Het detentiecentrum van Kamp Zeist stond de afgelopen weken weer in de spotlight.
En niet gunstig, maar dat is vast geen verrassing. Vrijdag werd ik gebeld en
gevraagd om met Defence for Children contact op te nemen. Een gezin met 2
kinderen was van hun bed gelicht en in Kamp Zeist gevangen gezet. Er werd wel
mooi gesproken over de opsluiting, want ze zouden in de gezinslocatie zitten. Maar
dat is niks positiefs, want die gezinslocatie betekend gewoon een aantal kamer in
een paviljoen binnen de muren en hekken van het detentiecentrum. Dit gezin zou
worden uitgezet naar Angola. Dit gezin is al zo'n 15 jaar in Nederland, de jongste is
in Nederland geboren. Maar zij kwamen niet in aanmerking voor het kinderpardon.
Hun vader zou mogelijk misdaden hebben begaan. Hij maakte deel uit van het leger.
Daarom heeft hij een 1F-status. En dat gaat dus over op zijn vrouw en kinderen. Dat
is natuurlijk een gekke situatie.
Defence for Children riep dan ook op om een betoging te houden bij Kamp Zeist de
maandag daarop. Om 18.30 zou deze beginnen, ook landelijke politieke figuren
zouden er bij zijn, waaronder Sharon Gesthuizen. Uiteraard ook de SP-Zeist zou daar
bij zijn. Defence for Children heeft voor Marcia en Glaucio gevochten en vlak voordat
op 31 maart de protestbijeenkomst zou beginnen kwam er bericht dat ze een
verblijfsvergunning krijgen. Pieter Wout Duquesnoy, SP-fractievoorzitter te Zeist:
"ik sta perplex. jaren terug al vochten we met vele organisaties om "Geen kind in de
cel" meer te hebben in Kamp Zeist. Die overwinning hebben we binnen gehaald. Nu
kwam de IND weer met deze opsluiting. Ik ben blij dat na drie dagen strijd de
regering moeder en kinderen een verblijfsvergunning heeft gegeven en dat ze
mogen
blijven
in
Nederland,
waar
ze
helemaal
geworteld
zijn".
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Tijdens de wake afgelopen zondag (6 september) was er uiteraard aandacht voor de
actie. Maar vooral ook werd het perspectief breder getrokken. De titel van de wake
was "Oversteek". Wat kunnen we elkaar aanreiken en dan niet alleen in die echte
oversteek, bijvoorbeeld van de Middelandse Zee. Er komen steeds meer
vluchtelingen, ook richting Nederland. Dus we zullen ook moeten zorgen dat er
opvang is. Ook in Zeist zal dit nodig zijn. Er is al een asielcentrum naast het
detentiecentrum. De kans is groot dat er ook in deze omgeving tijdelijke noodopvang
gaat komen. Op dit moment is de gemeente daarover in gesprek met het COA. We
zullen ook op meerdere manieren moeten zorgen dat deze stroom van vluchtelingen
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Martine Goeman van Defence for Children is opgelucht en zeer gelukkig met het
besluit van de staatssecretaris. "Dit besluit getuigt van respect voor de
kinderrechten van Márcia en Gláucio. We hopen dat deze zaak aanleiding geeft om
het kinderpardon in ere te herstellen en ervoor te zorgen dat gewortelde kinderen in
Nederland niet meer worden opgepakt om uitgezet te worden naar een land dat zij
niet kennen. Márcia en Gláucio zijn op en top Nederlanders en horen hier. Ze kunnen
nu hun leven voortzetten en bouwen aan een toekomst in ons land. Tegelijk is het
gezin niet meer compleet doordat vader geen verblijfsvergunning krijgt en daar kun
je geen vrede mee hebben." Kijk op defenceforchildren.nl voor meer zaken en
informatie.
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Lokale maar ook heel veel landelijke pers was aanwezig, deze opsluiting heeft een
grote landelijke bekendheid gekregen in die drie dagen. En de SP-Zeist heeft tijdens
de manifestatie ook haar steentje bijgedragen. met onze SP-megafoon konden de
verschillende sprekers zich tenminste hoorbaar maken en werd niet alleen gesproken
voor de microfoons van de journalisten. De vader krijgt geen verblijfsrecht. Dat heeft
staatssecretaris Dijkhoff maandagmiddag bekend gemaakt. De verontwaardiging in
het land was dan ook groot over de dreigende uitzetting van het gezin. De
Kinderombudsman noemde de uitzetting 'onacceptabel.'
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afneemt. Maar de enige juiste oplossing is echte democratie in die landen, vooral Syrie. De oorlog
moet stoppen en ook daar moet er welvaart eerlijk verdeeld worden. Dat is de enige manier om
deze humanitaire ramp goed op te lossen.
Pieter Wout
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Het college heeft de vragen beantwoord van de SP over een ontsnapping van een crimineel uit een instelling in
Den Dolder. Pas 2 dagen na de ontsnapping werd in een politiebericht gemeld dat men "deze man niet zelf
moet benaderen omdat hij vuurgevaarlijk is". Wat voor risico's hebben mensen bij Altrecht en in Den Dolder
gelopen en wat wist de gemeente hiervan? De gemeente is pas ook na 2 dagen op de hoogte gesteld. Maar
volgens justitie was deze man niet zo gevaarlijk, hij was ingedeeld in classe 1 of 2 van de risicocodering. Zou
hij gevaarlijk zijn geweest, dan had hij in klasse 4 gevallen maar dan was hij nooit behandeld bij Altrecht.
Altrecht heeft geen instellingen, die de hoge risico-patienten aankunnen. Dit is het globale antwoord van het
college op de vragen van de SP. Fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy verbaasd zich hierover, met name
die risicocategorie is vreemd. "Er wordt gewaarschuwd dat ie vuurgevaarlijk is, hij heeft zijn zware straf nog
niet geheel erop zitten en dit is categorie 1. Wat moet je doen om in categorie 4 te vallen?"
De verduidelijking bij de beantwoording gaf wel enige duidelijkheid: Altrecht Aventurijn is onderdeel van
Altrecht geestelijke gezondheidszorg en biedt o.m. forensisch psychiatrische zorg aan mensen, die vanuit hun
psychiatrische ziekte met justitie in aanraking zijn geweest of nog in detentie verkeren en tijdens hun detentie
specifieke zorg ontvangen. De forensische zorg aan gedetineerden vindt plaats in een viertal
beveiligingsniveaus, waarbij vier de zwaarste mate van beveiliging is en één de lichtste. Het
beveiligingsniveau dat aan een patiënt wordt toegekend, wordt vooraf ingeschat en bepaald door Justitie.
Altrecht Aventurijn is er op ingericht om patiënten met een beveiligingsniveau 2 en 1 te behandelen. Voor
patienten met deze lage categorie is het niet gebruikelijk dat de politie de gemeente op de hoogte brengt. De
politie Amsterdam heeft de betrokken persoon daarmee anders gecategoriseerd dan waar Altrecht op basis
van de haar door justitie verstrekte informatie vanuit mocht gaan.
Verdere beantwoording over de inschatting van de persoon is dat hij in de gevangenis in Zwolle geen
beschikking had over een vuurwapen en dat hij daarom, direct na zijn ontsnapping uit de instelling in Den
Dolder, geen beschikking zou hebben over een vuurwapen. Pieter Wout: "Tja, moet ik dicht echt serieus
nemen? Hij kreeg van justitie dus gewoon twee dagen de tijd om een wapen te zoeken, daarna was hij pas
vuurgevaarlijk".
Dat het beveiligingsniveau dat aan een patiënt wordt toegekend, vooraf ingeschat en bepaald wordt door
Justitie en dat daarover geen mededelingen worden gedaan vanwege privacy overwegingen, maakt dit niet
erg transparant. Voor de SP blijft dan dus staan hoe de inschatting van justitie is gemaakt, gezien dat de
detentie nog niet ten einde was in Zwolle en het daar niet de bedoeling was dat deze persoon met de
bouwvakkers mee naar buiten zou lopen. En ook gezien het feit dat bij het internationale opsporingsbericht
deze persoon vuurgevaarlijk is. Klopt dan de inschatting van justitie wel en had deze persoon voor zijn
behandeling niet naar een instelling met een hogere veiligheidcategorie moeten gaan? De SP kan dit niet
inschatten en wij hebben het idee dat ook de gemeente deze inschatting niet kan maken. De burgemeester
gaf in de raad toe dat dit ook voor de gemeente onbevredigend is. Andere raadsleden sloten hierop aan, want
welke risico's loopt Den Dolder dan?
Pieter Wout: “Ik ben extra kritisch hier op Justitie, omdat juist vandaag in een artikel in de Volkskrant de
nationale ombudsman, met betrekking tot Jaitsen Singh, stelt dat het “Nederlands ministerie van Justitie de
regels voor overplaatsing (vanuit buitenland) selectief en zonder maatwerk hanteert”. Verder staat in dat
artikel ook dat “het niet te begrijpen is, dat Justitie alleen kijkt naar een zelfbedacht criterium”. De vraag blijft
dus: hoe bedenkt justitie die categorie en waarom kunnen we daar geen inzicht in hebben?”. De Burgemeester
belooft aan de raad meer uitleg te geven en gaat daarbij te raden bij Justitie.
Wordt vervolgd.
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