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Onderwerp Uw Wob-verzoek over het aantal malen dat gedetineerden en ter Uw kenmerk

beschikking gestelden ongeoorloofd afwezig zijn geweest 2017000

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

Geachte heer____________

Bij brief van 15 maart 2017, door mij per post ontvangen op 23 maart 2017,
heeft u een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: de Wob) betreffende het aantal malen dat gedetineerden en ter
beschikking gestelden ongeoorloofd afwezig zijn geweest.

Bij brief van 23 maart 2017 heb ik de ontvangst van uw verzoek bevestigd. In de
brief van 19 april 2017 heb ik de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 18
mei 2017.

Uw Wob-verzoek
U verzoekt mij documenten toe te sturen die gaan over of betrekking hebben op
het aantal malen dat gedetineerden en ter beschikking gestelden ongeoorloofd
afwezig zijn geweest. Het verzoek ziet op de periode 2013 tot en met heden.

U geeft voorts aan dat het verzoek niet alleen beoogt het aantal incidenten in
kaart te brengen, maar ook de duur daarvan per incident. Dit alles onderverdeeld
per inrichting.

Toetsingskader
Uw verzoek heb ik beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de
Wob is dat er in het belang van een goede en democratische bestuursvoering,
voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de
informatie bestaat. Informatieverstrekking blijft echter achterwege wanneer zich
één of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde
uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient het publieke belang van
een goede en democratische bestuursvoering, welk belang de Wob
vooronderstelt. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid
gemaakt worden naar gelang de persoon of de oogmerken van de verzoeker. Bij
de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene of
publieke belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van
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de verzoeker. Wanneer deze belangenafweging leidt tot het oordeel dat de Directie Beleid &

gevraagde informatie geheel of gedeeltelijk verstrekt moet worden, betekent dit Bestuursondersteuning

dat niet alleen de verzoeker maar iedereen die dat wenst van deze informatie
Juri 15C e Zaken

kennis kan nemen.
Datum
11 augustus 2017

Inventarisatie en toelichting op de informatie
Ons kenmerk

In de Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid van 29 januari 2008, nr. 2075872

5519777/07/DJI (te vinden op w Wetten.gyIi]idflj) is ongeoorloofde
afwezigheid als volgt gedef]nieerd: het na aanvang van de tenuitvoerlegging van
een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel bedoeld in de Penitentiaire
beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen zich hieraan onttrekken op een wijze als
genoemd in respectievelijk hoofdstuk 2, 3 en 4 van deze regeling.

Uw verzoek richt zich primair op de aantallen malen dat gedetineerden en ter
beschikking gestelden ongeoorloofd afwezig zijn geweest in de periode 2013 tot
en met heden. De Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna: DII) houdt deze cijfers bij
en heeft de cijfers over de jaren 2011 — 2015 gepubliceerd in de publicatie “DII in
getal”. Dit is een publicatie van april 2016 en deze is te vinden op internet:
wwwçjji.nl. Op 17 juli 2017 is “Dii in getal 2012 — 2016” gepubliceerd. Daarmee
zijn ook de aantallen over 2016 openbaar geworden.

Bij brief van 3 juli 2017, met kenmerk 2097196, te vinden op
www.tweedekamer.nI, heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de
ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden In 2016. In die brief is per
forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de ongeoorloofde afwezigheid in absolute
aantallen voor 2014, 2015 en 2016 weergegeven. De absolute cijfers voor 2013
per FPC zijn ook al openbaar en te vinden in mijn brief aan de Tweede Kamer van
1 juni 2016 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015—2016, 29 452, nr. 200).

Aangezien een deel van de gevraagde informatie over 2013 tot en met 2016 al
openbaar is, is de Wob er niet op van toepassing.

U vraagt in uw verzoek naar de cijfers tot heden. Ten tijde van uw verzoek waren
nog geen cijfers over 2017 bekend. Omdat de Wob niet verplicht tot het vergaren
van informatie die (nog) niet in een document is vastgelegd, dan wel het maken
van documenten die er nog niet zijn, heeft dit besluit betrekking op de cijfers tot
1 januari 2017.

Cijfers ongeoorloofde afwezigheid forensische zorg

U heeft niet alleen verzocht om het aantal incidenten, maar ook om de duur
daarvan per incident en een onderverdeling daarvan per inrichting. De duur wordt
niet precies per incident bijgehouden. Wel wordt er met frequentietabellen inzicht
gegeven in de duur van de incidenten. De frequentietabel waar ik over beschik
maak ik met dit besluit openbaar.

Cijfers ongeoorloofde afwezigheid Gevangeniswezen

Cijfers over ongeoorloofde afwezigheid van het gevangeniswezen over de jaren
2013 tot en met 2016 zijn al openbaar en te vinden in ‘DJI in getal’ op jjjjj.
Over het jaar 2016 beschik ik nog over een uitsplitsing van ongeoorloofde
afwezigheid per penitentiaire inrichting. Die uitsplitsing maak ik hierbij openbaar.
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Daarnaast beschik ik over een frequentietabel waarmee inzicht wordt gegeven in Directie Beleid &

de duur van de ongeoorloofde afwezigheid in het gevangeniswezen. Ter Bestuursondersteuning
Juridische Zaken

toelichting op deze tabel merk ik nog het volgende op.

Bij ‘nog ongeoorloofd afwezig op 1-1-2017’ staat bij 2014 4%, bij 2015 9% en bij ‘ustus 2017
2016 17%. Dit betekent dat van de ongeoorloofd afwezige gedetineerden in 2014 Ons kenmerk
4% nog ongeoorloofd afwezig was op 1januari 2017 en van de ongeoorloofde 2075872

afwezigen in 2015 was 9% op 1 januari 2017 nog ongeoorloofd afwezig. Van de
ongeoorloofd afwezigen in 2016 was 17% op 1 januari 2017 nog ongeoorloofd
afwezig. Een derde deel van deze groep heeft zich in december 2016 onttrokken.
Zoals blijkt uit de tabel is circa 70% van alle ongeoorloofde afwezigen in 2016 na
een maand weer terecht.

Besluit omtrent openbaarmaking
Een overzicht met drie tabellen over ongeoorloofde afwezigheid maak ik hierbij
openbaar.

Met deze tabellen kom ik zoveel mogelijk tegemoet aan uw verzoek. Ik kan aan
onderdelen van uw verzoek, waaronder de indeling naar penitentiaire inrichting
en de duur van de incidenten niet volledig tegemoet komen, omdat de gevraagde
informatie niet beschikbaar is.

Plaatsing op internet
De openbaar gemaakte stukken worden op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Hoogachtend,

De Minister van Veiligheid en Justitie,
namen.4çe

C.A. HersfJJ \‘
Wnd. Directeur-Generaal Straffen en Beschermen

Bijlage: overzicht met 3 tabellen over ongeoorloofde afwezigheid waarvan 1 tabel
over forensische zorg en 2 tabellen over het gevangeniswezen.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een
bezwaarschrift indienen, Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en
bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit
bezwaarschrift moet worden gericht aan de Dienst Justitiële Inrichtingen, afdeling Juridische
Zaken, Postbus 30132, 2500 GC Den Haag.

Pagina 3 van 3





Bijlage bij Wob-besluit met kenmerk 2075872.

Tabel ongeoorloofde afwezigheid forensische zorg.

Periode van ongeoorloofde afwezigheid 2013 2014 2015 2016
tbs-gestelden (percentage)

0 of 1 dag 88,2 82,1 88,0 64,5

2 tm 4 dgn 11,8 10,3 8,0 25,8

5 tm 7 dgn 0,0 2,6 0,0 6,5

1 tot 2 wkn 0,0 2,6 2,0 0,0

2 wk tot 1 mnd 0,0 2,6 2,0 3,2

1 mnd tot 3 mnd 0,0 0,0 0,0 0,0

3 mnd tot halfjaar 0,0 0,0 0,0 0,0

halfjaar tot 1 jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

langer dan ijaar 0,0 0,0 0,0 0,0

nog ongeoorloofd afwezig op 1-1-2017 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal 100% 100% 100% 100%



Bijlage bij Wob-besluit met kenmerk 2075872.

Tabel ongeoorloofde afwezigheid gevangeniswezen.

Aantal onttrekkingen per penitentiaire inrichting
2016

Pl Arnhem 5

Pl Achterhoek 8

PlAlmelo 1

Pl Zwolle 6

PlZwaag 5

Pl Heerhugowaard 8

JCZaanstad 1

Pl Middelburg 2

Pl Rotterdam 21

Pl Dordrecht 1

Pl Krimpen 1

Pl Haaglanden 17

Pl Alphen 8

PiVeenhuizen 6

Pl Leeuwarden 4

Pl Lelystad 15

Pl Almere 11

Pl Vught 9

Pl Sittard 10

Pl Zuid-Oost 7

Pl Utrecht 16

DTC Rotterdam 1

DTC Schiphol 4

Totaal 167



Bijlage bij Wob-besluit met kenmerk 2075872.

Tabel ongeoorloofde afwezigheid gevangeniswezen.

Periode van ongeoorloofde afwezigheid gevangeniswezen 2013* 2014 2015 2016
(percentage)

0 of 1 dag 16% 14% 16%

2 tm 4 dgn 20% 15% 19%

5 tm 7 dgn 13% 10% 12°,’

1 tot 2 wkn 9% 10% 12%

2 wk tot 1 mnd 12% 11% 8%

1 m n d tot 3 m n d 16% 11%

3 mnd tot halfjaar 6% 6% 4%

halfjaartotljaar 4% 7% 1%

langer dan 1 jaar 3% 2% 0%

nog ongeoorloofd afwezig op 1-1-2017 4% 9% 17%

Totaal 100% 100% 100%

* De ongeoorloofde afwezingheid van voor 2014 is niet meer vast te stellen.




