Beantwoqrdins vraqen van RTL Nieuws aan de Politie-eenheid Rotterdam
Beste Roland, voor dat ik inga op de vragen wil ik je graag het volgende meegeven.
Eind

juni

2019 hebben waarnemend politiechef Hans Vissers en plaatsveruangend

potitiechef Karin Krukkert en de voorzitter van de OR uitgebreid gesproken met Carel
goers enã
Aanleiding was een
juni 2019 waarinlstetde dat het in de eenheid Rotterdam goed fout was. De
en Carel uit te
toenmalige potitiechef heeft daarop het initÌatief genomen omJ
nodigen Voor een gesprek. Het was een open verkennend gesprek waarin een
veelheid aan onderwerpen aan de orde is geweesf en dat circa fuvee uur heeft
geduurd. Er ís vanwege het verkennende karakter van het gesprek niet voor gekozen
hiervan een gespreksverslag te maken. Van het gesprek ziin opnames gemaakt die
niet in ons bezit zijn, Wij hebben met de besfe íntentie de vragen beantwoord op
basis van persoonlijk herinneringen van de betrokken deelnemers van een gesprek
dat circa 14 maanden geleden plaatsvond. Wij vinden het ioumalistiek gezien
twijfelachtig daf s/ecfifs een van beide partijen over geluidsopname van een biina
twee uur durend gesprek beschikt en daar selectief uit kan putten. Bij het werken met
deze vorm van 'bewijsvoering' zouden beide partijen over de volledige teksten
moeten kunnen beschikken. Het is op opmerkeliik dat deze opnames gedeeld
worden behalve met de deelnemers aan het gesprek. Juist ook omdat in het totale
gesprek elementen worden genoemd die onze visie daaraver ondersteunen. Het
verhaalwardt nu eenzijdig opgehangen aan circa één minuut transcript. Dat doet
naar onze mening geen recht aan de werkeliikheid.
Dan je vragen aan de Eenheid Rotterdam

RTL Nieuws heeft onderzoek gedaan naar de afhandeling door de politieleiding van
de Eenheid Rotterdam van racistische WhatsApp berichten van jeugdagenten van
het bureau Marconiplein in Rotterdam naar aanleiding van een filmpje op Dumpert
januari 2019.
Naar aanleiding van onze bevindingen willen we de Eenheidsleiding van de politie
Rotterdam een aantal vragen voorleggen.

A)

Op 14 februari 2019 is er een gesprek geweest tussen Carel Boers (destijds
adviseur/coach Nationale Politie), een politiemedewerker, Frank Paauw en Helmoed
Wierda.
ln dat gesprek maken Boers en de politiemedewerker expliciet melding van het
racistische app-verkeer tussen de Rotterdamse jeugdagenten. De WhatsApp
berichten zijn tijdens dat gesprek letterlijk geciteerd en er is bij gezegd dat het gaat
om jeugdagenten in Rotterdam.

1.

Wat is er na dat gesprek gedaan om die melding te onderzoeken of duidelijk te
kri.jgen wie die WhatsApp berichten heeft verstuurd?

2.

ln een reactie op de berichtgeving in het NRC 30 junij.l. geeft de politie
Rotterdam aan dat de eenheidsleiding niets af wist van het bestaan van de
racistische WhatsApp berichten. Hoe rijmt u dat met het feit dat twee bronnen aan
RTL Nieuws melden dat de inhoud van de WhatsApp berichten op 14 februari 2019
met Paauw en Wierda zijn besproken?
Het gesprek van 14 februari 2019 ging over een specifieke casuïstiek met een
van de eenheid Rotterdam. De heer Eoers trad op als
ln dat gesprek ziin er door de
belangenbehartiger voar
en de heer Boers in algemene zin opmerkingen gemaakt over'andere
vermeende misstanden' bij de palitie. Daarb|heeft politiechef Frank Paauw
aangegeven dat hij hierover concrete voorbeelden wilde krijgen, zadat hij daarmee
aan de slag kon gaan. Zowel Frank Paauw als Helmoed Wierda geven aan dat
bovengenoemde casus niet op deze wíjze expliciet in dat gesprek aan ze is
voorgelegd. Welheeft Paauw aan de leidinggevenden binnen de Eenheid Rotterdam
het signaal over vermeende misstanden uit het gesprek van 14 februari 2019
kenbaar gemaakt. Daarbij is benadrukt dat deze thematiek vootfdurende alertheid
vraagt van de leiding.
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B)

Op 26 juni 2019 is er een gesprek geweest tussen Carel Boers, twee
politiemedewerkers (klokkenluiders), de interim politiechef van de Eenheid Rotterdam
Hans Vissers, de plaatsvervangend politiechef Karin Krukkert en een líd van de OR
van de Eenheid Rotterdam. Van dat gesprek zijn geluidsopnames die in het bezit zijn
van RTL Nieuws.
ln dat gesprek zeggen Boers en een klokkenluider dat ze bij de eenheidsleiding van
Rotterdam expliciet meldíng hebben gemaakt van het racistisch app-verkeer tussen
de Rotterdamse jeugdagenten.
De WhatsApp berichten zijn door Boers letterlijk geciteerd en er is bij gezegd dat dat
het gaat om jeugdagenten in Rotterdam. Kort daarna reageert Hans Vissers op de
cítaten en zegt daarover: ''dat is gewoon traceerbaar".

3.

Wat is er na dat gesprek gedaan om die melding te onderzoeken of duidelijk te
krijgen wie die WhatsApp berichten heeft verstuurd?

in het gesprek melding gemaakt dat er
Carel Boers en-hebben
binnen de politie onderlinge conversaties plaatsvinden waarb( sprake zou ziin
(geweest) van taalgebruik dat als grensoverschrijdend kan worden beschouwd,
Hieruan zijn oak voorbeelden gegeven. Men averlegde onder andere diverse A4'tjes
waarap één of enkele regels teksf sfonden die afkamstig zouden ziin uit dergelijke

conversat¡es. ln het gesprek is in algemene zin over grensoverschr$dende
canversat¡es gesproke n. Er is niet bij gezegd in wetk specifiek team deze gesprekken
plaatsvonden. En toen daar door ons in de toop van het gesprek naar gevraagd werd
am voorbeelden expliciet naar tijd, personen of plaats te maken zodat wii deze zaken
concreet konden oppakken, witden zij dit niet doen. Zii gaven aan zelf hiermee in de
eenheid Rotterdam aan de s/ag fe witten gaan. Men gaf aan dat deze informatie
vanwege de vertrouwetijkheid niet kon worden gedeeld. Deze ve¡trouweliikheid
hebben we destijds gerespecteerd. Wat ons ook de mogeliikheid antnam am een
interventie te doen. Men is hier later nimmet op terug gekomen.
de
Mede naar aanlelding van het gesprek met CarelBoers enJJJIen
in
polifie
de
eenheid
en
daarop volgende openbrief van CaretBoers zijn er binnen de
Rotterdam tal van initiatieven ondernomen om dergelijk gedrag bespreekbaar te
maken en te begrenzen. Aan de leidinggevenden van de eenhe¡d Rotterdam is
feyens gevraagd aterl te ztjn op dergelijke signalen en in geval van het herkennen
van dergelijke signalen daa¡van de EL te informeren.

4.

ln een reactie op de berichtgeving in het NRC 30 junij.l. geeft de politie
Rotterdam aan dat de eenheídsteiding niets af wist van het bestaan van de
racistische WhatsApp berichten. Hoe rijmt u dat met het feit dat uit geluidsopnames
van dat gesprek, blijkt dat de inhoud van de WhatsApp berichten op 26 juni 2019
letterlijk zijn voorgelezen aan Vissers en Krukkert en dat er bij is gezegd dat het gaat
om WhatsApp berichten van jeugdagenten van een team in Rotterdam?

juni 2019 is het één van de
gedeeld.
Op onze vraag om het
voorbeelden die door de gesprekspartners is
specifiek te maken is men niet teruggekomen. Men had geen screenshots van
dergelgke conversaties of ander bewijs bii zich en dus leidden de /osse zinnen niet
concreet naar een te ondenoeken (groepen) politiemedewerkers.

tn

het bijna twee uur durende gesprek van 26

S.

ls er na dit gesprek van 26juni 2019 contact opgenomen met Carel Boers en/of
de klokkenluider om te vragen of het mogelijk was de WhatsApp berichten te delen?
7o ja, op welke wi)ze? Zo nee, waarom niet?

erGin

het gesprek van
Op ons verzoek aan de heer CarelBoers
26 juni 2A19 om de bijhen bekende informatie met ons te delen is geen gevolg
gegeven. ln het transcript van een gesprekgedeelte dat u ons heeft verstrekt geven
zij zelf aan dat we het op termijn zeker zouden krijgen. Dat is echter nooit gebeurd.

6.

Waarom is er na berichtgeving van NRC 30 juni 2020 over de WhatsApp
berichten wel een onderzoek ingesteld door het VIK en is dat niet gedaan na de
eerdere twee meldingen van 14 februari 20'19 en 26 juní 2019?

S¡nds zondag 28

juni

2020 beschikt de leiding van de eenheid Rotterdam over

screenshofs Van een appconversatie van een baslsfeam in ROtterdam. Deze
screenshofs zijn intem verstrekt via de leidinggevende van het betreffende
basisteam. Gezien de ernst van de gedeelde berichten vonden wij dat deze zaak
desfryds intern breder besproken en beoardeeld had moeten worden. Er is alsnog
een ondezoek ingesteld. Het OM heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld dat
inmiddels is afgerond, zie persbericht van het OM.
https:i/www.om.nllactueel/nieuws/2020108/04/geen-vervoloinq-in-onderzoek-naarwhAtsaop-qroeg-oolitigrotterdqm. De informatie die desf/ds in hetgesprek is
gedeeld was niet specifiek genoeg om een onderzoek te starten. Derhalve is er voor
gekozen om in algemeen zin deze prob[ematiek binnen de eenheid aan de orde te
stellen. Daarbij zijn tat van initiateven ondernomen am het onderwerp ander de
aandacht te brengen.
ln de raadsvergadering van Rotterdam op I juli 2020 meldt burgemeester
Aboutaleb dat de klokkenluiders met het gesprek op 26 juni 2019 andere
bedoefingen hadden dan alleen een misstand aan te kaarten. De burgemeester zegt
in de raad dat Boers en de klokkenluider er op uit waren de misstanden rondom de
racistísche WhatsApp berichten zelf binnen de Eenheid te willen uitzoeken en dat het
gesprek meer een "acquisitie-achtig karakter" had. Ook stelt de burgemeester in de
raadsvergadering dat het op basis van de door de klokkenluíders gegeven informatie
"niet traceerbaar" was bij wie de WhatsApp berichten afkomstig waren. Dat zegt de
burgemeester naar eigen zeggen op basis van een gesprek dat hij in de dagen
voorafgaand aan de raadsvergadering had met de "toenmalig politiechef'van de

C)

Eenheid Rotterdam.

7.

ls het juist dat Hans Vissers of iemand anders van de Eenheidsleiding de
burgemeester een weergave van het gesprek van 26 juni 2019 heeft gegeven die die
uitspraken (acquisitie-achtig karakter) van Aboutaleb in de raad kunnen
onderbouwen?
Plaatsveruangend politiechef Karin Krukkert heeft op dinsdag 30 iuni2020
burgemeester Ahmed Aboutaleb over het bestaan van de betreffende Appconversaties gei'nformeerd. Korte tijd later is door de polítiechef Fred Westerbeke
burgemeester Ahmed Aboutaleb geinformeerd over het gesprek van 26 iuni 2019
waarin is toegelicht dat drie gesprekspartners namens de eenheid Ratterdam desf4ds
hebben gesproken en dat onder andere in
met CaretBoers G
het gesprek door de heer Carel Baers het aanbod is gedaan om de eanheid

Rotterdamtehetpen.CarelBoersendeandere-¡bodenaanoma/seen
sooñ expedgraep met aanvulling vanuit de eenheid Rotterdam onderzoek te doen en
daarnaast met dit onderwerp aan de slag te gaan om de organisatie op dit aspecf fe
verbeteren. Amdat heer Çarel Boers als (extern) organisatieadviseur-coach werkt
hebben w| dit aanbod gezien als een vorm van acquisitie. Hierop ziin wiiom ons
moverende redenen niet ìngegaan. Wii hebben wel gevraagd of zijons konden

helpen met het concreter maken van de verdenkingen. Denk aAn namen, een
specifiek basisteam, leidinggevende(n), screenshofs etc. Dat wilde men op dat
moment n¡et en men ts er daarrta nimmer op teruggekamen'
ls de Eenheidsleiding van mening dat het gesprek van 26 juni 2019 een "acquisitie-

achtig karakter" had? Zoja, op welke manier?
Zie verder vraag 7

Tot slot. Laat er geen misverstand over bestaan dat de ínhoud van deze
Appconversatie grensoverschrijdend en ongepasf ls. Dit zal voar ons altiid aanleiding
zíjn om nader te ondenoeken. De gesprekspartners hebben aan ons veaoek om de
voorbeelden specifiek te maken geen gehoor willen geven in het gesprek, vanwege
de veftrouwet'tjkheid waarmee dit men hen gedeeld was, waardoor het voor ons niet
mogelijk was een andenoek te starten. ln die tiid is er in de eenheid Rotterdam een
ander voorbeeld van een dergeliike chatbericht bekend geworden waar de
betreffende collega wel konden worden achterhaald. Daarop ís een disciplinaír
ondezoek verricht en heeft er een inte¡ventie plaatsgevonden. Dat hadden we in
deze casus uiteraard ook gedaan als we voldoende op de hoogte waren gebracht om
te weten op wie het onderzoek zich zou moeten richten.
RTL Nieuws gaat dinsdag 25 augustus ín haar publicaties (TV & online) aandacht
besteden aan de afhandeling van de racistische WhatsApp berichten door de
polítieleiding in Rotterdam.
Graag ontvangen we de antwoorden op onze vragen morgen om uiterlijk 12:00 uur
Ook horen we graag of iemand van de korpsleiding bereid is tot een toelichting op
camera.
Wij kiezen evoor het bij een schrifteliike reactie te laten

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet,
Roland Strijker
Ondezoeksjournalist
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