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Legenda
Gebeurtenis

Maatregelenadvies

Maatregelenbesluit

Maatregelenuitvoer

Dreigingsinformatie/signaal

Informatieproduct (zie paragraaf 2.3.4)

8 april 2019
B&B informeerde 
De Vries over de 
strekking van een 
dreigingsmelding 
die bij het TCI was 
binnengekomen.

4 juni 2020
Persconferentie 
waarin De Vries 
bekendmaakte de 
kroongetuige bij te 
staan.

11 april 2019
Dreigingsinschatting 
De Vries opgesteld 
door TCI. Uitkomst: 
ernstig - waarschijnlijk. 

11 april 2019
Maatregelenadvies 
politie Midden-
Nederland: heimelijk 
toezicht door DKDB, 
cameratoezicht bij de 
woning, afscherming 
persoonsgegevens en 
veiligheidsschouw op 
woning.

15 april 2019
BB&C Midden-
Nederland sprak met 
De Vries over zijn 
beveiligingssituatie 
en de voorgestelde 
maatregelen. De Vries 
kon zich niet vinden 
in de voorgestelde 
overheidsmaatregelen.

14 mei 2019
De Vries maakte 
publiekelijk bekend 
door de overheid te 
zijn gewezen op 
dreiging vanuit het 
CSV.

5 maart 2020
Familielid 
kroongetuige deed 
beroep op De Vries 
om hen bij te staan. 
Enkele dagen later 
deed ook de 
kroongetuige een 
beroep op De Vries.

15 mei 2019
De Vries toonde 
een brief die volgens hem 
van Ridouan T. afkomstig 
was, waarin de bedreiging 
werd afgedaan als ‘pure 
onzin’.

3 april 2020
De Vries gaf aan niet 
in de anonimiteit de 
kroongetuige bij te  
willen staan.

23 maart 2020
Eerste verkennende 
gesprek De Vries, 
Schouten en Landelijk 
Parket over het 
voornemen de 
kroongetuige bij te 
gaan staan.

13 maart 2020
De Vries informeerde 
het Landelijk Parket 
dat hij het voornemen 
had de kroongetuige 
bij te staan samen met 
strafrechtadvocaat 
Peter Schouten.

18 september 2019
Na de aanslag op 
advocaat Wiersum werd 
het TGBB Brachium 
ingericht en werden 
procesdeelnemers 
tijdelijk opgenomen in 
het Rijksdomein.

10 juni 2020
BB&C Amsterdam 
adviseerde het 
basisteam om vanuit 
de reguliere politietaak  
waar mogelijk het 
toezicht te intensiveren 
op de studio van RTL 
Boulevard.

2 augustus 2020
Advocaat de Jong 
deelde dreigings-
informatie met de 
NCTV en Politie.

1 juli 2020
De Vries trad in dienst 
bij advocaat Schouten. 

29 juni 2021
De Vries hoorde bij zijn 
komst in de studio van 
RTL Boulevard van de 
verdachte situatie van 
de dag ervoor. 

2 juli 2021
De Informatieorganisa-
tie Midden-Nederland 
deed navraag naar 
de melding van de 
verdachte persoon 
en hoorde dat het 
basisteam‘alert’ zou 
zijn bij een volgend 
bezoek van De Vries 
aan de studio.

18 mei 2020
Journalisten vroegen 
De Vries of hij de 
vertrouwenspersoon 
was die de kroon-
getuige op het oog 
zou hebben.

18 mei 2020
Het AP Midden-
Nederland gaf 
opdracht tot het 
opmaken van een 
update van de 
dreigingsinschatting.

8 mei 2020
Spoedmaatregel: 
doorlopend onopval-
lend toezicht rondom 
de woning van De 
Vries.

4 mei 2020
De Vries hoorde van 
de NCTV dat hij in 
tegenstelling tot 
Schouten niet onder het 
gezag van de NCTV 
komt te vallen, omdat 
hij geen advocaat en 
dus geen procesdeel-
nemer was.

5 juni 2020
Het AP Midden-
Nederland en de 
NCTV besloten het 
TGBB Brachium in te 
zetten voor de 
beveiligingssituatie 
van De Vries.

4 juni 2020
Zowel bij de 
persconferentie als 
bij mediaoptredens 
later die dag was 
geüniformeerd 
toezicht aanwezig.

4 juni 2020
Maatregelenadvies 
politie Midden-
Nederland: nalopen 
afscherming persoons-
gegevens, schouw 
kantoor Amsterdam, 
onopvallend toezicht 
woning en kantoor.

6 juni 2020
BB&C Midden-
Nederland sprak 
met De Vries over zijn 
beveiligingssituatie 
en de voorgestelde 
maatregelen. De Vries 
mocht zelf momenten 
met een verhoogd 
risico aandragen.

29 mei 2020
De politie en BB&C 
Midden-Nederland 
spraken met De Vries 
over zijn beveiligings- 
situatie.

30 mei 2020
De Vries was verrast 
door een onaangekon-
digde politieschouw 
van zijn woning.

3 juni 2020
Advies van BB&C om 
op dag van persconfe-
rentie geüniformeerd 
toezicht in te stellen bij 
mediaoptredens De 
Vries.

3 juni 2020
Update dreigings-
inschatting De Vries. 
Uitkomst: ernstig - 
mogelijk.

11 augustus 2020
De NCTV en het AP 
Midden-Nederland 
besloten dat de 
dreigingsinformatie 
geen aanleiding gaf 
om de beveiligings-
maatregelen aan te 
passen. 

10 september 
2020
Schouten verzocht de 
NCTV te kijken naar 
maatregelen De Vries.

10 september 
2020
De politie Midden-
Nederland informeer-
de De Vries over de 
dreigingsinformatie en 
het onaangepaste 
maatregelenbesluit.

7 september 2020
De NCTV en het AP 
Midden-Nederland 
besloten dat de 
dreigingsinschatting 
geen aanleiding gaf 
om de beveiligings-
maatregelen aan te 
passen.

7 september 2020
Update dreigings-
inschatting gebaseerd 
op TCI-informatie, 
voor zowel Schouten, 
De Jong als De Vries. 
Uitkomst: ernstig - 
waarschijnlijk.

6 juli 2021
Aanslag op het leven 
van De Vries.

28 juni 2021
De politie ontving een 
melding dat een 
verdachte persoon De 
Vries zou hebben 
achtervolgd na een 
uitzending van RTL 
Boulevard. De politie 
keek de gemeente-
camerabeelden terug, 
maar zag geen 
verdachte persoon.

17 maart 2021
Schouten gaf bij NCTV 
aan dat hij zich zorgen 
maakte over de 
beveiliging van
De Vries.

1 oktober 2020
Schouten verzocht de 
NCTV nogmaals te 
kijken naar maatrege-
len De Vries nu zij op 
een zogenoemde 
dodenlijst stonden.

30 september 
2020
Het AP Midden-
Nederland en de 
NCTV spraken met 
Schouten, De Vries en 
De Jong over hun 
beveiligingssituatie.

8 december 2020
BB&C Midden-
Nederland sprak 
met De Vries over zijn 
beveiligingssituatie.

23 februari 2021
De Vries deelde 
dreigingsinformatie 
met het AP 
Midden-Nederland.

1 maart 2021
BB&C Midden-
Nederland liet De 
Vries weten dat de 
dreigingsinformatie als 
niet betrouwbaar was 
ingeschat.


