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Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister van Veiligheid en 
Justitie over de beveiliging van raadslieden en familieleden van bedreigde 
(kroon)getuigen (ingezonden 2 oktober 2020). 

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 
23 oktober 2020). 

Vraag 1
Kent u het bericht dat de broer van kroongetuige Nabil B. een hoogoplopend 
conflict met het openbaar ministerie (OM) heeft over zijn beveiliging?1 Zo ja, 
wat vindt u van dit bericht? 

Vraag 2
Kunt u nauwgezet uiteenzetten hoe de procedure eruit ziet waarin besloten 
wordt tot het bieden van bescherming aan familieleden en hun rechtsbij-
standverleners van bedreigde (kroon)getuigen? Hoe wordt, als geconcludeerd 
wordt dat beveiliging nodig, vervolgens gemonitord dat ook echt de 
noodzakelijke bescherming wordt geboden? 

Vraag 3
Klopt het dat voor de herziening van het stelsel bewaken en beveiligen de 
familie wel had kunnen rekenen op voldoende beveiliging in Nederland, en 
dat de herziening in dit geval dus nadelig voor de familie uitpakt? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, bent u bereid om het stelsel daarop aan te passen? 

Vraag 4
Hoe worden de opvattingen van betrokkenen zélf meegewogen in het bieden 
van beveiliging? Wat bedoelt het OM precies als de mening van de kroonge-
tuigenfamilie in dit geval zwaarder had moeten wegen, maar dat het 
maatschappelijk belang ook meespeelt bij de afweging? Wat wordt verstaan 
onder «voortschrijdend inzicht» bij de, volgens de familie, niet nagekomen 
beveiligingstoezeggingen? Aan welke risico’s hebben de familie van Nabil B. 
en hun raadslieden precies blootgestaan door dit voortschrijdend inzicht? 

1 «Broer Nabil B. vecht met OM over veiligheid», De Volkskrant, zaterdag 26 september 2020.
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Vraag 5
Klopt het dat het OM erop aanstuurt dat de familie in het buitenland een 
nieuw leven op moet bouwen, in plaats van in Nederland en met overheids-
bescherming? Zo ja, is dat niet een erg zwaar offer voor mensen die zelf niets 
misdaan hebben? Valt deze overweging hetzelfde uit als het mensen betreft 
die vanwege hun functie of werkzaamheden bedreigd worden, zoals 
journalisten? 

Vraag 6
Waarom heeft u een verzoek om een gesprek met de broer van kroongetuige 
Nabil B. afgewezen? Bent u bereid om alsnog in gesprek te gaan? Zo nee, 
waarom niet? 

Vraag 7
Zijn er u nog meer gevallen bekend waarin afspraken rond de beveiliging tot 
conflicten en mogelijke risico’s heeft geleid? Zo ja, welke maatregelen bent u 
van plan te nemen om de noodzakelijke beveiliging te garanderen? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Buitenweg 
(GroenLinks), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over 
de beveiliging van raadslieden en familieleden van bedreigde (kroon)getuigen 
(ingezonden 2 oktober 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen 
worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is 
ontvangen. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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