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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

749
Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister voor
Rechtsbescherming over het bericht «Wekelijks tbs-geweld» (ingezonden
24 oktober 2019).
Mededeling van Minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen
18 november 2019).
Vraag 1
Kent u het bericht «Wekelijks tbs-geweld»?1
Vraag 2
Is van alle incidenten tegen deze tbs’ers aangifte gedaan, en zijn zij strafrechtelijk vervolgd voor hun daden? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Bent u bereid ervoor te zorgen dat vanaf nu alle incidenten in tbs-klinieken
geregistreerd worden en niet langer weggemoffeld kunnen worden? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 4
Deelt u de mening dat tbs-klinieken vol met tuig zitten? Ziet u eindelijk in dat
dit tuig niet langer in een tbs-kliniek hoort maar in de gevangenis? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 5
Deelt u de mening dat het uw primaire taak is de Nederlandse maatschappij
te beschermen, en niet criminelen in een tbs-kliniek? Zo nee, waarom niet?
Vraag 6
Hoe lang blijft u nog verdedigen dat tbs een veilig systeem is, zolang deze
tbs’ers wekelijks misdrijven plegen, ernstig letsel veroorzaken ondanks alle
dure behandelingen waar de Nederlandse belastingbetaler voor opdraait?
Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?
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Vraag 7
Bent u bereid per direct alle tbs-klinieken te sluiten en extra gevangenissen te
openen om dit tbs-tuig onder te brengen? Zo nee, waarom niet?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Markuszower
(PVV) van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over het
bericht «Wekelijks tbs-geweld» (ingezonden 24 oktober 2019) niet binnen de
gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle
benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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