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

Per brief van 16 december heb ik u toegezegd u uiterlijk eind januari 2017 te 
berichten over de voortgang inzake mijn aanvullende verzoek aan de 
Amerikaanse autoriteiten rondom de aanslag in Garland op 3 mei 2015. Met deze 
brief voldoe ik aan deze toezegging. Deze brief is een vervolg op eerdere 
antwoorden in relatie tot dit onderwerp (TK vergaderjaar 2015 -2016, Aanhangsel 
nr. 3255 en 3570 en TK vergaderjaar 2016 – 2017, Aanhangsel nr. 303, 345 en 
806). 

Ik heb de Amerikaanse autoriteiten op 16 augustus 2016 verzocht om de 
berichten te duiden in relatie tot de vermeende voorkennis van de FBI en de 
vragen die dit opriep over de veiligheid van het evenement. Op 12 oktober 
hebben de Amerikaanse autoriteiten mij nader geïnformeerd. Ik heb u hierover op 
24 oktober een brief gestuurd (TK vergaderjaar 2016 – 2017, Aanhangsel nr. 
303). Deze brief riep nadere vragen op. Ik heb daarom de Amerikaanse 
autoriteiten om aanvullende informatie verzocht. 

Op 12 januari heb ik het antwoord op dit verzoek ontvangen van de Amerikaanse 
autoriteiten (gedateerd 11 januari 2017). Hierin wordt vermeld:

“(…) that the FBI did not have specific, credible information of a threat to the 
event prior to 3 May 2015 by Elton Simpson, his associates, or any other 
individual under investigation by the FBI.”
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Verder wordt aangegeven dat de Nederlandse autoriteiten geïnformeerd zouden 
zijn in het geval er wel specifieke, betrouwbare informatie beschikbaar zou zijn 
geweest: 

“At a press conference held in Washington, D.C. on 7 May 2015 regarding the 
attack, Director Comey was accurately quoted to say that Elton Simpson had been 
the subject of an on-going FBI counterterrorism investigation at the time of the 
attack. We can assure you that had we obtained specific, credible information of a 
threat to the event we would have immediately shared this threat information 
with the appropriate Dutch law enforcement and intelligence agencies. Despite 
not having specific, credible information of a threat to the event prior to the 
attack, the integration of available intelligence with law enforcement activity 
resulted in a secure environment for the event's attendees.”

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

G.A. van der Steur


