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Den Haag, 28 maart 2019

Hierbij reageer ik op uw brief van 13 maart 2019, waarin u aangeeft dat de
conclusies van het rapport van de inspecties over het detentieverloop van Michael
P. u ernstige zorgen baren. U verzoekt mij aan te geven welke maatregelen worden
getroffen om de veiligheid en veiligheidsbeleving in Den Dolder te versterken.

In vervolg op uw brief spraken wij elkaar op woensdag 20 maart 2019 over de
rapporten van de inspecties en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de
gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij dragen voor de veilige terugkeer van
gedetineerden in de samenleving. Ik heb dit gesprek ervaren als goed en
constructief. In dat gesprek heb ik het aanbod gedaan om in Zeist een nadere
toelichting te geven op de rapporten en mijn reactie daarop. Dat aanbod doe ik
hierbij nogmaals.

Maatregelen

Zoals ik ook in mijn beleidsreactie heb aangegeven, neem ik de conclusies en
aanbevelingen van de inspecties en de OVV over. Ik wil dat risico’s voor de
veiligheid op ieder moment in zicht zijn en uiterst zorgvuldig worden meegewogen.
Ik neem daarom maatregelen. Hieronder licht ik er een aantal uit.

•

Wie voor tbs in aanmerking komt, mag deze niet langer ontlopen door
medewerking aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum te weigeren. Ik
heb maatregelen genomen om de problematiek van de weigerende
observandi aan te pakken.

•

Voorafgaand aan een plaatsing uit een penitentiaire inrichting naar een
instelling voor forensische zorg wordt voortaan verplicht gesteld dat er
naast een professioneel oordeel tevens een gestructureerde risicotaxatie en
een delictanalyse is uitgevoerd. Hiermee wordt gewaarborgd dat er zicht is
op risico’s voor de samenleving.

•

Risico’s voor de samenleving gaan zwaarder meetellen bij het al dan niet
toekennen van vrijheden tijdens de behandeling en de eventuele toekenning
van voorwaardelijke invrijheidstelling. Aan uitgeplaatste gedetineerden die
nog niet in de laatste fase van hun straf zitten, worden voortaan geen
vrijheden meer toegekend. In de tweede plaats zal aan gedetineerden die
niet meewerken aan behandeling, of die om welke reden dan ook een te
groot risico vormen voor de samenleving, geen voorwaardelijke
invrijheidstelling worden toegekend.

•

Bij een plaatsing uit een penitentiaire inrichting naar een instelling voor
forensische zorg mag het niet zo zijn dat relevante informatie niet wordt
verstrekt omdat de gedetineerde geen toestemming geeft voor die
verstrekking. Belemmeringen in wet- en regelgeving voor informatieuitwisseling over deze gedetineerden worden weggenomen.

•

De BIJ-regeling zal worden verbeterd door bij meer verschillende typen
vrijheden een melding af te geven. Los van een goed werkend systeem van
BIJ-meldingen is goed contact tussen forensische instellingen en gemeenten
van groot belang. Daarin hebben instellingen voor forensische zorg een
eigen rol. Actief en regelmatig contact met gemeenten wordt voortaan als
verplichting opgenomen in de contracten tussen DJI en de forensische
instellingen.

•

De huidige populatie uitgeplaatste gedetineerden die zijn veroordeeld voor
een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, is doorgelicht. Uit voorzorg zijn, waar
relevant, toegekende vrijheden ingetrokken.

Toezicht op FPA Utrecht

Ik heb op 27 maart 2019 van de inspecties de terugkoppeling over de derde
voortgangsrapportage FPA Utrecht ontvangen. De inspecties concluderen dat de
doelen uit het verbeterplan met betrekking tot personele bezetting,
verslavingsproblematiek en de veiligheidsbeleving in en direct rondom de FPA, zijn
behaald. Het toezicht van de inspecties wordt nu op een andere manier
vormgegeven. De inspecties betrekken daarbij de knelpunten en verbeterpunten
uit het inspectieonderzoek naar het detentieverloop van Michael P. De inspecties
hebben in dat laatste rapport gevraagd om over een halfjaar een rapportage te
ontvangen van de bestuurders in de forensische zorgsector over de stand van
zaken van de verbetermaatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de
geconstateerde knelpunten. In dat licht zullen de inspecties ook de verdere
ontwikkeling van FPA Utrecht volgen. Dat betekent dat de maatregelen met
betrekking tot het plaatsingsbeleid en de externe procesbewaker zoals
aangekondigd in mijn brief van 27 november 2017 geleidelijk worden afgebouwd.
Over de uitwerking hiervan zal ik vanzelfsprekend met u in contact treden.

Tot slot

Deze zaak heeft impact gehad op de samenleving en in het bijzonder op de
omwonenden van de plek waar Michael P. ten tijde van het incident verbleef. Ik
heb veel waardering voor de manier waarop de gemeente Zeist, het Openbaar
Ministerie, de politie en de forensische zorginstelling Fivoor hebben samengewerkt
in een periode van emotie en maatschappelijke onrust. Tijdens mijn bezoeken aan
de betrokken instellingen heb ik gezien en gehoord hoe deze zaak diepe indruk op
de medewerkers heeft gemaakt. Ik sprak daar met toegewijde professionals met
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef. Ik constateer dat zij dit
ernstige voorval hebben aangegrepen om de zorgverlening te verbeteren met oog
voor de veiligheid van de samenleving.

