake is van een

concrete dreiging. Hiervan was ook sprake in de gevallen waarbij in korte

tijd een vraag van de TEC met betrekking tot een mogelijke dreiging naar

de heer Fortuyn door de BVD is beantwoord. De melding «geen dreiging»
is gedaan op grond van een goede informatiepositie en relevant onder-

zoek op evengenoemde terreinen en is niet synoniem met «niet onder-

zocht» of «geen informatie voorhanden». Dit houdt in dat is vast gesteld
dat er geen aanwijzingen zijn voor een concrete dreiging op de bestreken

terreinen.

De bijdrage van de BVD aan de TEC wordt bepaald door de wijze waarop
de BVD zijn wettelijke inlichtingentaak vervult, hetgeen een dreigings-

geGrienteerde taakopdracht impliceert.

Het is daarom van belang het juridisch kader waarbinnen de dienst werk-

zaam is, in ogenschouw te nemen. De betrokkenheid van de BVD bij de

bewaking en de beveiliging van personen vloeit voort uit de inlichtingen-
taak van de BVD en is daarvan een afgeleide. Op grond van de

inlichtingentaak is de BVD gehouden onder7oek te doen naar personen en

organisaties die door de doelen die zij nastreven, dan wel door hun activi-

teiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar
vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel

voor de veiligheid of voor andere gewichtige belangen van de staat.

Deze taak dient gelet op de daarmee gepaard gaande inbreuken op grond-
rechten restrictief te worden uitgevoerd met toepassing van het

proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. De inlichtingentaak van de

BVD is derhalve nadrukkelijk slechts dreigingsgericht, Bovendien recht-

vaardigt niet iedere dreiging de inzet van de BVD. De dreigingen moeten

gen heimelijk en systematisch karakter hebben, de democratische rechts-

orde bedreigen en niet of niet afdoende door andere overheidsinstanties

kunnen worden onderzocht. Het opsporen en vervolgen van strafbare

feiten is een taak van politie en justitie. De openbare orde behoort

evenmin tot het onderzoeksdomein van de BVD.

De door de BVD aan de TEC en de GED te leveren dreigingsinformatie of

dreigingsanalyses kunnen daarom per definitie niet alomvattend zijn. Zij
kunnen slechts betrekking hebben op de dreiging die uitgaat van die

personen en organisaties die subject van onderzoek van de BVD kunnen

zijn. De BVD mag bovendien uitsluitend die informatie aan de TEC en de
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GED geven, die samenhangt met en direct gerelateerd is aan de taak van

de TEC en de GED.

Tenslotte wil de regering ingaan op de zgn. MEPIA-meldingen. De

Commissie dicht grote betekenis toe aan deze meldingen en meent dat

het belang ervan meervoudig is. Allereerst meent de commissie dat bij
deze meldingen sprake is van (mogelijke}) aantasting van de fysieke inte-

griteit, kort gezegd een mogelijke dreiging. Daarnaast benoemt de

Commissie de zorg met betrekking tot de morele integriteit die uit de

meldingen zou blijken. De conclusie van de Commissie met betrekking tot

de fysieke integriteit wordt door de regering niet gedeeld. Ondergete-
kenden hebben persoonlijk kennis genomen van de betrokken MEPIA-

meldingen en kunnen vaststellen dat aan deze meldingen geen informatie

over dreigingen tegen Fortuyn had kunnen worden ontleend. Er viel wat

dit betreft dan ook geen informatie inte brengen in de TEC en de GED.

Met betrekking tot de aantasting van de morele integriteit gaat het te ver

het in de MEPIA-melding genoemde gedrag zodanig te kwalificeren, dat

bij het openbaar worden hiervan een vreedzaam verloop van de verkie-

zingen en de integriteit van het openbaar bestuur in het algemeen in het

gevaar zouden komen. Dit temeer omdat over het persoonlijk leven van

de heer Fortuyn, ook op grond van zijn eigen uitlatingen, reeds veel via de

media publiekelijk bekend was geworden. Overigens zij hierbij vermeld

dat noch het korps Rotterdam Rijnmond van waaruit de melding afkom-

stig was, noch de Landelijk Officier van Justitie in de melding aanleiding
heeft gezien onderzoek te entameren.

Tegen de achtergrond van het hierboven beschreven juridisch kader mag
het overigens helder zijn dat melding van de veronderstelde aantasting
van de morele integriteit aan de TEC en de GED niet aan de orde kon zijn,
omdat dit onderwerp toentertijd niet in de toepassingspraktijk van de

circulaire Bewaking en Beveiligingsaangelegenheden 1999 behoorde.

Concluderend kan worden gesteld dat de door de BVD aan de TEC en de

GED geleverde informatie niet meer terreinen kon beslaan dan de BVD

vanuit zijn wettelijke taak kan onderzoeken. Als voorts de melding van de

BVD aan de TEC «geen dreiging» wordt geplaatst in het bredere kader van

de activiteiten die de BVD in de maanden voorafgaand aan de verkie-

zingen heeft verricht, is het niet goed denkbaar dat er een mogelijkheid
was dat de TEC hierdoor «op het verkeerde been» zou kunnen worden

gezet. De melding «geen dreiging» die tot twee maal binnen het bestek

van enkele uren valgde op een vraag van de TEC over de veiligheid van

Fortuyn kon zoals eerder gesteld worden gebaseerd op een continue

proces van informatievergaring, verwerking en -analyse met betrekking tot

de voor het verkiezingsproces relevante onderzoeksterreinen, In het

verlengde hiervan kon, anders dan de commissie lijkt te veronderstellen,
ook de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

op de kwaliteit van het hierboven beschreven proces vertrouwen, ook al

was dat niet gedocumenteerd en geprotocolleerd.

De regering meent dan ook dat de BVD binnen het kader van zijn wette-

lijke taak en binnen het bestaande systeem van bewaking en beveiliging
van personen datgene heeft gedaan wat van de BVD in relatie tot de

veiligheid van de heer Fortuyn mocht worden verwacht. De schets van

een passief beeld van de BVD herkent de regering niet.

Dat de BVD in de TEC en de GED explicieter en uitvoeriger had mocten

zijn in de informatieverstrekking en analyse, kan de dienst terecht worden

tegengeworpen, Ook de kritiek dat de BVD niet beschikt over een protocol
met betrekking tot dreigingsanalyses in het kader van persoonsbeveiliging
en het niet steeds schriftelijk vastleggen van de uitkomsten van de
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analyses treft doel. Op deze onderwerpen zal dan ook een verbeterings-
proces worden gestart.

5.2.3 Met betrekking tot de informatie van de TEC en GED

De Commissie oordeelt dat de TEC en de GED niet afdoende konden func-

tioneren door de gebreken in de informatiehuishouding. De Commissie

constateert dat de TEC en de GED inspanningen hadden moeten

verrichten om de informatiepositie te verbeteren. De regering waardeert

de informatiepositie van de toenmalige BVD anders dan de Commissie

(zie hierboven paragraaf 5.2.2). Dat werpt een ander licht op de medede-

lingen van de dienst in de TEC en de GED, waarop de TEC en de GED hun

oordelen moesten baseren.

De informatievoorziening tussen het centrale niveau enerzijds (de AIVD,
het KLPD/UBTB, de TEC en de GED) en de regiokorpsen van politie ander-

zijds behoeft, ook na de maatregelen die naar aanleiding van de gebeurte-
nissen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 zijn genomen, nog

verdere optimalisatie. Dit bezwaar aan het functioneren van de TEC en de

GED wordt ook erkend. Onder meer beoogt het in paragraaf 2.3,

beschreven project landelijke informatiehuishouding hiervoor een oplos-
sing te bieden.

De Commissie besteedt op pagina 345 van haar rapport bijzondere
aandacht aan de vergadering van de GED van 15 april 2002. In die verga-

dering werd opgemerkt dat een alerte reactie was geboden wanneer er in

de verkiezingscampagne «sprake lijkt te gaan zijn van dreigingen tegen
kandidaten», Met andere woorden, dan zou het criterium «(be)dreiging»
op z’n minst zeer extensief worden geinterpreteerd zoniet worden losge-
laten» («lijkt te gaan zijn»), Volgens de Commissie ligt dat ook in lijn van

de manier waarop in de Circulaire over «(be)dreiging» van «bijzondere

personen» wordt gesproken. Hierin wordt aangegeven dat ook rekening
moet worden gehouden met de gevolgen van incidenten voor hun «func-

tioneren in de Nederlandse democratische verhoudingen».

De passage die de Commissie aanhaalt heeft betrekking op een algemene
oproep aan de aanwezigen tot alertheid in verband met de naderende

verkiezingen. De GED heeft tiidens de bespreking niet besloten de werk-

wijze en systematiek van bewaking en beveiliging een andere invulling te

geven met betrekking tot de verkievingen in mei 2002. Direct na 6 mei jl. is

de maatschappelijke onrust en onvoorspelbaarheid van het gedrag van

het publiek als gevolg van de aanslag op de heer Fortuyn aanleiding
geweest om de veiligheid van landelijke politici en anderen die werden

geidentificeerd met de aanslag, permanent te monitoren en te bespreken.

Het is onzes inziens ook aangewezen om bij het oordeel over het functio-

neren van de TEC en de GED de constatering van de Commissie «dat de

aantastingen van Fortuyns fysieke integriteit over het algemeen op zich-

zelf niet zo ernstig waren» te betrekken. Het ging na 20 augustus 2001 om

«ongevaarlijke incidenten; zijn leven heeft nooit op het spel gestaan.»
(p.344). De Commissie is in haar onderzoek geen enkele aanwij7ing tegen-

gekomen dat sprake is geweest van escalatie met betrekking tot één van

de dreigementen die in brieven of e-mails zijn geuit. De Commissie is in

haar onderzoek geen aanwijzingen tegengekomen die erop wees dat

iemand van plan was respectievelijk voorbercidingen trof om de heer

Fortuyn te vermoorde (p.338).

5.2.4 Met betrekking tot de regionale politiekorpsen

De regering onderschrijft - los van de in paragraaf 5.2.1. geduide gebrek-
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kige informatie-uitwisseling— het oordeel van de Commissie dat de

betrokken korpsen voortvarend hebben gereageerd ten aanzien van de

gebeurtenissen die verband hielden met de heer Fortuyn. De wijze waarop
de korpsen Rotterdam-Rijnmond, Gooi- en Vechtstreek, Haaglanden en

|Jsselland de betreffende incidenten hebben afgehandeld is derhalve als

adequaat te typeren.

5.3 Het al dan niet treffen van maatregelen

Sedert eind maart 2002 behoorde de heer Fortuyn tot het domein van de

rijksoverheid. Daarmee kreeg de heer Fortuyn wat betreft zijn veiligheid
dezelfde behandeling als bewindspersonen en fractievoorzitters. De

Commissie stelt zich in haar rapport op het standpunt dat «alles in over-

wegende nemende: zowel de incidenten zelf als de context waarin zij zich

voordeden — Fortuyn, zijn politieke formaties en de overheid in de loop
van februari-april 2002 in overleg hadden moeten treden om een vorm

van persoonsbeveiliging te realiseren die naar aard en omvang voorna-

melijk was afgestemd op de relatieve ernst van de incidenten die zich voor

en na 20 augustus 2001 in de sfeer van zijn veiligheid op zekere schaal

hadden voorgedaan.» (p.361). De regering neemt de conclusie van de

Commissie dat tot enigerlei vorm van persoonsbeveiliging had moeten

worden besloten zeer serieus en belicht daarom de redenering van de

Commissie in deze nauwkeurig.

De Commissie baseert zich in haar redenering op een interpretatie van de

reikwijdte en criteria van de Circulaire bewakings- en beveiligings-
aangelegenheden 1999. Zo zegt de Commissie: «ook binnen het

bestaande stelsel van persoonsbeveiliging vormt een concrete bedreiging
wel de belangrijkste reden om iemand te beveiligen maar niet de enige
reden. Ook andere belangen zoals morele integriteit, die mogelijk indirect

iemands fysieke veiligheid kunnen aantasten, behoren bij de toewijzing
van beveiliging een rol te spelen.» (p.15 van de samenvatting).

Dit punt van morele integriteit baseert de Commissie op de zgn. Mepia-

gegevens: «Fortuyn was blijkens deze gegevens bestuurlijk-politiek

gesproken ongetwijfeld een kwetsbaar iemand en dat hij als (toekomstig)
bestuurder liep hij het risico te worden gechanteerd en/of fysiek te worden

aangepakt en dat de integriteit van het openbaar bestuur hier dus duide-

liik in het geding was.» (p. 223) Het ging de commissie feitenonderzoek bij
de Mepia-meldingen niet om concrete dreigingen, maar om de daaruit te

destilleren veiligheidsrisico’s.

Daarnaast hecht de Commissie veel waarde aan de context. Zij zegt hier-

over: «In het geval van persoonsbeveiliging moet evenwel niet alleen acht

worden geslagen op de intrinsioke ernst van deze feitelijkheden maar

moet hun ernst ook worden gewogen in relatie tot de context waarin zij
zich voordeden». In het geval van zo iemand leveren feitelijkheden als

waar het hier om gaat niet alleen gemakkelijk grote schade op voor zijn
persoonlijke reputatie en zijn politieke succes maar vormen die ook een

groot gevaar voor een vreedzaam verloop van de verkiezingsstrijd in de

democratische rechtsstaat die Nederland is en een even groot risico voor

de naam en faam van Nederland in het buitenland.»(p. 344)

De regering heeft de reikwijdte van de circulaire echter op een andere

wijze uitgelegd dan de Commissie doet. Voor de regering was voor 6 mei

gen cruciale overweging dat sprake moest zijn van een concrete dreiging
om tot persoonsbeveiliging over te gaan. De twee typen overwegingen
die de Commissie noemt, de morele integriteit en de context-benadering,
waren tot 6 mei dan ook voor de GED en TEC geen relevante

beoordelingscriteria. In juni 2002 is een tijdelijk alerteringssysteem inge-
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voerd dat erin voorziet bepaalde beeldbepalende personen uit de lande-

liike politiek te verzoeken opgave te doen van de risicovolle publieke

optredens (zogenoemde geévalueerde momenten). Ter ondersteuning van

deze systematiek is besloten risicoprofielen van deze personen op te

stellen. Dit meer actieve alerteringssysteem laat in tact dat tot op heden

beveiligingsmaatregelen werden geadviseerd indien sprake was van een

door de GED vastgestelde dreiging.

De Commissie lijkt zich dit ook te realiseren waar zij schrijft dat «in het

bestaande stelsel van persoonsbeveiliging de opvatting primeert dat

alléén bij een concrete dreiging eventueel sprake kan zijn van persoons-

beveiliging.» (p.169). Dit verklaart volgens de Commissie ook dat er

gemakkelijk een misverstand kon ontstaan tussen de overheid en Fortuyn
zelf omtrent zijn veiligheid en beveiliging: «waar de overheid — uitgaande
van haar concept van concrete dreiging

—

voor beveiliging geen reden zag,

sprak die voor Fortuyn en anderen — in termen van risico’s gedacht - haast

voor zichzelf.»(p. 169) De GED en de TEC waren zich weliswaar bewust dat

er in de verkiezingstijd alert gereageerd zou moeten worden als zich drei-

gingen zouden voordoen in het kader van de verkiezingen, maar er werd

nog uitgegaan van het beleid dat uitsluitend concrete dreigingen aanlei-

ding zouden kunnen zijn voor een vorm van persoonsbeveiliging.

De vraag dringt zich op of dit aangepaste beleid in termen van risico-

benadering, indien dit reeds bij de vorige verkiezingscampagne van

toepassing zou zijn geweest, in het geval van Fortuyn tot enigerlei vorm

van persoonsbeveiliging zou hebben geleid. Het antwoord op deze vraag
luidt dat met de inzichten en kennis van nu —en daarbij dus expliciet in

aanmerking nemend dat de Commissie een meer volledig overzicht van

het aantal incidenten heeft gepresenteerd en de context van een relatief

turbulente verkiezingscampagne, het denkbaar zou zijn geweest een vorm

van persoonsbeveiliging aan te bieden. Deze vorm van persoons-

beveiliging zou dan inderdaad naar aard en omvang afgestemd zijn
geweest op de, in de woorden van de Commissie, «relatieve ernst van de

incidenten die zich voér en na 20 augustus 2001 in de sfeer van zijn veilig-
heid op zekere schaal hadden voorgedaan». Daarbij zij aangetekend dat

op dat moment geen glijdende schaal van maatregelen bestond (alleen

volledige bewaking of niet), hetgeen de besluitvorming daarover mede

zou hebben beinvloed.

Uiteraard 7ou een dergelijk aanbod alleen betekenis hebben kunnen

krijgen indien het ook zou zijn aanvaard en tot werkbare afspraken zou

hebben geleid met de heer Fortuyn en zijn politieke groepering. Geconsta-

teerd moet worden dat toen zich daartoe de gelegenheid voordeed in het

gesprek tussen de heer Fortuyn en districtschef de heer De Jong van het

ragiokorps Rotterdam-Rijnmond op 15 april 2002, zodanige afspraken niet

tot stand zijn gekomen. Het is ook van belang vast te stellen dat de risico-

benadering toen nog geen onderdeel uitmaakte van het beleid. Daarom is

de regering tevens van mening dat de betrokken functionarissen hebben

gehandeld overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving, de toen

aanwezige inzichten en de opzet van het stelsel zoals dat op die basis voor

6 mei 2002 was ingericht. Hierbij benadrukt de regering dat ook de

Commissie «geenszins van mening is dat bij toepassing van een dergelijk
vorm van persoonsbeveiliging de moordaanslag op Fortuyn had kunnen

worden voorkomen» (p,361). In de samenvatting formuleert de

Commissie het nog icts sterker: «wie dus denkt dat de persoons-

beveiliging tot doel zou hebben gehad om de moord op Fortuyn te voor-

komen koestert een illusie». De regering begrijpt dat de Commissie in

haar samenvatting stelt dat «een dergelijke vorm van persoonsbeveiliging
alleen maar kansen kan verminderen dat een moordaanslag wordt door-

gezet of doeltreffend wordt uitgevoerd» (p.24 van de samenvatting).
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Met kennis en inzicht achteraf had veel voorkomen kunnen worden.

De gebeurtenissen van 6 mei 2002 blijven beklemmend. Het beleid gericht
op de toekomst, moet beoordeeld worden naar de inzichten en kennis van

nu. Het beleid uit het verleden moet beoordeeld worden met de kennis en

inzichten van toen.

De regering legt vooral de nadruk bij het beleid naar de toekomst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes

De Minister van Justitie,
J. P.H. Donner
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