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Betreft: Steun aan lobby voor beveiligde rechtbank bij de penitentiaire inrichting in Vught 
 
7 juli 2020 
 
Geacht college, 
 
➢ Op 9 januari 2020 heeft de voorzitter van de Raad van de rechtspraak in zijn nieuwjaarstoespraak 

aandacht gevraagd voor meer zittingscapaciteit bij de extra beveiligde rechtbanken in 
Amsterdam en Schiphol.  

➢ Hierop heeft de burgemeester van Vught op 21 januari 2020 een brief geschreven aan Minister 
Dekker voor Rechtsbescherming. In deze brief wordt opgeroepen de mogelijkheid voor realisatie 
van een beveiligde rechtbank/rechtszaal binnen de al bestaande penitentiaire inrichting (PI) in 
Vught te onderzoeken. 

➢ Zowel op zondag 26 januari tijdens de uitzending van WNL, als op 6 februari tijdens het AO 
Gevangeniswezen/TBS, zegt de Minister toe om de mogelijkheid in Vught serieus te 
onderzoeken, omdat de samenleving gebaat is bij zo min mogelijk vervoer van vluchtgevaarlijke 
criminelen. 

➢ Op donderdag 2 juli is in de Raad van de gemeente Vught unaniem een motie aangenomen, 
waarmee de Raad de oproep van de burgemeester ten volle ondersteunt. 

➢ Tevens heeft Minister Dekker donderdag 2 juli jl. op vragen van Tweede Kamer-leden 
aangegeven dat (1) het plan voor een beveiligde rechtbank in Vlissingen los staat van het 
vraagstuk in Vught, (2) de discussie over Vught nog niet van de baan is en (3) hij in Vught de 
problematiek zal bespreken. 

 
De VVD heeft hierover de volgende vragen aan uw college: 
1. Bent u bekend met de hierboven genoemde casus en de wens om in Vught een beveiligde 

rechtbank/rechtszaal te creëren? 
2. Bent u het eens met de VVD dat het realiseren van extra zittingscapaciteit bij de PI in Vught (1) 

veiliger is voor alle inwoners van Brabant, (2) hiermee hoge kosten voor beveiligd vervoer 
wegvallen en (3) dit tevens werkgelegenheid biedt? 

3. Bent u bereid het initiatief van de burgemeester van Vught om extra zittingscapaciteit bij de PI in 
Vught te realiseren, ten volle te ondersteunen?  

4. Bent u bereid bij het Rijk te pleiten voor de realisatie van extra zittingscapaciteit bij de PI in 
Vught? 

 
Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,  
Suzanne Zwart 
 

 
  
 


