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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 21 juli 2015 11:10

RE: input voor bila Bik - Zorko
de_identificatie_van_de_slachtoffers_van_de_MH17 (2).docx

Beste allen,
Gisteren (20 juli) even gesproken met een werkgroepje (BZ, woordvoering, JZ en LE) over WOB-verzoeken en
kamervragen rondom kwestie Maat. Uitkomsten:
• NCTv was niet aanwezig, maar heeft telefonisch aangegeven de brief van KC aan Schoof als bijlage bij de
kamervragen te willen voegen.
• Inmiddels is duidelijk dat naast
een WOB-verzoek heeft ingediend mbt
het oriërenterend onderzoek.
• Kamervragen moeten uiterlijk 30 juli weer in de Tweede Kamer liggen. Een eerste conceptantwoord is
bijgevoegd. De gearceerde delen zijn afhankelijk van de uitkomst van de bila / een eerste WOB-verkenning.
Mochten jullie vast een eerste reactie hebben op de conceptantwoorden – laat vooral weten.
• JZ / landelijke WOB-desk inventariseert welke delen van het feitenonderzoek openbaar moeten worden
gemaakt / in hoeverre het feitenrelaas als samenvatting openbaar gemaakt kan worden.
Dit ter completering van de input voor de bila.
Groeten,
Pg

mr.
adviseur
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@politie.nl

Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2015 15:09
Aan:
CC:
Onderwerp: input voor bila Bik - Zorko
Hoi
T.b.v. het gesprek tussen Bik en Zorko;
Op 10 juni heeft het SGBO MH17 de eerste bevindingen en conclusies over het onderzoek naar de feiten rondom de
lezing van professor Maat afgerond. Direct daarna heeft de KC op hoofdlijnen de bevindingen uit het onderzoek per
brief verstuurd aan Dick Schoof. Daarbij heeft hij ook conclusies getrokken t.a.v. dhr. Maat (samenwerking beëindigd
voor zover het MH17 betreft) en LTFO (strakkere afspraken rondom geheimhouding). Op 15 juni heeft de Minister de
Tweede Kamer geïnformeerd over deze kwestie. Zjn conclusie t.a.v. dhr. Maat is scherper dan de conclusie van de
korpchef (samenwerking beeïndigd). Overigens stelt het SGBO zich op het standpunt dat zelfs de korpschef nog te
scherp is geweest richting dhr. Maat.
1.
1

De korpchef heeft in zijn brief het LTFO de volgende opdracht gegeven;
- afspraken over samenwerking met derden, het geven van presentaties en het gebruiken van foto’s
formaliseren.
- beleid ontwikkelen over educatie i.r.t. belang slachtoffers/nabestaanden
Afspraken en beleid moeten worden uitgewerkt in samenwerking met partners (OM, specialisten, etc).
Is deze opdracht goed aangekomen en welke tijdlijn is daaraan gekoppeld?
2.
In de brief staat dat de foto’s van de lezing van Maat zijn afkomstig van een set die t.b.v. lessons learned en educatie
op verzoek van het hoofd LTFO is samengesteld. Na het sturen van de brief van de KC aan Dick Schoof werd
duidelijk dat deze set niet verstrekt had mogen worden (WPG). Wat is het bewaarregime van deze sticks en welke
acties zijn/worden ingezet om eventuele verstrekte gegevens terug te halen?
3.
De Minister heeft in de Tweede Kamer beloofd (debat MH17 in april) dat er geen presentaties meer worden gegeven
met beelden van slachtoffers. Wat kunnen wij als politie doen om daaraan tegemoet te komen? Verder is het
politiek-bestuurlijk handig om, zolang het strafrechtelijk onderzoek en onderzoek van OVV niet zijn afgerond, geen
presentaties te geven die daar op in gaan (al dan niet speculatief).
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4.
Omtzigt (CDA) heeft kamervragen gesteld over het “politieonderzoek” rondom de lezing (ingezonden 9 juli). Over
hetzelfde onderwerp heeft
de Minister een WOB-verzoek gestuurd (gedateerd 14 juli).
Maandag 20 juli komt een werkgroep met vertegenwoordigers van bestuurszaken (
), woordvoering
(
), landelijke eenheid (
), juridische zaken (
) en NCTv (
)
bijeen om te verkennen:
- wat wel/niet openbaar moet worden gemaakt o.b.v. de WOB;
- welke tijdlijnen passen bij WOB-verzoek en Kamervragen (tegelijkertijd behandelen of los knippen); en
- welke acties we zelf moeten inzetten om publiciteit te dempen.
De uitkomst van deze sessie zal ik nog terugkoppelen. De daadwerkelijke juridische toets (met de zwarte stift door de
stukken) vindt later plaats en zal worden uitgevoerd door juristen.
Overigens lijkt het WOB-verzoek

Y

Y

Voor de politie zal het onzurgvuldig handelen worden uitvergroot. Door een goede
aanpak van de acties onder 1, 2, 3 (en wellicht ook 5) kunnen we de risico’s m.i. klein houden.
5.
De Minister is meermaals geadviseerd om de relatie met Maat te herstellen. Tot op heden weigert de Minister dit
. De onvrede van Maat richting de Minister begint steeds meer uit te stralen op de politieorganisatie (en
misschien ook wel de nabestaanden). Is het een mogelijkheid dat dhr. Maat door de politieleiding wordt
uitgenodigd. Dat dempt wellicht zijn onvrede.
6.
De druk op het dossier MH-17 verschuift van operationeel naar politiek-bestuurlijk. Daarnaast worden in het najaar de
rapporten van zowel het strafrechtelijk als het OVV onderzoek gepubliceerd (en wellicht ook WODC-evaluatie). Om
de uitstraling van deze rapporten op de politieorganisatie in goede banen te leiden, wordt voorgesteld om een BIT
MH17 op te richten. Beoogde deelnemers aan het BIT zouden dan bestuurszaken, landelijke eenheid, woordvoering,
juridische zaken en directie operatiën zijn. De afbouw van het SGBO zou een natuurlijk moment zijn om het BIT te
starten. Graag verkenning/reactie op dit voorstel. Een startnotitie moet nog worden opgesteld.

cc. aan

(SGBO MH17) en

(adviseur Zorko).
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Groeten,
mr.
adviseur
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