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In mijn brief van 28 oktober jl. berichtte ik uw Kamer dat ik in mijn wens naar
maximale transparantie heb besloten tot een zoekslag naar alle communicatie die
plaatsvond in de tijdsperiode maart 2014 tot 9 december 2016 binnen mijn
departement en van mijn departement naar het Openbaar Ministerie (OM)
aangaande de uitspraken van de heer Wilders in maart 2014. Ik heb aangegeven
ernaar te streven voor het kerstreces het onderzoek af te ronden en uw Kamer
over de uitkomsten te informeren. Tevens heb ik toegezegd dat ik uw Kamer mochten er tussentijds zwaarwegende omstandigheden zijn die noodzakelijk
maken dat het onderzoek meer tijd in beslag neemt - daarover tijdig en met
redenen omkleed zal informeren. Deze brief dient hiertoe.

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Ik heb uw Kamer in mijn brief van 28 oktober jl. eveneens bericht dat het
basisbestand van documenten uit de e-mail- en agendaomgeving voor de jaren
2014-2016 wordt geleverd door de beheerorganisatie SSC-ICT, dat onderdeel is
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het
technisch onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde te weten
Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (hierna: Deloitte) zoals ik u toelichtte
tijdens de behandeling van de begroting van mijn ministerie op 21 november jl.
Na een proces tot opdrachtbepaling is op 8 november jl. de opdrachtbevestiging
hiertoe getekend door mijn secretaris-generaal. U treft bijgaand die
“opdrachtbevestiging E-discovery” aan. Nog diezelfde dag heeft er een eerste
overdracht van data, welke door het ministerie van Justitie en Veiligheid waren
verkregen van SSC-ICT, aan Deloitte plaats gevonden. In totaal zijn er door
Deloitte verschillende leveringen ontvangen2. Deloitte heeft mij, nadat zij de
totale dataset - welke groter was dan in eerste instantie door SSC-ICT geleverd in ontvangst te hebben genomen, op 26 november bericht niet in staat te zijn om
het technisch onderzoek conform de oorspronkelijk planning gereed te hebben.
Dit betekent dat de afronding van het onderzoek vertraging oploopt. Ik verwacht
uw Kamer uiterlijk begin februari over de uitkomsten te informeren.
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Dit betreft de volledige inhoud van de beschikbare back up tapes van het agenda- en
mailsysteem van 17 geïdentificeerde sleutelfunctionarissen voor de jaren 2014, 2015 en
2016.
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Voorts hecht ik eraan te vermelden dat de door mij in mijn brief van
28 oktober jl. aangekondigde externe toetsing van de beoordeling zal
plaatsvinden door drie directeuren (Wetgeving en) Juridische Zaken van andere
departementen.
Voor de volledigheid hecht ik eraan te melden dat ik heden een “Wob-verzoek
naar opdrachten en zoekslagen documenten betreffende (mogelijke)
strafvervolging van Wilders” heb afgedaan. Het besluit inclusief bijlagen treft u
ook bijgaand aan.
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De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus
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