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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

392
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid
over het bericht dat een klokkenluider bij de politie naar huis is gestuurd
(ingezonden 26 september 2019).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen
18 oktober 2019).
Vraag 1
Klopt het dat een teamchef van de Leidse politie op non-actief is gesteld
omdat haar kritische houding teveel spanning bij collega’s zou oproepen?1
Vraag 2
Hoe verhoudt deze schorsing zich tot de uitspraak van de korpschef die naar
aanleiding van de signalen van de agente benadrukte dat de leiding soms
wegkeek?
Vraag 3
Hoe verhoudt deze schorsing zich tot het benadelingsverbod dat geldt voor
klokkenluiders?
Vraag 4
Wordt deze klokkenluider in ere hersteld? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Herkent u zich in het beeld dat agenten die zich misdragen niet worden
aangepakt omdat er capaciteitsproblemen zijn bij de politie?
Vraag 6
Welke maatregelen zijn genomen bij het Haagse politiebureau Hoefkade?
Vraag 7
Waarom is het zo arbeidsintensief om het aantal geregistreerde eerdere
klachten boven tafel te krijgen? Werden deze eerder niet goed bijgehouden?2
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Vraag 8
Bent u nu wel bereid onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar
veiligheid op de werkvloer bij de politie? Zo nee, waarom niet?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Raak (SP),
van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat
een klokkenluider bij de politie naar huis is gestuurd (ingezonden 26 september 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord,
aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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