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Informatieproduct (zie paragraaf 2.3.4)

2018

2019

begin 2017
Nabil B. waarschuwde 
zijn advocaten dat ze 
gevaar liepen.

6 april 2018
Woningschouw 
en bijbehorend 
beveiligingsadvies, 
nadat Wiersum na een 
gesprek met zijn vrouw 
had aangegeven toch 
een schouw te willen.

15 juni 2018
Update van maatregelen-
advies. Werklocatie 
Wiersum opgenomen in 
briefing van het basisteam 
politie. Periodiek actief 
monitoren van Wiersum 
door informatie-
organisatie.

februari 2018
Nabil B. herhaalde 
zijn waarschuwing dat 
zijn advocaten gevaar 
liepen.

maart 2018
Signaal advocaat 
kroongetuige m.b.t. 
zorgen over eigen 
veiligheid en die van 
Wiersum.

15 maart 2018
Verzoek aan BB&C 
Amsterdam om 
veiligheid advocaten 
kroongetuige te 
bekijken en advies 
om AOL aan te 
maken op 
privé-adressen.

16 maart 2018
Opdracht aan RCCB 
Amsterdam om 
collega-advocaat van 
Wiersum en Wiersum 
zelf te voorzien van 
veiligheidsadviezen 
voor kantoor en 
gedragingen en 
AOL's aan te maken.

30 maart 2018
Spoedmaatregel: 
verscherpt rijdend 
toezicht rond woning 
Wiersum. 

29 maart 2018
Informatierapport 
dreiging voor direct 
betrokkenen kroon-
getuige n.a.v. moord 
op Reduan, waaronder 
de advocaten van de 
kroongetuige.

3 april 2018
Wiersum gaf aan 
geen behoefte te 
hebben aan schouw. 
Hij maakte zich 
weinig zorgen over 
zijn veiligheid en ging 
ervan uit dat het 'zo'n 
vaart niet zou lopen'. 

3 april 2018
Intakegesprek 
met Wiersum, incl. 
veiligheidsadviezen 
m.b.t. gedrag en 
sociale media, en 
voorstel schouw 
woning.

1 april 2018
AOL op woning 
Wiersum.

30 maart 2018
Dreigingsinschatting 
voor directe omgeving 
kroongetuige, waar-
onder de advocaten 
van de kroongetuige. 
Uitkomst: ernstig - zeer 
waarschijnlijk. 

augustus en 
september 2019
Informatie over 
gestolen Renault 
Megane kwam 
binnen, maar link 
met Wiersum niet 
gelegd.

18 september 
2019
Aanslag op het leven 
van Wiersum.

17 mei 2019
Zoekslag in BVH naar 
aanleiding van e-mail 
waarin advocaten zich 
zorgen maakten over 
hun veiligheid.

begin mei 2018
Signaal van Wiersum 
over zijn veiligheid 
n.a.v. uitgebrande 
auto vlakbij woning 
en een verzoek om 
nu snel zijn woning 
te beveiligen.

eind april 2018
Besluit: reeds 
genomen maatrege-
len in stand houden, 
woning Wiersum 
versterken op kosten 
OM, omdat het OM 
'werkgeversverant-
woordelijkheid'  
voelde.

26 april 2018
Maatregelenadvies 
o.b.v. dreigings-
inschatting: intake-
gesprek, aanwijzen 
contactpersoon, 
AOL woning en 
werklocatie, extra 
alertheid basisteam, 
extra surveillance 
woonadres.

24 april 2018
Dreigingsinschatting 
Wiersum. Uitkomst: 
ernstig - mogelijk.

8 maart 2019
Update dreigings-
inschatting Wiersum 
naar aanleiding 
van informatie van 
de familie van de 
kroongetuige. 
Uitkomst: geen 
verandering.

18 juni 2018
Oplevering volledige 
beveiliging woning 
Wiersum. Aansluiting 
woning Wiersum op 
Rijks Alarm Centrale 
moest nog worden 
geactiveerd, wat 
enkele weken duurde 
omdat Wiersum 
daarvoor de gege-
vens van contact-
personen aan moest 
leveren.

5 oktober 2018
Update dreigings-
inschatting Wiersum. 
Uitkomst: geen 
verandering.

25 februari 2019
Informatie dat familie 
van kroongetuige 
vermoedde dat 
Wiersum werd 
geobserveerd werd 
besproken in het 
casusoverleg.

eind maart 2019
Casus Wiersum naar 
monitoringslijst van 
casusoverleg.

7 juni 2018
Afschaling verscherpt 
rijdend toezicht rond 
de woning van 
Wiersum.

rond 12 juni 2018
Zorgen van Wiersum 
over zijn veiligheid 
rondom pro forma 
zitting van het 
Marengo-proces.

12 juni 2018
Wiersum werd 
naar de rechtbank 
begeleid; auto 
gecheckt op bakens. 

15 juni 2018
Update van 
dreigingsinschatting 
naar aanleiding van 
de pro-forma zitting. 
Uitkomst: geen 
verandering van 
de inschatting.


