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Ga voor ervaring en kwaliteit! Mr. Daamen heeft sinds zijn beëdiging bij  
Moszkowicz (2007) ruim 80 strafzaken gedaan bij de Hoge Raad. In 2014 won 
hij zes zaken op rij. Ook advocaat Luiten voert regelmatig cassatieprocedures. 
U vindt een actuele lijst met zaken op onze site. Op verzoek sturen we u deze 
per post.

NAAR DE HOGE RAAD IN UW STRAFZAAK?

U kunt bij Daamen, advocaten. terecht voor alle straf- en beklagzaken en  
TBS-procedures. We staan cliënten bij in heel Nederland, ook op toevoeging.

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

Een Nieuwe Start Amsterdam

Exter-Art, Rotterdam

Maastricht - De nieuwe Instel-

lingswet RSJ is afgelopen maand 

in werking getreden. Door deze 

wet verandert er veel binnen de 

organisatie van de Raad voor Straf-

rechtstoepassing en Jeugdbescher-

ming (RSJ), de hoogste rechter op 

het gebied van detentierecht.

De RSJ heeft twee taken. Ten eerste 

de advisering van de Minister over de 

toepassing en uitvoering van beleid 

en regelgeving op het terrein van 

strafrechtstoepassing en jeugdigen. 

Daarnaast heeft de RSJ een rechtspre-

kende taak. De RSJ is onder andere 

de beroepsinstantie voor beklagzaken. 

Om te voorkomen dat door deze twee 

verschillende taken de onpartijdig-

heid en onafhankelijkheid van de 

RSJ in gevaar komt, is hiertussen nu 

een scherpere scheiding aangebracht. 

Met de nieuwe instellingswet zijn 

een aparte afdeling advisering en een 

aparte afdeling rechtspraak gecreëerd. 

Leden van de RSJ kunnen uiteraard 

maar voor één afdeling tegelijkertijd 

werken.

Toetsingsgronden
Een tweede wijziging is de uitbreiding 

van de toetsingsgronden van de peni-

tentiaire rechter; niet alleen RSJ maar 

ook de beklagcommissie. De belangen 
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veiligheid van de samenleving staan 

de afgelopen jaren in ons land steeds 

0%%,#)%"&,!!(1#2*#3'#/%#4*'3&3%# !"#

het slachtoffer binnen het strafproces 

versterkt. Om bij deze ontwikkeling 

aan te sluiten zijn de toetsingsgronden 

hiermee uitgebreid. Deze uitbreiding is 

opgenomen in de Penitentiaire begin-

selenwet, de Beginselenwet verple-

ging ter beschikking gestelden en de 

Beginselenwet justitiële jeugdinrich-

tingen. De belangen van het slachtoffer 

of de nabestaanden en de veiligheid 

van de samenleving worden vanaf nu 

meegewogen in de beslissingen van de 
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ging kan de RSJ bijvoorbeeld maken 

in een beroepszaak over de afwijzing 

van een verlofaanvraag door de direc-

teur. De RSJ moet dan ook rekening 

houden met de belangen van slachtof-

fers. Indien de directeur de aanvraag 

voor verlof afwijst in verband met de 

belangen van het slachtoffer (of de 

veiligheid van de samenleving) moet 

de directeur wel stukken ter onderbou-

wing van deze beslissing aan de RSJ 

verstrekken. 

Laatste woord
Een derde belangrijke wijziging is de 

cassatie in het belang der wet. Vanaf 

nu kan de procureur-generaal bij de 

Hoge Raad cassatie in het belang der 

wet instellen tegen uitspraken van de 

RSJ. Hierdoor is de RSJ dus niet meer 

de hoogste instantie in het penitentiaire 

recht. Cassatie in het belang der wet 

houdt in dat de Hoge Raad een oordeel 

geeft over bepaalde rechtsvragen, 

zoals bijvoorbeeld de uitleg van een 

wettelijke bepaling. Dit is ter bevorde-

ring van de rechtseenheid en rechts-

ontwikkeling. Dat mag de Hoge Raad 

sinds kort dus ook doen in kwesties 
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bepaalde regels uit de penitentiaire 

beginselenwet door de Hoge Raad uit-

gelegd worden, zodat de RSJ hier bij 

toekomstige zaken rekening mee kan 

houden. Indien de procureur-generaal 

cassatie in het belang der wet instelt 

heeft dit geen (nadelige) gevolgen voor 

de betrokken partijen. Maar hierdoor 

heeft dus de Hoge Raad voortaan het 

laatste woord, niet meer de RSJ. 

Tot slot nog de mogelijkheid van 

wraking van de leden van de beroeps-

commissie. Die is per 1 juli 2015 

opgenomen in de instellingswet. 

Beide partijen kunnen de leden van 

de RSJ wraken bij de behandeling 

van de zaak. Dan moeten er feiten en 

omstandigheden zijn waardoor de on-

partijdigheid schade zou kunnen lijden. 

Wraking was al eerder mogelijk op 

grond van het eigen procesreglement 

van de RSJ, maar is nu dus in de wet 

vastgelegd. 

Dirk Daamen is advocaat in  

Maastricht. 043-7676213 

info@daamen-advocaten.nl 
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Nieuwe Instellingswet met belangrijke wijzigingen

Dirk Daamen

Mr. Dirk Daamen

SCHERPE SCHEIDING TUSSEN

DE ADVISERENDE EN RECHT-

SPREKENDE TAAK VAN DE RSJ

http://creatie.123-mobiel.nl/site/

vlinderscrime?dm_try_mode=true

Dit is de site waarmee iedereen in een 

handomdraai alle bajesen kan vinden. 

Dat is handig om geld over te maken 

of andere zaken te doen. 
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www.vlinderscrime.nl 

Snelle app leidt naar bajesen

Almere - SurAnt in Almere is ver- 

huisd van de Bolderweg naar de 

Vlotbrugweg. En dat was  hard 

nodig, want SurAnt kreeg grote be-

hoefte aan meer ruimte in verband 

met de opzet van het zogenaamde 

klusloket. Het klusloket is een dag-

bestedingsproject voor ex-gedeti-

neerden en TBS-patiënten. Ze gaan 

bij mensen in Almere allerlei klusjes 

verrichten.                                                                                

Op de nieuwe locatie is ruimte voor 

materialen en gereedschappen. De 

ex-gedetineerden kunnen volgens 

SurAnt werkritme en arbeidsethos op 

doen. Burgers zijn blij, want tegen een 

mooi prijsje worden allerlei proble-

men opgelost. ‘We kijken wel naar de 

portemonnaie van de mensen hoor. 

Als ze echt heel weinig geld hebben, 

doen we de klusjes ook wel voor niks. 

Dan nemen wij de kosten op ons. We 

richten ons op de burgers met een 

kleine portemonnaie en op mensen die 

een beperking hebben. ’ zegt algemeen 

directeur Dew Koesal. ‘Als het een 

succes wordt wil we ook een klusloket 

in Amsterdam uit de grond stampen.’

Opbouw
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is dat elk mens een kans verdient, ook 

nog wel een tweede kans. En som-

migen zelfs meer dan twee. SurAnt 

zet zich in voor het welzijn van (ex-)

gedetineerden, TBS-patiënten en allen 

die hulp nodig denken te hebben. In de 

afgelopen jaren is er hard gewerkt aan 

de opbouw, het leggen van contacten 

en het pionieren met projecten. Vorig 

jaar werden nieuwe samenwerkings-

verbanden aangeknoopt en groeide 

het aantal medewerkers.  Surant werd 

zeven jaar geleden opgericht.

www.surant.org Email dew.koesal@

surant.org Tel.0616034071

Leden van Bonjo die een bijzondere 

ontwikkeling doormaken, worden 

vriendelijk verzocht de redactie van 

deBonjo daarvan op de hoogte te 

stellen, zodat we daarover kunnen 

publiceren in onze krant. 

Paul Grijpma

Oplossing BonjoBajesPuzzel,  

van pagina 35.
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Ex-gedetineerden klussen in Almere

Dew Koesal: ’We kijken wel naar de 
portemonnaie van de mensen.’


