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Betreft RobertsM. 1 N

Excellentie,

Middels deze brief beticht ik u dat er hedenmiddag vanuit de Penitentiaire Inrichting Vught telefonisch
contact is geweest met mijn kantoor over de gedetineerde Roberts M.

Een medewerker van de Pl, werkzaam op de afdeling waar Roberts M. verblijft,
gaf aan dat Roberts M. rechtsbijstand wenst in een procedure waarin hij bezwaar wil maken tegen de
maatregelen die aan hem zijn opgelegd als gevolg van het feit dat hij in staat is geweest de regels te
omzeilen.

Volgens deze medewerker behelzen deze maatregelen onder andere dat hij geen contact mag
hebben met de buitenwereld, dat zijn post gecontroleerd wordt, dat zijn telefoon afgeluisterd wordt en
dat hij gesepareerd verblijft van andere gedetineerden.

De desbetreffende medewerker liet weten dat zij van de Hoge Raad hadden begrepen dat
ondergetekende de raadsman van Roberts M. zob zijn en of ik er bezwaar tegen zou hebben dat hij
mij hieromtrent zou benaderen.

Gezien de ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan, zult u begrijpen dat ik zeer
ontstemd ben over deze gang van zaken. Zeker nu u, bij brief van 4 november Ii, aangegeven heeft
dat de controle in de Penitentiaire Inrichting ten aanzien van Roberts M. scherper had moeten worden
uitgevoerd.

-

In uw brief van 4 november II. gaf u aan dat de directeur van de Penitentiaire lnrichng Vught
toezichtmaatregelen zou hebben getroffen ten aanzien van Roberts M., waarbij aan de medewerkers
van de Penitentiaf te lnrichtïng duidelijk is gemaakt dat er van hen mag worden verwacht dat zij
penitentiair altijd scherp zijn. Dat ik nu door de Penitentiaire Inrichting benaderd wordt met het verzoek
of Roberts M. mij mag benaderen voor rechtsbijstand verhoudt zich wat mij betreft niet met deze
toezichtsmaatregelen.



Het is daarom dat ik u wel mogen verzoeken om mij per omgaande nader te informeren over hoe dit

allemaal kan. Wederom zie ik uw beantwoording met belangstelling tegemoet en merk daarbij op dat

ik vanzelfsprekend open sta voor nader overleg indien dat wenselijk wordt geacht.

Met mpte hoogachting

Rïöhard Korver


