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Ga voor kwaliteit in cassatie! Mr. Daamen heeft veel ervaring in procederen  
bij de Hoge Raad. Tijdens en na zijn dienstverband bij Moszkowicz (2007-2012) 
heeft hij in bijna 50 strafzaken een cassatieschriftuur opgesteld. Hierbij zijn 
aansprekende successen geboekt. Op verzoek wordt u een actuele lijst  
toegezonden van zaken waarin mr. Daamen de schriftuur heeft opgesteld.

NAAR DE HOGE RAAD IN UW STRAFZAAK?
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U kunt ook bij mr. Daamen terecht voor uw andere strafzaken.  
Hij staat cliënten bij in heel Nederland, ook op basis van toevoeging.

Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht.  
T +31(0)43 767 62 13 | F +31(0)43 744 00 14   
www.daamen-advocaat.nl | info@daamen-advocaat.nl
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De Regenboog Amsterdam

Door Ontmoeting en Opvang Resocialisatie (DOOR) Vlissingen

Elke gedetineerde heeft in prin-

cipe recht op bezoek met toezicht. Maar 

de meeste gedetineerden willen ook 

wel eens privé-bezoek ontvangen van 

geliefde(n) om zonder pottenkijkers van 

elkaars gezelschap te genieten (met of zonder seksueel contact): bezoek 

zonder toezicht (BzT). Maar volgens de huidige regels (en ook de recht-

spraak van de RSJ) is BzT alleen mogelijk voor gedetineerden die min-

stens drie maanden aaneengesloten verblijven in een normaal bevei-

ligde gevangenis, dus niet in een huis van bewaring (HvB). Daardoor kan 

het maanden of jaren zelfs duren voordat iemand die in voorarrest zit 

weer fysiek contact kan hebben met partner, kinderen of andere naas-

ten. Dat is voor velen een groot gemis en een kwelling. 

Datzelfde probleem had de heer Varnas. Hij verzocht tijdens zijn jaren-

lange voorarrest in Litouwen meermalen om BzT met zijn vrouw. Zijn argumen-

ten waren: het gebrek aan seks zorgde bij hem voor veel stress, gezinsuitbreiding 

was onmogelijk en hij was bang dat zijn vrouw haar heil elders zou zoeken. Alle 

verzoeken werden afgewezen, omdat BzT volgens de regels alleen mogelijk was 

voor veroordeelden. Varnas had dus minder rechten, terwijl hij nog niet eens was 

veroordeeld! 

Varnas stapte hierop naar het Europese Hof voor de Rechten van de 

Mens. Dat oordeelde op 9 juli 2013 dat er sprake was van niet-gerechtvaardigde 

discriminatie tussen veroordeelde en niet-veroordeelde gedetineerden, waarbij 

het recht op privé- en gezinsleven in het geding was. Een goede rechtvaardi-

ging voor het onderscheid kon Litouwen niet geven, terwijl bijvoorbeeld in de 

Europese gevangenisregels staat dat mensen in voorarrest minstens dezelfde be-

zoekmogelijkheden moeten hebben als veroordeelde gedetineerden. Bovendien 

werden de verzoeken afgewezen met alleen een verwijzing naar de algemene 

regels, dus zonder toe te lichten waarom deze nodig en gerechtvaardigd waren 
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in het belang van het onderzoek of uit veiligheidsoverwegingen en dat speelde 

hier niet volgens het Hof (zijn vrouw was bijvoorbeeld geen getuige of medever-

dachte in zijn strafzaak). Het Hof heeft bovendien geoordeeld dat ook het gebrek 

aan de juiste faciliteiten geen goede reden is om een BzT-verzoek af te wijzen. 

Door deze uitspraak kunnen de PI’s in Nederland niet langer BzT tegen-

houden alleen omdat een gedetineerde (nog) in het HvB zit en ook niet omdat er 

geen geschikte BzT-kamer is. Wil je BzT in het HvB, dan kun je dit aanvragen 

bij de directeur. Ook degene die op bezoek wil komen moet een verzoek indie-

nen. Wordt het verzoek afgewezen, dan kun je hiertegen in beklag gaan bij de 

beklagcommissie en eventueel nog in beroep bij de RSJ. Je kunt een advocaat 

vragen je hierin bij te staan.

Krijg je BzT? Denk dan even terug aan je Litouwse lotgenoot Varnas; 

als hij zijn nek niet had uitgestoken door te klagen over dit gevoelige onderwerp, 

had het waarschijnlijk veel langer geduurd voordat dit mogelijk zou zijn!

Mr. H.M.W. Daamen, advocaat.

BzT nu ook  
in het HvB

COLUMN Dirk Daamen

Kunstwerk gemaakt?  
Stuur het op naar 

Bonjo. Een grote kans 
dat het in de krant komt.

Den Haag - Het aantal overval-

len is dit jaar "ink afgenomen ten 

opzichte van 2012. In de eerste elf 

maanden van dit jaar met 17%. 

Ook het aantal straatroven is in 

2013 sterk gedaald. In de eerste 9 

maanden van dit jaar met 15%. Het 

terugdringen van het aantal over-

vallen en straatroven is een toppri-

oriteit van minister Ivo Opstelten 

van Veiligheid en Justitie.                 

Dat blijkt uit de overvalcijfers over de 

eerste elf maanden van 2013. In 2009 

is het ministerie gestart met de Aanpak 

Overvallen, sindsdien is het aantal 

overvallen ieder jaar gedaald. Van 

bijna 3000 in het startjaar tot ongeveer 

1700 in 2013. Sinds de start van de 

aanpak straatroven begin 2012 is ook 

het aantal straatroven sterk gedaald. 

Van ongeveer 8700 tot rond de 7000 

in 2013.  

De daling van de overvallen is dit jaar 

vooral sterk bij benzinestations, su-

permarkten en tankstations. Alleen het 

aantal overvallen op vrachtwagens is 

licht gestegen. Minister Opstelten gaat 

in gesprek met Transport en Logistiek 

Nederland om te onderzoeken welke 

maatregelen kunnen worden genomen 

om dit te verminderen.                                                                                                    

Scherper toezicht                                                                                                

Politie, justitie, bedrijfsleven, gemeen-

ten en brancheorganisaties werken 

al een aantal jaar nauw samen via de 

landelijke Taskforce Overvallen om 

het aantal overvallen een halt toe te 

roepen. Het aantal overvallen is terug-

gedrongen door de inzet van speciale 

overvalteams en helikopters en via een 

dadergerichte aanpak. Bij de bestrij-

ding kiezen politie en justitie voor 

een stevige dadergerichte aanpak. Zo 

wordt er gefocust op potentiële daders 

en komt er een scherper toezicht op 

overvallers die vervroegd in vrij-

heid worden gesteld. Dit heeft ertoe 

geleid dat de kans dat een overvaller 

of straatrover wordt aangehouden fors 

is vergroot, overvallers en straatro-

vers zwaarder worden gestraft en 

overvallers ook na hun detentie onder 

verscherpt toezicht komen te staan.

Ook worden ondernemers ondersteund 

met het nemen van concrete maat-

regelen om de kans op overvallen te 

verkleinen. Zij verkrijgen hiervoor 

voortdurend voorlichting en kunnen 

gebruik maken van de aanpak Veilig-

heid Kleine Bedrijven om preventie-

maatregelen te treffen. Tevens wordt 

de hulp van burgers ingeroepen door 

bijvoorbeeld publiekscampagnes om 

elektronisch betalen te stimuleren.

AANTAL OVERVALLEN DAALT 

VERDER

Minister Ivo Opstelten.

Illinois - De politie in Illinois heeft 

een restauranteigenaar opgepakt die 

wat bijverdiende als heroïnemaker. 

Quad City Times meldt dat het 

goedje riekte naar barbecuesaus.

De politie was een familielid van de 

man op het spoor. Hij werd gekop-

peld aan een stel undercoveragenten. 

Die zagen hem het vleesrestaurant, 

Smoke House, uitkomen met een 

verdacht pakketje. Later verkocht hij 

de heroïne aan de agenten. De drugs 

roken sterk naar bbq-saus, zo lieten 

de agenten weten. Dat zorgde er mede 

voor dat ze een doorzoekingsbevel in 

het restaurant konden regelen. Daar 

troffen ze bovendien cocaïne, wapens 

en marihuana aan, gezien de hoeveel-

heid waarschijnlijk bedoeld voor 

handelsdoeleinden. Het restaurant is 

inmiddels gesloten. De restauranteige-

naar/drugsdealer moest mee naar het 

bureau en zit nu vast.

Restaurant maakt heroïne met bbq-geur
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IJzer (afk.).

Oplossing BonjoBajesPuzzel,  

van pagina 35.


