
DETENTIERECHT 
 
Docent Mr W. Römelingh 
Datum Vrijdag 13 oktober 2017 
Plaats Hotel Casa Amsterdam 
Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch 
 
Cursus over de rechtspositie van gedetineerden. 
De rol van de directeur en de selectiefunctionaris. 
Oordelen van de Commissie van Toezicht en de 
Raad voor de Strafrechtstoepassing. 
  



DETENTIERECHT 
 
Tekenen bij aankomst 
 
Tekenen bij vertrek 
 
Evaluatie 
 
Graag telefoon uit 
  



DETENTIERECHT 
 
www.romelingh.com 
 
College Cursus 
 | Aanmelden 
 | Annuleren 
 | Cursusaanbod 
 | Cursusmateriaal 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0166.pdf 
  



DETENTIERECHT 
 
Detentierecht 
Selectie en overplaatsing 
Beslissing directeur 
Rol voor advocatuur? 
Modernisering gevangeniswezen 
Dagelijkse beslommeringen 
Disciplinaire straffen 
Uitspraken EHRM 
Overlevering (aan België) 
Voorwaardelijke invrijheidstelling 
  



 Prof. mr. C. Kelk 
Bewerkt door prof. dr. M. Boone 

 

Nederlands 
detentierecht 

 

 
www.rsj.nl 
www.commissievantoezicht.nl 
 
Symposium 40 jaar beklagrecht 
Voorzitter CvT Pieter Baan Centrum 
Griffier CvT Rechtbank Noord-Holland  



DETENTIERECHT 
 
Penitentiair recht 
Strafrechtelijke sancties 
 
Detentierecht 
Vrijheidsbenemende sancties 
 
Wel vrijheidsbenemende sancties 
Vrijheidsbeperkende voorwaarden 
Niet vrijheidsbenemende sancties 
  



DETENTIERECHT 
 
Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) 
Penitentiaire Maatregel (Pm) 
Ministeriële Regelingen 
Huisregels 
 
Selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden 
 
Aparte wetten en regelingen voor jeugd en TBS 
 
Nederland zou gidsland zijn...  



DETENTIERECHT 
 
Oranje Hotel Scheveningen 
In deze bajes zit geen gajes, 
maar Hollands glorie potverdorie 
 
1947 Rapport Commissie Fick 
1953 Beginselenwet Gevangeniswezen 
1999 Penitentiaire Beginselenwet 
 
Niet alleen materiële behoeften, maar ook 
immateriële behoeften (bejegening) 
  



DETENTIERECHT 
 
Gerard de Jonge 
 
Over de Kwaliteit van de Detentie 
Het Strafvonnis als Basis voor Detentieplanning 
 
Veel aandacht voor 348-350 Sv 
Weinig aandacht voor afloop detentie 
Gedetineerde wordt zonder bijsluiter afgeleverd 
  



DETENTIERECHT 
 
Geen tussentijdse evaluatie of herziening 
 
TBS 
ISD 
 
Voorwaardelijke Invrijheidstelling? 
 
Wat is strafdoel? 
 
Abolitionisme Louk Hulsman 
  



DETENTIERECHT 
 
Afschrikking door strafbaarstelling? 
Voorkoming door opsluiting? 
 

Tegemoetkoming gevoelens samenleving? 
Vergelding voor leed slachtoffer? 
 
Er bestaat geen algemeen aanvaarde 
empirische theorie over effect van straffen 
 

Met beweringen over effectiviteit van 
sanctie moet men voorzichtig zijn 
  



DETENTIERECHT 
 
Wie vergelding als enig doel zou zien: 
 
- hanteert theorie die niet voor empirische 
 toetsing vatbaar is 
 
- blijft zitten met antwoord op vraag of 
 straf bij bedreven kwaad past 
 
Corstens pagina 875 (achtste druk) 
  



DETENTIERECHT 
 
10 lid 3 IVBPR 
Behandeling die in eerste plaats is gericht op 
heropvoeding en reclassering 
 
2 Pbw 
Tenuitvoerlegging zoveel mogelijk dienstbaar aan 
voorbereiding terugkeer in maatschappij 
 
359 lid 6 Sv 
  



DETENTIERECHT 
 
Bij oplegging van straf die vrijheidsbeneming 
medebrengt, geeft vonnis redenen op die 
tot keuze van straf hebben geleid 
 
Vonnis geeft voorts omstandigheden aan 
waarop bij vaststelling van duur 
straf is gelet 
 
Waar naar toe? 
  



SELECTIE EN OVERPLAATSING 
 
Wie gaat over waar: minister of rechter? 
Selectiefunctionaris! 
 
Bestemming inrichting (15 lid 1 Pbw) 
Aanwijzingen autoriteiten (15 lid 4 Pbw) 
En alles zo spoedig mogelijk (2 lid 3 Pbw) 
 

Executie-indicator (risicoprofiel) 
 

37 lid 2 Sr bij TBS met bevel verpleging 
78 lid 4 Sv bij voorlopige hechtenis 
493 lid 3 Sv bij kinderrechter  



SELECTIE EN OVERPLAATSING 
 
Niet eens met beslissing selectiefunctionaris? 
Bezwaarschrift naar selectiefunctionaris (17 Pbw) 
Termijn: 7 dagen 
 
Niet eens met beslissing op bezwaarschrift? 
Beroepschrift naar RSJ (72 Pbw) 
Termijn: 7 dagen 
 
Beroepscommissie RSJ 
  



SELECTIE EN OVERPLAATSING 
 
Na verloop van termijn overplaatsing gewenst? 
Verzoekschrift naar selectiefunctionaris 
Termijn: eens per zes maanden 
 
Divisie Individuele Zaken 
088-0725000 
 
Niet eens met beslissing op verzoekschrift? 
Beroepschrift naar RSJ 
Termijn: 7 dagen 
  



SELECTIE EN OVERPLAATSING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2016:12176 
Mr H.M. Mauritz (Woerden) 
 
Afwijzing verzoek overplaatsing naar ZBBI 
Kort geding bij civiele rechter 
 
Procedure bij RSJ geldt als een met voldoende 
waarborgen omkleede rechtsgang 
 
Civiele rechter verklaart zich onbevoegd 
Kostenveroordeling EUR 1.435  



SELECTIE EN OVERPLAATSING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2016:5580 
Mr K. Canatan (Amsterdam) 
 
Veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf 
Incident met 14 dagen strafcel 
 
Overplaatsing naar BPG-afdeling 
Beheers Problematische Gedetineerden 
 
Tijdens procedure betwist advocaat gemotiveerd 
dat rechtspraak RSJ voldoet aan 6 EVRM  



SELECTIE EN OVERPLAATSING 
 
Op schorsingsverzoek niet mondeling gehoord 
Geen mogelijkheid om getuigen te horen 
Geen volledig hoor en wederhoor 
Geen openbare behandeling 
Geen openbare uitspraak 
RSJ toetst marginaal 
 
RSJ neemt kennis van bezwaren en reageert 
op bezwaren (RSJ 31/03/2016 nr 16/0290/GB) 
  



SELECTIE EN OVERPLAATSING 
 
Procedure bij RSJ geldt als een met voldoende 
waarborgen omkleede rechtsgang 
 
6 EVRM schrijft niet voor dat iedere procedure op 
dezelfde (uitgebreide) wijze dient plaats te vinden 
 
Eiser heeft bezwaren naar voren kunnen brengen 
en RSJ heeft op bezwaren gereageerd 
 
Civiele rechter verklaart zich onbevoegd 
Kostenveroordeling EUR 1.435  



SELECTIE EN OVERPLAATSING 
 
ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ0190 
Executie-indicator (risicoprofiel) 
 
Belg veroordeeld tot twee jaar 
Brief om zich te melden naar verkeerd adres 
Belg meldt zich ongeveer tien jaar later bij politie 
 

Vluchtgevaarlijk 
Afwijzing verlofaanvraag 
RSJ verklaart beroep gegrond 
 

Civiele rechter gebiedt OM aanpassing  



SELECTIE EN OVERPLAATSING 
 
ECLI:NL:OGHNAA:2009:BJ5898 
Overplaatsing en artikel 8 EVRM 
 
27-jarige man veroordeeld tot tien jaar 
 
Woonde hele leven op Sint Maarten 
Hele familie woont op Sint Maarten 
 
Point Blanche (Sint Maarten) 
Bon Futuro (Curaçao) 
  



BESLISSING DIRECTEUR 
 
RSJ 12/07/2010 nr 10/0537/GA 
PI Heerhugowaard Zuyder Bos 
 
Selectiefunctionaris wijst inrichting aan 
Directeur inrichting wijst cel aan 
 
Niet-roker wordt geplaatst bij roker 
Meermaals verzoek om te wisselen 
 
Roken? Met je celgenoot kom je er wel uit!  



BESLISSING DIRECTEUR 
 
RSJ 
 
Directeur aanmerkelijk te kort geschoten 
in uitoefening zorgplicht tegenover klager 
 
Verklaart beroep gegrond, vernietigt uitspraak 
beklagcommissie en verklaart beklag gegrond 
 
Tegemoetkoming van EUR 120 
  



BESLISSING DIRECTEUR 
 
Niet eens met beslissing directeur? 
Klaagschrift naar CvT (60 Pbw) 
Termijn: 7 dagen 
 
Niet eens met beslissing op klaagschrift? 
Beroepschrift naar RSJ (69 Pbw) 
Termijn: 7 dagen 
 
Beklagcommissie uit Commissie van Toezicht 
  



BESLISSING DIRECTEUR 
 
Samenstelling beklagcommissie 
Lid rechterlijke macht 
Advocaat 
Arts 
Maatschappelijk werker 
 
Juristen en deskundigen/leken 
Wat geldt voor CvT geldt ook voor RSJ 
 
Ondersteuning door griffier (rechterlijke macht) 
  



BESLISSING DIRECTEUR 
 
Vorm: schriftelijk 
 
Commissie van Toezicht 
Postbus 251 
1800 BG  Alkmaar 
cvt.rb-nho@rechtspraak.nl 
 
RSJ 
Postbus 30137 
2500 GC  Den Haag 
beroepen@rsj.nl   en/of   schorsingen@rsj.nl  



BESLISSING DIRECTEUR 
 
Beklag moet zien op beslissing directeur 
en dus niet op handeling door PIW'er 
 
PIW'er maakt kopie van brief aan raadsman 
en informatie wordt verwerkt in voorlichting 
 
1 Handeling hangt samen met beslissing directeur 
2 Verzoek beslissing directeur over gedrag PIW'er 
 
Detentierecht kent ook fictieve weigering beslissing 
  



BESLISSING DIRECTEUR 
 
Reactie directeur 
Mondelinge behandeling 
Uitspraak binnen vier weken na klaagschrift 
 
Bemiddeling maandcommissaris 
Bemiddeling vertrouwenspersoon 
Bemiddeling tijdens mondelinge behandeling 
 
Voorzitter CvT kan schorsen (66 Pbw) 
Voorzitter RSJ kan ook schorsen (70 Pbw) 
  



BESLISSING DIRECTEUR 
 
Niet openbaar, tenzij verdrag anders eist 
Raadsman kan worden toegevoegd 
Tolk kan worden opgeroepen 
 
Medegedetineerde kan als gemachtigde optreden 
Lid gedeco mag niet als gemachtigde optreden 
Gedeco zelf kan/mag niet klagen 
 
Commissie kan worden gewraakt 
Cassatie in belang der wet 
  



BESLISSING DIRECTEUR 
 
Aparte procedure bij klacht over inrichtingsarts 
 

Eerst bemiddeling medisch adviseur 
Ministerie van Justitie 
 
Aparte procedure bij klacht over vervoer 
 

Dienst Vervoer en Ondersteuning 
Klachtenfunctionaris 
  



ROL VOOR ADVOCATUUR? 
 
RSJ 12/03/2014 nr 13/3185/TA 
Mr W.E.R. Geurts (Maastricht) 
 
Commissie gebleken dat klager soms serieuze 
klachten indient, maar veel vaker klachten 
die niet vatbaar zijn voor beklag 
 
70 beroepen (= 18,4% totaal in 2013) 
23 schorsingen (= 11,7% totaal in 2013) 
  



ROL VOOR ADVOCATUUR? 
 
Meeste beklagzaken bij CvT worden ingetrokken 
(40% Maatschapslaan en 60% Eikenlaan) 
 
Zeer kleine groep gedetineerden zorgt voor 
40% van beroepzaken bij RSJ 
 
Daling aantal gedetineerden (sinds 2010) 
en stijging aantal klachten (sinds 2010) 
 
Wat is oorzaak? 
  



ROL VOOR ADVOCATUUR? 
 
Advocatuur? 
Versobering detentie? 
Emancipatie gedetineerden? 
Juridificering van beklagprocedure? 
 
Regime van promoveren en degraderen?! 
  



ROL VOOR ADVOCATUUR? 
 
Wat vindt/vond griffier van rechtsbijstand? 
Gedetineerden moeite met schrijven 
Er zijn advocaten die flyeren 
 
Wat vindt/vond voorzitter CvT van rechtsbijstand? 
Argumenten op rij zetten 
Moeite met lezen handschriften 
Hekelde kwalificatie bagatelzaken 
Gedetineerde moeten klachten kunnen uiten 
  



ROL VOOR ADVOCATUUR? 
 
Gedetineerden zijn totaal geïnstitutionaliseerden 
Kelk hoofdstuk 2.5 (vierde druk) 
 
Om 23.00 uur gaat licht uit en zaklamp 
(om te lezen) is verboden 
 
RSJ 24/08/2015 nr 15/0541/GA 
Schrijfblok met ruitjes in plaats van lijntjes 
  



ROL VOOR ADVOCATUUR? 
 
Kenniswijzer RvR 
 
Z080 Klachtzaken gedetineerden (3 punten) 
 
Voor klacht voeg je in principe niet toe, omdat 
gedetineerde daarin zelfredzaam wordt geacht 
 
Tenzij zwaarwegend belang als persoonlijke 
integriteit rechtzoekende wordt aangetast 
 
Zie bijlage werkinstructie  



ROL VOOR ADVOCATUUR? 
 
Opsluiting in strafcel 
Uitsluiting van activiteiten 
 
Weigering verlof of onderbreking 
Beperking bezoek, post of telefoon 
 
Selectie en/of overplaatsing 
  



ROL VOOR ADVOCATUUR? 
 
ECLI:NL:RBSHE:2007:BC4011 
Mr H.M.S. Cremers (Tilburg) 
 
LAT voor einddatum 
 
RvB: niet toevoegwaardig 
Rechtbank: wel toevoegwaardig 
 
Verwijzing Juridisch Loket 
  



ROL VOOR ADVOCATUUR? 
 
ECLI:NL:RBOBR:2015:4036 
Mr H.M.S. Cremers (Tilburg) 
en mr J.J. Serrarens (Maastricht) 
 
58 gedetineerden 
 
RvB: 2 toevoegingen 
Rechtbank: 58 toevoegingen 
 
Onderlinge verschillen tussen zaken  



ROL VOOR ADVOCATUUR? 
 
ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4490 
ECLI:NL:RVS:2013:432 
Vacatiegelden 
 
Woont bij vergadering commissie van toezicht 
Houdt spreekuur als maandcommissaris 
 
EUR 88,00 
EUR 175,50 
 
Weigering EUR 175,50 (anticumulatiebepaling)  



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
Regime volgens Pbw 
 
Regime van algehele gemeenschap (20 Pbw) 
Dagprogramma (tenminste 59 uur buiten cel) 
 
Regime van beperkte gemeenschap (21 Pbw) 
Geen dagprogramma (wel uren buiten cel) 
 
Individueel regime (22 Pbw) 
Deelname gemeenschappelijke activiteiten 
  



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
Selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden 
 
Regime volgens Spog 
 

Basisprogramma 
43 uur buiten cel 
 

Plusprogramma 
48 uur buiten cel 
 
Promoveren bij groen gedrag 
Degraderen bij rood gedrag  



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
Veiligheid   
Leeft regels na Protesteert mild Weigert meerpersoonscel 

Voert werk uit Hangt rond Bezit mobiele telefoon 

   

Zorg   
Doet mee in groep Scheldt/vloekt regelmatig Toont asociaal gedrag 

Houdt cel schoon Houdt cel niet schoon Gebruikt drugs 

   

Re-integratie   
Werkt mee aan intakes Werkt niet mee aan intakes Kiest openlijk voor criminaliteit 

Bereid tot schadevergoeding Betaald geen boetes  

Bereid tot stoppen criminaliteit Toont geen verantwoordelijkheid  

   

 
Bijlage bij brief van staatssecretaris aan Tweede Kamer van 25 maart 2014 met kenmerk 2014Z05126 



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2014:7653 
Mr H.M.S. Cremers (Tilburg) 
en mr J.J. Serrarens (Maastricht) 
 
Bond Belangenbehartiging Gedetineerden | Bonjo 
 
Minister heeft regime van inrichtingen gewijzigd 
Van algehele naar beperkte gemeenschap 
 
Aanpassing programma van 59 naar 48 uur 
RSJ gaat niet over wijziging regime  



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
Mr G.H.I.J. Hage: 
 
Uit overgelegde uitspraken blijkt dat RSJ 
zich telkens onbevoegd heeft verklaard 
 
Nieuw detentieregime onvoldoende wettelijke basis 
 

Feitelijk afschaffing regime algehele gemeenschap 
 
Minister moet versobering dagprogramma 
van 58 gedetineerden ongedaan maken  



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2014:3961 
Hoger beroep van minister 
 
Bij wijziging regime is per eiser initieel besluit ge- 
nomen over plaatsing in basis- of plusprogramma 
 
Iedere eiser konden tegen dit initieel besluit be- 
zwaar maken en in beroep gaan bij RSJ 
 
RSJ voldoende waarborgen omkleede rechtsgang 
Eisers alsnog niet ontvankelijk  



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
Wat vindt/vond directeur van Spog? 
 
Niet als bezuiniging begonnen/bedoeld 
 
Iedere zes weken beoordeling 
Rapporten leveren vaker beklag op 
Degraderen levert gewoonlijk beklag op 
 
Zelfredzaamheid resulteert in hiërarchie 
Negentig procent zit in groen regime 
Ook jongens die dat niet verdienen  



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
Afschaffing penitentiair programma (4 Pbw) 
 
Penitentiair programma samenstel van activiteiten 
erkent/goedgekeurd door de minister van justitie 
uitgewerkt in regelingen (Pm) 
 
Fasering voor langer gestraften 
 
Ten minste zes maanden onvoorwaardelijk 
Niet minder dan vier weken te gaan 
Niet meer dan een jaar te gaan  



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
Afschaffing BBI en ZBBI 
Beperkt Beveiligde Inrichting 
Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting 
 
Elektronische detentie 
 
Enkelband 
Mobiele telefoon 
  



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
RSJ 27/03/2007 nr 06/3295/GB 
Mr M.C.L. Hattinga Verschure (Den Haag) 
 
PI Rotterdam 
 
Administratief ingeschreven 
 
Elektronische detentie thuis 
  



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
Rapport reclassering 
 
Klager heeft melding gedaan van: 
- bedreiging en mishandeling 
- zelfs liquidatiegevaar 
 
Selectiefunctionaris besluit tot: 
- beëindiging elektronische detentie 
- overplaatsing naar Veenhuizen 
 
Raadsman: geen dader, maar slachtoffer!  



MODERNISERING GEVANGENISWEZEN 
 
RSJ 
 
Minister verantwoordelijk voor gedetineerden 
Geldt ook voor gedetineerden die "thuis zitten" 
Veiligheid gedetineerde was niet gegarandeerd 
 
Besluit beëindiging penitentiair programma correct 
 
Besluit overplaatsing correct 
  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
RSJ 24/11/2016 nr 16/2630/GA 
 
Beroep ingesteld door directeur PI Zwaag 
 
Directeur verwijdert tweede frituurpan afdeling 
Wie halal wil eten krijgt daartoe gelegenheid 
 

Frituurpan extraatje op basisvoorzieningen 
 

Twee frituurpannen geven piekbelasting 
Gelijktijdig gebruikt tijdens recreatie 
  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
Onderscheid tussen Moslims en niet-Moslims 
Er wordt geen extra frituurolie verstrekt 
Frituurolie mag niet worden bewaard 
 
RSJ bekrachtigt uitspraak CvT 
Van piekbelasting elektra niet gebleken 
Andere oplossingen voor eventuele problemen 
  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
RSJ 24/12/2012 nr 12/3846/GV 
PI Heerhugowaard Westlinge 
 
Gedetineerde moet huis ontruimen 
Kosten ontruimen, schoonmaken en opslag 
 
Ik wil geen schulden maken tijdens detentie 
 
Verzoek staatssecretaris incidenteel verlof 
Geen wettelijke basis incidenteel verlof ontruiming 
  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
RSJ 
 
Regeling Tijdelijk Verlaten Inrichting 
 
Geeft weliswaar opsomming van gevallen, 
maar opsomming is niet limitatief 
 
Vernietigt besluit en draagt staatssecretaris op 
om terstond nieuw besluit te nemen 
 
Gegeven 24/12 voor ontruiming op 28/12  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
RSJ 03/07/2014 nr 14/0266/GA 
Rechtsgangvervoer 
 
Gedetineerde in PI Zwolle 
Oproep kantonrechter Amsterdam 
Verweer tegen verkeersboete van EUR 70 
 
Vraagt dossier op bij kantonrechter 
Vraagt tot twee keer toe vervoer aan 
Vraagt tot twee keer toe of zitting doorgaat 
  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
Gebruikelijke gang van zaken 
OM vraagt om afstand gedetineerde 
Geen afstand, dan trekt OM dagvaarding in 
 
26 Pbw geeft directeur bevoegdheid om 
gedetineerde inrichting (tijdelijk) te verlaten 
 
Verweer directeur 
Dagvaarding en vervoer zaak OM 
Geen verzoek ex 26 Pbw ingediend 
  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
RSJ 
 
Directeur op hoogte zitting 
 
Directeur op hoogte wens gedetineerde 
 
Niet regelen vervoer onder deze omstandigheden 
aan te merken als beslissing van directeur 
 
Verklaart beroep gegrond, vernietigt uitspraak 
beklagcommissie en verklaart beklag gegrond  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
RSJ 13/07/2005 nr 05/0874/GA 
Mr E.A.M. Hertoghs (Alkmaar) 
 
Gedetineerde vult spreekbriefje voor bevolkings- 
administratie in met 16 parketnummers 
 
Gedetineerde krijgt spreekbriefje terug met advies 
om advocaat in te schakelen 
 
Advocaat stelt beroepen in, maar in aantal gevallen 
termijn inmiddels verstreken  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
Raadsrouw: wettelijke plicht tot onverwijld 
instellen hoger beroep (451a Sv) 
 
Directeur: meer aanleveren dan parketnummers, 
want anders te veel werk 
 
RSJ: verklaart beroep gegrond, vernietigt uitspraak 
beklagcommissie en verklaart beklag gegrond 
 
Tegemoetkoming van EUR 25 
  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
Artikel 49 Pbw 
Luchten 1 uur per dag 
 
Artikel 49 Pbw 
Recreatie 6 uur per week 
 
Artikel 47 Pbw 
Recht en plicht deelname arbeid 
  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
Artikel 49 Pbw 
Bezoek 1 uur per week 
 
Artikel 39 Pbw 
Telefoon 10 minuten per week 
 
Artikel 36 en 37 Pbw 
Correspondentie gecontroleerd, tenzij... 
 
Brieven CJIB mogen gecontroleerd worden 
  



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
Spullen op cel 
 
Boeken Ja, maar niet te veel 
Computer Nee, tenzij... 
Printer Ja 
Radio Ja 
Spelcomputer Ja 
Televisie Ja 
Tijdschriften Ja, maar niet te veel 
Vis Ja, maar niet te groot 
Vogel Ja, maar niet te groot 



DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN 
 
Medegedetineerde op cel 
 
Cel met een gedetineerde open je met twee man 
Cel met twee gedetineerde open je met vier man 
 
Cliënten blijken celgenoot wel gezellig te vinden, 
totdat celgenoot trammelant oplevert 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
RSJ 25/06/2004 nr 04/1007/GA 
PI Doetinchem 
 
Op cel bevindt zich gezamenlijke kast 
en voor iedere gedetineerde kluisje 
 
Aangetroffen touw was niet lang genoeg om 
te ontsnappen, maar hoort niet op cel 
 
Niet ingenomen medicatie was niet ingeleverd 
bij personeel  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
Klager wist van verboden spullen celgenoot, maar 
heeft dit niet bij personeel gemeld 
 
Klager en celgenoot worden disciplinair gestraft 
(opsluiting anders dan in strafcel) 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
RSJ 
 
Disciplinaire straf na aantreffen verboden voorwer- 
pen op meermanscel is, gelet op gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor spullen op cel, 
niet onredelijk of onbillijk 
 
Beroep directeur gegrond 
Beklag alsnog ongegrond 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
Onderscheid tussen ordemaatregelen (23 Pbw) 
en disciplinaire straffen (50 Pbw) 
 
Ordemaatregelen 
Plaatsen in afzondering 
Uitsluiting deelname activiteiten 
 
Ten hoogste twee weken met mogelijkheid van 
verlenging met telkens twee weken 
 
Geen verwijtbaarheid vereist (Kelk 5.3.4.3)  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
Disciplinaire straffen 
Plaatsen in strafcel (kaler dan kaal) 
Uitsluiting deelname activiteiten 
Ontzegging bezoek 
Weigering verlof 
Geldboete 
 
Disciplinaire straffen kennen limitatieve opsomming 
vanwege nulla-poena-beginsel (Kelk 5.3.4.3) 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
Constatering ambtenaar of medewerker (50 Pbw) 
Kok cateraar Eurest Food valt daar niet onder 
 
Aanzegging schriftelijk verslag (50 Pbw) 
Herbezinningsfunctie voor betrokkenen 
Geeft mogelijkheid voorbereiding verdediging 
 
Directeur hoort gedetineerde (57 Pbw) 
Moet zorgvuldige besluitvorming bevorderen 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
Directeur besluit zo spoedig mogelijk (50 Pbw) 
 
Schriftelijk en gemotiveerd besluit (58 Pbw) 
 
Wijzen op mogelijkheid beklag (58 Pbw) 
 
Informeren CvT en inrichtingsarts ingeval 
plaatsing strafcel voor 24 uur of meer 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
RSJ 19/02/2009 nr 08/2570/GA 
PI Doetinchem 
 
Klager dient herhaald verzoekbriefjes in 
voor geactualiseerd exemplaar huisregels 
 
Eerst geen reactie directeur 
Later niet-geactualiseerd exemplaar 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
Klager actualiseert exemplaar met bijschrijvingen 
en stuurt dat ter beoordeling op naar advocaat 
 
Maakt daar geen geheim van... 
 
Directeur reageert met: 
Vijf dagen "opsluiting" 
EUR 7,50 boete 
 
Vernieling en diefstal 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
RSJ 
 
Hoewel mildere straf denkbaar is, zijn vijf dagen en 
geldboete van EUR 7,50 niet onredelijk of onbillijk 
 
Cumulatie van straffen mogelijk? Ja en nee! 
Collectieve straffen mogelijk? Ja en nee! 
 
50 lid 1 en 5 Pbw "begaan" door klager 
60 lid 3 Europese Gevangenisregels 
(Kelk 5.4.3.2)  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
ECLI:NL:RBROE:2009:BL7102 
 
Voorwaardelijk strafontslag van senior PIW'er 
 
Afdeling Beheersproblematische Gedetineerden 
 
Tijdens ontruimen cel bleken veel kledingstukken 
gedetineerde kapot te zijn gegaan tijdens razernij 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
ECLI:NL:RBLIM:2016:11575 
ECLI:NL:RBLIM:2017:7590 
Relatie met gedetineerde 
 
ECLI:NL:CRVB:2005:AS2262 
ECLI:NL:CRVB:2005:AS2575 
Krea vervaardigde armband en ketting 
 
PIW'er niet zelfde als bewaarder 
Zekere deelname bij groepsgebeuren 
en betrokkenheid bij wel en wee gedetineerden  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
ECLI:NL:RBALK:2006:AW8034 
Mishandeling door PIW'er 
EUR 275 
 
ECLI:NL:OGEAA:2015:35 
Foltering door cipier 
Twee jaar 
 
ECLI:NL:RBZLY:2009:BH5678 
Directeur vervolgd voor dood gedetineerde 
Vrijspraak  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
ECLI:NL:RBALM:2010:BN1369 
Mr F.C. Berg (rechter) 
 
PI Almelo 
Vader heeft zich niet juist aangemeld voor bezoek 
Gedetineerde slaat, trapt en bedreigd medewerker 
 

Directeur PI 
Twee weken strafcel en overplaatsing 
 

Officier van justitie 
Niet terug naar cel, maar wel 100 uur werkstraf  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
Rechter vraagt (via officier van justitie) 
stukken op bij directeur inrichting 
 
Sanctie gebaseerd op 
Penitentiaire Beginselenwet 
en niet op Wetboek van Strafrecht 
 
Twee grootheden 
Hebben ieder eigen doel 
Vragen ieder om (afzonderlijke) handhaving 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
Toetsing politierechter 
 
1 Nationale classificatie 
2 Aard gedraging of 
3 Zwaarte straf 
 
Kanttekening politierechter 
Nationale classificatie niet doorslaggevend 
Criterium 2 en 3 alternatief (dus niet cumulatief) 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
Ad 1 Nationale classificatie 
Maatregel heet disciplinair te zijn, 
maar omvat meer dan ordemaatregel 
 
Ad 2 Aard gedraging 
Slaan, trappen en bedreigingen 
zijn strafwaardige gedragingen 
 
Ad 3 Zwaarte straf 
Gewone cel kaal bestaan 
Strafcel nog veel kaler bestaan  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
Niet-ontvankelijkheid wegens ne bis in idem 
 
Engel v Nederland is door 
Zolotukhin v Rusland bekrachtigd 
en daarmee terug van weggeweest 
 
Schrale troost voor officier 
Er is sprake van een leemte in de wet, 
waar zo nodig hogere rechter in moet voorzien 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
ECLI:NL:GHARN:2011:BQ4476 
Dubbele bestraffing Hoger Beroep 
 
68 Sr niet van toepassing 
Uitspraken rechter 
 
50 Handvest EU niet van toepassing 
Instellingen, procedures en regels EU 
 
Terugverwijzing naar meervoudige kamer 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
ECLI:NL:RBALM:2011:BQ9473 
Mr F.C. Berg (andermaal) 
 
25 gram cocaïne nabij cel aangetroffen 
 
Gezondheid en orde 
Lokaal, nationaal en internationaal 
 
Dubbele vervolging/betraffing in zin 6 EVRM 
  



DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
 
Echter, 50 Handvest EU niet van toepassing 
 
Nederland heeft (anders dan Rusland) 
Zevende Protocol EVRM niet geratificeerd 
 
Na aftrek resteert 50 uur taakstraf 
  



UITSPRAKEN EHRM 
 
EHRM 21/02/1975 nr 4451/70 
Golder v Verenigd Koninkrijk 
 
EHRM 17/09/2009 nr 74912/01 
Enea v Italië 
 
EHRM 09/07/2013 nr 66069/09 
Vinter v Verenigd Koninkrijk 
 
ECLI:NL:HR:2016:1325 
ECLI:NL:PHR:2017:874  



UITSPRAKEN EHRM 
 
EHRM 24/10/1979 nr 6301/73 Winterwerp 
 
BOPZ 
 
Stoornis moet op grond van betrouwbare medische 
gegevens zijn aangetoond, tenzij noodgeval 
 
Onderzoek moet plaatsvinden voorafgaand aan 
vrijheidsbeneming, tenzij noodgeval 
  



UITSPRAKEN EHRM 
 
Stoornis moet zodanig ernstig zijn dat vrijheidsbe- 
neming gerechtvaardigd is 
 
Voortzetting vrijheidsbeneming alleen rechtmatig 
zolang stoornis voortduurt  



UITSPRAKEN EHRM 
 
EHRM 02/09/1998 nr 23807/94 Erkalo 
TBS verlenging veel te laat ingediend 
 
EHRM 11/05/2004 nr 49902/99 Brand 
EHRM 11/05/2004 nr 48865/99 Morsink 
TBS passanten (maximaal zes maanden) 
 
EHRM 31/07/2012 nr 21203/10 Van der Velden 
Gemaximeerde en niet-gemaximeerde TBS  



UITSPRAKEN EHRM 
 
EHRM 04/02/2003 nr 52750/99 Lorsé 
EHRM 04/02/2003 nr 50901/99 Van der Ven 
Telkens visiteren in EBI in strijd met 3 EVRM 
 
RSJ 01/03/2004 nr 03/2458/GA 
In beginsel niet meer dan gemiddeld twee 
steekproefsgewijze visitaties per maand 
  



UITSPRAKEN EHRM 
 
EHRM 28/09/2015 nr 23380/09 
Bouyid v België 
 
Saïd en Mohamed Bouyid 
 
Deelgemeente Saint-Josse-ten-Noode 
8 december 2003 om 16.00 uur 
23 februari 2004 om 11.00 uur 
 
Gewone kamer 
Grote kamer  



UITSPRAKEN EHRM 
 
Sleutels vergeten 
Agent in burgerkleding vraagt jongen naar ID 
Jongen vraagt agent in burgerkleding naar zijn ID 
Agent sleurt jongen naar bureau 
 
Hangt in stoel 
Leunt tegen bureau 
Lacht regelmatig zonder reden 
Geeft brutale antwoorden op vragen 
  



UITSPRAKEN EHRM 
 
Ieder fysiek geweld is inbreuk 
Tenzij geweld gerechtvaardigd is 
 
Enerzijds geweld wel aangetoond 
Anderzijds noodzakelijkheid niet aangetoond 
 
Klemt te meer door detentie en minderjarigheid 
 
Schending 3 EVRM 
 
CPT (Committee for the Prevention of Torture)  



OVERLEVERING (AAN BELGIË) 
 
 
Overleveringsverzoeken België voorlopig aangehouden 
Amsterdam, 01-08-2017 
 
Een verzoek van België om acht personen die in Nederland 
verblijven over te leveren, is voorlopig aangehouden. Er 
moet eerst meer informatie komen over de detentieomstan-
digheden in Belgische gevangenissen. Dat heeft de Interna-
tionale Rechtshulpkamer (IRK)... 
 
 

  



OVERLEVERING (AAN BELGIË) 
 
ECLI:NL:RBAMS:2017:5467   6115 
Mr V.G. Kraal 
 

ECLI:NL:RBAMS:2017:5468   6116 
Mr E.G.S. Roethof 
 

ECLI:NL:RBAMS:2017:5471   6117 
Mr S.R. Bordewijk 
 

ECLI:NL:RBAMS:2017:5472   6131 
Mr Z. Boufadiss 
  



OVERLEVERING (AAN BELGIË) 
 
Prejudiciële vragen Duitse rechter 
4 Handvest EU en 3 EVRM 
 
ECLI:EU:2016:198 Aranyosi 
In Hongarije verdacht twee inbraken 
 
ECLI:EU:2016:140 Căldăraru 
In Roemenië veroordeeld rijden zonder rijbewijs 
  



OVERLEVERING (AAN BELGIË) 
 
4 Handvest EU (en 3 EVRM) leggen een van 
fundamentele waarden lidstaten vast 
 
Onmenselijke behandeling of bestraffing 
onder alle omstandigheden verboden 
 
Ook bij strijd tegen terrorisme en georganiseerde 
misdaad en ongeacht gedragingen betrokkene 
  



OVERLEVERING (AAN BELGIË) 
 
Betrouwbare en nauwkeurige aanwijzingen 
Fundamentele of structurele gebreken 
Bepaalde groepen personen 
Bepaalde detentiecentra 
 
Overleveringsechter moet om informatie vragen 
 
Informatie niet binnen redelijke termijn geleverd, 
dan moet overleveringsrechter procedure 
overlevering beëindigen 
  



OVERLEVERING (AAN BELGIË) 
 
01/08/2017 Rechter houdt zaak aan 
  
11/08/2017 Minister van Justitie geeft informatie 
  
 Cipiersstaking 
 Waalse detentiecentra 
 Daling van 11.000 naar 10.400 
 Masterplan om problemen op te lossen 
  
18/08/2017 Rechter besluit alsnog tot overlevering 
 



VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
 
Voorwaardelijke invrijheidstelling speelt bij: 
- geen voorwaardelijke gevangenisstraf 
- tenminste een jaar gevangenisstraf 
 
Bij minder dan twee jaar: nog een/derde 
Bij meer dan twee jaar: na twee/derde 
 
Artikel 15 Sr 
Aanwijzing Voorwaardelijke Invrijheidstelling 
(2012A007) 
  



VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
 
ECLI:NL:RBOBR:2013:6016 
Bossche zwemschoolhouder Benno L. 
 
Zes jaar gevangenisstraf 
Voorwaardelijke invrijheidstelling 
Herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling 
 
Ten onrechte behandelaanbod geweigerd 
Reclassering te laat geïnformeerd over sollicitatie 
Twee uur niet traceerbaar (enkelband niet geladen) 
  



VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
 
Geplaatst in RIBW-woning bij TBS-kliniek 
 
Stond open voor behandeling, maar niet opnieuw 
delictanalyse (want uitgebreid gehad) 
 
Gesolliciteerd naar baan als shuttle chauffeur 
 
Bevond zich buiten verboden gebieden, telefonisch 
contact en daarbij voicemail ingesproken 
 
Geen twee jaar, maar negentig dagen  



VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
 
ECLI:NL:HR:2017:234 
Overtreding algemene of bijzondere voorwaarden, 
dan is herroeping de regel en niet de uitzondering 
 
ECLI:NL:RBDHA:2015:13659 
Niet onverwijld 
  



VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
 
ECLI:NL:HR:2015:500 
 
Verdachte zit 13 maanden in voorarrest 
 
Verdachte krijgt 10 maanden gevangenisstraf 
alsmede tenuitvoerlegging 6 maanden 
 
Verdachte wordt onmiddellijk in vrijheid gesteld 
en opgepakt voor tenuitvoerlegging 6 maanden 
  



VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
 
Verbod tenuitvoerlegging volle 6 maanden 
Kort geding bij civiele rechter 
 
Rechtbank wijst vordering af 
Gerechtshof wijst vordering toe 
Hoge Raad wijst vordering af 
 
27 lid 4 Sr mist toepassing 
90 lid 4 Sv mist toepassing 
  



VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
 
ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7146 
 
Vrijspraak voor 3 van 4 feiten 
Voorarrest van 373 dagen 
Straf van 120 dagen 
 
Hoewel sprake van rechtmatige toepassing dwang- 
middelen, onevenredig groot verschil tussen 
ondergane en opgelegde detentie 
 
EUR 10.000 ex aequo et bono  



DETENTIERECHT 
 
Opmerkingen en vragen 
 
 
    Bewijs van deelname per mail 
 
    Factuur per mail 
 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0166.pdf 
 


