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Legenda
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17

Gebeurtenis

Maatregelenadvies

Maatregelenbesluit

Maatregelenuitvoer

Dreigingsinformatie/signaal

Informatieproduct (zie paragraaf 2.3.4)

14 januari 2017
Nabil B. liet zich 
aanhouden en gaf 
aan te willen praten 
met het OM.

half januari 2018
Opschaling activiteiten 
ter beveiliging familie 
kroongetuige.

16 maart 2018
Signaal dat lid CSV op 
zoek was naar familielid 
kroongetuige (niet 
zijnde Reduan).

14 januari 2017
Nabil B gaf aan bang 
te zijn voor zijn eigen 
veiligheid en die van 
zijn familie.

januari - 
december 2017
Geen maatregelen 
rondom bezoeken 
familie aan PI, om 
vermoeden van 
overlopen niet te 
versterken bij het 
CSV.

23 februari 2017
Onopvallende 
beveiligings-
maatregelen rondom 
bijeenkomst OM 
met een aantal 
familieleden.

23 februari 2017
Het OM stelde onder 
andere tijdens deze 
bijeenkomst dat het 
in Nederland nog 
niet eerder was 
voorgekomen dat er 
(levens)gevaar was 
voor familie van een 
kroongetuige.

17 maart 2017
Aantal familieleden 
met beveiligd vervoer 
naar bijeenkomst in 
De Bunker.

23 februari 2017
Een aantal familieleden 
kreeg contactgegevens 
BB&C Midden-
Nederland.

27 december 
2017
Rechter-commissaris 
keurde kroon-
getuigendeal goed.

28 augustus 2017
Advies van TGB: 
tijdelijke veiligheids-
maatregelen voor 
directe familie Nabil 
B. doorzetten vanuit 
stelsel B&B.

28 augustus 2017
Dreigingsanalyse 
Nabil B. opgesteld 
door TGB voor het 
gezin en familie van 
de kroongetuige. 
Uitkomst: hoog - 
ernstig.

23 februari 2017
Er werd geen informatie 
over de familie 
ingevoerd in de 
politiesystemen wegens 
de vermoedelijke 
aanwezigheid van een 
corrupt contact van het 
CSV binnen de politie.

kort na 
23 maart 2018
Verzoek broer 
kroongetuige 
(niet zijnde Reduan) 
om AOL voor 
werklocatie Reduan 
doorgegeven aan 
BB&C Amsterdam.

27 maart 2018
Afspraak gemaakt 
om een opvallende 
mobiele camera te 
plaatsen op de 
toegangsweg naar 
het bedrijfspand van 
Reduan; deze 
afspraak was op 
29 maart nog niet 
uitgevoerd.

24 maart 2018
Berichten BB&C 
Midden-Nederland 
aan een van de 
broers van de 
kroongetuige (niet 
zijnde Reduan) 
waaruit bleek dat 
BB&C dreiging op 
hem reëel achtte.

kort na 
23 maart 2018
Dienst Regionale 
Recherche 
Amsterdam vroeg 
aan politie Midden-
Nederland of zij 
iets moest doen
ter beveiliging 
van familieleden 
kroongetuige in 
Amsterdam. Het 
antwoord was dat 
er niets hoefde te 
gebeuren.

februari 2018
Afspraak op locatie 
(AOL) op alle woon-
adressen familie 
kroongetuige.

begin februari 
2018
Advocaten Nabil B. 
kregen informatie dat 
kroongetuigendeal 
op 16 maart 2018 
bekend zou worden.

26 januari 2018
BB&C kreeg infor-
matie dat de kroon-
getuigendeal op 
16 maart 2018 
bekend zou worden 
en dat daardoor 
veiligheidsrisico’s 
zouden kunnen 
ontstaan.

23 januari 2018
Nabil B. gaf via zijn 
advocaten bij BB&C 
Midden-Nederland 
aan dat een zus, een 
broer en zijn moeder 
omwille van veilig-
heid zouden moeten 
verhuizen.

23 maart 2018
DRIO Midden-
Nederland vernam 
dat de kroon-
getuigendeal 
diezelfde dag nog 
werd ingebracht 
in het Marengo-
proces.

17 maart 2018
De kroongetuige gaf 
bij zijn advocaten aan 
dat zijn broer Reduan 
en een andere broer 
in gevaar waren, 
omdat ze aan hem 
gelinkt konden 
worden.

20 maart 2018
Behoefte aan 
dreigingsinschatting 
familie kroongetuige, 
maar DRIO Midden-
Nederland heeft het 
verzoek niet ingewil-
ligd.

tweede helft 
maart 2018
Familielid kroon-
getuige (waar CSV 
naar op zoek was, 
niet zijnde Reduan) 
kreeg noodknop en 
camera’s en nam 
zelf een aantal 
beveiligingsmaat-
regelen.

23 maart 2018
OM maakte in pro-
formazitting bekend dat 
het in het Marengo-
proces een kroon-
getuigenovereenkomst 
met Nabil B. heeft 
gesloten.

januari - maart 
2018
Verscheidene 
beveiligingsmaat-
regelen voor familie 
(niet zijnde Reduan), 
zoals verhuizing, 
camera’s en nood-
knop.

eind februari - 
begin maart 2018
Familie kroongetuige 
kreeg informatie van 
advocaten dat 
kroongetuigendeal 
op 16 maart 2018 
bekend zou worden 
en dat daardoor 
veiligheidsrisico’s 
konden ontstaan.

maart 2018
Gesprekken tussen 
het OM en broers 
kroongetuige liepen 
stroef.

16 maart 2018
Verdediging 
Mohamed R. 
ontvangt deel van 
de kluisverklaringen.

28 maart 2018
Bericht BB&C 
Midden-Nederland 
aan broer kroon-
getuige (niet zijnde 
Reduan), waaruit 
bleek dat BB&C de 
dreiging op hem 
reëel achtte.

29 maart 2018
Familieleden (m.u.v. 
ex-partner en 
kinderen Reduan) 
ondergebracht op 
veilige plek onder 
toezicht van politie.

29 maart 2018
Het informatierapport dreiging, opgesteld 
n.a.v. aanslag op Reduan, benoemde expliciet 
de dreiging richting de familie en daarnaast 
een vermoeden van dreiging in de richting 
van één van de advocaten van de kroon-
getuige, die op dat moment fungeerde als 
contactpersoon tussen de familie en het OM.

29 maart 2018
Aanslag op het leven 
van Reduan.

april 2018
Familie kroongetuige 
vertrok tijdelijk naar 
het buitenland, 
gefaciliteerd door 
de overheid.

30 maart 2018
Dreigingsinschatting 
voor directe omge-
ving kroongetuige. 
Uitkomst: ernstig - 
zeer waarschijnlijk.


