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Aan: 

Minister voor Rechtsbescherming  

  

 

  

Stand van zaken SBF 

     
     

     

 

1. Aanleiding 

Met deze brief informeert u de Kamer, zoals toegezegd tijdens het 

Commissiedebat Gevangeniswezen en TBS van 19 oktober 2022 over de stand 

van zaken in het dossier SBF.1 Verder informeert u de Kamer dat u een gesprek 

heeft gevoerd met de vertegenwoordigers van de SBF-groep, in relatie tot uw 

toezegging in het commissiedebat van 15 juni 2022.2  

 

2. Geadviseerd besluit 

U wordt gevraagd in te stemmen met het volgende: 

 Ondertekening en verzending van bijgevoegde brief aan de Tweede 

Kamer.  

 Verzending van deze beslisnota aan de Tweede Kamer.  

 

3. Kernpunten 

Deze brief geeft de stand van zaken van het onafhankelijk onderzoek naar de 

mogelijke pensioenschade.  

 

4. Achtergrond 

 U heeft op 3 november 2022 samen met DG DJI en DDEA een gesprek 

gevoerd met de vertegenwoordigers van de SFB-groep.  

 Tijdens dit gesprek heeft u afspraken gemaakt met de SBF-groep. Doel 

van dit gesprek was om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor 

deze langdurig lopende kwestie. Besloten is twee deskundigen aan te 

wijzen (commissie van wijzen) voor de uitvoering van het onderzoek. 

 Bij brief van 22 november 2022 heeft u de gemaakte afspraken met de 

SBF-groep vastgelegd.  

 Vanuit beide partijen is inmiddels een deskundige aangewezen:  

o SBF: prof. mr. G.C. Boot  

o MRb: mr. J.A.P. Veringa   

 Op 19 januari 2023 heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met 

de commissie, de SBF-groep en een afvaardiging vanuit het ministerie en 

DJI. Dit gesprek stond in het teken van kennismaking en het bespreken 

van de scope van het onafhankelijk onderzoek.  

 Er wordt gekoerst op een definitieve afronding van het onderzoek dit 

najaar. Of dit wordt gehaald is deels afhankelijk van de 

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 24 587, nr. 863. 
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 29 911, nr. 359. 
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onderzoekscommissie en eventuele ingewikkeldheden bij de uitvoering 

van het onderzoek.   

 

4.1 Politieke context 

 In de brief gaat u in op de opvolging van de motie van de leden Knops en 

Van Nispen van 6 juli 2022 en eerder gedane toezeggingen.3 

 Op 8 februari 2023 staat een Commissiedebat GW/TBS gepland. Mogelijk 

komt de opvolging van de motie, de toezegging of het onafhankelijke 

onderzoek dan aan bod.  

 

4.4 Krachtenveld 

De vertegenwoordigers namens de SBF-groep, DJI en DEA. Vanuit parlementair 

perspectief de leden Knops en Van Nispen.  

 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

                                                
3 Kamerstuk 24587-852 


