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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z00071
Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Minister voor
Rechtsbescherming over het bericht dat radicale haatlectuur volop voor
handen is in de PI Vught (ingezonden 7 januari 2019).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat radicale haatlectuur volop
voorhanden is in de penitentiaire inrichting (PI) Vught?1
Vraag 2
Hoe beoordeelt u het gegeven dat gedetineerden, ook degene die zijn
ingesloten op de Terroristen Afdeling (TA), boeken kunnen lenen die de
gewapende jihad en de vernederingen van Joden en Christenen verheerlijken?
Vraag 3
Klopt het dat recent nog twee dozen met daarin 20 exemplaren van een
radicale theoloog zijn binnengekomen? Waarom is hiervoor gekozen terwijl
de voorzitter van het Center for Security Policy zijn verontrusting hierover
heeft uitgesproken omdat het lectuur is dat de gewelddadige jihad aanmoedigt en hij stelt dat het serieus reden is om te denken dat deze lectuur
aanzienlijk bijdraagt aan de radicalisering van gedetineerden?
Vraag 4
Klopt het dat ook andere lectuur voorhanden is in de PI waarin expliciet voor
de invoering van de sharia wordt gepleit alsmede boeken van de grondlegger
van het jihadisme?
Vraag 5
Hoe past het van Rijkswege verstrekken van dergelijke lectuur bij in de inzet
van de PI om te werken aan deradicalisering?
Vraag 6
Hoe wordt in de PI beoordeeld of lectuur passend is om te verstrekken aan
mensen die (al dan niet tijdelijk) uit de samenleving verwijderd zijn omdat ze
verdacht worden van ernstige terroristische misdaden of hiervoor al zijn
veroordeeld? Welke criteria worden er gehanteerd om een boek te weigeren
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en kunt u enkele voorbeelden noemen van geweigerde boeken en de reden
van weigering?
Vraag 7
Bent u bereid, evenals bijvoorbeeld de Britse justitie gedaan heeft, dergelijke
extreme lectuur uit de PI’s te verwijderen? Zo nee, waarom niet?
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