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Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de minister van Justitie over een interview
met een in een EBI gedetineerde (Ingezonden 25 januari 2007, 2060706300).

1
Deelt u de mening dat het, los van de plaats waar het interview heeft plaatsgevonden,
ondenkbaar is dat een van zware misdrijven verdachte als Willem H. de ruimte krijgt om de
publieke opinie te beïnvloeden door het geven van een uitgebreid interview met een
journalist? 1)

Antwoord
Niet is komen vast te staan dat een uitgebreid interview is afgenomen. Er is sprake van
geluidsfragmenten, zonder dat deze een objectieve aanwijzing bevatten dat het een vraaggesprek
betrof waarbij de antwoorden een reactie waren op de vragen van de interviewer. Voor de
volledigheid verwijs ik naar het antwoord1 op eerder gestelde vragen over deze kwestie waarin is
aangegeven dat een en ander niet heeft plaatsgevonden met medeweten en toestemming van de
directie van de inrichting of het openbaar ministerie.

Het is van belang erop te wijzen dat er een onderscheid is in contacten tussen een van zware
misdrijven verdachte persoon met de media vanuit een inrichting of daarbuiten, na overbrengen van
deze persoon naar een gerecht. Binnen een inrichting is de Penitentiaire beginselenwet van
toepassing. De mogelijkheid voor het toestaan van een gesprek tussen een gedetineerde en een
vertegenwoordiger van de media is vastgelegd in artikel 40 van de Penitentiaire beginselenwet,
waarin ook de belangen zijn vermeld die in dat verband dienen te worden afgewogen. Het betreft de
orde of veiligheid in de inrichting, de bescherming van de openbare orde en de goede zeden, de
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen dan de gedetineerde en de voorkoming of
opsporing van strafbare feiten.

2
Bent u voornemens te onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat een in de Extra
Beveiligde Inrichting (EBI) gedetineerd persoon als Willem H. buiten de inrichting een
uitgebreid interview kan geven zonder dat dit bij de betrokken diensten bekend is?

Antwoord
In de vraagstelling ligt de vooronderstelling besloten, dat de geluidsfragmenten buiten de inrichting
tot stand zijn gekomen. In het antwoord op de eerder gestelde vragen over deze kwestie is
aangegeven dat daarvoor geen bewijs is gevonden. Nader onderzoek zal naar alle waarschijnlijkheid

1 Ontvangen op 23 januari 2007, TK 2006-2007, nr. 678.



27 maart 2007 / 5467976/07/DSP

3/3 

 

geen hard bewijs opleveren met betrekking tot de vraag of c.q. op welke wijze de geluidsfragmenten
buiten de inrichting tot stand zijn gekomen en lijkt daarom niet opportuun.

3
Is het nog steeds mogelijk dat de verdachte interviews buiten de gevangenis geeft dan wel
andere contacten heeft waar de diensten niet van op de hoogte zijn?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 1.

4
Worden in de EBI gedetineerde verdachten wanneer zij de inrichting verlaten continu
bewaakt? Zo neen, bent u dan voornemens de beveiliging buiten de inrichting te verbeteren?

Antwoord
Bij het verlaten van de inrichting bewaakt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een in de EBI
gedetineerde verdachte continu tot en met het transport. Op het moment dat een EBI-gedetineerde
door de DJI is afgeleverd bij een gerecht, wordt aldaar de bewaking van de EBI-gedetineerde
overgenomen. In antwoord op de eerder gestelde vragen is aangegeven dat wordt bezien of een
toezicht, vergelijkbaar met dat van het EBI-regime ten aanzien van externe contacten, ook voor de
inrichtingsverlatingen ontwikkeld zou moeten worden. Mij is gebleken dat deze kwestie minder
eenvoudig ligt dan op voorhand leek. Dat vergt nader overleg tussen de ketenpartners. De vraag van
de verantwoordelijkheidsverdeling tussen verschillende ketenpartners voor de beveiliging tijdens
strafprocessen zal daarbij nadrukkelijk aan de orde komen.

1) Aanhangsel Handelingen nr. 678, vergaderjaar 2006-2007


