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

3693 

Vragen van de leden Kathmann en Kuiken (beiden PvdA) aan de Minister van 
Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport over het schietincident bij de ggz-locatie Parnassia (ingezonden 20 juli 
2021). 

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens 
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 
10 augustus 2021). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Neergeschoten beveiliger Martin (53) van 
Parnassia is overleden, dader raakte eerder wapenvergunning kwijt?» Kent u 
de advertentie van De Nederlandse ggz over dit geweldsincident?1 2 

Vraag 2
Is het waar dat eerder de vuurwapenvergunning van de verdachte was 
ingetrokken? Zo ja, waarom was de vergunning ingetrokken? 

Vraag 3
Deelt u de mening dat mensen waarvan de vuurwapenvergunning is 
ingetrokken extra gemonitord dienen te worden op het in bezit hebben van 
een vuurwapen? Zo ja, waarom en gebeurt dit in de praktijk ook? Zo nee, 
waarom niet? 

Vraag 4
Kunt u een overzicht geven van het aantal geweldsincidenten tegen ggz-
medewerkers in de afgelopen twee jaar en daarbij aangeven wat de aard van 
deze incidenten was? 

Vraag 5
Wat gaat u doen om ggz-instellingen te helpen bij het verbeteren van de 
veiligheid van hun personeel? 

1 https://www.ad.nl/den-haag/neergeschoten-beveiliger-martin-53-van-parnassia-is-overleden-
dader-raakte-eerder-wapenvergunning-kwijt~a3d2babe/
?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

2 Onder andere Volkskrant van 19 juli 2021, p. 12. Zie ook: De Nederlandse ggz, 19 juli 2021, 
«Statement Geen Geweld in de ggz», https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2021/statement-
geen-geweld-in-de-ggz
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Vraag 6
Hoe gaat u in woord en daad reageren op de oproep in de genoemde 
advertentie om op te staan tegen geweld in welke vorm dan ook richting 
hulpverleners in de ggz? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport dat de schriftelijke vragen van de leden Kathmann en Kuiken 
(beiden PvdA), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over 
het schietincident bij de ggz-locatie Parnassia (ingezonden 20 juli 2021) 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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