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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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column

Bezoek zonder toe-
zicht nu ook in het 
huis van bewaring! 

Dirk Daamen

In mijn columns van februari en augustus 2014 in deze krant 

schreef ik al over het recht op bezoek zonder toezicht (BzT) in huizen 

van bewaring. Het duurde even, maar inmiddels heeft de Nederlandse 

wetgever de regels in overeenstemming gebracht met het Europees Ver-

drag van de Rechten van de Mens: ook niet-veroordeelde gedetineerden 

hebben voortaan recht op BzT. Dus zit je nog in voorlopige hechtenis en 

wil je ook BzT? Lees dan vooral verder!

Destijds beschreef ik het Varnas-arrest. De heer Varnas had gedurende 

zijn jarenlange voorarrest in Litouwen meermalen verzocht om BzT met zijn 

vrouw. Deze verzoeken werden afgewezen, omdat BzT volgens de regels alleen 

voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat er sprake was van niet-gerechtvaar-

digde discriminatie tussen veroordeelde en niet-veroordeelde gedetineerden. 

Inmiddels is er een tweede arrest van het EHRM over dit onderwerp. In 

één jaar en tien maanden, twee keer om BzT gevraagd. Deze verzoeken werden 

afgewezen omdat BzT niet was toegestaan voor niet-veroordeelde gedetineer-

Costel Gaciu in voorarrest heeft doorgebracht zijn gezinsleven heeft verslech-

terd. Het EHRM vond dat die verslechtering niet te rechtvaardigen is door te 

stellen dat dit de beperkingen zijn die een detentie met zich brengen. Ook in 

deze zaak was er volgens het EHRM dan ook geen sprake van een redelijke en 

objectieve rechtvaardiging voor het verschil in behandeling tussen veroordeelde 

en niet-veroordeelde gedetineerden: discriminatie!

Op grond van deze arresten konden de PI’s het BzT niet meer afwijzen 

met als enige reden dat een gedetineerde in een huis van bewaring zit.

Naar aanleiding van deze uitspraken van het EHRM heeft de Staats-

secretaris van Veiligheid en Justitie besloten om bezoek zonder toezicht per 1 

december 2015 ook toe te staan in huizen van bewaring die daarvoor in aanmer-

king komen. Gedetineerden in een normaal beveiligde penitentiaire inrichting 

kunnen BzT krijgen indien ze voldoen aan de voorwaarden. Daarbij maakt het 

niet uit of dit een gevangenis of een huis van bewaring is.

De voorwaarden staan in de ‘Regeling van de Staatssecretaris van Veilig-

heid en Justitie van 5 november 2015, nr. 689569, houdende wijziging van de 

Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen in verband met aanpassing 

van de voorwaarden voor het verlenen van bezoek zonder toezicht’. Je kunt 

maximaal één keer per maand BzT ontvangen indien:

beveiligde PI’s (gevangenis of huis van bewaring) verblijft, in uitgebreid en 

extra beveiligde inrichtingen is BzT dus niet mogelijk;

of het versterken van de banden tussen jou en het beoogde bezoek, en van 

belang is voor je terugkeer in de samenleving;

en duurzaam is;

-

stoort. Hiervoor wordt de mening van het openbaar ministerie gevraagd.

Indien je voldoet aan de genoemde voorwaarden heb je dus recht op BzT. 

Wil je bezoek zonder toezicht? Dien dan een aanvraag in bij de directeur. Ook 

degene die op bezoek wil komen moet een verzoek indienen. Vind je dat je 

voldoet aan de voorwaarden, maar wordt het verzoek toch afgewezen? Dan kun 

je tegen de beslissing van de directeur in beklag bij de beklagcommissie van 

de Commissie van Toezicht. Daarna kun je eventueel nog in beroep bij de be-

roepscommissie van de RSJ. Een advocaat kan je in deze procedures (kosteloos) 

bijstaan. Heb je vragen over bezoek zonder toezicht of een ander onderwerp 

binnen het detentierecht? Neem gerust contact op met mijn kantoor! 

Dirk Daamen is strafrechtadvocaat bij Daamen, advocaten. in Maastricht:  

043 76 76 213
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