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Geachte heer Hoitslag,
Hierbij zend ik u een rapportage van het hoofd van de Dienst Koninklijke en
Diplomatieke Beveiliging (DKDB).
Deze rapportage is opgemaakt naar aanleiding van uw vraagstelling omtrent eventueel
onderzoek door de DKDB naar de heer E.K.W. de Roy van Zuijdewijn

Vaar mijn mening heeL Je DKDB destijds vauust iiaar taakstelling (waken over de
elllar3eld \anlecten van ne’ Ro inJijlel-tu )en e menhaar he\oegahenende s-e
werkzaanariecien verncnt.
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ZEER VERTROUWELrJK

Aan. Korpschef KLPD
Van: Hoofd DKDB
RAPPORT

mervragen over depublicatLes rondom Rare Hoogheld P±iss Margarita
Naar a.anleiding van de Ic
van Zuijde’ijn heeft de Secretaris—Generaal van het Ministerie van
en de heer EK,W de Roij
u verzocht verslag uit te brengen over de rol die de
Binnenlandse Zaken en KoainksijkSrelalieS
gespeeld. inuw opdracht ra-ppOrteer ik, Augnst Willem Gerard Marle
DKDB in deze kwestie heeft
Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging daarover het volgende.
Appels, hoofd van de dienst
t toeninaligehoöfd vandeDKDB, iii a.anvezigheid enten.behoeye
Eind november 2000 heefihe
gesprek gehad
een
van zijn plaatsvervanger
Tijdens dat gesptek kwam aan de oide dat Prinses Margarita een
de Roij van Zuijdewijn.
relatie onderhield met B,K.Wwetenschap en binnen. de kaders van de veffigheidstaaic Vfl de dienst heeft
Naar aanleiding van. die
ht gegeven een orinriterendinformatie-onderzoek uit te voeren naar de
HDKDB aan I&cO de opdrac
Zuijdewijn. Het betrof:
persoon van de kou van
betrokkene, ode-rs en zusters in cle Gemeentelijke BasisA.drnj
erificatie ianperoflaI1a vanstratie (GBA);
de Kamer van Koophandel (KaK);
verificatie in het register van
istr
raadpleging van het I-Srg
(nu AIVD).
naslag bij de toennialie BV])
aantaiblizonderheden,
Uit deze naslagbleek een
van adressn van bedrljve eti
en enige onduidelijkheden tea aanzien
anuit veiligheidsoverweging geen aanleiding verder onderzoekte initiëren.;
Deze bevindingen gaveav
detaakstelling yaade DKDBjuridisoh overigens ookniet toegestaan
verder onderzoek was binnen
onderzoek is sbhriftelijk aan HDKDB gerapporteerd doot I&oop
De inhoud van het orinterende
ngis gegeven
end is of en op welke wijze doorl{DKDBterugkoppeli
i december 20O0 Onbek
—

—

—

dergelijk onderzoek gedaan naar relaties van Princ.ipalen indien
Overigens js een aantal malen
en binnen cle taakstelling van de DKDB aanleiding was. Er was
daartoe om veiligbBidSTedeDan
stelselmatig handelen van de zijde ‘Jan de DKDB.
echter geen sprake van
roet betrekking
Het onderzoeksrapPort

tot de Roij van Zuijclewijn is als bijlage toegevoegd,

rapport te Dan Haag op 4 maait 2003,
naar waarheid is opgemaakt dit

KDB

3/4/5
Antecedentenonderzoek betreffende E.K.W. de Roij van Zuijdewijn, opgesteld 1 december
2000, uitgebracht aan het Hoofd DKDB
Datum onderzoek: woensdag 29 en donderdag 30 november 2000
diens
Het onderzoek bevat persoonsgegevens van de heer E.KW. de Roij van Zuijdewijn,
ouders en zusters.
het bedrijf
Tevens wordt melding gemaakt van gegevens over prinses Margarita en over
waarvan de heer de Roij van Zuijdewijn eigenaar is, die ontleend zijn aan het
bevolkingsregister en het handelsregister.
Ook worden enkele persoonsgegevens van derden genoemd.
de heer de
Gerapporteerd wordt dat op politiek en op crimineel gebied niets ten nadele van
Roij van Zuijdewijn bekend is.

Korps landelijke politiediensten
Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

ZEER VERTROUWELITf(

Aan: Korpschef KLPD
Van: I-Iobfd DKDB

AANVULLEND AP PORT

De legitimeririg voor het uitvoeren van een onderzoek als genoemd in het rapport is gebaseerd op de
taak van de het Korps landelijke politiediensten, dienst Koninklijke enDiplornadhke Beveiliging, ex
artikel 3 g .1 ondet c van de ?olitiewet het waken over de veiligheid van de leden van het Koninklijk
Iuis en van andere daartoe aangewezen personen.
De bevoegdheid van de medewerkers van het bureau Inlichtingen en Onderzoek is gebaseerd op de
wetboeken van afrafrecht en sfrafvordering: genoemde medewerkers zijn algemeei opsporingsambtenaar en hebben een toegang tot gegevens ais bedoeld in de Wet O de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten
De feitelijke legitimering en uitvoering van irilichtingenonderzoeken is beschreven in de inrichtings
plannen van het KLPD en van de DKDB.
De bevoegdheid binnen de kaers van de politietaak in het algemeen en de veiUgbeidstaak van de
DKDB in het bijzonder kent zijn begrenzing indien er geen sprake blijkt van enige verdenking van
het plegen van een sb’afbaar feit.
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Rapportage DKDB
raooort

Geachte heren,
Naar aanleiding van de vraanstelling door de afdeling BCZ van het Ministerie van mnstitje, stuur
ik u een rapportage van het hoofd van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveili ging.
ik verwacht u naar behoren te hebben geïnfonneerd.
Met sTlendellltse aroet.
Koroschefvani het Korps landelijke poiitiedienaen

Korps landelijke politiediensten
Dienst Koriirildijke en Diplomatieke Beveiliging

ZEER VERTROTJWBIJIK

Aan: Korpschef KLPD
Van: Hoofd DKDB

RAPP ORT

6f, i0.fl Wie en op welke wijze door het voormalig hoofd DKDB
Naar aanleiding van uw
terugkoppeling is gegeven over het rapport de Roij van Zuijdewijn dat is opgemaakt door de
afdeling Inlichtingen en Onderzoek van de DKDB rapporteer ik 11. het volgende.
vraag

Door de plv korpschef is deze vraag voorgelegd aan het voormalig hoofd DKDB Daai-uit is het
volgende gebleken:
er is op geen enkele wijze aan iemand schriftelijke terugkoppeling gegeven, noch door het
beschikbaar stellen van het rapport van de afdeling r&o, noch door eigen rapportages van het
voormalig hoofd DKDB;
adatbetVoOrmaltgh00fd DKDB hetrapport gelezenhad heefthrj mondellngf
:‘tepjggemeld dat tenaanzienvan deheer de Roij van Zuijdewijn geenveiigheidsrisÏows
geconstateerd en dat van de zijde van de DKDB geen verdere activiteit zou worden onderno
men
—

—

Wvn

waarheid is opgemaakt dit rapport te Driebetgen op 7 maart 2003,

1?
A.J$1VL Appels
DKDB

1

Kors landelijke pollurdiensten
Dienst Koninklijke en DiDiomatieke Beveiliging

ZEER VERTE OUWE LIJK

Aan: hoofdBOZMvJ
Iaa: koipschefKhPD
Van: hoofd DKDB

RAPPORT

Op zondagavond is mij een aantal vragen gestald in opdracht van de Secretaris-G’eneraal van het
Ministerie van Justitie door het hoofd Bureau Operationele Zaken van dat ministerie,
1) aan het korps landelijke politiedienstenis de veiigheidstaaic toebedeeld metbeekkLng tot leden
van hetKoninidijk Huis. De korpschefis einclverantwoordelijk voor de uitvoering van de teken
van het KLPD, de verantwoordelijkheid voor de operationele uitvoering van die taken is con
form het iririclitingsplan vanhet korps neergelegd. bij het beeffende diensthoofd. In de funotiety
pering van hetHDKDB staat daaroverhetvolgende liet diensthoofd is integraal veiantwoorde
lijk voor het functioneren van de dienst, Het diensthoofd is als integraal manager binnen de
KLPD-brede kaders en de mandaafregehng verantwoordelijk voor de kwaliteiten de k’
van alle primaire processen en activiteiten binnen de dienst en de wijze waaroppersoneel, geld
en andere middelen worden ingezet voor de realisatie van de doelen en doenstehlingen van de
dienst”;
2) de DKDB verricht onderzoeken binnen de juridische grenzen die voor de dienst gelden. Het
soort van onderzoek is een “gewoon” of antecendentenonderzoek, het verzamelen van inlichting
en over een persoon in de in het eerste rapport genoemde registers, aangevuld met het in dat
rapport niet genoemde opvragen van gegevens uit het bedrij fsprocessensysteemvan de politiere
aio waarin befrokkene woont, indien er geen indic.tie is voor een risico voor de veiligheid van
een lid van het Koninklijk Huis, dan wordt er geen nader onderzoek ingesteld. De juridische
grenzen voor de DKDB zijn dan bereikt, de raak richt zich immers niet op het uitvoeren van
opsponingsonderzo eken;
3) het onderzoek geschiedt niet immer (zie ook vraag 5);
4) de onderzoekgegVeflS worden opgeslagen in het archiefvan de afdeling inlichtingen en Onder
zoek van de DKDB Indien het rsu1taat van een onderzoek wordt teruggekoppeld. gebeurt dit
sclaieljk aan hethoofd van de dienst, Innoninale gevallen vindt dergelijke teruskoppeling niet
ol.aats, alleen wanneer er bijzonderheden zijn dan vii dt er schriftelijke tenigkoppeling plaat(eventueel aangevuld met eenmondelinge toelichting) aan het hoofd van de dienst Deze meldt
zeer bijzondere gevallen aan de korpschef van her KL?D;

l0

5) ondetzoekvindt plaats in geval er vsnuit de veiligheidstaak vn de OKOB aanleiding toe is. Die
aanleiding is terug te hedeiden tot een opdiacht van het hoofd van de dienst aan d.e afdeling I&O,
tot een verzoek van een medewerker van de dienst in het kader van de coneret uit’oering van
de be eihgrngstaak of op eigen initiatef (vastgelegd in de functie-omschnj ving) van een mede
werker van de afdeling I&O De aanleiding s soms gelegen in oriorete aan\jzingen, soms is de
ervaring/vakmanschap / intuie van de medewerker doorslaggevend. Indien e geen sprake is
an een dergelijke. indicator dan vindt er ook geen onderzoek plaats, In geval er besloten wordt
tot een onderzoek dan worden ook alle aspecten bekeken.
Wa

an naar waarheid is opgemaakt dit rapport te Den Haag op 10 maart 2003,

ppe1s
od DKDB
A.
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4

11

Korps laride!ijke politiediensten
Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

ZE ERTOUWLrTK

Aan; Korpschef KLPD
Van: Hoofd DKDB

RAP? 0 RT

Naar aanleiding van de berichten dat in de woning van Prinses Margarita en de heer de Roij van
Zuij dewijn afluisterapparatuur zou zijn geplaatst verklaar ik dat van de zijde van de DKDB geen
opdracht of uitvoering is gegeven aan het plaatsen van dergelijke apparat’aur. De DKDB heeft de
bevoegdheid niet om bij zondere opsporingsmethoden in te zetten voor een dergelijk doel en boveri
dien is bij de dienst de kwaliteit niet aam’ezig om uitvoering te geven aan een dergelijke opdracht.
Waaraan naar waarheid is opgemaakt dit rapport te en Haag op 10 maart 2003,

M. Appels
A.
ofdDKDB
7
6

Korps landelijke politie±ensten
Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

Z•ER VERTROUWELIJK

Aan: Korpschef KLPD
Van: Hoofd DKDB

RAPPORT

De DKDB kan in het kader van haar taken en binnen de wettelijke bevoegdheden antecedenten
onderzoekenuitvoeren naarpersonen die zich in de nabijheidkunnen ophouden van. die Principalen
die persoonsbeveiliging kiij gen. In dat kader is in een eerder rapport van 4 maart.jL melding ge
maakt van het antecedentenoaderzoek dat is uitgevoerd naar de heer de Roij van Zuijdewijn.
Op uw aanvullende vraag of dergelijke antecectentenonderzoeken in de afgelopen 10 jaar vaker
hebben plaatsgevonden en op grond an welke criteria al dan niet onderzoek heeft plaats gevonden
rapporteer ik u het volgende:
1) in de afgelopen 1 Oj aar hebben er drie antecedentenonderzoeken plaats gevonden naar- Ino gelijke
huwelijksparlners van Principalen. In die periode is in twee gevallen een relatie uitgemond in een
huwelijk zonder dat er voor de DKDB aanleiding was om een onderzoek te ver-richten;
2) de reden van het wel ofniet onderzoeken is vooral gelegen in de omstandigheid dat in geval van
de drie onderzochte personen de betrokkene volstrekt nieuw was binnen de Koninklijke Fairilije
en de DKDB dus nog geen enkele risico-indicatie had, De twee personen waar.,roor geen
antecedentenonderzoek is gedaan kwamen uit families die al rneerderej aren huisiend van de
Familie waren ofwaarbij om reden van het bekleden van een vertrouwensfunctie van één van de
ouders door de DKDB verondersteld werd dat al in ander verband antecedentenonderzoek had
plaats gevonden.
‘

De namen van de- personen waarvoor een antecedentenonderzoek heeft plaats gevonden zijn bij
rapporteur bekend, maar om privacy-reden niet in dit rapport opgenomen.
Over het verdere verloop van deze ondetzoeken is in een eerder rapport uitle gegeven.

Waarvan p raarheid is opgemaakt dit rapport te Den Haag op 10 maart 2003,

.M. Appels
ofd DKDB
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Korps landelijke politiediensten
Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

ZEER VERTROUWELJJX

Aan: korpschef KLPD
Van: hoofd DKDB
RAPPORT
Bijgaand treft u de antwoorden aan op de aanvullende vragen van het Bureau Korpsleiding:
in theorie is iedere medewerker van de DKDB met algemene opsporingsbevoegdheid
bevoegd tot het uitvoeren van het antecedentenonderzoek zoals dat bij de djenst
uitgevoerd wordt. In de praktijk worden de beide medewerkers van de afdeling
Inlichtingen en Onderzoek belast met de uitvoering van deze werkzaamheden;
de Minister van Justitie (in de persoon van de DGRh of het hoofd 1OZ) wordt
geïnformeerd in geval uit de uitkomst van het antecedentenondr-zoek een risicoindicatie blijkt voor de veiligheid van een lid van het Koninklijk Huis. Tot op heden is
bij antecedentenonderZoeken aangaande personen die door huwelijk toe gaan treden
tot de Koninklijke Familie niet gebleken van een risico-indicatie voor die veiiaheid;
de opdracht tot het onderzoek naar de antecedenten van de Roij van Zuijdewijij is eind
november 2000 gegeven aan dc afdeling Inlichtingen en Onderzoek van de DKDB
door het toenmalige hoofd van de dienst De exacte datum is met vast te stellen. Het
onderzoek heeft plaats gevonden op 29 en 30 november 2000. Op 1 december 2000 is
door I&O schriftelijk gerappoiteerd aan het hoofd DKDB. De rapportage over de
wijze waarop en aan welke personen teru.gkoppeling is gegeven buiten de DKDB
wordt separaat opgemaakt en aan u toegezonden door het voormalig hoofd DKDB.
Over de vragen die reeds vanochtend aan u gesteld zijn rapporteer ik het volgende:
sedert september 1994 tot heden zijn er antecedentenonderzoeken verricht naar drie
personen die door huwelijk mogelijk toe zouden gaan lieden tot de Koninklijke
“
Familie Het betrof t
dhr EKW de
aantal
een
anderen
Naar
Zuijdewijn.
geen
is
van
ond.erzok
Roij
verricht Dit betof
1. De verschillen waren gelegen m het
feit dat de eerste drie genoemderi voor de DKDB nieuwe personen waren Wa2ivan nog
geen risico-assessmen-t was opgemaakt De twee laatst genoemde personen hij wie
geen onderzoek heeft plaats gevonden waren al langer bekend met dc familie of er kon
door de DKDB worden aangenomen dat zij om andere reden door andere diensten al
op veilighejdsrisico’S waren onderzocht
het onderzoek naar de Roij van Zuijdewijn is gestart toen bij het hoofd FYKDB bekend
werd- dat betrokkene een serieuze huwelijkskandidaat was en voorzienbaar met
regelmaat in kzingeii van door de DKDB beveiligde Principalen zou verkeren. Eerder
was daartoe geen aanleiding;
met de BVD is contact geweest op 29 en 30 november 2000 om n4slag te doen naar
mogelijke politieke antecedenten van de Roij van Zuijdewijn, De afdeling Inlichtingen
en Onderzoek van de DKDB was toen niet op de hoogte van het feit dat kennelijk de
BV]) ook een onderzoek rondom betrokkene verrichtte en het is hen op genoemde
data ook niet gemeld-.
-

-

-
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waarheid opgemaakt dit rapport te Gouda op 10 maart 2003,
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Korps Landelijke politiediensten

-okadres

Korpsonderdeel

Hoofdsfraat 54
3972 LB Driebergen
Korpsleiding

Hoofd Bureau Operationele Zaken
Ministerie van Justitie
Postbus 20.301
2500 EH ‘s-Gravenhage
i.a.a

Behandeld door
DoorkiesnUmmer
Ons kenmerk
Uw kenmerk

Datum
Onderwerp

263 2fKC12 003

Hoofd Bureau KOBRA
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie
Postbus 20.011
2500 EA ‘s-Gravenhage

11 maart 2003
Kamervragen inzake H.K.H. Margarita de Bourbon de Parme en haar echtgenoot

Bijlagen

Naar aanleiding van uw faxbericht inzake de voorbereiding van mogelijke Kamervragen rn.b.t. H.K.H.
Margarita de Bourbon de Parme en haar echtgenoot, welk bericht ik in de loop van de middag van 10
het volgende meedelen.
maartji- van u ontving, kan ik u in antwoord op de gestelde vragen
leden van het Koninklijk Huis?
Vraag: wie is bij de DKDB bevoegd onderzoek in te stellen naar
algemene Opsporingsbevoegdheid
van
met
DKDB
de
medewerker
iedere
is
theone
Antwoord in
de dienst uitgevoerd wordt In de
bij
dat
zoals
antecedentenonderzoek
het
van
uitvoeren
het
bevoegd tot
en Onderzoek belast met de
Inhchtmgen
praictijk worden de beide medewerkers van de afdeling
uitvoering van deze werkzaamheden.
Vraag: Wanneer wordt de Minister van Justitie geinformeerd over resultaten van onderzoeken naar
leden van het Koninklijk Huis?
Antwoord: de Minister van Justitie (in de persoon van de DGRh of het hoofd BOZ) wordt geïnfor
een risico-indicatie blijkt voor de
meerd in geval uit de uitkomst van het antecedentenonderzoek
is
bij
op
heden
antecedentenonderzoeken
Tot
Huis.
aangaande
Koninklijk
het
van
veiligheid van een lid
niet
Familie,
gebleken
de
Koninklijke
tot
van
treden
gaan
een
toe
risicohuwelijk
personen die door
veiligheid.
indicatie voor die

Vraag: Kunt u ineen tijdsas aangeven welke stappen de DKDB heeft ondernomen (met exacte datum),
inclusief met wie overleg is gevoerd?
Antwoord: de opdracht tot het onderzoek naar de antecedenten van de Roij van Zuijdewijn is eind
de DKDB door het toenm al i
november 2000 gegeven aan de afdeling Inlichtingen en Onderzoek van
onderzoek
te
Het
heeft plaats gevonden
stellen.
vast
niet
datum
is
exacte
De
dienst.
de
e hoofd van
schriftelijk
l&O
20)0
door
is
gerapporteerd
december
1
aan het
2000.
november
P
0
ol 29 en 30
personen
welke
terugkoppeling
aan
en
waarop
de
wijze
is
over
gegeven
rapportage
De
hoofd DKDB.
DKDB. Deze rapportage zal ik
buiten de DKDB, wordt separaat opgemaakt door het voormalig hoofd
toezenden.
z.s.m. aan u
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Vragen die hedenochtend (10 maart) reeds telefonisch zijn gesteld:
Vraag: Hoe vaak is in het verleden een dergelijk onderzoek gedaan,
bij wie en wanneer? Op
grond van welke informatie?
Antwoord: sedert september 1994 tot heden zijn er antecedenteno
nderzoeken verricht naar
drie personen die door huwelijk mogelijk toe zouden gaan treden tot de
Koninklijke Familie.
Het betroft
n de heer E.K.W. de Roij van
Zuijdewijn Naar een aantal anderen is geen onderzoek verricht. Dit betro
f
De verschillen waren gelegen in het feit dat de
eerste drie
genoemden voor de DKDB nieuwe personen waren waarvan nog geen
risic
o-ass
essm
ent was
opgemaakt. De twee laatst genoemde personen bij wie geen onderzoek heef
t
plaat
s
gevo
nden,
waren al langer bekend met de familie of er kon door de DKDB worden
aang
enom
en
dat
zij
om andere reden door andere diensten al op veiligheidsrisico’s waren onderzoc
ht.
Vraag: Waarom is het onderzoek naar de heer De Roij van Zuijdewijn pas
gestart toen sprake
was van een voorgenomen huwelijk (november 2000)?
Antwoord: het onderzoek naar de beer De Roij van Zuijdewijn is gesta
rt
DKDB bekend werd dat betrokkene een serieuze huwelijkskandidaat was entoen bij het hoofd
regelmaat in kringen van door de DKDB beveiligde Principalen zou verk voorzienbaar met
eren. Eerder was
daartoe geen aanleiding
Vraag: is er geen contact geweest met de BYD, die al in januari 2000
een onderzoek heeft
gedaan naar de heer De Roij van Zuijdewijn?
Antwoord met de BVD is contact geweest op 29 en 30 november 2000
om naslag te doen naar
mogelijke politieke antecedenten van de heer De Roij van Zuijdewi.jn De
afde
en Onderzoek van de DKDB was toen met op de hoogte van het feit dat kenn ling Inlichtmgen
een onderzoek rondom betrokkene verrichtte en het is hen op genoemde data elijk de BYD ook
ook niet gemeld.

De Korpschef van het Korps landelijke politiediensten,

M.A. Beuving
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Kamervragen rn.b.t I-LK.H. Margarita de Bourbon de Parme en haar echtuenoot
1

Onder verwijzing naar mijn faxbericht van 11 maartjL, zend ik u hierbij de rapportage over de
wijze waarop en aan welke personen terugkoppeing is gegeven buiten de DKDB, welke rappor
tage is opgemaakt door het voormalig hoofd van de DKDB.
Voorts deel Ik ii, naar aanleiding van uw telefonische vraagstelling did. 11 maart, met betrekking
tot de vraag of en op velke.wij ze er sprake is van een ondennandaat van Korpschef KLPD aan
Hoofd DKDB met betrekking tot de uitvoering van de taak als omschreven in artikel 38, eerste
lid, onder c, van de Politiewet 1993, het volgende mee.

Het inrichtingsplan van het KLPD, onderworpen aan de goedkeuring van de Korpschef KLPD,
bevat een onderdeel waarin de inrichting van de DKDB is vastgelegd. Dit inrichtingsplan bevat
onder meer een kenschets van de DKDB, waarin beschreven missie en visie/bedrijfsformule, een
beschrijving van de diensten en producten van de DKDB alsmede van de werkprocessen. Tevens
bevat het inrichtingsplan een beschrijving van de verschillende bevoegdheden en verantwoorde
lijkheden van het diensihoofd, het plaatsvervangend diensthoofd en andere fiincijonarjssea. rn de
betreffende paragraaf staat onder meer:”Het diensthoofd is integraal manager. Het hoofd van de
dienst heeft als portefeuille de algehele strategische en tactische sturing van de dienst, de externe
contacten met betrekking tot de uitvoering van de beveiligingstaken
“Het diensthoofd legt
over het functioneren van de dienst in een periodiek overleg verantwoording af aan cle korpslei
ding. Het jaarplan en de managementinformatie over de realisatie daarvan vormen de basis van
de verantwoording”.
“.

In de functietypering van Hoofd DKDB is nog het volgende vastgelegd: “Het dienst]aoofd is
integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de dienst. Het diensthoofd is als integraal
manager binnen de KLPD-brede kaders en de mandaatregeling verantwoordelijk voor de kwaii
teit en de kwantiteit van alle primaire processen en activiteiten binnen de dienst en de wijze
waarop personeel> geld en andere middelen worden ingezet voor de realisatievan de doelen en
doelstellingen Ian de dienst’. De in dit kader genoemde mandaatregeling betreft een doormanda
tering van bepaalde aspecten op het terrein van de personele beheersbevoegdheden en de
financieeleconomische bedrijfsvoering.
Uit het gehele stelsel zoals hiervoor omschreven, blijkt dat er geen twijfel kan bestaan omtrent de
bevoegdheden (integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de DKDB) die door de
Korpschef van het KLPD aan het. Hoofd DK.DB zijn opgedragen,
0
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Hetgeen hierboven omschreven is, geldt voor de situatie na de huidige reorgmifratie. Voor zover
uw vraagstelling zich richt op de bevoegdheden die het (toenmalige) Hoofd van de Divisie KDB
in 2000 heeft uitgeoefend, geldt dat in de oude organisatiestructuur een en ander op overeenkom
stige wijze was vastgelegd.

De Korpschef van het Korps landelijke politiediensten,
namens deze,
de plaatsvervangend Korpschef

Drs. B. Wjjbenga

i

2u

Aan de haar:
fyi

het Korps Landelijke Politiediensten.

RAP? OPJ
Op 10 maart 2003 heb ik, Pefr.is llrnJsrnan5, ooinissaris van politie
, het verzoek. gekregen
van de heer B. Wijbenga, comuiissaris van politie, om de Korpsc.ief
van het Korps Landelijke
poienten, sobriftelijl( te rapporteren over het veiligh
eidsonderzoek naar de heer
E. eRoyvanZUYdijn

r was in de petiode, dat iare Koninklijke Moogheid Prinses Margarita en de beer E. De

Roy
yan Zuycie 7ijt1 VoDtflBineflS weten iicb te verloven, hoofd van de Div
isie Koninklijke en
Dip1ornatiel Beveiliging.
een veiligheidsonderzoek te vohten ar de
aantaanda vo6fd
Kon
ink
lijke Hoogheid Prinses Margarita, de beer B. De Ro
Hara
van Zuydewijn.
aar iidjn tnenl.ng, in het verlengde van alle veiIi:he
i&sonderzoeken, die door
de Divisie werd n gedaan naar personen die bij de Hoforganisatki in dien
st traden, dan wel tot
de Koninklijke Familie
Ucheb de fde1ingIn1ichüflg en Onderzoek CI & 0) van de Divisie
daartoe qpdraht
gegeven. Deze afdeling heeft mij enige jd daarna- sc.hnftehjk orn
exit de-bevindingen
gerapporteerd.. Ik be.
omtxent de uitslag
mondeling geiuformneerd zonder înoud.Hik op het rappor
t in te aan..
Laîr eb ik de Dïreciteii van Het Kabinet vat. de Korilngin de hier
Rodits over de
veiligheta-PP0ita€e
nformd Ik kan rruj. ten
V2fl dit laatste aspect, echter
niet
herinneren wie hjertôe het initiaef heeft genomen en in welke
vorm de temugkoppeling heeft
pla-atsgevofldefl.
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aan1Ldlng vn de kerüervren over de p.±licas oud
am Ie oogid Prnes Mrgarit
e de heer E(W
1 de 1ij
Zujdewijn heeft de Star{s’lneE1 vau ht
Misteic ven
Zaken en on aijkrelatLe u verzocht vea1eg ui
brc
gn over d rol dle de
tel
DI(DB in d kvese beef gepce1i Inuw opdrseht rapp
arteer L1 Aigust WUle Gead Mzie
ppe1, hoofd ven de dI tKoriiaklijke en a1k3
evilij daarover het volgend
Eind novernbr 2000 1ze1 liet tonnaiige hoofd v
de DKDB, In weh en ton beeve
Va1lzjnplaatsvetvger) eekeriikiugsgeepxek
ghdt Z1;n.e nInklij1eHôoghedPrin
erihaxd er Ncderlanâ.en. Tijd. dat geçrek
aan de o:de dat Prinea Margarita een
relatie o erhield met EW. de ?oI van Zuden
.
Naar anle&digven ewetachp en bimei dekaders
de veil hidtaak van d diert1iaeft
HDKD aanl&O de
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y if1.eat van pr
iivnbetoIdene, ouders enzters i d Gente1I
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het Seglter
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Debavmitveid3ovvegng
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Overigon is een aantal malen dergelijk onde
rzôek gcdan naar iii laies van ?rîneialen indit
n
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taakstelling ai de DtCB aialdin was. Er wa
echter geen sprake van stelselmatig handelen van zijd
de
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Aan de heer:
Korpschef van het Korps Landelijke Politiedienston.

RAPP OkT
Op 10 maart 2003 heb ik, Petrus Huijsinans, commissaris van pc itie, het verzoek gekregen
van de heer B. Wijbenga, commissaris van politie, om de Korpschef van het Korps Landelijke
Politiediensten schriftelijk te rapporteren over het veiligheidson4erzoek naar de heer
E. De Roy van Zuyclewijn
Ik was in de periode, dat Rare Koninklijke Hoogheid Prinses Ms:’garita en de heer E. De Roy
van Zuydewijri voornemens waren zich verloven. hoofd van d Divisie Koninklijke en
Diplomatieke Beveiliging.
Tijdens een van de gesprekken met Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard sr heb ik hot
vereoek gekregen om een veiligheidsonderzoek te verrichten naar de aanstaande verloofde van
Hare Koninklijke Fkogheid Prinses Mergatit de heer E. De Ro)r van Zuydewijn.
Dit verzoek lag, naar mijn mening, in het verlengde van alle veiligheidsonderzoeken, die door
die bij de Hoforganisati in dienst traden, dan wol tot
de Divisie werden gedaan naar
de Koninklijke Familie
Onderzoek (1 & 0) van de Disie daartoe opdracht
Ik heb de afdeling Inlichtingen
gegeven Deze afdeling heeft mij enige tijd daam schriftelijk on trerft de bevindmgen
Bemnl,ard omtrent de uitslag
gerapporteerd. Ik heb Zijne Koninklijke Hoogheid
mondeling geinformeerd, zonder inhoudlijk op het rapport in te gaan
Rodius, over de
Later heb ik de Directeur van Het Kabinet van de Koningin, de
.
geinformeerd Ik. kan mij, ten aanzien van Ut laatste aspect, echter niet
welke vnn de ten.igkoppeling heeft
herinneren wie hiertoe het initiatief heeft
plaatsgevonden,
te

personen

en

Prins

sr

heer

veiligheidsrapportage

genomen en in
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