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Door Dirk Daamen 

Maastricht- Mijn column over 
bezoek zonder toezicht (BzT, ook re
latie bevorderend bezoek genoemd) 
in het huis van bewaring (HvB) 

stond afgelopen feb ruari in deze 
krant. Volgens de huidige regels 
komen alleen gedetineerden in de 
gevangenis in aanmerking voor BzT. 

Mens. Met die beslissingen waren de 
gedetineerden het natuurlijk niet eens 
en zij gingen in beklag bij de commis
sie van toezicht van hun PI. De meeste 
beklagcommissies zijn terughoudend, 
maar in enkele gevallen is het beklag 
wel gegrond verklaard. Vooral als je al 
langer in voorarrest zit en een vaste re
latie hebt, maak je kans om toch BzT 
te krijgen. De hoogste Nederlandse 
rechter op het gebied van detent ierecht 
is de Raad voor Strafrechtstoepas-

Raad voor Strafrechttoepassing en 
Jeugdbescherming gaat op de schop 

Maar het Europese Hofvoor de Rech
ten van de Mens heeft vorigj aar in het 
Vamas-arrest bes list dat je mensen in 
voorarrest en afgestrafte gedetineerden 
in principe gelijk moet behandelen. 
Dus als je afgestraften BzT toestaat, 
moet je dat bij HvB-gedetineerden ook 
doen, tenzij er een goede reden is om 
verschi l te maken. Deze column heeft 
wat los gemaakt. Daarom geef ik hier 
een korte update. 

Richtlijnen voor directeuren 
Enkele HvB-gedetineerden hebben op 
mijn column gereageerd en verzoeken 
om BzT ingediend bij de directeuren 
van enkele PI 's. De directies hebben 
bijna alle verzoeken afgewezen met 
een beroep op de huidige regels. Maar 
die zijn dus in strijd met het Euro
pees Verdrag voor de Rechten van de 

sing en Jeugdbeschenning (RSJ). 
Deze rechter heeft nog geen uitspraak 
gedaan over de BzT-kwestie, maar dat 
za l niet lang meer duren. lk ben erg 
benieuwd hoe ze zullen beslissen. Ik 
zou het goed vinden als de RSJ in de 
uitspraken wat richtlijnen geeft die de 
directeuren en beklagcommissies kun
nen gebruiken bij de beslissingen over 
een verzoek om BzT in het HvB. Nog 
beter zou het zijn als de minister zelf 
de regels in overeenstemming brengt 
met het EVRM. 

Wie wil? 
Op I maart 2014 (dus kort na mijn co
lumn) is het promotie/degradatiesys
teem voor gedetineerden ingevoerd. 
Dit systeem bestaat uit een basispro
gramma voor alle gedetineerden en 
een plusprogramma met 5 uur extra 
activiteiten en meer rechten. Net als 
BzT is ook het plusprogramma alleen 
voor afgestrafte gedetineerden moge
lij k: HvB-ers worden ook hiervan uit
ges loten. Ook dit is naar mijn mening 
een geval van niet-gerechtvaardigde 
discriminatie tussen veroordeelde 
en niet-veroordeelde gedetineerden. 
Dat geldt zeker voor de verdachten 
die lang op hun berechting in eerste 
aanleg moeten wachten. Wie wi l dit 
aanvechten? 
Dirk Daamen, advocaat 

Daamen, advocaten. 
NAAR DE HOGE RAAD IN UW STRAFZAAK? 
Ga voor kwa liteit in cassatie! Mr. Daamen heeft veel ervaring in procederen 
bij de Hoge Raad. Tijdens en na zijn d ienstverband 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. 

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 13j F +31 (0)43 744 00 14 
www.daamen-advocaten.n l l info@daamen-advocaten.nl 
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Den Haag -In de Tweede Kamer ligt 
een wetsvoorstel voor een nieuwe 
instellingswet Raad voor Straf
rechttoepassing en Jeugdbescher
ming (RSJ). De Raad van State heeft 
zijn advies over het wetsvoorstel 
openbaar gemaakt. 

Eerst maar het voorste l. De RSJ wordt 
gesplitst in een afdeling advisering en 
een afde ling rechtspraak. Dit om de 
onafhankelijke uitvoering van beide 
taken beter zichtbaar te maken. Daar 
heeft de Raad van State geen pro
blemen mee. Het wordt interessanter 
dat het wetsvoorste l het mogelijk wil 
maken dat tegen de uitspraken van de 
RSJ cassatie kan worden ingesteld. 
Het wetsvoorstel wil dat de RSJ de 
vei ligheid van de samenleving en de 
belangen van slachtoffers en nabe-
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staanden expliciet moet meewegen bij 
de beoordeling van geschi llen. 

In cassatie 
De Raad van State merkt op dat het 
grootste dee l van de uitspraken van 
de RSJ zich niet leent voor cassatie, 
omdat er geen rechtsvragen aan de 
orde zijn, maar feitelijke omstandig
heden worden gewaardeerd. De Raad 
van State wij st er nog op dat een 
gevolg van de instelling van de cas
satiemogelijkheid als gevolg heeft dat 
raadsheren geen zitting meer kunnen 
hebben in de RSJ. Dat is negatief voor 
de kwaliteit van de uitspraken van de 
RSJ . De Raad van State adviseert dit 
stuk van het wetsvoorste l te schrappen. 
Het dient nergens voor, behalve als 
het mogelijkheden biedt om voor de 
minister negatieve uitspraken van de 
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RSJ te bestrijden. 

Ook over de belangen van nabestaan
den en slachtoffers is de Raad van 
State niet juichend. Het is voor de 
Raad van State niet duidelijk waarom 
dit expliciet moet worden opgenomen. 
Ook al niet omdat nergens uit blijkt dat 
de RSJ nu tekort zou schieten. 

Jaap Brandligt 

Oplossing BonjoBajesPuzzel, 

van pagina 35. 

Optische illusies: beide 

Maaike Rotgans 
Mark Rijnsburger 
Andre Seebregts 
Jacques Smcets 
Fokke Stoker 
Michel van Stratum 
Mark Teurlings 
Alessandro Valleris 
Derk Vosgezang 
Richard van der Weide 
Michelle Wezepoel 

Wim Wal grafisch ontwerper, 
wimwal@xs4al l.nl 

anssen/Pers, Gennep 
Handling&verspreiding: 
Lucht Afterpress, Zwolle 

ISSN: 2352-104X 

Volgende de Bon jo krant 
verschijnt in oktober 2014 


