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Datum 15 februari 2023
Onde rwerp Ou d er- Ki nd contacten terroristenafdel i n g

Geachte heer Corten,

Dank voor uw brieven van 16 en 28 november 2022 en van 20 januari
jongstleden. In uw brief geeft u aan bezorgd te zijn over de scheiding van de
vrouwen en kinderen die onlangs zijn overgebracht uit kampen in Noordoost-
Syrië. U doet het verzoek om de fysieke contactmomenten tussen moeders en
kinderen te verruimen, waarbij u aangeeft dat deze moeders hun kinderen slechts
eenmaal per zes weken kunnen zien. In aanvulling op het gesprek dat u hierover
op 15 december jl. heeft gevoerd met twee van mijn medewerkers reageer ik
hierbij ook schriftelijk op uw brief,

Voordat ik inga op uw verzoek wil ik allereerst aangeven dat het scheiden van
moeder en kind(eren) een zeer heftige en ingrijpende gebeurtenis is. Verdachten
van en veroordeelden voor een terroristisch misdrijf worden uit
veiligheidsoverwegingen op een terroristenafdeling (TA) geplaatst. De scheiding
tussen een gedetineerde moeder op de TA en haar kinderen is daarmee het
gevolg van het feit dat de moeder wordt verdacht van het plegen van zeer
ernstige, terroristische m isd rijven. De betrokken jeugd bescherm ingsorganisaties
zetten zich ervoor in om die scheiding zo goed mogelijk te begeleiden en de
kinderen hierin te ondersteunen.

Ik vind het belangrijk dat de relatie tussen ouders en kinderen zo goed mogelijk
in stand blijft als een ouder in detentie zit en kinderen daarvan zo min mogelijk
schade ondervinden. De Dienst lustitiële Inrichtingen (DJI) zorgt daarom voor
verschillende vormen van contact tussen ouder en kind, mits de veiligheid van de
samenleving en de veiligheid in de inrichting dat toelaat. Dat geldt ook voor de
groep vrouwen die onlangs zijn overgebracht uit Syrië en op de TA zijn geplaatst.
De Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle werkt hiervoor nauw samen met
jeugdbescherm ing.

In reactie op uw verzoek wil ik het misverstand wegnemen dat de gedetineerde
vrouwen die in PI Zwolle verblijven slechts eenmaal in de zes weken hun kinderen
mogen ontvangen. Dit zeswekelijkse bezoekmoment betreft een extra
bezoekmoment, in aanvulling op het wekelijkse relatiebezoek. Gedetineerden op
de TA hebben wekelijks recht op één uur relatiebezoek. Dit moment kan door de
moeder benut worden voor een bezoek van de kinderen. Het bezoek van de
kinderen is afhankelijk van de mogelijkheden om begeleiding vorm te geven door
bijvoorbeeld een andere ouder en/of voogd.
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Aanvullend op het wekelijkse relatiebezoek maakt PI Zwolle het mogelijk dat een
moeder op de TA, eens per circa zes weken, gebruik kan maken van een moeder-
kindmoment van circa 1 uur. Deze momenten zijn kindvriendelijker ingericht,
waarbij er meer fysiek contact mogelijk is tussen moeder en kind. vanwege het
veiligheidsaspect dat hierbij komt kijken, ligt de frequentie van het moeder-
kindmoment lager dan het wekelijkse re[atiebezoek.

Ik vind het belangrijk dat kinderen op regelmatige basis contact en omgang
hebben met hun ouder die in detentie zit. Ik onderschrijf dan ook de inzet van DJI
om de moeder-kindmomenten ook voor deze groep gedetineerden mogelijk te
maken, in aanvulling op het wekelijkse relatiebezoek.

Verder verwljs ik u naar de beleidsreactie van 22 november 2022 waarin er een
inhoudelijke reactie geven wordt op het inspectierapport
'Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland'van de Inspectie
Justitie en Veiligheid.l

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister voor Rechtsbescherming,
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