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Muzikant, voormalig verslaafde en
ex-gedetineerde Danny Kegel heeft zich
volledig herpakt:

‘De zware detentieperiode is goed voor
mij geweest’

The essence of journalism is
a discipline of verification.
Bill Kovach & Tom Rosenstiel in
‘The Elements of Journalism’

Bregje Veltman

W

Danny Kegel heeft vooral veel kansen gepakt. (Foto: Bregje Veltman)

anneer ik Kegel
vraag naar zijn
jeugd grapt hij:
‘Zo, heb je effe?’
Kegels liefde
voor muziek
ontstond al
vroeg. Als driejarige speelde Danny Kegel al
op een trommel die nog hoger was dan
hijzelf, vanaf zijn vijfde kreeg hij drumles,
vanaf zijn achtste gaf hij met het Hofstad
JeugdOrkest concerten en vanaf zijn
twaalfde begon Kegels betaalde muziekcarrière. Zijn vader stond altijd ‘zonder
mokken’ voor hem klaar en bracht hem
overal naartoe. Vanaf 17/18-jarige leeftijd
belandde Danny Kegel in de jazzmuziek en
speelde hij wereldwijd. Ondanks Kegels aanvankelijke verzet werd hij als 18-jarige

Leeuwarden/Amsterdam - Het verhaal van muzikant, voormalig verslaafde en ex-gedetineerde
Danny Kegel (1972) is zeer inspirerend. Kegel heeft tien jaar lang vastgezeten in Peruaanse
gevangenissen, maar heeft zichzelf volledig herpakt. Auteur Ad Benard heeft Kegels bijzondere
verhaal beschreven in het aanbevelenswaardige boek ‘Power of Rock’ dat onlangs is verschenen. Gelet op Danny Kegels samenwerking met Peter Faber van de gelijknamige stichting was
dit een mooie aanleiding om de twee gezamenlijk te spreken. De missie van Fabers stichting
is om iedereen de switch te laten maken van destructieve naar creatieve energie. We spraken
elkaar kortgeleden tussen de prachtige schilderijen in Peter Fabers kleurrijke atelier in Amsterdam.

‘Het leven heeft geen zin,
het leven vraagt welke
zin jij eraan geeft’

overgehaald tot zijn eerste drugservaring:
het snuiven van coke. Er ging een wereld
voor hem open. Drugs hielpen hem om zijn
beangstigende paranormale begaafdheid*
te onderdrukken. De drugs waren verworden tot ‘een vriend die je altijd had gewenst’
en namen hem volledig over. Danny Kegel
verkocht meermaals zijn gehele inboedel
om drugs te kunnen kopen, rekeningen
werden genegeerd. Kegels grenzen zwakten
af. Hij accepteerde de vicieuze cirkel waarin
hij om de zoveel maanden uit huis werd
gezet en in de gevangenis belandde.
Criminaliteit was noodzakelijk om in zijn
drugsgebruik te voorzien. Kegel deed aan
snelkraken. Hij kon binnen een minuut een
auto stelen waarna hij hiermee vol gas achteruit tegen een winkelruit aanreed, resulterend in ‘een minuut gratis winkelen’.

Als hij aan eventuele politieachtervolgingen
wist te ontkomen, bijvoorbeeld een achtervolging op de Maasboulevard met 140 km/u,
dan gaf dat hem een enorme kick.

Een koffer halen

Toen Kegel vrijkwam na de zoveelste gevangenisstraf is hij bij een vriend in Zoetermeer
gaan wonen. Vrijwel direct miste hij zijn vertrouwde Den Haag. Hij kreeg de kans om in
Peru ‘een koffer te gaan halen’. Hij had meermaals gezien dat mensen met een succesvolle reis veel geld verdienden. Zodoende
vertrok Kegel in 2006 naar Peru waar hij
eerst ‘een feest van heb ik jou daar’ had.
Alles werd betaald, het leek wel een film.
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worden tot zes uur ‘s ochtends en de gangen
bevuild werden met menselijke uitwerpselen. Danny Kegel omschrijft de gevangenis
Na het feesten zou Danny Kegel op 21 juni
als een kleine wereld waarin je elkaar niet
2006 met een sporttas vol met cocaïne verkunt ontwijken. Om te overleven heeft hij
trekken, samen met nog vier anderen op
flink van zich af moeten bijten, hij stond
dezelfde vlucht naar Nederland. Wat Danny
op dat moment niet wist: een oudere meder- zijn mannetje en liet niet over zich heen
lopen. Hij is een goede overlever waardoor
eiziger was al drie keer eerder gepakt voor
het gevangenisleven in Peru voor hem ‘wel
drugssmokkel en werd er op het vliegveld
direct uitgepikt. Na anderhalf jaar ontdekte te doen’ was. Danny Kegel en Peter Faber
Kegel dat zij de rest van de ‘criminele organi- hebben allebei ervaren dat op de momenten
satie’ verraden had. In totaal ging het om 110 dat je dit het hardst nodig hebt, een overlevingsmechanisme opkomt waardoor je adekilo cocaïne verdeeld over vijf man. Kegel
grapt: ‘Ik zei nog dat het voor eigen gebruik quaat handelt.
was, maar daar trapten ze niet in.’ De rechter
veroordeelde Kegel op 33-jarige leeftijd tot
Eigenwaarde verloren
vijftien jaar cel. Twee oudere vrouwen
In de Peruaanse gevangenissen werden
kregen nauwelijks de helft opgelegd,
volop drugs gebruikt, aanvankelijk ook door
volgens Kegel vanwege hun verraad. Hij
Kegel. Op een gegeven moment bezocht
hoorde het rechterlijk vonnis wekenlang
Kegels moeder hem in de gevangenis. Zij
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niks meer gebeurde. In Peru zag hij oerinstincten bij medegedetineerden die naarstig
naar drugs zochten. Kegel ontpopte zich tot
een ware handelaar binnen de muren, zo
ontstond er serieuze handel in ‘stukjes
matras’. Een medegedetineerde verkocht
zijn gitaar om drugs te kunnen kopen waardoor Kegel zijn geliefde muziek weer kon
oppakken. Verder is hij zijn gehele persoonlijkheid gaan doorlichten en bedacht hij
‘gereedschapjes’ om vastgeroeste patronen
die zijn verslaving in stand hielden te doorbreken. Tegenwoordig is de keuze tussen de
bakker en de drugsdealer snel gemaakt:
Kegel gaat steevast voor het brood, maar de
weg hier naartoe is een lang proces geweest.

Bregje Veltman
is criminologe en lid
van deBonjo redactie
Tekening: Minke Veltman

Journalist Paul Grijpma zorgde voor het
contact tussen Danny Kegel en Peter Faber.
Als ik Kegel vraag of hij beter uit de gevange- Kegel vertelde telefonisch zijn verhaal aan
Faber en mocht de volgende dag langskonis is gekomen dan dat hij erin is gegaan
antwoordt hij: ‘Ik durf het zelfs zo te zeggen: men in zijn atelier. Faber was direct onder
de indruk van Kegels heldere verhaal en
als ik daar níet gezeten had, dan had ik dit
ambities. Hij is als rolmodel spraakmakend
nooit kunnen doen. Ik ben namelijk snel
onderdeel van Fabers stichting. Helaas ligt
afgeleid.’ Hij geeft aan dat hij buiten de
muren nooit bij de kern van zijn problemen het scholenprogramma momenteel stil
wegens de coronamaatregelen. Faber wil
was gekomen, simpelweg omdat daar veel
meer afleiding is. ‘De zware detentieperiode Kegel dolgraag weer voor de klas. Faber
vindt het verhaal in ‘Power of Rock’ prachtig
is goed voor mij geweest.’ Volgens Kegel is
geworden: ‘Geen literair geneuzel, maar een
het een kwestie van ‘Wat je er zelf van
keihard reisverslag.’ Hij spreekt lovend over
maakt.’ Hij heeft door Peru heel uiteenlopende dingen kunnen doen, zo nam hij deel Kegel: ‘Hij bulkt van het talent.’ Peter Faber
ziet echter ook een lastige eigenschap: ‘De
aan The Voice of Peru en aan circusshows.
zes paarden die alle kanten op lopen en
Hij heeft echter vooral veel kansen gepakt.
Kegel weet zijn ontwikkeling prachtig te ver- waar Kegel nu richting aan geeft.’ Faber
doelt op Kegels verschillende bezigheden
woorden: ‘Vroeger zonk ik altijd, maar nu
waaronder de verspreiding van zijn boek en
ben ik aan het watertrappelen en heel langnatuurlijk zijn zelfontwikkeling. Danny
zaam aan het proberen een schoolslag te
Kegel bouwt vanuit zijn verleden aan een
maken.’ Danny Kegel heeft in Peru veel
waardevolle toekomst waar velen van
Danny Kegel mocht de volgende dag meteen bij Peter Faber in zijn atelier langskomen. (Foto: Bregje Veltman) plannen gemaakt en inmiddels al veel suckunnen leren. Peter Faber: ‘Je bent altijd
cessen behaald. De paranormale begaafdgroter dan je problemen. Hou vol.’ Aan het
nagalmen in zijn hoofd. Omdat Kegel zijn
stelde voor om zijn opname in een afkickkli- heid welke Danny Kegel vroeger beangeind van ons gesprek vraag ik Kegel en Faber
stigde, helpt hem nu in de vorm van een
opdrachtgever niet verraden had verleende niek te bekostigen na zijn strafuitzitting.
naar hun laatste boodschap. Peter Faber:
‘Onzichtbare Universiteit’ die hem stuurt
deze hem een gunst, hij betaalde de corKegel wilde hierin niet geforceerd worden
‘Het leven heeft geen zin, het leven vraagt
rupte rechter $30.000,- waardoor Kegel uitdoor anderen, hij wilde zijn drugsprobleem om het goede te doen.
welke zin jij eraan geeft.’ Kegel: ‘Uithuilen en
eindelijk ‘slechts’ tien jaar moest zitten.
zélf oplossen. Verder dacht hij toen, dat als
altijd morgen weer opnieuw beginnen.’
hij dood zou gaan, God zou zeggen: ‘Ik geef
Theatershow
Kegel werkt aan een theatershow over zijn
je zo’n bak talent, en wat doe jij ermee? Je
Overlevingsmechanisme
In 2008 richtte Peter Faber de gelijknamige
mag hier niet naar binnen.’ Kegel verloor
stichting op. Dit deed hij nadat de bevriende boek en wil in de toekomst een tweede boek
Danny Kegel zat zijn celstraf uit in drie veruitbrengen over zijn leven in Nederland na
zijn eigenwaarde. Hij raakte weer overtuigd wijkagent Gerard hem erop wees dat Peter
schillende Peruaanse gevangenissen onder
zijn detentie. Houd hem dus zeker in de
van zijn talent toen hij via de gevangenispsy- Faber toen hij jong was een switch heeft
mensonterende omstandigheden welke hij
gaten via www.dannykegel.nl, de
choloog beeldmateriaal van één van zijn
gemaakt. Faber: ‘Ik hoorde rond mijn zesuitgebreid beschrijft in zijn boek. ‘Peru is
Facebookpagina ‘Power of Rock’ en YouTube.
optredens te zien kreeg. Van hieruit is Kegel tiende: ‘ Je bent niks, je kan niks, je wordt
een mooi land, maar de hotels waar ik
Zie www.peterfaberstichting.nl voor meer
met ondersteuning van een goed bevriende niks.’ Dit heeft hem aangespoord tot verangeweest ben waren heel erg slecht’ lacht
informatie over de stichting.
medegedetineerde dingen gaan veranderen. dering. De wijkagent zei: ‘Je hebt destijds
Kegel. In de Sarita Colonia gevangenis ver(Power of Rock, Tien jaar in een Peruaanse cel –
Kegel: ‘Op een gegeven moment heb ik alle
een knop omgezet, kun je voor de jongens
bleven 22 gedetineerden in één cel met
Ad Benard, Brave New Books, maart 2021, 250
mechanismen die in mij zaten omgeturnd
waar ik mee werk iets betekenen?’ Faber en
daarin acht bedden, gedetineerden sliepen
pag., paperback € 23,95, e-book € 11,99.)
naar een werkbare situatie.’ Dit was echter
wijkagent Gerard werken vanuit het
op de grond of op gedeelde matrassen.
niet eenvoudig: ‘Als je extreme prikkels
Educatief Programma Jongeren (EPJO) nog
Wegens extreme overbevolking lagen er
(* Paranormale gaven en paranormale vermonodig hebt om je leven te voelen dan heb je
steeds samen aan ‘Misdaadpreventie in de
echter nog veel meer gedetineerden op de
gens stellen je in staat waar te nemen buiten
dop’ om scholieren kennis te laten maken
gangen. Daar waren geen toiletten aanwezig natuurlijk een probleem wanneer je stopt
het fysieke lichaam.)
met drugs.’ Het werd saai voor hem, alsof er met regels, gezag, respect en keuzes.
waardoor behoeften uitgesteld moesten

‘Onzichtbare Universiteit’
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Bijna dertig jaar heeft één bedrijf in Hoogeveen het grootse deel van de gevangeniswinkels bevoorraad.
De winkeltjes begonnen in de jaren negentig als de ‘APS Alwica Penitentiare Shops’ en familiebedrijf
Albatros leverde de artikelen. Na vijfentwintig jaar, in 2017, kwamen er de In-Made winkels van de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) voor in de plaats en die werden ook bevoorraad door Albatros. De laatste jaren
waren er geregeld klachten die via de Nationale Ombudsman en beklagcommissies veelvuldig in het
nieuws kwamen. Van te hoge prijzen, een wisselend aanbod tot bedorven fruit. Vanaf 15 juli 2021 zal de
bevoorrading van de winkels door DJI worden uitbesteed aan een ander bedrijf: Van Hoeckel in Veghel,
onderdeel van de Sligro Food Group. Een overzicht van de gebeurtenissen, en een blik op de toekomst.

Vanaf 15 juli nieuwe leverancier gevangeniswinkels

Eind aan de klachten, of
meer van hetzelfde?

Minister Sander Dekker herkent de problemen met de bajeswinkels

Door Ronald Bos
Den Haag - Nationale Ombudsman
Reinier van Zutphen heeft vanaf
2015 verschillende brieven met
klachten van gedetineerden aan de
minister geschreven. In juni 2020
stuurde Van Zutphen de meest
recente brief, waarin hij de problemen nog eens op een rijtje zette:
niet leveren van producten, niet of
te laat reageren op klachten, te
hoge prijzen vergeleken met
‘buiten’, slechte kwaliteit van (vers)
producten en teruglopend aanbod.
De minister antwoordde vorig jaar
september uitgebreid op de brief
van de ombudsman. Kort samengevat geeft hij toe de meeste problemen te herkennen, maar niet de
hoeveelheid.
Per week worden zo’n 13.500 bestellingen gedaan, met de 120 klachten
is dat een beter resultaat dan de
winkels buiten de bajes. Oorzaak
waren ook startproblemen met de
In-Made winkels en er zijn alsnog
verbeteringen doorgevoerd.
Hierdoor is het aantal klachten
met een derde verminderd en
meestal lukt het binnen een dag op
klachten te reageren. De prijzen
van de artikelen waren in januari

2020 slechts één procent hoger
dan in de supermarkten van Albert
Heijn. Het aanbod aan artikelen is
inderdaad met 120 teruggebracht
naar 525 artikelen: ‘De producten
die zijn verdwenen waren producten die nauwelijks verkocht

Het enige
product over de
houdbaarheidsdatum
was een pak
vogelvoer…

werden of die meerdere keren op
de lijst voorkwamen.’ De minister
bestrijdt dat de kwaliteit van verse
producten slecht is en dat groenten en fruit vaak bedorven zouden
zijn. In een onderzoek van onafhankelijk bureau Ernst en Young
was het enige product dat over de

houdbaarheidsdatum heen was
een pak vogelvoer…

Teleurstelling

Groothandel Albatros was bijna
dertig jaar de leverancier van de
gevangeniswinkels. Algemeen
directeur Carlo Annen van
Albatros: ‘We zijn in 1990 begonnen in Penitentiaire Inrichting (PI)
Grittenborg te Hoogeveen (nu in
gebruik voor de opvang van asielzoekers, RB) met een franchise
winkel.’ Die werd gerund door
eigen werknemers en gedetineerden. In de loop van de jaren kreeg
twee derde van de PI’s een eigen
winkel die op bestelling werden
bevoorraad vanuit Hoogeveen. Bij
Albatros werken nu nog twintig
mensen die de bestellingen dagelijks versturen, maar dat stopt dus
op 15 juli. Directeur Annen: ‘Na de
vorige aanbesteding, en al die
jaren is dat een teleurstelling, wij
konden met de winkels in de PI’s
snel reageren op bestellingen en
vragen van gedetineerden. Met het
verdwijnen van de winkels in de
PI’s werden de leveringen de afgelopen jaren minder flexibel en

kwamen er meer klachten.’
In 2017 besloot DJI een kleiner
aantal centrale winkels zelf te gaan
exploiteren, op vijf locaties, in
plaats van de APS en andere
winkels in de PI’s. Die zogenoemde
‘In-Made winkels’ bevinden zich in
Almelo, Lelystad, Ter Peel, Vught en
Zaanstad. Echte winkels zijn het
niet, het zijn distributiecentra. Van
daaruit worden de bestellingen
van de gedetineerden verstuurd
naar de dertig DJI-locaties, dat zijn
de zevenentwintig locaties van de
PI’s en drie locaties voor de bewaring van Vreemdelingen.

groter de opbrengst. Bij de aanbesteding wogen naast de kwaliteit
van de producten, de prijzen ook
het zwaarst, aldus de contactpersoon van het Inkoop en
Uitvoeringscentrum van DJI.

‘Twee petten’

Rob Proos werkte jarenlang voor
de In-Made winkel in Vught en
heeft de verandering van de APS
winkels naar In-Made winkels van
begin af aan meegemaakt. Hij
vertelt dat na klachten via de
ombudsman en vragen in de
Tweede Kamer over de prijzen en
het assortiment DJI de winkels in
eigen beheer heeft genomen. In de
winkels werken tegenwoordig een
paar honderd gedetineerden.

Volgens Carlo Annen is het een verandering waardoor DJI ‘twee
petten’ met mogelijk verschillende
belangen op heeft: de zorg voor de
gedetineerden en de verkoop van
artikelen aan de gedetineerden.
Volgens hem is er een spanningsveld tussen de twee activiteiten. De
zorg voor de gedetineerden wordt
gefinancierd door het ministerie,
voor de artikelen uit de winkels
betalen de gedetineerden aan DJI.
Hoe goedkoper de inkoop, des te

Hoe goedkoper de
inkoop, des te groter
de opbrengst
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Strafzaak? Neem geen advocaat, neem een strafrechtadvocaat!
Vrijheid van advocaatkeuze is een belangrijk recht.
U bent niet verplicht zich bij te laten staan door de
advocaat die u op het politiebureau bezocht heeft. Deze
‘piketadvocaat’ hoeft helaas geen deskundige te zijn op
het gebied van strafrecht.
Sommige advocaten doen maar een paar strafzaken per
jaar. Natuurlijk volstrekt onvoldoende om deskundig te
worden en te blijven op strafrechtelijk gebied. Zo kan het
gebeuren dat de advocaat die u bijstaat in uw strafzaak
zich voornamelijk bezighoudt met familierecht. Wij vinden
dit een onwenselijke situatie. Regelmatig nemen wij

Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

zaken over van andere advocaten. Vaak zijn wij daarbij
geconfronteerd met dossiers waarin men steken had
laten vallen.

Ons kantoor is betrokken bij grote strafzaken, maar of u
nu verdacht wordt van fietsendiefstal of van moord; wij
zien in elke zaak het belang van een goede verdediging.

Ons kantoor behandelt uitsluitend strafzaken. Uw dossier
wordt bij ons niet door één advocaat, maar door een team
van specialisten zorgvuldig onder de loep genomen. Wij
verdiepen ons voortdurend in de laatste ontwikkelingen
op strafrecht gebied. Wij beseffen dat onze gedetineerde
cliënten regelmatig bezocht willen worden om de
voortgang van hun zaak te bespreken. Wij voldoen aan die
behoefte!

Wij treden op in het hele land en doen dat ook op basis van
toevoeging (pro deo). Goede rechtsbijstand hoeft dus niet
duur te zijn! Neem vrijblijvend contact met ons op:

strafrechtadvocaten.nl

Bel gratis: 0800-WEENING (0800-933 64 64).
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Proos: ‘Ze doen dat met veel
plezier. Anders dan vroeger, toen
niet werd gekeken naar de wensen
en kwaliteiten van de gedetineerden. Nu is het werk nog wel verplicht, maar binnenkort kan de
gedetineerde kiezen.’ Per 1 juni
vervalt die verplichting, maar
zonder werk geen inkomen en
geen tijdbesteding.
Het werken in de winkels wordt
begeleid en is net als andere werkzaamheden voor In-Made en
Ex-Made ook bedoeld als een stap
in de richting van werk na de
detentie. Met de nieuwe leverancier zijn bijvoorbeeld ook afspraken over een cursus voedselveiligheid (HACCP) voor gedetineerden
en stageplekken voor
ex-gedetineerden.

Zelfbediening Justitiabelen

Eric Bouwsma, is programmamanager van In-Made/Ex-Made, onderdeel van DJI. Hij was tevreden over
de komst van de centrale In-Made
winkels in 2017, maar niet met de
bevoorrading door Albatros. Voor
die tijd leverde Albatros aan twee
derde van de PI’s via de APS
winkels, een derde waren In-Made
winkels. Er ontstonden volgens
Bouwsma problemen met de kwaliteit, de versheid en de bestellingen. Bouwsma: ‘Dat was eens maar
nooit meer.’
Het grootste probleem op dit
moment vormen de papieren
bestellijsten, dat is een bijzonder
omslachtige en tijdrovende werkwijze. ‘Het wachten is op de zogenoemde Zelfbediening
Justitiabelen (ZBJ), waarbij de
bestellingen via een tablet kunnen
worden gedaan. Dan kunnen gedetineerden tot kort voor de sluitingstijd nog artikelen bestellen.’
Bouwsma hoopt dat dat systeem er
volgend jaar komt, en zo niet heeft
In-Made een andere oplossing.
‘We streven ernaar kostendekkend
te zijn, we maken zeker geen winst.
Dat zou schandalig zijn. Bij de aanbesteding hebben we het programma van eisen aangescherpt,
met name voor de verse artikelen.’
De prijzen liggen op hetzelfde
niveau als die van de
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voor DJI. Hij is al twaalf jaar verantwoordelijk voor de bestaande contracten. Nu komen daar dus de
winkels bij. Uitgangspunt is dat
het assortiment overal gelijk is en
de prijzen overal dezelfde.
Ondanks dat de bevoorrading naar
de vijf centrale In-Made winkels
gaat, is er een zelfbedieningswinkel in de buurt van alle PI’s voor
eventuele klachten en aanvullingen. Van Asselt: ‘We streven naar
een geruisloze overgang, met geen
of nauwelijks verschil voor de
gedetineerden. En de dagverse producten zullen van goede kwaliteit
supermarkten, terwijl die veel
zijn.’
meer klanten hebben. ‘Dat is niet
(Voor de volgende aflevering gaan we
te vergelijken, bovendien moest
In-Made grote investeringen moest op bezoek bij een van de In-Made
locaties. We zijn geïnteresseerd in de
doen voor vervoer en opslag.
ervaringen van de gedetineerden,
Daardoor moesten we de prijzen
met name na 15 juli. Stuur je verhalen
per 1 mei iets verhogen, maar om
de kosten niet op de gedetineerden naar info@bonjo.nl /gratis bellen kan
te verhalen, zijn ook de beloningen ook: 0800-3334446)
naar negentig cent per uur
gegaan.’
In een recent marktonderzoek van
DJI over de nieuwe aanbesteding
van de voedselvoorziening (zie de
vorige Bonjo) raadden de geraadpleegde cateringbedrijven ook aan
Boter bij de vis!
om de gevangeniswinkels lokaal te
laten bevoorraden. Volgens een
medewerker van DJI speelde dat
Gemiddeld € 25,- à €
geen rol bij de keuze van de
30,- aan boodschapnieuwe, toch weer centrale levepen per week
rancier: ‘De meeste producten zijn
verpakt en het aandeel van verse
groente en fruit is maar klein.
Voor de levering van de artikelen
Bovendien zijn lokale producten
aan gedetineerden en de leveduurder en daar zitten de gedetiring van de zogenaamde droogneerden niet op te wachten.’ Het
kruidenierswaren voor ontbijt en
meest verkochte artikel in de
lunch doet de Dienst Justitiële
winkels is trouwens rookwaar, en
Inrichtingen (DJI) eens per vier
die heeft vaste verkoopprijzen (de
jaar een (Europese) aanbestebanderol). Een ander veel gekocht
ding. Dit jaar was de tweede
artikel is vis in blik.
keer. DJI ‘gunt’ na bestudering

‘We streven ernaar
kostendekkend
te zijn, we maken
zeker geen winst’

Van Hoeckel / Sligro Food
Group

Van Hoeckel in Veghel is de nieuwe
leverancier vanaf juli 2021, het is
een dochteronderneming van de
bekende horeca-leverancier Sligro.
Van Hoeckel levert al jaren de zogenoemde ‘droogkruidenierswaren’,
dat wil zeggen de ingrediënten
voor het ontbijt en de lunch van de
gedetineerden. Martin van Asselt is
nationaal accountmanager van
Van Hoeckel en accountmanager

van de aanbiedingen een contract aan een van de ondernemingen. Er zijn grote bedragen mee
gemoeid, zo’n dertien miljoen
per jaar voor de winkelartikelen
en vijf miljoen voor de droogkruidenierswaren. Er hadden zich
geen buitenlandse gegadigden
gemeld. Op 15 juli 2021 begint
de nieuwe contractperiode van
vier jaar. Een gedetineerde doet
gemiddeld voor zo’n € 25,- à €
30,- boodschappen per week.

Dit is een brief aan mezelf. Aan mijn ‘ik’

‘Je bent niet minder dan een ander.
Je bent meer dan die jongen uit
Amsterdam-West’

PI Zuyderbosch

Jamal Sie-loek-mooi
Heerhugowaard - Je was vijftien jaar. Je toekomstperspectief was nog
ongeschreven. Je bent net vijftien en de rechter heeft besloten dat je
wordt opgesloten in een jeugdgevangenis. Je voelt je waarschijnlijk
net Peter Pan. Omdat je letterlijk in je jeugd gevangen zit. De muren
komen op je af. Niemand die je snapt. Maar in de stilte ben ‘ik’ de stem
die je begrijpt. Je hebt vaak een grote mond. Maar dat is een schreeuw
om hulp en dat zal je leren met de tijd. Op dit moment voel je je onbegrepen. Maar blijf niet onzichtbaar met je tranen in de ogen. Ook al
voel je je eenzaam. Toch maak ik deel uit van jou in deze leegte. Jouw
boosheid is een combinatie van frustratie, angst en onbegrip. En ik
snap dat dat lastig is. Maar jij toont geen zwaktes en beseft nog niet
dat kwetsbaar zijn ook krachtig is. Je bent niet minder dan een ander.
Je bent meer dan die jongen uit Amsterdam-West. Want het is een
zonde om zondes te begaan en afgezonderd te worden van de rest.
Reclassering schiet te hulp, maar dat helpt niet. En zolang jij niks zegt,
dan zegt dat iets. Waar zijn al die zogenaamde vrienden waar jij zo
graag bij wilt horen? Maar juist door hen nu te verliezen, ben jij nu
niet verloren. Ik begrijp dat jij het leven even niet begrijpt. Maar dit is
een beproeving. Ooit zal jij je stem laten horen, want dichten is je
roeping. Je zult leren houden van jezelf. Jij zal jezelf leren zijn. Jij zult
liefde verspreiden. Maar jouw cirkel hou je klein. Ik wens jou succes,
liefde en kracht en ooit schrijf jij een brief naar jezelf. Dus tot die dag.
(Jamal Sie-loek-mooi zit PI Zuyderbos)
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Het kunnen nog vier spannende jaren worden
met de nieuwe bewindslieden

Hoe verder met justitiabelen
in de bajesen?
Jaap Brandligt
Den Haag/Amsterdam - De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
wil graag weten wat er beter kan in de bajesen aan bijvoorbeeld zorg, begeleiding en interventies in de bajesen om een
succesvolle terugkeer in de wereld na de bajesen te bereiken.
Om die reden is aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) gevraagd een uitgebreid
literatuuronderzoek te doen naar wat er loos is met de mensen in de instellingen. Wat veroorzaakt dat zij in de instellingen terecht komen en hoe vergaat het ze daarna? Dat heeft
een aantal interessante gegevens opgeleverd. Het onderzoek
heeft zich uitgestrekt tot zowel de jeugdgevangenissen, de
gewone bajesen, de forensische zorg en de vreemdelingenbewaring. In dit stukje beperken we ons tot de gewone bajesen.

D

e meest besproken onderwerpen in de literatuur zijn problemen in het
sociale netwerk,
de woon- en
werksituatie, middelengebruik,
psychische problemen en financiele problemen. De meeste informatie over het sociale netwerk van
gedetineerden betreft het hebben
van een partneren/of kinderen.
Een aanzienlijk deel van de gedetineerden – en met name van veelplegers – ervaart problemen in hun
relaties met familie en vrienden.
Een enkele studie heeft aandacht
besteed aan de ervaren steun
vanuit het sociale netwerk: het
merendeel van gedetineerden (72
procent) ontvangt bezoek tijdens
hun detentie; 18 procent van mannelijke gedetineerden had voorafgaand aan hun detentie niemand
met wie zij belangrijke

Wat veroorzaakt dat
zij in de instellingen
terecht komen
en hoe vergaat
het ze daarna?

persoonlijke zaken bespraken en
gedetineerden hebben minder
sociaaleconomische hulpbronnen
in hun netwerk dan personen uit
de algemene bevolking. Een aanzienlijk deel (30-71 procent) van de
gedetineerden heeft criminele netwerkleden. Gedetineerden ervaren
veel en diverse problemen op het
gebied van werk en huisvesting.

PI Nieuwersluis: Er relatief weinig bekend is over de ervaringen, kenmerken en problemen van vrouwen en meisjes.
(Foto: Paul Grijpma)

Veel gedetineerden zijn laagopgeleid en 30 tot 63 procent van de
gedetineerden is werkloos bij binnenkomst in de inrichting. Het
arbeidsverleden van gedetineerden is ook problematischer dan
dat van personen uit de algemene
bevolking. Zeven tot negentien
procent van de gedetineerden is
dakloos voorafgaand aan hun
detentie. Daarnaast ervaart een
aanzienlijk deel van de gedetineerden woonproblemen in meer algemene zin. Veelplegers ervaren relatief veel problemen met hun
woonsituatie.
Problematisch alcohol- en middelengebruik komt veel voor onder
volwassen gedetineerden. Van de
gedetineerden is 12 tot 40 procent
problematisch alcoholgebruiker
en 15 tot 43 procent is problematisch drugsgebruiker.
Problematisch middelengebruik
en verslavingsproblematiek komt
relatief vaak voor bij veelplegers.
Over het voorkomen van gokverslavingen is nog weinig bekend.

Veel psychische problemen

Volwassen gedetineerden ervaren
veel psychische problemen. Circa
een kwart heeft bij binnenkomst
in detentie last van psychische
klachten waarbij depressieve-,

angst- en psychotische klachten
relatief veel voorkomen. De meest
voorkomende persoonlijkheidsstoornissen zijn antisociale- en
borderline persoonlijkheidsstoornis met elk een prevalentie van
circa 16 tot 38 procent. Tot slot,
hebben veel gedetineerden (circa
twee derde) meerdere psychische
en/of persoonlijkheidsstoornissen
tegelijkertijd. Financiële problemen komen eveneens veel voor bij
volwassen gedetineerden. Zo heeft
de meerderheid (54 tot 80 procent)
van de gedetineerden schulden en
heeft 17 tot 34 procent geen (legaal)
inkomen.
Minder frequent onderzochte problemen, die wel in het bestaande
onderzoek benoemd worden, zijn:
lichamelijke gezondheidsproblemen, agressieproblemen, een licht
verstandelijke beperking, en mishandeling en seksueel misbruik in
de kindertijd en in de volwassenheid. Een andere kennislacune
betreft gedetineerde meisjes en
vrouwen. Zes studies gingen over
vrouwelijke gedetineerden en 45
over mannelijke gedetineerden.
Daarnaast wordt in de studies die
zowel mannen als vrouwen onderzochten lang niet altijd informatie
gegeven over mannen en vrouwen
afzonderlijk. Dit betekent dat er

relatief weinig bekend is over de
ervaringen, kenmerken en problemen van vrouwen en meisjes en
over eventueel verschillen tussen
mannen en vrouwen, terwijl wel er
wel verschillen kunnen worden
verwacht. Meer kennis toegespitst
op specifieke groepen gedetineerden, zoals vrouwen en meisjes kan
helpen bij het vaststellen of en in
hoeverre het huidige aanbod van
dagprogramma’s, begeleiding,
behandelingen en re-integratie trajecten in de inrichtingen voldoende passend is.
In recentere jaren is de nodige aandacht besteed aan de gezondheid
van gedetineerden.

Chronische aandoeningen

Het meeste onderzoek is gericht op
psychische gezondheidsproblemen.
Hierdoor blijft de aandacht voor
en kennis over lichamelijke
gezondheidsproblemen onderbelicht. Studies over volwassen gedetineerden besteedden er wel aandacht aan, maar dan meestal over
lichamelijke klachten in algemene
zin of juist over zeer specifieke
lichamelijke klachten.

VERVOLG OP PAG 6
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kwaliteit van de relaties met partners en kinderen of over kenmerken en de kwaliteit van het sociale
netwerk in bredere zin. Zo is er
weinig kennis over in hoeverre en
op welke manier gedetineerden
steun of problemen ondervinden
van hun sociale omgeving, in hoeverre het sociale netwerk bij criminele activiteiten betrokken is, en
wat de gevolgen van een detentie
op het sociale netwerk zijn. Er is
meer kennis nodig over de sociale
netwerken omdat uit onderzoek
blijkt dat het opbouwen of behouden van een steunend, pro-sociaal
netwerk in positieve zin kan bijdragen aan een succesvolle terugkeer
in de vrije samenleving.

VERVOLG VAN PAG 5
Informatie over (lichamelijke)
gezondheidsproblemen bij gedetineerden is van belang omdat DJI
bij aanvang van detentie verantwoordelijk is voor de zorg aan de
binnenkomende personen. Kort na
binnenkomst wordt middels de
medische intake aandacht besteed
aan de individuele gezondheid en
wordt de (lichamelijke) gezondheid van de gedetineerde uitgevraagd. Het is belangrijk om op
groepsniveau inzicht te hebben in
welke lichamelijke problemen
gedetineerden vooral of veelvuldig
ervaren. Te denken valt aan informatie over chronische aandoeningen, medicatiegebruik, infectieziekten en stress-gerelateerde
lichamelijke klachten, maar ook
aan de behoefte aan zorg. Op deze
manier wordt informatie verzameld over gezondheidsproblemen
die gedetineerden (deels) mee
naar binnen nemen. Zulke informatie is van belang om een juiste
inschatting te kunnen maken van
de zorg die nodig is in detentie en
om de medische zorg – denk aan
informatieverstrekking, medicatie,
behandelingen, interventies ed. –
af te stemmen op de zorgbehoeften van gedetineerden. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van
eventuele detentieschade op de
gezondheid van gedetineerden.
Aandacht voor lichamelijke
gezondheidsproblemen bij gedetineerden is ook relevant in het
kader van de verouderende/vergrij-

Spannende jaren

Op het ministerie willen ze weten wat er beter kan in de bajes. (Foto: Paul Grijpma)
zende gedetineerdenpopulatie.
Er zijn studies naar de sociale relaties van gedetineerde volwassenen
gedaan, maar die komen veelal

niet verder dan de vaststelling dat
de gedetineerde een partner en/of
kinderen heeft. Er is nauwelijks
informatie beschikbaar over de

Dit geldt ook voor huisvesting. Het
onderzoek dat is gedaan richtte
zich vooral op het wel of niet
hebben van een woonplek. Veel
minder is bekend over andere kenmerken van de woonsituatie, zoals
de kwaliteit van de woning, de
buurt waarin men woont, en de
mate van stabiliteit in de woonsituatie (o.a. verhuizingen). Een
laatste aspect waaraan in de
studies nauwelijks expliciet aandacht is besteed, betreft de detentieduur. Detentieduur wordt niet
expliciet betrokken bij de analyses.
Daardoor kan ook niet worden
gesteld dat bepaalde kenmerken,
problemen of achtergronden van
gedetineerden samenhangen met
een korte of lange detentieduur en
blijft onduidelijk in hoeverre

kort- en langgestraften van elkaar
verschillen qua problematiek en
achtergronden. Met name bij de
studies die betrekking hebben op
de reguliere volwassen gedetineerden, kan de detentieduur sterk uiteenlopen. Weliswaar verblijft een
meerderheid van de gedetineerden
korter dan drie maanden in detentie (en de helft korter dan een
maand), maar er zijn ook langgestraften. In de studies wordt hier
zelden of nooit naar gedifferentieerd. Dit betekent dat niet in detail
kan worden aangegeven welke specifieke groepen gedetineerdenzijn
onderzocht. Over de (gemiddelde)
verblijfsduur wordt over het algemeen weinig gerapporteerd en dit
is ook niet altijd betekenisvol,
omdat in sommige studies de dataverzameling kort na binnenkomst
in detentie plaatsvindt en op dat
moment nog niet duidelijk is wie
de kort- en langverblijvers (kort- en
langgestraften) zullen zijn.
Dit alles levert een bulk aan informatie op. Vooral over wat er beter
kan. Het wordt spannend wat het
nieuwe kabinet met deze informatie gaat doen. De onderzoekers
zeggen het niet met zoveel
woorden, maar het is overduidelijk
dat een detentiebeleid dat zich
vooral richt op repressie niet veel
met deze gegevens kan. Het
kunnen spannende vier jaren
worden met de nieuwe ministers.
(Bron: J. Appelman, A. Dirkzwager, P.
van der Laan. Kenmerken van justitiabelen. Een systematisch literatuuronderzoek. NSCR. Amsterdam 2021)

Oproep: deelnemers onderzoek naar liquidaties gezocht
Robby Roks en Sheila Adijembaks
Hilversum -Liquidaties zijn de afgelopen jaren
veel in het nieuws. In de media wordt gesproken over hoe mensen betrokken raken bij deze
vormen van geweld en ook waarom iemand
overgaat tot het plegen van een liquidatie. In
deze discussies ontbreekt vaak het idee aan het
inzicht van de mensen over wie het daadwerkelijk gaat.

De Erasmus Universiteit Rotterdam is bezig
met een wetenschappelijk onderzoek naar
plegers van liquidaties. Om beter te begrijpen hoe iemand betrokken raakt bij een
liquidatie willen we graag spreken met personen die zijn veroordeeld voor een liquidatie, of voor een poging tot of voorbereidingshandelingen voor een liquidatie.
De gesprekken zullen tussen de één en twee
uur duren en zullen gaan over wie je bent en
waar je vandaan komt. Denk bijvoorbeeld
aan onderwerpen als je jeugd, school, de

buurt en de straat. Het gesprek gaat, met
andere woorden, over jou en niet over het
delict waar je voor veroordeeld bent. Wat we
leren uit deze gesprekken zullen we gebruiken om een beter beeld te krijgen van de
manieren waarop iemand betrokken kan
raken bij deze vormen van geweld. Maar ook
wat we hiervan kunnen leren voor toekomstige generaties.
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en
heeft geen gevolgen voor je verblijf in de
inrichting. De gesprekken zijn anoniem en

Wij, mr. Claartje van Keulen en mr. Claudia Dirkzwager, zijn ervaren strafrechtadvocaten en oprichters
van het kantoor Van Keulen & Dirkzwager Advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in het strafrecht.
Ook voor pro deo bijstand kunt u bij ons terecht.
- Alle strafzaken
- TBS-zaken
- Jeugd(straf )zaken
- Zorgmachtiging (Wvggz)
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met de informatie die we krijgen gaan we
vertrouwelijk om. Ook belangrijk om te
weten is dat je het gesprek op elk moment
kunt stoppen.
Dus: wie is veroordeeld voor een (poging
tot) liquidatie en heeft interesse om mee te
werken? Laat dit dan weten aan iemand van
het personeel. Als iemand interesse heeft,
maar ook nog wat vragen, kan met ons ook
eerst afspreken om kennis te maken. En wij
het onderzoek verder kunnen toelichten.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
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Ger Willems vanuit zijn rolstoel:

‘Zolang er onrecht is,
blijf ik mij inzetten.’
Carolin Beaujean
Kerkrade - Zijn hersens draaien dubbele diensten.
Hij praat en grapt zoveel dat hij er zelf moe van
wordt. Ger Willems uit Kerkrade waarschuwt me
al meteen bij binnenkomst. ‘Ik kan gewoon niet
stoppen. Het is dat je het weet.’ Boven zijn mondkapje prijken twee pretoogjes. We nemen plaats in
de keuken aan een tafel die vol ligt met dossiers.
Hoewel Ger van een grapje houdt, is het vooral
een man met een missie. En als hij daarover praat,
wordt zijn toon ernstiger.

A

ls chronisch zieke voelt hij zich gevangen
in zijn eigen lichaam. Hij wil de stem zijn
voor andere zieken, maar ook voor
ouderen die geheel afhankelijk zijn van de
zorg. Zeven jaar geleden liet hij zich vrijwillig opnemen in arrestatie en isolatiecel
van het politiebureau in Heerlen en
Kerkrade. ‘Een lachertje.’ zegt hij. ‘Gevangenen hebben veel
meer vrijheid dan dat wij hebben. Ze kunnen werken,
krijgen zakgeld en komen ooit weer vrij. Maar wij zitten
voor altijd vast. In ons lichaam. In die rolstoel. In het busje
dat ons moet brengen…’

Wilde haardos

En dus voert Ger actie. Elke dag weer. Hij wil dat er meer
geld gaat naar de zorg. Hij voert gesprekken met de burgemeester van Kerkrade, schrijft brieven naar instanties en
minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Krijgt hij
geen reactie, dan schrijft Ger opnieuw. Tussen alle dossiers
ligt een foto van een vlotte, jonge man. Wilde haardos, korte
broek. Dat was Ger op z’n 37ste. Hij kreeg een

Hechte vriendschap opgebouwd
met een gevangene

hersenbloeding en belandde twee weken in coma. Met een
halfzijdige verlamming werd het een lange revalidatie
waarin hij nog twee infarcten kreeg en uiteindelijk in een
rolstoel belandt. ‘Mensen klagen nu over alle coronamaatregelen, maar ik zit al 28 jaar in lockdown.’
Daarnaast wil Ger opkomen voor de kinderen in onze maatschappij. Zelf had hij geen onbezorgde jeugd. Hij werd misbruikt door een klasgenoot en op latere leeftijd ging hij in
zijn polsen snijden. ‘Ik wilde dat vieze gevoel kwijt. Maar dat
lukt natuurlijk niet door jezelf te verwonden.’ Uiteindelijk
heeft hij op die plek een tatoeage laten zetten om de littekens te verhullen. Als ik vraag wat de afbeelding voorstelt
kijkt hij me verbaasd aan. ‘Ik heb geen idee.’ Hij trekt zijn
mondkapje omlaag en nipt aan zijn kop koffie. Het gesprek
vliegt inderdaad alle kanten op, maar steeds weer is daar

Als hij twee keer is doorverbonden
heeft hij zijn kameraad Ludo vanuit de
Tbs-kliniek in Nijmegen aan de lijn

Ger Willems blijft zich inzetten tegen onrecht.

telefoon. In het gesprek dat volgt blijkt al gauw dat de twee
mannen elkaars leven verrijken. Ludo geniet van de telefoontjes van Ger en de adviezen die hij geeft bij zijn behandelplan. ‘Als ik ooit vrijkom, wil ik mantelzorger zijn voor
Ger. Dan kan ik iets terug doen voor de maatschappij,’ zegt
die vergelijking met gevangenschap. ‘Eigenlijk zou iedereen Ludo.
Twee keer per week krijgt Ger een Gespecialiseerd
zich eens vrijwillig moeten opsluiten. Gewoon om te
Thuisbegeleider van Meander over de vloer. Die bieden een
ervaren hoe dat is.’ Het zorgde er bij Ger voor dat hij
bekendheid kreeg. In de krant en op de regionale zender L1. luisterend oor, maar helpen hem ook met actievoeren. Door
zijn epilepsie gaat schrijven hem moeilijk af, net zoals
Hij schreef zelfs drie boeken over zijn ervaringen.
dingen opzoeken op internet. Dus die ondersteuning kan
Inmiddels heeft hij een hechte vriendschap opgebouwd
hij goed gebruiken om zijn missie te volbrengen. Want dat
met een gevangene. Het begon met een ellenlange corresgeeft hem reden om door te leven. ‘Zolang er onrecht is,
pondentie, maar inmiddels gaat Ger er ook naartoe. Ook
hierbij heeft hij een missie: de maatschappij veiliger maken, blijf ik mij inzetten.’
mensen op het juiste pad zien te krijgen. ‘Wacht, ik bel hem
(Carolin Beaujean is journaliste. Meer weten? Kijk op de website
even,’ zegt hij en toetst een nummer in op zijn oude Nokia.
van Ger Willems: www.gerwillems.nl Hier vind je ook You Tube
Als hij twee keer is doorverbonden heeft hij zijn kameraad
filmpjes waarin hij zelf zijn missie verwoordt. Ooit hoopt Ger
Ludo vanuit de Tbs-kliniek in Nijmegen aan de lijn. ‘Hier,
nog een film over zijn leven te laten maken.)
spreek jij maar met hem,’ zegt Ger en overhandigt me de
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Herinneringen aan Vaderdag

Een psalm die de trap afgaat
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Het is 1909. Sonora Smart Dodd uit de staat Washington wilde haar
vader eren. Hij was veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Nadat
zijn vrouw in het kraambed overleed, bleef hij met zes kinderen
achter. Toen zijn dochter volwassen was geworden, wilde ze de
kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. Zij werd hierdoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die
een jaar eerder Moederdag had gelanceerd.
De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910. President
Coolidge steunde in 1924 het idee om een Vaderdag te vieren maar
het geheel uit mannen bestaande Amerikaanse Congres wilde niet

iets doorvoeren dat zo de mannen
in het zonnetje zette.
Ik vroeg mij af: waarom? Omdat
het te zijig is dat een man voor kinderen zorgt?
De dag werd pas officieel in de
Verenigde Staten erkend tijdens
het presidentschap van Richard
Nixon in 1972.
In Nederland werd vanaf 1937 in
oktober Vaderdag gevierd. Op initiatief van de toenmalige
Nederlandse Bond van
Herenmode-detaillisten werd in
1948 afgesproken dat Vaderdag verplaatst zou worden naar de derde
zondag van juni.
Ook dit is voor mij een raadsel.
Misschien omdat het te dicht op
Dierendag zat?
Voor Vaderdag kocht mamma voor
ons, de kinderen, een das, sokken
of stoffen zakdoeken in hele saaie
kleuren, zoals beige, waterig lichtblauw of grijs - om deze vervolgens
aan pappa te geven. Ik dacht als
kind: ‘Hoe kan een volwassen man
van zakdoeken, van dassen of
sokken houden?’
Bij nader onderzoek bleek dat de
meeste vaders, onder anderen
mijn vriend, het liefst iets eigengemaakts willen. Om alle vaders te
eren plaats ik daarom een tekening
met tekst die ik in 1963 voor
Vaderdag heb gemaakt.
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Golf van verzakelijking, verharding, bureaucratisering in jaren ‘80

Emeritus-hoogleraar Kelk:
‘De mens van de gevangene
raakte meer en meer
op de achtergrond’

Jaap Brandligt
Utrecht - Het is goed weer eens te luisteren naar wetenschappers die een bijdrage hebben
geleverd aan de ontwikkeling van het strafrecht en die dus kunnen kijken wat de mensbeelden
van vandaag de dag hebben veroorzaakt voor het denken over detentie. Daarom kwamen we
terecht bij Constantijn Kelk, emeritus -hoogleraar. De directe aanleiding was een artikel van hem
‘Veranderende mensbeelden van gedetineerden’. Normaal gesproken zouden we dit interview in
een café gedaan hebben onder het genot van een borrel, maar in deze corona-tijden kozen we
voor een aantal vragen die we hem hebben voorgelegd.
Wat precies ziet u als u naar de mensbeelden rond gedetineerden kijkt?
Constantijn Kelk: ‘In de geschiedenis is te zien
hoe het beeld van de gevangenen en hun
positie sterk mede wordt bepaald door het
soort samenleving waarvan deze gevangenschap deel uitmaakt. In primitieve samenlevingen werd de gevangene overwegend
beschouwd als een object, dat geheel in de
macht was van de gezaghebbers: er was
sprake van dwangarbeid en soms ook van
zwijgplicht, de gevangene was als het ware
‘slaaf van de staat’. Deze veelzeggende aanduiding was tot in de negentiende eeuw van
toepassing op menige Amerikaanse penitentiaire praktijk, zoals ook koloniale plantages
hun geld moesten opbrengen om de desbetreffende koloniale systemen in stand te kunnen
houden.
In Holland werd aan het eind van de zestiende
eeuw het Amsterdamse rasphuis en daarna
het spinhuis (voor vrouwen) opgericht. Dit
waren weliswaar tuchthuizen waarin werk
belangrijk was, maar waarin lastige, hinderlijke en criminele bedelaars (‘werkschuw
tuig’) door middel van tucht en discipline
ertoe werden gebracht om te verbeteren.
Naderhand, in de negentiende eeuw werd die
verbetering gezocht in cellulaire, dat wil
zeggen eenzame opsluiting, zodat de gevangenen niet onder verkeerde invloeden zouden
komen te staan van slechte medegevangenen.
Ze kregen een bijbel op hun cel teneinde ten
goede te keren.
In het begin van de twintigste eeuw kwam de
psychiatrie op, die de funeste effecten van
eenzame opsluiting inzag. Toch drong pas na
de tweede wereldoorlog met al zijn onmenselijkheid door dat humanisering van het gevangeniswezen noodzakelijk was. En zo kwam de
Beginselenwet Gevangeniswezen tot stand,
die in 1953 in werking trad en waarin onder
andere het beginsel van resocialisatie werd

zal worden, gedetineerde die naast zijn plichten ook een aantal voor hem belangrijke
rechten heeft. Dit laatste is in zijn huidige
vorm van een ontwikkeld beklag- en beroepsrecht wereldwijd tamelijk vooruitstrevend.’

U zegt dat we vandaag de dag zien dat er
sprake is van grote afhankelijkheid en
gemeld en waarin de detentie in gemeenschap machteloosheid in het penitentiaire
bolwerk. Wat is het gevolg daarvan?
het uitgangspunt was. Tegelijkertijd ontwikkelde zich de reclassering verder om de gedeti- Kelk: ‘Ondanks de latere, gunstige ontwikkeneerde te helpen tijdens de detentie en daarna lingen is en blijft de penitentiaire werkelijkverder te begeleiden tot een volwaardig lid
heid van nature grotendeels een regime van
van de samenleving.
plichten, beperkingen en onvrijheden, waartegen weliswaar een belangrijk rechtspositioneel tegenwicht is aangebracht, maar niet in
Machteloos object
die mate dat daardoor machteloosheid en
In de jaren zeventig brak het tijdperk van de
afhankelijkheid zouden zijn verdwenen. Wel
democratisering van de samenleving aan,
waarin door tal van categorieën burgers werd zijn de scherpere en zeker de scherpste kanten
van het regime in zich voordoende gevallen
gestreden voor vele vormen van inspraak (op
aanvechtbaar geworden. Het beklagrecht
hun werk, op hun school, et cetera), hetgeen
heeft dan ook in de loop der jaren tot structuuiteraard samenging met het claimen van tal
rele verbeteringen van de detentiesituatie
van rechten. Deze ontwikkeling wordt wel de
geleid. Bovendien kan iedere gedetineerde in
juridisering genoemd. In 1977 kregen ook
een concreet geval verzoeken om voor zichzelf
gedetineerden een rechtspositie (klachtrecht
bij de Commissie van Toezicht en beroep bij de een gunstige uitzondering op een bepaalde
regel te bewerkstelligen. Hij heeft dan in ieder
Raad voor Strafrechtstoepassing en
geval recht op een zorgvuldige beslissing van
Jeugdbescherming, aanvankelijk de Centrale
de directeur, dat wil zeggen die duidelijk mede
Raad).
rekening heeft gehouden met de belangen van
de gedetineerde. Valt deze beslissing negatief
voor hem uit, dan kan hij daartegen in beklag
en beroep gaan.

Verharding

Machteloos object met de
plichten van een slaaf

De mensbeelden van gedetineerden die in
mijn ogen elkaar historisch hebben opgevolgd
zijn dus dat van: machteloos object met de
plichten van een slaaf, onderworpene aan
tucht ter verbetering, cellulair opgeslotene om
niet negatief te worden beïnvloed door medegevangenen, in gemeenschap verblijvende
gedetineerde die gaandeweg geresocialiseerd

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg humanisering van het strafrecht een duidelijke
impuls. Wat betekende die humanisering
voor het regime in de bajes? Wat is er verkeerd gegaan dat we van die humanisering zijn afgedwaald?

meer op de achtergrond. De verharding
bestond uit gestaag zwaarder wordende straffen, en daardoor uit de bouw van nieuwe,
grotere gevangenissen. De criminaliteit verhardde immers ook, want de burgers werden
ook voor elkaar harder in de killer geworden
samenlevingscultuur. Zo ontstonden bijvoorbeeld in enkele PI’s kleine extra beveiligde
afdelingen, hetgeen resulteerde in de instelling van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in
1997. Tenslotte raakte ook het slachtoffer meer

Onderworpene aan
tucht ter verbetering

en meer betrokken in het strafproces, tot aan
het voordragen van een slachtofferverklaring
aan toe, waaraan inmiddels ook is toegevoegd
dat het slachtoffer zich daarbij mag uitspreken over de door hem gewenste strafmaat.
Door dit alles ging het inlevingsvermogen van
de rechter en van andere strafrechtelijke/penitentiaire functionarissen jegens de verdachte/
veroordeelde er in het algemeen niet op
vooruit.’

U citeert forensisch psychiater Baan die
het heeft over ‘overkoepelend denken
waardoor aan de persoon ten volle recht
wordt gedaan. Wat bedoelt hij daar mee
Vooral in de jaren ’80 heeft zich in onze samen- en waardoor is het overkoepelend denken
zoekgeraakt?
leving op vrijwel alle gebieden een grote golf
van verzakelijking, verharding en van bureau- Constantijn Kelk: ‘Het overkoepelend denken
van de psychiater Baan heeft betrekking op de
cratisering voorgedaan. Overal verrezen
opvatting, die werd gehuldigd door het in 1934
grotere gebouwen, grotere administraties,
door de hoogleraar strafrecht W. Pompe geïniuitvoerige bestuursstructuren met ongelofelijk veel managers. Deze ontwikkeling heeft de tieerde, en naderhand tot ‘Utrechtse School’
Justitie noch het gevangeniswezen onberoerd uitgeroepen samenwerkingsverband tussen
strafjuristen, criminologen en forensische
gelaten: de afstand tussen de strafrechtsplepsychiaters.
ging en de individuele dader/gedetineerde
werd groter ten koste van de humane traditie:
VERVOLG OP PAG. 10
de mens van de gevangene raakte meer en
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geldt ook voor de recente terugdringing van de
voorwaardelijke invrijheidstelling tot een
absoluut maximum van twee jaar. We lijken
langzamerhand in vergelijking met andere
landen tot de minder mild straffende stelsels
te gaan behoren. De taakstraffen worden bij
ons tot de ‘lichtere sancties’ gerekend.
Daarmee ben ik het maar ten dele eens. Vrije
uren werken is voor menigeen een onevenredig zware sanctie, zeker voor mensen die al
met veel moeite en pijn een bescheiden salaris
verdienen. Niettemin verkiezen deze lieden
natuurlijk veelal een taakstraf boven een
gevangenisstraf. Maar dat betekent niet dat
de taakstraf dus altijd maar als licht kan
worden afgedaan. En dan kan deze straf ook
niet al te gemakkelijk worden geassocieerd
met de ultimum remedium gedachte.

VERVOLG VAN PAG. 9
Deze multidisciplinaire groep trachtte in
onderlinge wisselwerking met elkaar verdachten en veroordeelden op de meest adequate
manier te bejegenen en te behandelen, zodat
de kans op hun groei tot een zich verantwoordelijk voelend en handelend burger met een
sterk verminderde kans op recidive het grootst
zou zijn. De indertijd in Utrecht gevestigde
Psychiatrische Observatie Kliniek, naderhand
het Pieter Baan Centrum geheten, was bedoeld
om met deze multidisciplinaire intentie als
uitgangspunt voorlopig gehechten te onderzoeken ten behoeve van een advies aan de
rechter of zij al dan niet voor een tbs in aanmerking zouden dienen te komen.
Vroeger was de verlenging van de eenmaal
opgelegde tbs bijkans een formaliteit.
Tegenwoordig beschermt de verlengingsprocedures van de tbs de dader meer tegen een overdosis aan behandelingsdrift en eventueel
daarbij meespelend paternalisme. Zo is thans
tegen een verlengingsbeslissing door de rechtbank beroep mogelijk bij de penitentiaire
kamer bij het Hof Arnhem, in welke kamer
naast de raadsheren ook twee gedragsdeskundigen zitt ing hebben (die dus meebeslissen).
Van het ‘overkoepelend denken’ is dus nog wel
een en ander over.’
Het strafrecht was oorspronkelijk ultimum
remedium. Dat is het niet meer, zegt u.
Komt dit ooit nog terug of is het een
gelopen race?

Niettemin verkiezen deze
lieden natuurlijk veelal
een taakstraf boven
een gevangenisstraf.
Maar dat betekent niet
dat de taakstraf dus
altijd maar als licht
kan worden afgedaan.

Kelk: ‘Uit het voorgaande blijkt dat het strafrecht in de praktijk niet meer als ultimum
remedium wordt beschouwd, aangezien er
veeleer van strafverzwaring sprake is. Ook het
aantal levenslang gestraften (nu al meer dan
veertig in getal, een ongekend aantal in
Nederland) is een sterke contra-indicatie. Dat

juni 2021

Voorts neemt voor de iets lichtere delictssituaties de mediation, dus de bemiddeling, in frequentie toe. Dat vind ik een gunstige ontwikkeling. Maar ook die is uiteraard niet voor alle
verdachten alleen maar ‘plezierig’, gezien het
schaamtevolle van de daad dat uit en te na
rond de tafel wordt besproken. Wel ligt in deze
wijze van afdoening, evenals natuurlijk in het
voorwaardelijke sepot door het OM, de erkenning besloten van de straf als uiterste middel.

Kelk, zeer geziene man
in het strafrecht
Utrecht - Prof. mr. Constantijn Kelk (1943) studeerde aan de Universiteit van Amsterdam.
Sedert 1980 is hij als hoogleraar straf(proces)
recht en penitentiair recht verbonden
geweest aan het Willem Pompe Instituut voor
strafrechtwetenschappen. Daarvoor was hij
vanaf 1969 docent strafrecht bij hetzelfde
instituut. In 1994 bekleedde hij de Francquileerstoel aan de Vrije Universiteit in Brussel.
Eind 2008 ging hij met emeritaat.

De ultimum remedium gedachte zoals deze in
1886 door de toenmalige minister van Justitie
werd geuit, was overigens ook meer de uitdrukking van een streven dan van de realiteit.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat er binnen
afzienbare tijd gunstiger ontwikkelingen te
verwachten zijn: dit zou van een al te groot
optimisme getuigen.’
Je ziet dat gevangenissen uit de dagelijks
waarneembare wereld zijn verdwenen
naar grote industrieterreinen en ze zijn
ook nog steeds groter geworden. Wat betekent die beweging voor de positie van gedetineerden en ex-gedetineerden in de
samenleving? En welke impulsen hebben
tot die beweging geleid?
Constantijn Kelk: ‘Niet alleen de bijzonder
grote gevangenisgebouwen van tegenwoordig
verdwijnen naar de buitenkant van de
bebouwde kom of naar de rimboe, maar ook
geldt dat voor talloze overgrote industriële
bedrijven. Ik denk dat dit te maken heeft met
de voortdurende uitbreidingen van de
bebouwde kommen in verband met de enorme
groei van de bevolking en met de immense
woningtekorten. Bovendien moeten die grote
gevangeniskolossen ook over eigen parkeerterreinen beschikken. Je mag als burger al blij
zijn als je voor het brengen van een bezoek
aan een gedetineerde een bus bij het treinstation kan nemen, die naar de gevangenis rijdt.’

U hebt het over de veiligheidsideologie en
de risicosamenleving. We willen daarin de
gevaarlijke mens uit beeld toveren. Is er
nog een weg terug?
Kelk: ‘Dit is een ingewikkeld probleemveld.
Een weg terug lijkt me een illusie, maar ik
geloof wel in een tandje terug. Ik zou namelijk
vinden dat er veel meer vraagtekens zouden
moeten worden gezet bij en veel meer gediscussieerd zou moeten worden over de mate
waarin er in concrete situaties inderdaad mag
worden gesproken over onveiligheid als een
voldongen toestand. Onveiligheid en risico’s
mogen geen oeverloze container- begrippen
worden, waarover discussie onmogelijk of
nutteloos is. Maar dat neemt niet weg dat de
goegemeente alleen al uit hoofde van de term
‘onveiligheid’ zich vaak al te gemakkelijk gelegitimeerd voelt om hard van stapel te lopen
tegen alles wat in hun perceptie onder die
klank valt. Kortom: men praat elkaar snel na.’
Wat is het gevolg voor de samenleving
waarin gedetineerden buiten komen
zonder een kans te hebben gekregen op bij
hun vermogen passende re-socialisatie?
Kelk: ‘Ik ben het er geheel mee eens dat het
stellen van de eis van ‘goed gedrag’ tijdens de
detentie als voorwaarde voor het mogen deelnemen aan resocialiserende activiteiten, op
een enorme denkfout berust. Veel gedetineerden komen uit (bijvoorbeeld minder sociale)
gezinnen en opvoedingssituaties, waarin ze
juist niet of veel te weinig geleerd hebben wat
goed gedrag inhoudt. Dat leren ze zeker niet
opeens in de gevangenis, en zo blijven ze kansloos tot aan het eind. Een werkelijk succesvolle
resocialisatie moet juist bij het begin beginnen. En inderdaad, anders blijft men de
eeuwige verdoemde.
Wat verwacht u van organisaties als Bonjo
en hun bijdrage aan een teruggekeerd
humaan gevangenisregiem?
Constantijn Kelk: ‘Ik hoop dat het Bonjo zou
kunnen lukken om de boodschap zoals eerder
verwoord over te brengen aan het ministerie
van Justitie en Veiligheid en aan dat van
Rechtsbescherming. Deze boodschap zou m.i.
in dienst moeten staan van het gegeven dat
Nederland een lange traditie heeft van resocialisatie en van reclassering en dat we daar
internationaal om bekend staan. De kern is
dat van de gemiddelde gedetineerde niet
direct te veel gevergd moet worden alvorens
met diens resocialisatie aan te vangen. Dat is
een omkering van de juiste volgorde. En als
iemand aan het handje wordt gehouden in het
belang van zijn betere toekomst, dan kan de
positieve gedachte van een betere toekomst
ook meewerken aan diens bereidheid om aan
het bereiken daarvan mee te werken.

VERDWAALD?
Bonjo en haar lidorganisaties
helpen je weer op weg!
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Regering wil
verschoningsrecht
fors aanpakken

Haviken op ministerie luisteren naar onderbuikroep vanuit publiek:

F.J Stoker
Den Haag - Het verschoningsrecht
is het recht van bepaalde in de
wet beschermde beroepsgroepen
waaronder advocaten, notarissen of geestelijken om bepaalde
informatie die aan hun binnen het
kader van de beroepsuitoefening
is toevertrouwd aan niemand
kenbaar te hoeven maken. Een
advocaat heeft een geheimhoudingsplicht. Hij dient informatie
van en over cliënten voor zich te
houden. In beginsel kan niemand
een erkende geheimhouder dwingen om te verklaren. Dat is een
in de wet gestelde bescherming.
Maar als het aan de regering ligt
gaat dat verschoningsrecht op
de helling. Het kabinet wil het
verschoningsrecht voor advocaten
en notarissen ingrijpend aanpassen. In belastingzaken zouden
cliënten die de bijstand inroepen
van klassieke geheimhouders niet
meer veilig zijn. De regering heeft
een voorstel gelanceerd waarin
een belastingplichtige die (fiscale)
informatie aan zijn advocaat of
notaris niet meer automatisch
onder het verschoningsrecht van
die geheimhouder blijft.

Vervolging

Nu stuit de belastingdienst nog te
vaak op advocaten of notarissen
die zich beroepen op hun verschoningsrecht in fiscale zaken. Het
kabinet wil voorkomen dat belastingplichtigen die een geheimhouder in te schakelen voor juridische
bijstand zich daarachter kunnen
verschuilen. Het verschoningsrecht van advocaten staat ook in
niet fiscale zaken ernstig onder
druk. Ook in andere niet fiscale
zaken staan (straf)advocaten en
andere juridische adviseurs bloot
aan vervolging en lopen zij concrete risico’s indien zij geen gehoor
geven aan de meldingsplicht die
de overheid hun oplegt. Zij dienen
bijvoorbeeld gericht cliëntenonderzoek te doen. Welbegrepen
eigenbelang is wat de regering met
de inperking van de rechten van
geheimhouders wil bereiken.

‘Strenger straffen’

Minister Sander Dekker

Erik van der Maal
Baarn - Er stond een goed artikel van strafrechtadvocaat Sam van den Akker over de nieuwe regeling
voorwaardelijke invrijheidsstelling in de laatste editie van deBonjo. Deze nieuwe v.i.-regeling vormt
een onderdeel van de nieuwe ‘Wet Straffen en Beschermen’ (WSB, niet te verwarren met de Wet Slopen
Bajesrechten). Omdat deze nieuwe wetgeving grote gevolgen zal hebben voor de gedetineerden, volgt
hier nog enige relevante informatie en advies.

D

eze Wet is op 23 juni 2020
door de Eerste Kamer aangenomen en zal op 1 juli 2021 in
werking treden, waarna er
drastische wijzigingen
zullen plaatsvinden met
betrekking tot: de re-integratie, vormen van verlof, termijnen van verlof, het
Penitentiair Programma, werken in de gevangenis, werken buiten de gevangenis, v.i.-datum,
en de regeling over promoveren en degraderen
in de gevangenis. Omdat te verwachten is dat

In de nabije toekomst
zullen er erg veel vragen
bij de gedetineerden zijn

Als vrijheid de
enige optie is

er in de nabije toekomst erg veel vragen bij de
gedetineerden zullen zijn, raad ik iedereen aan
om het artikel uit het aprilnummer van deze
krant héél goed door te lezen, en zo mogelijk te
fotokopiëren. Spreek je casemanager of mentor
ook aan over de gevolgen die deze nieuwe wet
voor jouw rechtspositie als gedetineerde zal
hebben. En bespreek deze materie ook met je
medegedetineerden. Zodra je merkt dat jij de
dupe dreigt te worden van de nieuwe regels,
schroom dan niet om contact op te nemen met
je advocaat of één van de advocaten die gespecialiseerd zijn in penitentiair recht. Zie hiervoor de advertenties in deze krant. Als je in de
bajes de beschikking hebt over een computer
kan je ook het ‘Informatieblad Wet Straffen en
Beschermen voor gedetineerden’ van de Dienst
Justitiële Inrichtingen uitprinten.

de haviken op het ministerie die, luisterend
naar een toenemende onderbuikroep vanuit
het publiek, vinden dat er strenger gestraft
moet worden. Daarbij gaat Dekker voorbij aan
twee punten. Ten eerste geldt in de meeste
andere landen een v.i.-regeling die voor veroordeelden gunstiger uitvalt dan de huidige
Nederlandse situatie. Ten tweede zal de strafrechter, rekening houdende met de verzwaring
van de detentie, wel eens lichtere, d.w.z. kortere
vrijheidsstraffen op kunnen gaan leggen. En
dat zou dan weer een positief gevolg van een in
beginsel negatieve wetswijziging kunnen zijn.
Hopelijk houden strafrechtsgeleerden, advocaten, criminologen, penitentiair-rechtsdeskunHaviken
digen, en belangenbehartigers de vinger op de
Het argument van de (toen nog niet demissionaire) minister van Rechtsbescherming, Sander pols.
Dekker, om de bestaande v.i.-regeling in te
(Erik van der Maal is directeur van de Stichting
perken was dat die regeling ‘afbreuk doet aan
Kriminaliteit & Strafrecht)
ons rechtsgevoel’. En met ‘ons’ bedoelt hij dan

Net als zijn grootvader mr. Max Moszkowicz sr. verdedigt Yehudi Moszkowicz niet
de daad maar de mens achter de verdachte.
mr. Yehudi Moszkowicz werd tweemaal, in 2012 en 2014 door Crimesite Camilleri verkozen tot 3e beste
Nederlandse strafpleiter en weekblad Quote verkoos hem tot een van de 6 meest veelbelovende jonge
advocaten. Enkele spraakmakende zaken die door Yehudi Moszkowicz werden of worden behandeld zijn;

- de moord om levensverzekering,
- de moord op John Smidt te Axel,
- de moord op Haagse Rinus (Satudarah),
- de Utrechtse ontvoering,
- het Andes proces,

Tel: 030 212 0466 • www.moszkowicz-law.nl (ook pro deo)

Nieuwe wetgeving zal
grote gevolgen hebben
voor de gedetineerden

- de grootste cocaïnevangst in 2012,
- Future Life miljoenenfraude,
- onderzoek Limonadewesp (mensenhandel)
- ook stond hij leden van de Bruinsma groep bij etc.
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Pleidooi voor thuisdetentie. Een reactie

Er is maar één
conclusie:
Steun voor alternatieven voor korte
gevangenisstraf
Mr P.B. Lodewijk en ir. D. van Ek, msc
Vught - In het artikel ‘pleidooi voor thuisdetentie
in deze krant van februari wordt door prof. mr. Jacques Claessen en drs. Gert Jan Slump verteld dat een
korte gevangenisstraf nadelen met zich meebrengt
zoals verlies van woning, werk en relatie. Ze pleiten
in plaats van een (korte) gevangenisstraf voor een
bredere toepassing van de bestaande taakstraf en
voor nog te introduceren thuisdetentie. Beide auteurs richten hun pleidooi voor thuisdetentie op de
fase na de uiteindelijke veroordeling.

D

e door Claessen en Slump
gesignaleerde nadelen
komen onzes inziens al in
de fase van de voorlopige
hechtenis volledig en in
alle hevigheid boven
drijven. We vragen ons af
of waarom ze over deze voor de hand liggende constatering heen zijn gestapt.
De periode van voorlopige hechtenis kan
lang duren. Zeker in deze tijden van toenemende repressie zijn er heel wat praktijkvoorbeelden. Het is nagenoeg onmogelijk
gebleken schorsing of opheffing van de
voorlopige hechtenis door de raadkamer
van de rechtbank of het hof toegewezen te
krijgen. Daardoor is het voor de voorlopig
gehechte verdachte nagenoeg onmogelijk
werk, woning of relatie te behouden.
Dikwijls worden binnen een Huis van
Bewaring faciliteiten geboden zoals de zogeheten hulp van een casemanager, maar die
zijn eigenlijk altijd onvoldoende om zonder
de mogelijkheid van schorsing al die belangrijke zaken veilig te stellen.

Alles kwijt

Veel van die voorlopig gehechte verdachten
raken juist in de eerste drie of vier maanden
van alles kwijt. Van een goede baan tot
verlies van de (koop)woning, onroerende
goederen zoals meubilair en auto’s. Een
voorlopig gehechte kan bij allerlei (rechts)

handelingen (bankzaken, woningontruiming) niet aanwezig zijn. Het ontbreken van
(directe) toegang tot internet en e-mail
draagt ook al niet bij aan voorspoedige
oplossing van problemen tijdens de periode
van voorlopige hechtenis. Rechtbanken en

We vragen ons af
of waarom ze over
deze voor de hand
liggende constatering
heen zijn gestapt

verdachte.’ Ons is gebleken dat bij verzoeken om schorsing bij de beantwoording volstaan wordt met een frase als de geschokte
rechtsorde. Die frase geeft geen enkel
inzicht inde manier waarop de uiteindelijke
afweging wordt gemaakt. Ook bij concrete
voorstellen als een specifiek tijdpad of voor
een bepaald evenement is er geen enkele
flexibiliteit.

Veel van die voorlopig
gehechte verdachten raken
juist in de eerste drie of vier
maanden van alles kwijt

Ruime motivering ontbreekt

Ook de vermelding van persoonlijke
redenen of het ontbreken van bewijs, helpt
niet. Het heeft veel weg van een geautomatiseerde reactie zonder veel nadenken. Een
ruime motivering ontbreekt veelal.
Daardoor krijgen voorlopig gehechte verdachten geen enkel inzicht in de achterliggende inhoudelijke afwegingen. Als die er al
zijn. We hebben geen diepgaande inhoudelijke afweging van belangen aangetroffen
anders dan maatschappelijk belang versus
persoonlijk belang of de geschokte rechtshoven antwoorden meestal bij een verzoek
orde. Dat brengt ons bij de conclusie dat de
om schorsing ‘dat het maatschappelijk en
strafrechtelijk belang bij voortzetting van de door Claessen en Slump voorgestelde altervoorlopige hechtenis zwaarder moet wegen natieven voor de korte gevangenisstraf onze
ondersteuning verdienen. Maar ook bij de
dan het persoonlijk belang van de

BEL BONJO
GRATIS!
0800
3334446

voorlopige hechtenis zou thuisdetentie voor
bijvoorbeeld de eerste drie tot zes maanden
of tot zoveel langer als de inhoudelijke
behandeling plaats vindt recht doen aan het
principe onschuldig tot het tegendeel
bewezen is. Het betoog van Claessen en
Slump voor maximalistisch herstelrecht is
een verbetering vergeleken met de huidige
praktijk. Maar aandacht voor de problemen
van de voorlopige hechtenis verdient ook de
nodige aandacht.
Mr P.B. Lodewijk en ir. D. van Ek, msc zijn ...
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Wetswijziging is niet gestoeld op enig wetenschappelijk onderzoek

Met nieuwe Wet Straffen en Beschermen wordt
gedetineerde meer gestraft
Hannaa Faouzi
Amsterdam - Een veroordeelde voor een zwaar misdrijf komt door de nieuwe
Wet Straffen en Beschermen niet meer na twee derde van de straf voorwaardelijk vrij. De Voorwaardelijke Invrijheidstelling (v.i.) wordt maximaal twee jaar.
Die kan nu nog oplopen tot wel 10 jaar. Dit lijkt misschien goed, maar de vraag
is of dat ook echt zo is. En wat betekent dit nu voor iemand die nu veroordeeld
wordt, maar pas in 2021 in hoger beroep kan? De wet trad vorige maand in.

K

ern van de wetswijziging is
de duur van de v.i. aanzienlijk te verkorten en het
Openbaar Ministerie (OM)
meer bevoegdheden te
geven. Door deze wetswijziging zou tegemoet
worden gekomen aan de schijnbare
behoefte van de maatschappij om verdachten zwaarder te straffen en het belang van
de gedetineerden om niet (meer) te recidive-

Maar worden deze doelen
ook op deze wijze behaald?
Het antwoord is: neen!

ren. Maar worden deze doelen ook op deze
wijze behaald? Het antwoord is: neen! Het is
niet zo dat de v.i. onder de huidig geldende
wetgeving een automatisme is.
Nu is het ook mogelijk voor het Openbaar
Ministerie om bij ernstige misdragingen of
het niet nakomen van afspraken met het
Openbaar Ministerie, een verzoek tot uit- of
afstel van de v.i. bij de rechtbank in te
dienen. Bij toewijzing van het verzoek zal de
gedetineerde terug moeten naar de gevangenis. Dan moet het restant van de straf
alsnog worden uitgezeten. Het is dus niet zo
dat de gedetineerde na het uitzitten van 2/3
van de straf automatisch op vrije voeten
komt. De grondslag van deze wetswijziging
is niet gestoeld op enig wetenschappelijk
onderzoek. De vraag is dan ook of er

überhaupt een noodzaak is voor deze wetswijziging. Bij de recente behandeling van
het wetsvoorstel op 15 juni 2020 bleek dat de
Raad voor de Rechtsspraak, de drie reclasseringsorganisaties verenigd in 3RO en de
Nederlandse Orde van Advocaten ook allemaal hebben gewezen op het ontbreken van
de noodzaak van deze wet. De Nederlandse
Vereniging voor de Rechtspraak, de vereniging van rechters en officieren van justitie,
noemden naar verluidt het wetsvoorstel
zelfs overbodig. Onder de huidige regeling
bestaat de mogelijkheid dat een veroordeelde bij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf onder voorwaarden vervroegd in
vrijheid kan worden gesteld. Dat heet ook
nu al voorwaardelijke invrijheidstelling. Een
veroordeelde kan bij een vrijheidsstraf van
meer dan een jaar en maximaal twee jaren
in beginsel voorwaardelijk in vrijheid
worden gesteld op het moment dat de vrijheidsbeneming tenminste een jaar heeft
geduurd. Daarnaast moet van het restant
tenminste een derde zijn ondergaan. Indien
een gevangenisstraf van meer dan twee
jaren wordt opgelegd dan kan de veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid worden
gesteld wanneer hij twee derde deel van de
gevangenisstraf heeft ondergaan. Kortom,
na twee derde van de onvoorwaardelijke
gevangenisstraf te hebben uitgezeten kan
de veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid
worden gesteld. Deze voorwaardelijke invrijheidstelling kan oplopen tot een vervroegde
invrijheidstelling van tien jaren.

Belangrijker is dat de periode om vervroegd
in vrijheid te worden gesteld na de inwerkingtreding van de wetswijziging maximaal
twee jaren (!) is. In sommige zaken kan dit
onder de huidige wetgeving tien jaren zijn.
Diegenen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren of
meer zullen hiervan de gevolgen gaan
voelen. Als we weer hetzelfde voorbeeld
gebruiken van zojuist: wanneer iemand een
gevangenisstraf opgelegd krijgt van achttien jaren dan komt hij of zij onder de
nieuwe regeling pas na zestien jaren (i.p.v.
twaalf jaren) in aanmerking voor de v.i. Deze
nieuwe regeling geldt voor eenieder die na
de inwerkingtreding van de wet wordt veroordeeld. Voor verdachten is er een zeer
oneerlijke overgangsregeling. De nieuwe
wet gaat zoals gezegd gelden voor iedereen
die na inwerkingtreding van de wet (waarschijnlijk mei 2021) wordt veroordeeld. Voor
iemand die onder de huidige regeling wordt
veroordeeld, valt een straf gunstiger uit dan
voor iemand die na mei 2021 voor hetzelfde
feit wordt veroordeeld (zie voorbeeld hierboven). Dit kan aanleiding zijn voor de veroordeelde om niet in hoger beroep te gaan
uit angst om dan strenger te worden
gestraft. Als iemand in hoger beroep namelijk na mei 2021 wordt veroordeeld, kan het

In de ergste gevallen zal
bij vrijlating helemaal
geen begeleiding hebben
plaatsgevonden.

Oneerlijke overgangsregeling

Een voorbeeld: wanneer iemand een gevangenisstraf opgelegd krijgt van 18 jaren dan
kan de veroordeelde onder de huidige regeling na twaalf jaren in aanmerking voor vrijlating onder voorwaarden. In de nieuwe
regeling komt iemand na het uitzitten van
twee derde van de gevangenisstraf niet van
rechtswege in aanmerking voor een vrijlating onder voorwaarden. De veroordeelde
moet hier nu zelf om verzoeken.

zijn dat hij of zij na het hoger beroep langer
moet vastzitten als dezelfde straf wordt
opgelegd als door de rechtbank.
Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een
gevangenisstraf van zes jaren of meer. Dit is
uiteraard een zorgelijke en ongewenste

Zit uw ISD-maatregel muurvast?

Mobiel nummer: 06.10913855

ontwikkeling omdat onschuldigen misschien onterecht afzien van hoger beroep. In
de nieuwe regeling is de toewijzing van de
v.i. derhalve niet langer het uitgangspunt.
Uitgangspunt wordt nu geen v.i., tenzij…

OM meer bevoegdheden

Het is het Openbaar Ministerie dat zal
bepalen of de v.i. wordt toegekend, en zo ja,
onder welke voorwaarden. Dit doet het
Openbaar Ministerie na advies te hebben
ingewonnen bij de Reclassering, bij de directeur van de gevangenis en bij zwaardere
delicten een adviescommissie. Hierbij wordt
gekeken naar het individuele gedrag van de
gedetineerde. Vertoont deze goed gedrag in
de gevangenis, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor bepaalde vrijheden. Het
gedrag van de gedetineerde in de gevangenis zal dus zwaar(der) tellen. Maar daarnaast
worden ook de belangen van de slachtoffers
en het belang van de samenleving bij de
beslissing meegewogen. De toekenning van
de vervroegde invrijheidstelling is derhalve
ten gevolge van de wetswijziging aan (meer)
strengere criteria gebonden. Ook is het zo
dat de nieuwe regeling invloed heeft op het
Penitentiair Programma (PP). In het huidige
stelsel kan een gedetineerde soms voordat
de helft van de aan hem opgelegde straf is
ondergaan, in aanmerking komen voor
verlof.
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MAAK JE CARTOONS OF TEKENINGEN

Vraag nu snel een rechtbanktoetsing aan door mr drs F.G.J. Staals,
strafrecht advocaat & gedragswetenschapper te Amsterdam

Hannaa Faouzi: ‘ Maatschappij wordt niet (meer) beschermd, terwijl gedetineerde wel meer wordt gestraft.’
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In de toekomst worden automatisch toegekende algemene verloven vervangen door specifieke en
aan de gedetineerde gekoppelde,
concrete re-integratiedoelen. Het
re-integratieverlof kan voorts pas
in de laatste fase plaatsvinden. De
gedetineerde kan dus ook pas in de
laatste fase worden overgeplaatst
naar een Beperkt Beveiligde
Afdeling (BBA). Het bestaande
Penitentiaire Programma zal in de
nieuwe regeling worden gebruikt
voor de gedetineerden die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf
voor de duur van zes maanden tot
maximaal een jaar. Het lijkt mij
een gegeven dat dit de resocialisatie van de gedetineerden niet ten
goede komt. Daarmee is ook de
maatschappij niet gediend. Verder
is het zo dat het Openbaar
Ministerie, zonder tussenkomst
van een rechter (!), bepaalt of de
veroordeelde voor de voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komt. Het Openbaar
Ministerie heeft door de nieuwe
regeling meer bevoegdheden.
Eerst moest het Openbaar
Ministerie een vordering indienen
bij de rechtbank om een voorwaardelijke invrijheidstelling van een
gedetineerde achterwege te laten,
straks kan het Openbaar Ministerie
dit echter zelfstandig beslissen. De
veroordeelde kan tegen een negatieve beslissing (achteraf) bij de
rechtbank binnen twee weken een
bezwaarschrift indienen. De
rechter zal hierbij slechts terughoudend mogen toetsen of het
Openbaar Ministerie in redelijkheid de beslissing heeft kunnen

nemen. In de tussentijd blijft de
gedetineerde vastzitten. Daarnaast
is het de vraag of een gedetineerde
in een gevangenis(setting) en ook
nog binnen de gestelde termijn,
een gedegen bezwaarschrift kan
opstellen en indienen. Het is dus
raadzaam om hierbij een advocaat
in te schakelen zodat deze de
termijn kan bewaken en een goed
gemotiveerd bezwaarschrift
namens de gedetineerde kan
opstellen. Voorts heeft de gedetineerde ook eenmaal de mogelijkheid om een verzoek tot herziening van het negatieve besluit te
doen. Dit kan pas na zes maanden
na datum van de beslissing. De
vraag is of dit heel zinvol is, omdat
dit verzoek om herziening bij het
Openbaar Ministerie moet worden
ingediend. Voor de Wet Straffen en
Beschermen wordt de maatschappij niet (meer) beschermd, terwijl
de gedetineerde wel meer wordt
gestraft. Daarnaast worden de vrijheden, als ook de rechten van
gedetineerden, aanzienlijk beperkt
zonder dat hier een wetenschappelijke studie of resultaten aan ten
grondslag liggen. Veroordeelden
zullen in veel gevallen langer in
(kale) detentie verblijven terwijl de
periode om begeleid te worden
veel korter is. In de ergste gevallen
zal bij vrijlating helemaal geen
begeleiding hebben plaatsgevonden. Dit brengt met zich mee dat
de kans op recidive alleen maar zal
toenemen.
(Hannaa Faouzi is van Sennef de
Koning van Eennennaam advocaten)

Termijn Penitentiair Programma ingekort
Van de redactie
Den Haag - De nieuwe regels voor
het Penitentiair Programma (PP) gaan
later in dan de rest van de wijzigingen. Vanaf 1 december 2021 is PP
alleen nog voor gedetineerden met
gevangenisstraffen van zes maanden
tot een jaar. Het PP duurt dan minimaal vier weken en maximaal twee
maanden. Nu is dat nog maximaal
één jaar
‘De reden dat het PP in de huidige
vorm stopt, is dat de voorwaarden
en termijnen voor PP overlapten
met die voor Voorwaardelijke
Invrijheidstelling (v.i.),’ legt
beleidsmedeweker Emmy van
Rooij uit. ‘Het PP werd ingesteld

toen de v.i. tijdelijk was stopgezet.
Sinds de herinvoering van de v.i. in
2008 hebben PP en v.i. naast elkaar
bestaan.’ Het PP biedt gedetineerden de mogelijkheid het laatste
deel van hun straf buiten de inrichting door te brengen. Zij worden
daarbij nauwlettend begeleid en
gevolgd, al dan niet met een
enkelband.
Inhoudelijk verandert het PP niet.
Emmy: ‘Het programma is nu
alleen verkort en bedoeld om ook
korter gestraften gecontroleerd
voor te bereiden op hun terugkeer
naar de samenleving. Het PP
bestaat vooral uit werk of opleiding en indien nodig ook uit

ambulante zorg.’ Het doel van het
PP is net als in de Beperkt
Beveiligde Afdeling (BBA) om de
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het belangrijkste verschil
met de BBA is dat gedetineerden in
het PP op een goedgekeurd verlofadres verblijven. De directeur van
de PI bepaalt of een gedetineerde
PP krijgt of naar de BBA gaat. De
nieuwe PP-termijnen treden dus
pas op 1 december 2021 in werking.
Tot die tijd blijven de huidige termijnen van kracht: maximaal 1/6
deel van de straf, minimaal 4
weken en maximaal 12 maanden.
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Pleidooi: Haal drugs uit het strafrecht

‘Ziet u wel, allemaal flauwekul die
gevangenisstraffen voor handel in
drugs! Laat mij eruit!’
Hendrik Kaptein
Amsterdam - De kans is groot dat u vastzit voor niks. Want nogal wat gedetineerden danken
hun lot aan handel in verdovende middelen. Dat mag niet en dat wist u ook. Niet slim dus,
zelfs niet als je dacht op een niet al te gevaarlijke manier veel geld te verdienen. Want die
gevaren houden niet op bij de kans te worden gepakt, veroordeeld en vastgezet. Het is geen
prettige handel en zelfs als je zelf gebruikt moet vroeger of later tot je doordringen dat kansen op bedreiging, mishandeling en moord ruimschoots opwegen tegen de vluchtige winst.
winkelstraten door al die kappers,
belwinkels en andere dienstverleners met oncontroleerbare
‘inkoop’ maar wél met prachtig
witte omzet: hier kan een kind de
was doen. Als het ingewikkelder
wordt pikt de ‘nette’ bovenwereld
graag flinke graantjes mee:
accountants, advocaten en nog
veel meer foute dienstverleners
verdienen er veel geld mee, alles
door geheimhouding aan het zicht
onttrokken want zij hebben
immers ‘vertrouwensberoepen’. (U
weet ervan.) Zo kun je lang doorgaan. Helpen doet het niet echt.
‘Als wij in Nederland de boel vrijgeven dan worden wij een drugsparadijs’. Bewijs daarvoor is er niet en
Grote drugsvangsten. Criminelen durven steeds meer risico’s te nemen. (Foto: NOS) bovendien bestaat die vrijhaven
allang. ‘Ja maar die drugs zijn toch
heel erg slecht voor de volksgezondheid? Ja, maar niet alles dat
keihard worden aangepakt, maar
och bent u hier nu
eens niet de hoofd- daarvoor hebben politie en justitie slecht is moet je verbieden en
bestraffen. Alcohol heeft dat al veel
schuldige, tenmin- vanwege al die drugs dan weer
eerder laten zien. De Amerikaanse
ste, als u inderdaad geen tijd.) Als je al die doden en
gewonden door drugsverwante cri- drooglegging (in de jaren twintig
alleen maar
van de vorige eeuw) werkte niet
vanwege die verdo- minaliteit bij elkaar optelt kom je
maar hielp wél de georganiseerde
veel hoger uit dan het aantal
vende middelen
criminaliteit op de been. Sindsdien
doden en gewonden dat wordt
vastzit. De echte schuldige is hier
heerst de mafia over grote ondervoorkomen door drugs te verbiede overheid, die maar doorgaat
den (als dat verbod hoe dan ook al en bovengrondse delen van de
met de strafrechtelijke ‘bestrijVerenigde Staten.
ding’ van drugs. Iedereen weet dat goed is voor de volksgezondheid).
hooguit enkele procenten van de
handel uit het verkeer worden
Lachwekkend gemakkelijk
Dwangbehandeling
genomen. Pakkansen zijn zo klein
Strafrechtelijke bestrijding van
Ongezonde en gevaarlijke drugs
dat de (georganiseerde) criminali- drugs kost ook nog eens miljarden kunnen beter op heel andere
teit er toch graag veel geld mee ver- overheidsgeld, nog afgezien van
manieren worden ontmoedigd.
dient. Daarmee wordt echte crimi- nog meer miljarden zwart en grijs Voorkomen is beter dan genezen.
naliteit gefinancierd, tot en met
geld. Witwassen is nog steeds lach- Pak niet de handel aan maar de
mensenhandel en erger. (Die
wekkend gemakkelijk: kijk bijvoor- gebruikers. En begin met de grootmisdaad moet natuurlijk wél
beeld naar vervuiling van
ste gevaren: mensen die onder

T
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invloed van alcohol en andere
drugs gevaarlijke dingen doen of
zelfs anderen verminken en doodrijden. Confronteer hen met de
gevolgen. Laat hen ’s nachts de
eerste hulp schoonmaken, dan
zien zij langskomen wat zij hebben
aangericht. De meeste daders
schrikken zich dood. Pas dan
dringt tot hen door wat zij aan het
doen waren. Het helpt, want na
zo’n ervaring vallen niet veel
mensen terug in hun oude wangedrag. Mensen korter of langer
opsluiten heeft ook hier geen zin.
Ze worden er echt niet beter van,
net zomin als de rest van de wereld
er veiliger van wordt.

Witwassen is nog
steeds lachwekkend
gemakkelijk

Dwangbehandeling kan wél
helpen. Nogal wat dodelijke en
andere ernstige ongelukken
worden veroorzaakt door verslaafden. Iedereen die vanwege alcohol
en/of andere drugs in aanraking
komt met politie en justitie moet
op verslaving worden getest. Valt
die test verkeerd uit, dan worden
die verslaafden net zo lang onder
dwang behandeld tot zij helemaal
‘clean’ zijn. Het kan, zelfs met
alcohol (verreweg de gevaarlijkste

drug, maar dat wisten we ook al).
Zelfs zou je de hele bevolking op
verslaving kunnen testen en iedereen in dwangbehandeling kunnen
nemen die niet van gevaarlijke verdovende middelen kan afblijven.
Dat leidt niet alleen tot nog
minder doden en gewonden, maar
is ook goed voor huiselijk en ander
levensgeluk en nog veel meer. Gek
eigenlijk dat inenten van kinderen
tegen gevaarlijke ziekten door
bijna iedereen wordt gezien als
een goede zaak terwijl een bevolkingstest op verslaving maatschappelijk (nog?) onhaalbaar is.
Ook zijn wij nog niet zo ver dat u
vrijkomt als u dit stukje aan de
autoriteiten laat zien: ‘Ziet u wel,
allemaal flauwekul die gevangenisstraffen voor handel in drugs! Laat
mij eruit!’ Want wat zegt dan een
verstandige gevangenisdirecteur:
‘Die Kaptein heeft gelijk, dat wél.
Maar u bent ergens ingestapt dat
verboden en strafbaar was en is. U
wist heel goed dat uw collega’s in
die bedrijfstak letterlijk over lijken
gaan. Niet zo best dus dat u
daaraan meedeed en die echte
misdaad verdient nu eenmaal wél
straf. Trouwens ik ga daar helemaal
niet over, als u af wilt van uw straf
moet u bij de rechter of bij de
koning zijn.’ Dus u blijft toch nog
even zitten, zeker als u ook zelf nog
meer op uw kerfstok heeft dan
alleen die drugs. En als u vrijkomt
kunt u toch beter iets anders gaan
doen, maar dat wist u al.
(Hendrik Kaptein is rechtsfilosoof aan
de Universiteit Leiden.)
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Advocaten bezorgd over leugens politie
Van de redactie
Amsterdam - Agenten die vijf leugens opschreven in een ambtsedig proces-verbaal: het was
voor rechtbank Midden-Nederland aanleiding om de verdachte vrij te spreken van het bezit
en vervoer van ruim drie kilogram cocaïne. Strafrechtadvocaten zien in de leugens van de
politie een aanwijzing dat processen-verbaal lang niet zo waarheidsgetrouw zijn als rechters en
officieren soms veronderstellen.

A

dvocaat Juriaan
de Vries ziet een
trend: ‘Niet naar
waarheid verklaren in processen-verbaal is
niet meer
slechts een incident. Het wordt tijd
dat hier meer aandacht voor komt
en dat de maatschappij onderkent
dat de zelfstandige bewijswaarde
van een ambtsedig proces-verbaal
z’n beste tijd zou kunnen hebben
gehad.’ Ook zegt hij: ‘Dit is ernstig.
De politie liegt op cruciale onderdelen in een proces-verbaal. Het
gebeurt niet voor de eerste keer.’
Volgens De Vries is de handelwijze
van de politie het resultaat van het
legitimeren van het dynamisch
controleren en het jarenlang stel-

‘Dit is ernstig.
De politie liegt
op cruciale
onderdelen in een
proces-verbaal.
Het gebeurt niet
voor de eerste keer’
selmatig niet afstraffen van (vergelijkbare) vormverzuimen.
‘Uiteindelijk krijgt iedere Hoge
Raad het politieapparaat dat hij
verdient.’ Jan Vlug vindt dat het
tijd wordt om een databank aan te
leggen met vonnissen over valse
processen-verbaal. ‘Het is echt de
bijl aan de wortel van een eerlijk
strafproces gelet op de waarde die
de rechter hecht aan een procesverbaal op ambtseed.’ De
Amsterdams strafrechtadvocaat
Kerem Canatan concludeert dat

ambtsedige processen-verbaal niet
altijd te vertrouwen zijn. ‘Helaas is
er bijna altijd beeld- of audiomateriaal voor nodig om dat aan te
tonen. Maar tot (straf)ontslag van
de verbalisanten leidt het zelden.’
En Bas Janssen (strafrechtadvocaat
in Maastricht) vindt: ‘Bewust
liegen en bedriegen door politiemensen, maar nog altijd geen niet
ontvankelijkheid? We zijn in
Nederland écht van het padje,
hoor. Bij dit soort vaststellingen
past maar één sanctie: het verval
van het recht om die persoon te
vervolgen.’

Surinaams bakmeel

De strafzaak draait om een
34-jarige man die op 17 juni 2020
op de A6 bij Almere met zijn auto
door agenten aan de kant wordt
gezet. In het proces-verbaal van de
politie staat dat de bestuurder
werd gecontroleerd omdat hij een
telefoon in zijn hand had. Een
agent vroeg naar zijn rijbewijs en
later naar een ander legitimatiebewijs. Omdat hij niets bij zich had,
gaf hij zijn persoonlijke gegevens.
Vervolgens werd aan de man
medegedeeld dat zijn auto doorzocht zou worden om zo zijn identiteit vast te kunnen stellen. In het
proces-verbaal is te lezen dat de
man zei dat dat prima was. Een
agent opende het dashboardkastje
en keek in een tas die naar eigen
zeggen open was. Hij zag drie
pakken met ‘iets wits’. Hij vertelde
de man eerst dat hij geen antwoord hoefde te geven op vragen
en vroeg daarna wat er in de tas
zat. Die zei dat het Surinaams
bakmeel was. Agenten doorzochten daarna ook de rest van de auto.

blijkt dat er een filmpje is van zijn
staandehouding. De beelden zijn
gemaakt door een politievlogger
en zijn daarna op YouTube
geplaatst. In het proces verbaal
staat niets over dit filmpje. Op
zitting constateert de rechtbank
dat het proces-verbaal op een
aantal cruciale punten niet overeenkomt met de camerabeelden.
Zo is te zien dat de agenten de man
niet naar zijn naam vragen en
zonder toestemming in het dashboardkastje en in de plastic tas
kijken. Ook is de cautie, de mededeling dat een verdachte het recht
heeft om te zwijgen, niet op tijd
gegeven. Verder laten de beelden
zien dat een agent de tas eerst naar
zich toetrekt en daarna openmaakt. Terwijl in het proces
verbaal staat dat de tas al open
was. Gelet op dit alles concludeert
de rechtbank dat er vormfouten
zijn gemaakt. Het openen en doorzoeken van het dashboardkastje en
het openvouwen en kijken in de
plastic tas was niet nodig om
achter de identiteit van de man te
komen. Bovendien gebeurde het
zonder toestemming. Daarnaast
was er geen duidelijke reden om
de rest van de auto te doorzoeken.
Het vormverzuim maakt dat het
politieonderzoek in strijd is met

Bijschrift

Verder laten de
beelden zien dat een
agent de tas eerst
naar zich toetrekt en
daarna openmaakt

artikel 6 (recht op een eerlijk
proces) en 8 (recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Europees verdrag tot
bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Al met al betekent
dit dat alle in de auto aangetroffen
stoffen en voorwerpen niet als
bewijs gebruikt mogen worden.
Hierdoor is er geen bewijs voor het
tenlastegelegde. De rechtbank is
het met de officier van justitie eens
dat de man daarom vrijgesproken
moet worden.
(Bron: MR Online 23 februari 2021)

Vormfouten

Als de man vastzit, op verdenking
van het in bezit hebben en vervoeren van grote hoeveelheden drugs,
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Volledig of deel ontoerekeningsvatbaar door middelengebruik:

Het kan gaan om
jaren vrijheid
Job Knoester

Advocaat Job Knoester

H

Den Haag - Iemand die geen schuld heeft aan een door hem gepleegd strafbaar feit kan geen straf
krijgen. Dat is bijvoorbeeld zoals iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is. Dat kan zo zijn als een
misdrijf volledig onder invloed van een psychische stoornis wordt gepleegd. Dan is het gepleegde
feit een dader niet aan te rekenen.

oewel mensen in het
kader van tbs langdurig
van de volle vrijheid
worden beroofd is dit
geen straf, maar een
behandelmaatregel. Als
er onder invloed van
een stoornis een ernstig misdrijf is gepleegd
en er een risico is op herhaling kan tbs
worden opgelegd. Ook als iemand volledig
ontoerekeningsvatbaar is. Het kan nogal een
verschil maken of er sprake is van volledige
of gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid.
Ik noem een voorbeeld. Op 17 april 2021 eiste
het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van twaalf jaar en tbs tegen de man
die ervan wordt verdacht op Bevrijdingsdag
in 2018 drie willekeurige mensen in Den
Haag bij het Hollands Spoor te hebben neergestoken. Strafrechtadvocaat Yvonne van
der Hut en ik betoogden onder andere dat
de verdachte het geweld niet viel te verwijten omdat hij volledig handelde vanuit een
psychose. Het gerechtshof is in hoger
beroep gevraagd de verdachte, net als de
rechtbank eerder deed, volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren en dus geen straf
op te leggen. Twaalf jaar: zo groot kan het
verschil zijn bij volledige of gedeeltelijke
ontoerekeningsvatbaarheid. Het gaat om
jaren van de vrijheid.

culpa in causa. Dat kan zo ver gaan dat het
iemand juist wordt verweten dat hij of zij
door middelengebruik in een psychose
komt en daardoor geweld pleegt. Dat kan
ook het geval zijn als iemand op een verkeerde manier geneesmiddelen gebruikt
waarvan het ontwikkelen van een psychose
een bijwerking kan zijn. In zo’n situatie kan
dat voor de rechter een reden zijn tot de
conclusie te komen dat iemand niet volledig, maar gedeeltelijk ontoerekeningsvat-

Culpa in causa

Zelfmedicatie

Na een uitbundig feestje wordt soms gezegd
dat iemand zo dronken was dat hij niet toerekeningsvatbaar was. Hoewel het vaak om
een grap gaat denken mensen nog steeds
dat het gebruik van drugs en/of alcohol kan
betekenen dat iemand geen schuld had aan
een misdrijf. Dat is een vergissing. Meestal
dan. In de rechtspraak wordt ervan uitgegaan dat iemand die de keuze maakt om
alcohol en drugs te gebruiken daarmee het
risico neemt dat dat invloed heeft op
gedrag. Zoals van juristen te verwachten is
hebben ze daar een dure benaming voor:

Na een uitbundig
feestje wordt soms
gezegd dat iemand zo
dronken was dat hij niet
toerekeningsvatbaar was

proberen die te bestrijden met alcohol en/of
drugs. Dan spreek je over zelfmedicatie. Het
kan ook voorkomen dat iemand lijdt aan
een stoornis in middelengebruik. Ook dan
kan de vraag zijn in welke mate je het
iemand kan aanrekenen dat hij zich zonder
behandeling niet weerhoudt van het
gebruik van middelen. Verslaving is een ernstige ziekte. De beslissing of iemand, en zo ja
in welke mate ontoerekeningsvatbaar is, is
een juridische beslissing die door de rechter
wordt genomen. Psychiaters en psychologen kunnen de rechter hier wel over adviseren. Als een verdachte in verband met een
ernstig delict door de politie is aangehouden ligt de focus in het eerste overleg tussen
advocaat en zijn client vaak op de schuldvraag. Wat moet de proceshouding zijn?
Vaak wordt pas later nagedacht over de
gevolgen van een bewezenverklaring. Dreigt
een lange gevangenisstraf en/of tbs? Het is
echter cruciaal om ook met de advocaat in
een zo vroeg mogelijk stadium over de
laatste vraag na te denken. Het gaat om

Het gaat om grote
belangen: langdurige
vrijheidsbeneming
in het kader van een
gevangenisstraf en/of tbs

grote belangen: langdurige vrijheidsbeneming in het kader van een gevangenisstraf
en/of tbs.
(Job Knoester is advocaat in Den Haag)

baar is. Dan kan het dus gaan om de vraag of
wel of geen langdurige gevangenisstraf
terecht is.

Het is iemand niet altijd te verwijten dat hij
medicatie verkeerd gebruikt of alcohol en/
of drugs gebruikt. Als iemand namelijk al
leidt aan een ernstige stoornis op het
moment dat hij medicijnen niet goed
gebruikt of middelen gebruikt is het de
vraag of deze verkeerde keuzes voortkomen
uit de psychische problematiek. Iemand die
bijvoorbeeld kampt met schizofrenie kan
veel last hebben van wanen die angst veroorzaken. Deze persoon zal zelf niet inzien
dat hij last heeft van wanen. Wel zal hij
angstgevoelens door de ziekte hebben en

De talloze reacties tonen aan dat

de Bonjo
goed wordt gelezen.
Ook goed voor onze
adverteerders!
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Professionele begeleiding over het hele land uitrollen

Omgangshuis aXiehuis regelt contact met
kinderen
Ruud Jansen
Heerlen - Het komt geregeld voor dat gedetineerde ouders hun
kind weinig tot niet zien. Eén van de oorzaken hiervan kan zijn
dat de andere ouder de omgang tegenhoudt. Tot op heden waren er (nagenoeg) geen mogelijkheden om begeleide omgang
in detentie te regelen via een professionele organisatie. Dit is
nu echter wel mogelijk.

O

ok buiten de
gevangenis zien
veel ouders hun
kind niet
omdat de
andere ouder
mogelijk de
omgang frustreert. Het is dan ook
niet gek dat een omgang regelen
als een ouder in de gevangenis zit
nog voor veel meer dilemma’s kan
zorgen. Los van tegenwerking van
de andere ouder, is het ook goed
om ons af te vragen wat een
omgang in de gevangenis met je
kind doet. Het is namelijk niet niks
om je vader of moeder te gaan
bezoeken in de gevangenis.
Daarentegen is het in het belang
van je kind (mits het kan) om
omgang te hebben met jou als
ouder, hetgeen onderzoeken uitwijzen. Dit schreef Richard van der
Weide onlangs al in zijn bijdrage in
deze krant.
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De koepel in Breda (ooit verblijfplaats
van Duitse oorlogsmisdadigers) biedt
nog huisvesting aan asielzoekers. En dat

geleerde prof. dr. R. Rijksen in 1968:
‘De meeste gevangenissen liggen als
een gesloten, massief blok in het drukke

ITV Studios
Netherlands zoekt
(ex-)gedetineerden
op de weg terug
Siobhian-Maria de Groot

(V)echtscheidingen

Het aXiehuis is vanaf 2011 als
omgangshuis opgericht vanuit een
maatschappelijk belang omdat er
geen omgangshuis was in
Limburg. Wij verrichten maatwerk
op het gebied van (v)echtscheidingen met als doel om ouders (en
hun kinderen) uit conflict te halen.
Wij leveren dan ook onder andere
de volgende diensten: begeleide
omgang, ouderbemiddeling
(mediation), Kinder- & KIEScoaching, coaching van pubers en
volwassen. In Limburg werken wij
ook middels opdrachten vanuit de
rechtbank. In deze trajecten
hebben wij dan de regie. Per toeval
kregen wij een traject waarbij er
een begeleide omgang moest
worden opgestart in een gevangenis waar de betreffende ouder verbleef. Pas toen kwamen we tot de
ontdekking, dat voor begeleide
omgang door professionals niets
was geregeld. Vanuit maatschappeSinds eind vorig jaar hebben wij als lijk belang vonden wij dat hier iets
aXiehuis het mogelijk gemaakt om aan gedaan moest worden.
Vandaar dat wij dit project hebben
begeleide omgang in maar ook na
opgestart. Wij hebben op dit
detentie in te regelen. Tevens
kunnen we ook het begeleid beeld- moment 4 vestigingen in Limburg
en binnenkort ook een locatie in
bellen mogelijk maken, gezien
Brabant. Wij willen echter dit
omgang niet altijd mogelijk is
andere vanwege de COVID-19 project voor heel Nederland (en
ineerden,onder
Alkmaar
situatie.
echt (K&S),
SoestDaarnaast kunnen wij ook mogelijk ook buitenland) uitrollen. Wie dus bijvoorbeeld in Noordvoor gedetineerden een traject
eerden, Leeuwarden
Holland in de gevangenis zit, kan
ouderbemiddeling (mediation)
zonder schroom contact te leggen.
inzetten. Gedetineerden kunnen
We gaan dan vooral kijken naar de
dan onder begeleiding afspraken
mogelijkheden. Voor wie nu geen
gaan maken hoe zaken, zoals de
Paulich Seton Sijmons
omgang met zijn kind heeft, kan
omgangsregeling, eruit gaan zien
Advocaten
dat contact alsnog mogelijk
als de detentie teneinde komt.
Telefoon 033 456 22 47
worden Postbus
gemaakt.2551
Contact via de
Deze ouderbemiddeling kan al
Er kan dan
opgestart worden, terwijl de deten- advocaat
3800kan
GC ook.
Amersfoort
gekeken worden wat de
tie nog voortduurt.

Wie doet er mee?

Tekening Danique Buddenbruck

Seven heeft geluk gehad
Heerlen - Een voorbeeld uit de praktijk. Sven is 8 jaar en wordt
door moeder bij ons aangemeld voor coaching van kinderen,
omdat er mogelijk problemen spelen door de echtscheiding
situatie. Gedurende het traject komt vader vast te zitten en verliest zo zijn onbegeleide omgang met zijn zoon. Vader spant een
rechtszaak aan om zijn zoontje te mogen zien. De rechter keurt
deze omgang goed, maar dit dient wel te worden begeleid door
een professionele organisatie. Omdat Sven al bij ons in begeleiding is en wij vanuit de rechtbank ook de rechtelijke begeleide
omgang doen, hebben wij de begeleide omgang in de gevangenis mogelijk kunnen maken. Wij zijn gedurende een aantal
maanden met Sven naar de gevangenis geweest, eerst voor 1
uur per omgang. Vervolgens werd de omgang uitgebreid naar 2
uur. Toen vader vrij kwam hebben ouders er samen voor
gekozen de begeleide omgang voorlopig onder onze begeleiding voort te zetten. Ook zijn ouders gestart met ouderbemiddeling (mediation). Het resultaat is dat de omgang weer gebracht
is naar volledig onbegeleide omgang en ouders bijna het ouderschapsplan rond hebben! (De naam Sven is fictief).

mogelijkheden zijn afhankelijk
van de situatie. Eventueel regelen
we contact met de andere ouder.
Mocht deze ouder niet vrijwillig
willen meewerken, is het misschien mogelijk om een omgang te
regelen via de rechtbank.

(Contactgegevens: www.axiehuis.nl /
045 570 90 09) (Ruud Jansen is directeur, casemanager en ouderbemiddelaar bij aXnaga B.V. in de Akerstraat
65 A in Heerlen.)

Hilversum - Wie in Nederland de wet
overtreedt, komt voor de rechter,
hoort het vonnis en als hij pech
heeft volgt detentie. Eenmaal vrij
zou iedereen met een schone lei
moeten kunnen beginnen, maar
dat blijkt niet altijd gemakkelijk. Zoals veel ex-gedetineerden
zeggen: ‘De straf begint pas als
je vrijkomt.’ Hoe daarmee om te
gaan? Is dat lastig? Wat te doen?
Deze en meer vragen wil ITV Studios
Netherlands in Hilversum gaan
onderzoeken aan de hand van de
ervaringen van een aantal hoofdpersonen die bijna of net uit de bak
zijn en die zich hebben voorgenomen om daar nooit meer terug te
keren. Voor een nieuwe serie voor de
Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
zoekt ITV Studios ex-gedetineerden, die hun weg terug proberen te
vinden in de maatschappij.
Het programma wordt gepresenteerd door Dwight van van de
Vijver*. Hij was jarenlang wijkagent, maar is vooral als mens
en als vader zeer betrokken. Bij
hem is alles bespreekbaar. Wie
kent of is iemand die binnenkort
vrijkomt, nog in een Penitentiair
Programma zit of net weer buiten
is? Wie wil ons het verhaal vertellen? En wie kan wel een duwtje
in de rug gebruiken bij de zoektocht terug en met het opbouwen
van een nieuw leven na detentie?
Aanmelden via: uitdebak@itv.
com Daarna volgt meer informatie over dit project.
(Siobhian-Maria de Groot, eindredacteur, ITV Studios Netherlands /
0031882483111 /0031648358528 /
siobhan.maria.de.groot@itv.com)
(*Dwight van van de Vijver is de
juiste schrijfwijze van de naam)
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Staat het Nederlands elftal met de EK-beker op 11 juli in dit stadion in Londen? Zal toch niet? (Foto Atecpro.com)

Ambassadeur Wesly Sneijder denkt dat Italië kampioen wordt (Foto Gemeente Amsterdam)

Gaat Nederland die beker winnen?

Volgens Wesley wordt Italië kampioen
Zal toch niet?
Paul Grijpma

Het elitecorps van Frank de Boer

Amsterdam - De ex-wereldvoetballer Wesly Sneijder, stond onlangs dan wel te glimmen met de grote
beker van het Europese Kampioenschap Voetbal op de Magere Brug in Amsterdam, maar het is nog lang
niet gezegd dat die beker uiteindelijk in Nederland beland. Dan moet er nog veel water door de Amstel
stromen. En dat denkt EK-ambassadeur van het EK Wesly zelf ook; Italië wordt volgens hem kampioen.
De beker maakte een tour langs de elf Europese voetbalsteden van het EK. Het Nederlandse elftal kan de voorronden
gewoon in Nederland afwerken in het Johan Cruyff-stadion
met daarin zo’n 12.000 toeschouwers, meer is niet toegestaan. De mannen van coach Frank de Boer beginnen op 13
juni tegen de Oekraïne en tegen Oostenrijk op 17 juni en vier
dagen later tegen Noord-Macedonië. Maar zijn er kansen
voor de nationale elf? In de selectie zitten absoluut voetballers van naam, die in de grote Europese competitie spelen.
Zie kader. En dan lopen er in de Nederlandse - zeg maar
rustig kaboutercompetitie - ook een paar klassevoetballers
rond: Daly Blind, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch en
anderen. Het begint tegen de Oekranië, niet direct een te
vrezen tegenstander. Het land kwalificeerde zich niet vaak
voor de grote toernooien, maar de laatste twee keer in 2012
en 2016 waren ze erbij. Oostenrijks voetbal is vaag, niets
springt eruit. Oké, Ernst Happel, dat was een icoon, de man
die Nederland als coach zilver bezorgde op het WK in

Argentinië in 1978. En Noord-Macedonië, tja, zeg het maar.
Nederland zal moeten wachten tot de achtste finale, of misschien tot de kwartfinale voor het echt spannend wordt.
De vraag wordt wel gesteld of de oudere spelers van de
selectie niet langzaamaan te oud worden om op topniveau
mee te spelen. Is niet het geval.
Het Nederlands elftal heeft op dit moment geen spelers
ouder dan 30 jaar. Alleen Daley Blind is in maart 30 geworden, Georginio Wijnaldum (29), Memphis Depay(26) en
Quincy Promes (28) zijn allemaal nog in de bloei van hun
carrière en moeten nog minimaal een paar jaar meekunnen. Het EK 2021 komt voor hen zéker niet te vroeg. Tel
daarbij op dat Oranje barst van de spelers tussen de 20 en 25
jaar en je kunt zeggen dat Oranjes spelers juist nu op de top
van hun kunnen moeten zijn. Dus toch, Frank de Boer met
zijn voetballers met de beker in het Wembley stadion in
Londen op zondag 11 juli rond 23.00 uur? Zal toch niet?
ZIE OOK PAGINA 20 EN 21

Strafrecht

Cassatie

Donny van de Beek (Manchester United)
Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur)
Jasper Cillessen (Valencia)
Memphis Depay (Olympique Lyon)
Anwar El Ghazi (Aston Willa)
Hans Hateboer (Atalanta Bergamo)
Marten de Roon (Atalanta Bergamo)
Frenkie de Jong (Barcelona)
Luuk de Jong (Sevilla)
Matthijs de Ligt (Juventus)
Stefan de Vrij (Internazionale)
Wout Weghorst (Wolfsburg)
Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Detentierecht

Detentiefasering

Bel ons op 010 - 476 00 00 | www.lecocq-advocaten.nl

20

juni 2021

Aan het belangrijkste is ook
gedacht: de bal
Van de redactie
Nyon (Zwitserland) - Herzogenaurach (Duitsland
- Het is een mooie gewoonte om een
nieuwe bal te hebben ter gelegenheid
van een wereldkampioenschap en een
Europees kampioenschap, en Adidas
is daar verantwoordelijk voor. Met
de Uniforia bal hebben ze het
opnieuw gedaan voor het EK
2021.
Want ter gelegenheid van het
60-jarig bestaan (eerste evenement in 1960) vindt de laatste
ronde 2021 plaats in twaalf
verschillende landen. En dit
feit stond ook centraal in het
ontwerp van de nieuwe EK-bal
‘Uniforia’.
Natuurlijk moet de officiële
wedstrijdbal in 12 verschillende landen de unieke EURO
2021-strategie vertegenwoordigen. Het ontwerp moet symbool
staan voor het bouwen van
bruggen en de vervaging van
grenzen en diversiteit in de laatste
ronde. De Adidas Uniforia-bal wordt
gekenmerkt door dikke zwarte penseelstreken, elk omgeven door felle kleuren.
Deze kleurrijkheid moet staan voor de verscheidenheid van het toernooi en voor het
samenkomen van verschillende culturen.

Deelnemende landen en stadia
LAND

STAD

Azerbeidzjan

Bakoe

Olympisch Stadion

69.870

Denemarken

Kopenhagen

Parken

38.065

Duitsland

München

Allianz Arena

75.000

Engeland

Londen

Wembley Stadium

90.000

Hongarije

Boedapest

Puskás Aréna

67.215

Ierland

Dublin

Avivastadion

50.000

Italië

Rome

Stadio Olimpico

72.700

Nederland

Amsterdam

Johan Cruijff ArenA

54.990

Roemenië

Boekarest

Arena Nationalã

55.600

Sint-Petersburg

Sint-Petersburg Stadion

66.881

Glasgow

Hampden Park

52.103

Bilbao

San Mamés

53.332

Rusland
Schotland
Spanje

STADION

CAPACITEIT

GROEP A

GROEP D

Italië
Zwitserland
Turkije
Wales

Engeland
Kroatië
Schotland
Tsjechië

GROEP B

GROEP E

België
Rusland
Denemarken
Finland

Spanje
Zweden
Polen
Slowakije

GROEP C

GROEP F

Oekraïne
Nederland
Oostenrijk
Macedonië

Hongarije
Portugal
Frankrijk
Duitsland
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NR

DATUM

NL TIJD

POULE

SPEELSTAD

WEDSTRIJD

1

11-06-2021

21:00

A

Rome

Turkije

2

12-06-2021

15:00

A

Baku

Wales

3

12-06-2021

18:00

B

Kopenhagen

4

12-06-2021

21:00

B

Sint-Petersburg

5

13-06-2021

15:00

D

6

13-06-2021

18:00

7

13-06-2021

8

Italië
Zwitserland

Denemarken

Finland

België

Rusland

Londen

Engeland

Kroatië

C

Boekarest

Oostenrijk

Macedonië

21:00

C

Amsterdam

Nederland

Oekraïne

14-06-2021

15:00

D

Glasgow

Schotland

Tsjechië

9

14-06-2021

18:00

E

Sint-Petersburg

Polen

10

14-06-2021

21:00

E

Sevilla

Spanje

Zweden

11

15-06-2021

18:00

F

Budapest

Hongarije

Portugal

12

15-06-2021

21:00

F

München

Frankrijk

Duitsland

13

16-06-2021

15:00

B

Sint-Petersburg

Finland

Rusland

14

16-06-2021

18:00

A

Baku

Turkije

Wales

15

16-06-2021

21:00

A

Rome

Italië

16

17-06-2021

15:00

C

Boekarest

17

17-06-2021

18:00

B

Kopenhagen

Denemarken

18

17-06-2021

21:00

C

Amsterdam

Nederland

Oostenrijk

19

18-06-2021

15:00

E

Sint-Petersburg

Zweden

Slowakije

20

18-06-2021

18:00

D

Glasgow

Kroatië

Tsjechië

21

18-06-2021

21:00

D

Londen

Engeland

Schotland

22

19-06-2021

15:00

F

Budapest

Hongarije

Frankrijk

23

19-06-2021

18:00

F

München

Portugal

Duitsland

24

19-06-2021

21:00

E

Sevilla

25

20-06-2021

18:00

A

Baku

Zwitserland

26

20-06-2021

18:00

A

Rome

Italië

27

21-06-2021

18:00

C

Amsterdam

28

21-06-2021

18:00

C

29

21-06-2021

21:00

30

21-06-2021

31

Oekraíne

Spanje

Slowakije

Zwitserland
Macedonië
België

Polen
Turkije
Wales

Macedonië

Nederland

Boekarest

Oekraíne

Oostenrijk

B

Kopenhagen

Rusland

Denemarken

21:00

B

Sint-Petersburg

Finland

België

22-06-2021

21:00

D

Glasgow

Kroatië

Schotland

32

22-06-2021

21:00

D

Londen

Tsjechië

Engeland

33

23-06-2021

18:00

E

Sevilla

Slowakije

34

23-06-2021

18:00

E

Sint-Petersburg

Zweden

Polen

35

23-06-2021

21:00

F

Budapest

Portugal

Frankrijk

36

23-06-2021

21:00

F

München

Duitsland

Hongarije

38

26-06-2021

21:00:

Achtste finale

Amsterdam

2A

2B

37

26-06-2021

18:00

Achtste finale

Londen

1A

2C

40

27-06-2021

21:00

Achtste finale

Budapest

1C

3D/E/F

39

27-06-2021

18:00

Achtste finale

Sevilla

1B

3A/D/E/F

42

28-06-2021

21:00

Achtste finale

Kopenhagen

2D

2E

41

28-06-2021

18:00

Achtste finale

Boekarest

1F

3A/B/C

44

29-06-2021

21:00

Achtste finale

Londen

1D

2F

43

29-06-2021

18:00

Achtste finale

Glasgow

1E

3A/B/C/D

45

02-07-2021

18:00

Kwartfinale

Sint-Petersburg

W41

W42

46

02-07-2021

21:00

Kwartfinale

München

W39

W37

47

03-07-2021

18:00

Kwartfinale

Baku

W40

W38

48

03-07-2021

21:00

Kwartfinale

Rome

W43

W44

49

06-07-2021

21:00

Halve finale

Londen

W45

W46

50

07-07-2021

21:00

Halve finale

Londen

W48

W47

51

11-07-2021

21:00

Finale

Londen

W49

W50

Spanje

UITSLAG
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Elke zes weken wordt het gedrag beoordeeld

‘Promoveren’ wordt
niet eenvoudiger
Voor wie niet meewerkt is het afmars naar de eigen cel

Jaap Brandligt
Den Haag - Er is het een en ander verandert in het toetsingskader sinds eind vorig jaar. Dit heeft
behoorlijke gevolgen voor de detentie, inclusief de fasering en voorwaardelijke invrijheidstelling
(v.i.). De carrière begint vanaf nu met het basisprogramma. Wie zich goed gedraagt komt in een
zogeheten plusprogramma. Maar er kan ook weer gedegradeerd worden. Elke zes weken wordt
het gedrag beoordeeld. De beoordelingen staan in het detentie- en re-íntegratieplan.

I

n het basisprogramma is
er 42,5 uur per week (dat
halve uur dat doet het
hem) aan activiteiten. Er is
geen avondprogramma en
een beperkt programma in
het weekend. Dan zit een
gedetineerde in zijn cel. Wie naar
‘plus’ gaat, mag 48 uur wat doen.
As er geen activiteiten zijn hoeft
iemand niet achter de deur. Tenzij
iemand weigert mee te doen. Dan
dus wel weer achter de deur. Wie
niet goed aan ‘plus’ meedoet, krijgt
geen vrijheden buiten de inrichting. Het Huis van Bewaring heeft
alleen een basisprogramma.
Ongeacht hoe lang iemand er zit.

Eenmaal in de echte bajes is er
basis en ‘plus’. Daarmee is het stoplichtmodel van de baan. Maar als
iemand niet aan de pluseisen
voldoet ga hij niet in de detentiefasering, niet naar een Zeer Beperkt
Beveiligde Inrichting (ZBBI) en niet

De minister heeft
ook bedacht wat
ontoelaatbaar gedrag is

mr. D.A. SEGBEDZI
06 555 65 675

segbedzi@sphadvocaten.nl

mr. M. AYNAN
020 369 72 39

aynan@sphadvocaten.nl

mee aan drugstesten (urinecontroles).
Dan is er ook een lijstje waarop
Nogal wat eisen
ongewenst gedrag staat: hij doorDe gedetineerde moet aan nogal
loopt niet de benodigde screening
wat eisen voldoen. Dat heet
en intakes, werkt niet actief mee
gewenst gedrag: hij doorloopt de
aan het opstellen van uw D&Rbenodigde screening/diagnostiek
en intake, werkt actief mee aan het plan, inclusief een plan van aanpak
op de basisvoorwaarden, voert het
opstellen van het Detentie &
D&R-plan niet uit, werkt niet mee
Re-integratieplan, inclusief een
aan het dagprogramma, werkt niet
plan van aanpak op de basisvoormee aan de arbeid, houdt zich niet
waarden, voert het D&R-plan uit,
werkt mee aan het dagprogramma, aan de (huis)regels, houdt zich niet
aan afspraken, laat zich niet aanwerkt mee aan de arbeid, houdt
spreken op gedrag.
zich aan de (huis)regels, houdt
zich aan de afspraken, laat zich
aanspreken op gedrag, gebruikt
Ontoelaatbaar gedrag. Wat is
geen alcohol of drugs en werkt
dat?
De minister heeft ook bedacht wat
ontoelaatbaar gedrag is (dat mag
dus echt niet): hij keert verwijtbaar
te laat of niet terug van verlof,
brengt verboden goederen de
inrichting binnen, handelt daarin
of heeft deze in bezit, gedraagt
zich fysiek agressief of bedreigt
personeel of een medegedetineerde ernstig, ontvlucht de
inrichting, of onderneemt een
poging daartoe, wordt vervolgd
voor het in detentie plegen dan
wel medeplegen van een misdrijf,
gebruikt alcohol of drugs, of
weigert een drugstest af te nemen
of fraudeert bij het afnemen van
de test. Iemand die ontoelaatbaar
gedrag vertoont wordt meteen
in een Penitentiair Programma.

wij doen

strafrecht

gedegradeerd tot het basisprogramma. Hij moet opnieuw zijn
best doen om weer, na minimaal
zes weken, te kunnen promoveren
tot het plusprogramma. Dit wordt
dan besproken in het
Multidisciplinair Overleg (MDO).

Het wordt
knopen tellen

Hier bepalen alle personen die met
de gedetineerde te maken hebben
of hij weer tot het plusprogramma
mag. Dit zijn mensen zoals
casemanagers, mentoren, arbeidsmeesters, onderwijsmedewerkers,
trainers en sportmedewerkers. Dit
wordt met de gedetineerde,
besproken. Het commentaar van
de gedetineerde telt ook bij de
beslissing van dit MDO. Dit is dus
allemaal van invloed is op de fasering en eventuele v.i. Het wordt
knopen tellen.
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Een keur aan droef makende gevallen in het zwartboek

Ongehoord onrecht in vreemdelingenrecht
Frans Willem Verbaas
Alkmaar - De toeslagenaffaire kwam
voor de vreemdelingenadvocatuur
niet als een verrassing. Een onredelijke overheid die over de burger heen
walst en kijkt of hij daar bij de rechter
mee kan wegkomen is in het vreemdelingenrecht maar al te bekend.
Deze maand publiceerde de vreemdelingenrechtadvocatuur
daarom
het zwartboek ‘Ongehoord; Onrecht
in het Vreemdelingenrecht,’ met een
keur aan droef makende gevallen.
Asielzoekers die worden afgewezen ondanks forensische rapporten
waaruit blijkt dat ze gemarteld zijn,
kosten van deze forensische rapporten die niet worden vergoed - zelfs als
ze tot een verblijfsvergunning leiden.
Minderjarigen die het grootste deel
van hun leven illegaal en soms ook
legaal in Nederland doorbrengen
maar toch terug moeten, bewijsregels waaraan onmogelijk kan worden
voldaan, een moeder die geen gezinshereniging met haar uit verkrachting
geboren kind kan krijgen vanwege
het ontbreken van de toestemming
van de vader, en zo kunnen we wel
even doorgaan.
Ook Nederlanders die relaties
aangaan met vreemdelingen

Asielzoekers die
worden afgewezen
ondanks forensische
rapporten waaruit
blijkt dat ze
gemarteld zijn

kunnen daar het slachtoffer van
worden. Bijvoorbeeld de
Nederlandse vrouw die te horen
kreeg dat er geen ‘objectieve
belemmeringen’ waren om haar
gezinsleven uit te oefenen in
Afghanistan, ondanks de reisadviezen over dat land waarin wordt
gewezen op ontvoeringsrisico’s
van mensen uit Europese landen.
Hoe dit te duiden? De constatering
dat ‘de overheid onbetrouwbaar is’
klinkt misschien realistisch maar
miskent dat de overheid geen
mens is. De door personeelsgebrek
geplaagde Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) is op zijn

best een overheidsorgaan dat probeert in een politiek gevoelig
klimaat een restrictief maar rechtvaardig beleid uit te voeren, en op
zijn slechts een paranoïde organisatie die overal het slechtste achter
zoekt, nieuwe drempels blijft
opwerpen en haar werkachterstanden zelf groter maakt door na
terechtwijzing van de rechter
opnieuw af te wijzen. Deze praktijken komen zo vaak voor dat ze niet
uitsluitend kunnen worden verklaard als gevallen van ‘ambtenaren die de knop niet kunnen
omzetten.’ Het roept ook twijfel op
over het morele kompas binnen de
IND. Maar het lijkt er ook op dat de
rechter een onderdeel is van het
probleem.

nieuwe afwijzing met andere argumenten wel door de beugel kan.
Het bestuursrecht is ook een piepsysteem: Als de burger en diens
advocaat niet op het juiste
moment op het juiste knopje
drukken doet hij niets. De asielrechter die ervan overtuigd is dat
een asielzoeker gevaar loopt in het
land van herkomst mag diens

Zuyderbos en JC Zaanstad. De vrijwilligers staan klaar om te helpen
bij juridische vraagstukken of problemen. Zij zijn allemaal universitair geschoold en kunnen met hun
juridische kennis helpen bij uiteenlopende onderwerpen, zoals de
huur van uw woning buiten de PI
of betalingsregelingen met het
Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB). Een geregeld terugkerend
onderwerp is de zorgverzekering.
Een voorbeeld daarvan zagen we in
het begin van dit stukje. Doet zich
hierbij een probleem voor, dan
gaat het vaak van kwaad tot erger
en ziet de gedetineerde door de
bomen het bos niet meer. Brieven
van verzekering, CAK en CJIB

hebben het over ‘niet verzekerd
zijn’, ‘niet geschorst zijn’, ‘betalingsachterstand’, ‘boetes’; een niet
te ontwarren knoop. Juradi kan
dan de helpende hand bieden.
Schroom bij vragen niet een
intakegesprek in te plannen.
Tijdens de corona crisis verzorgt
Juradi telefonische spreekuren in
PI Zuyderbos en mogelijk binnenkort in JC Zaanstad. Meer informatie is op te vragen via het
Re-integratiecentrum (RIC) opvragen, waar kan worden ingeschreven voor een spreekuur. Wanneer
het weer mogelijk is fysieke spreekuren te verzorgen, kan ook worden
aangemeld via het RIC. Het mailadres is info@juradi.nl.

vreemdelingenrecht. Ook strafadvocaten en fiscalisten klagen hierover. Er zijn geen advocaten die
denken dat er zoiets bestaat als
‘rechterlijk activisme.’ Dat is een
waanidee van populisten die het
Het roept ook twijfel niet eens zijn met milieubeschermende uitspraken, gebaseerd op
op over het morele
telkens dezelfde handvol uitsprakompas binnen de IND ken, namelijk het Urgenda-arrest
van de Hoge Raad (inderdaad een
opmerkelijk arrest) en de stikstofuitspraak van de Raad van State
Cowboygedrag
(een wel vaker voorkomend geval
De bestuursrechter is traditioneel
van ambtelijke onwil beleid aan te
terughoudend. De grootste zonde
van de bestuursrechter is als hij op beroep ongegrond verklaren als de passen aan een Europese richtlijadvocaat niet de juiste argumennen).
de stoel van het bestuur gaat
zitten. Als de burger in het ongelijk ten aanvoert. Sterker nog, dat moet Deze constateringen zijn allemaal
hij doen! Zo niet, dan treedt hij
niet nieuw. Voor de rechterlijke
wordt gesteld dan is de zaak
buiten de omvang van het geschil
macht geldt helaas hetzelfde als
meteen beëindigd, maar als de
en vernietigt de Raad van State zijn voor de zachte heelmeester die
overheid ongelijk krijgt zal de
stinkende wonden maakt.
bestuursrechter het besluit vernie- uitspraak.
tigen vanwege onvoldoende onder- Cowboygedrag van de overheid en (Frans Willem Verbaas is advocaat
stilzittende rechters zijn niet voor- vreemdelingenrecht bij Collet
zoek of een onjuiste motivering,
behouden aan
Advocaten in Alkmaar)
daarmee suggererend dat een

Gedetineerden komen door bureaucratie klem te zitten

Juradi ontwart kluwen
Heerhugowaard - Een gedetineerde kreeg een forse boete,
omdat hij niet verzekerd zou
zijn. Nu is het zo dat tijdens
detentie iemand zijn ziekteverzekering moet ‘schorsen’. Vanaf dat moment hoeft
er geen premie meer betaald
te worden. Is de detentie
voorbij dan moet dit gemeld
worden en moet er weer betaald worden.

Juradi – bij Bonjo aangesloten lukte het de kluwen te ontwarren.
Met veel en langdurig overleg en
een beetje doordrammen met de
verzekeringsmaatschappij werd de
persoon alsnog juist in de administratie opgenomen als verzekerde
met een geschorste verzekering.

Boete ingetrokken

Hierbij werd de juiste datum ingevoerd. Het CAK die bij het verloop
van de zaak betrokken was, oorDe detentie was gemeld bij de
deelde dat de reden om een boete
zorgverzekering en daarmee zou
op te leggen niet meer aanwezig
de verzekering geschorst zijn. En
was en trok de boete in. Deze zaak
daar ging iets fout, de verzekerde
liep prima af voor de betrokkene.
werd door de verzekeringsmaatEr zijn ook situaties, dat de boete
schappij uit de verzekering gezet,
terecht wordt opgelegd. Tja, dan
omdat hij niet meer stond ingekan Juradi daar natuurlijk niets
schreven in een gemeente en er
aan veranderen.
kwam geen premie meer binnen.
Er zijn veel meer voorbeelden te
Na een paar jaar vond tijdens de
detentie een inschrijving plaats in bedenken waarbij gedetineerden
een gemeente. Nu zag het Centraal door de bureaucratie klem komen
Administratie Kantoor (CAK) dat er te zitten. Wie daarbij ondersteuiemand was, die niet verzekerd was ning nodig heeft, kan bij Bonjo of
en geen premie betaalde. De gede- bij een van de bij Bonjo aangesloten organisaties terecht voor hulp.
tineerde snapte hier niets van, er
was toch gemeld de verzekering te Juradi is zo’n plek waar je met je
schorsen? Het CAK legde een boete sores naar toe kunt. Ze geven kosteloos juridisch advies aan gedetiop, zoals bij wet geregeld en
maande de persoon in kwestie zich neerden en ex-gedetineerden.
te verzekeren. Nu, is de lezer al dol Juradi werkt niet in het hele land.
Ze hebben spreekuren in PI
aan het worden?

Frans Willem Verbaas

PENN
A D V O C AT E N
"Sinds 2004 gefocust op het
strafrecht. Duidelijke advisering
en strategiebepaling in alle
soorten strafzaken. U kunt ons ook
bellen als u vrijblijvend wil
kennismaken"
Wij houden deze
volgorde voor ogen:
1. Ken het recht
2. Ken het dossier
3. Verplaats je in je cliënt
4. Verplaats je in de rechter
5. Kies de juiste woorden
Wij behandelen alle soorten
strafzaken en voeren de
verdediging bij alle rechtbanken
en hoven in het land. Op
betalende basis, maar ook pro
deo.
Daarnaast staan wij u graag
terzijde in procedures bij:
•
•
•
•

De beklagcommissie
De selectiefunctionaris
De RSJ
De rechter in kort geding

Voor meer informatie:
Mr. D.M. Penn
088-2503200/06-29179198
www.pennadvocaten.nl
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Zoveel mogelijk dezelfde gezichten laten zien

‘In Huis van Herstel is maatwerk sleutel tot succes’

Van onze redactie
Almelo - Op een steenworp afstand
van de Penitentiaire Inrichting (PI)
Almelo is onlangs het Huis van Herstel
geopend. Een nieuwe detentievorm,
met plek voor maximaal 29 deelnemers. De bijzondere woonvoorziening
is een gezamenlijk initiatief van het
ministerie van Justitie en Veiligheid,
de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI),
de reclassering en veertien Twentse
gemeenten. DJI’er Anousjka Talen, projectmanager van het Huis van Herstel,
geeft schriftelijk tekst en uitleg op
vragen over dit bijzondere initiatief.
Eén van de deelnemers vertelt over
zijn positieve ervaringen.

A

nousjka Talen: ‘We liepen
in Almelo al langere tijd
rond met het idee om iets
te doen met de doelgroep
die in de PI’s vaak tussen
wal en schip valt.
Gedetineerden die bijna
zover zijn om terug te keren in de samenleving, maar nog altijd kwetsbaar zijn.
Bijvoorbeeld vanwege een lichtverstandelijke beperking (LVB), verslaving en/of psychische problemen, in combinatie met problemen op het gebied van bijvoorbeeld
schulden, wonen, relaties, instanties of
inkomen. Een ander voorbeeld zijn gedetineerden met op het eerste oog minder
zware problemen. Personen die extra zorg
of begeleiding nodig hebben, om deze problemen aan te pakken en om erger te voorkomen. Ze hebben bijvoorbeeld geen ondersteunend sociaal netwerk of weten niet
waar ze moeten beginnen. Hiervoor is individueel maatwerk nodig.’
Alleen plek voor mannen
Na een ontmoeting met Restorative Justice
ontstond er een concreet plan. De stichting
Restorative Justice Nederland is het innovatie- en kenniscentrum voor herstelrecht en
herstelgericht werken. Dankzij het programma Koers en Kansen van het ministerie
van Justitie kon het Huis van Herstel de

‘Voor de niet-willers is
het Huis van Herstel
niet de juiste plaats.’

Op een steenworp afstand van de bajes in Almelo staat het Huis van Herstel.
financiering voor de plannen rondkrijgen.
Koers en Kansen geeft ruimte aan nieuwe
initiatieven, waardoor de zorg, gemeenten
en justitie samen structurele oplossingen
kunnen vinden om herhaalde criminaliteit

gemeente. De betrokkene moet minimaal
twee maanden bij ons kunnen verblijven en
in het Huis van Herstel is alleen plek voor
mannen.’ Wanneer Anousjka Talen spreekt
over de meest kwetsbaren dan heeft ze het
over gedetineerden met een (licht) verstandelijke beperking, verslaving of psychische
problemen. Vaak hebben ze een combinatie
van deze problemen.

De gedetineerde moet
woonachtig zijn in Twente of
na zijn detentie welkom zijn
in een Twentse gemeente

Wie eenmaal in het Huis zit moet aan zichzelf kunnen werken. Dat is terminologie uit
het participatie-denken waar nu nogal wat
kritiek op is. Juist lichtverstandelijk beperkten bijvoorbeeld zijn moeilijk in staat om
aan de zelfgroei eisen te voldoen. Hoe gaat u
daarmee om? Immers: de gedetineerde is
zelf eigenaar van zijn plan.
Anousjka Talen: ‘De gedetineerde, wij
spreken trouwens over deelnemers, is inderdaad eigenaar van zijn eigen plan. Maar dat
plan hoeft hij natuurlijk niet zelf te maken.
te voorkomen. Een locatie was snel gevonDat maken we samen met hem. Wij gaan uit
den: de voormalige open inrichting de
Niendure stond al een tijd leeg en was prima van waar iemand toe in staat is. Wat zijn realistische en haalbare doelen. Daar gaan we
geschikt.
‘Iemand moet gemotiveerd zijn om aan zijn dan mee aan de slag. Alles wat er in het Huis
van Herstel gebeurt is maatwerk.’
herstel werken. Dit betekent bijvoorbeeld
Voor iemand die duidelijk aangeeft geen
dat iemand bereid moet zijn in contact te
komen met zijn slachtoffer. De gedetineerde contact te willen met slachtoffers en dus
niet wil werken aan herstel, is geen plek. Het
moet woonachtig zijn in Twente of na zijn
werken aan herstel is immers één van de
detentie welkom zijn in een Twentse

Venlo I Sittard 077 35110 42

lina

toelatingscriteria. ‘Iemand die niet kan
werken aan herstel richting slachtoffer is
een ander verhaal. Daar kunnen we hem
immers bij helpen. Voor de niet-kunners is
dus wel plek, voor de niet-willers is het Huis
van Herstel niet de juiste plaats.’
Harddrugsgebruikers met hun psychotisch
gedrag hebben meestal niet de leefstijl die
gewenst is. Hoe worden die aangepakt?
Talen: ‘Als iemand zo verslaafd is dat hij psychoses krijgt, is de gevangenis niet de juiste
plek, zo iemand hoort in een kliniek.
Iemand die bij ons geplaatst wordt, moet
wel in staat zijn om een programma te
volgen. Er moet dus wel enige mate van stabiliteit zijn. Voorwaarde voor plaatsing is
dat iemand afziet van gebruik van drugs.’
Zijn alle Twentse gemeentes qua nazorg
geoutilleerd om nazorg op maat te leveren?
Of zijn de grotere gemeentes de spillen waar
het om draait?
Talen: ‘Alle veertien Twentse gemeenten
doen mee in het Huis van Herstel. Een grote
gemeente als Enschede heeft natuurlijk veel
meer ervaring met de terugkeer, opvang en
eventuele begeleiding van ex-gedetineerden. Kleinere gemeenten kunnen ook een
beroep doen op de kennis van
centrumgemeenten.’

Adverteren in deBonjo
brengt u in de bajes
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Ervaringsdeskundige uit het Huis van Herstel:

‘Persoonlijk zou ik wel contact met het slachtoffer
willen om mijn excuses aan te bieden’
Almelo - De eerste deelnemers zijn inmiddels geplaatst in het Huis van Herstel. Eén
van hen is Jillian (niet zijn echte naam). Hij
is blij met zijn plaatsing en vertelt over zijn
ervaringen tot nu toe.
Jillian: ‘Ik zit hier nu ruim een maand.
Hiervoor heb ik acht maanden in de PI
Almelo gezeten. Mijn psycholoog benaderde me over het Huis van Herstel. Dat
leek haar een goede plek voor mij. Zij heeft
gezorgd voor aanmelding. De intake was
pittig. Ik heb een gesprek gevoerd van twee
uur en moest allerlei vragen beantwoorden. De overstap vanuit de PI naar hier is
best groot. Hier heb ik veel meer vrijheid.
Ik zat op de Extra Zorgvoorziening en was
dus al gewend dat ik extra zorg kreeg. Hier
krijg ik nog meer zorg en begeleiding. Ik
ben arbeidsongeschikt, maar op eigen
verzoek werk ik wel halve dagen. Twee uur
per dag in de Fabriek, de sociale werkplaats van PI Almelo en daarnaast twee uur
per dag in en rond het Huis van Herstel.
Schoonmaken, stofzuigen, de was doen. Ik
mag graag de handen uit de mouwen
steken.’

Bij moeder wonen

‘Binnenkort ga ik beginnen met de
Cognitieve Vaardigheidstrainig (CoVa)*,
daar heb ik zelf om gevraagd. Eigenlijk heb
ik de hele dag training, er is constant
sprake van interactie. Ik voer veel gesprekken met de medewerkers van het Huis van
Herstel. Ik heb ook al een gesprek gevoerd
met de gemeente over huisvesting na
afloop van mijn detentie. Bedoeling is dat

En wat is precies de rol van de reclassering?
Is die er ook nog na afloop van de v.i.? En: is
er voor deze doelgroep nog een ander v.i.
mogelijk dan die in het Huis?
Anousjka Talen: ‘Eerst even een misverstand
uit de weg ruimen. Het verblijf in het Huis
van Herstel is onderdeel van de detentie,
enigszins vergelijkbaar met het nieuwe
Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) en valt
niet onder de v.i. De reclasseringsorganisaties zijn werkzaam in het Huis. Personeel
van de reclassering en DJI zijn de

ik bij mijn moeder ga wonen.
Op 2 mei mag ik eventueel al met een
enkelband naar buiten. Ik kan er ook voor
kiezen om hier nog tot 2 juli te blijven, dan
kom ik definitief vrij. Ik ben er nog niet uit
wat ik ga doen. Zoals ik er nu over denk,
blijf ik hier tot het einde van mijn straf. De
hulp en begeleiding die ik in het Huis van
Herstel krijg, is erg fijn.’

Pistool

‘Ik zit vast voor een roofoverval, gepleegd
onder invloed van drugs. Ik heb al contact
gezocht met het slachtoffer. Die is gelukkig
niet gewond geraakt, maar heeft wel een
pistool tegen zijn hoofd gehad. Ik heb hem
een brief geschreven, maar hij wil nog
geen contact. Daar heb ik begrip voor. Zelf
zou ik wel graag contact willen. Om persoonlijk mijn excuses aan te kunnen
bieden. Ten tijde van de roofoverval was ik
mezelf niet. Nu wel, dus wil ik heel graag
sorry zeggen.’
‘Mijn moeder was blij dat ik naar de gevangenis moest, zodat ze zeker wist dat ik niet
meer kon gebruiken. Nu is ze blij dat ik
straks weer thuiskom en hersteld ben. Dit
was mijn eerste detentie, maar ook mijn
laatste. Zeker weten! De PI is geen fijne
plek, onbewust loop je daar toch schade
op. Ik ben dan ook blij dat ik de laatste fase
van mijn straf kan doorbrengen in het
Huis van Herstel.
(* Het doel van een training cognitieve vaardigheden (CoVa) is jongeren werkzame denkgereedschappen aan te leren waarmee ze de
structuur van hun denken veranderen.)

Voor iemand die geen contact wil met slachtoffers en dus niet wil werken aan herstel is er geen plaats in de herberg

detentie? Toch de hoekstenen van een delictvrij bestaan.
Talen: ‘We zijn geen tovenaars. Het is niet zo
dat we voor elke deelnemer aan het einde
van de rit een huis, werk en een sociaal
netwerk hebben. Maar samen met de deelnemer en alle betrokken partijen gaan we
daar natuurlijk wel vanaf dag één hard aan
werken. De gemeenten doen niet voor niets
mee aan dit project. Ze hebben een zorgplicht voor hun inwoners. Ook voor
degenen die uit detentie komen. Zij hebben
er baat bij dat de voormalige gedetineerden,
hun inwoners, zorg en begeleiding krijgen
bij problemen, zodat er minder overlast en
onveiligheid wordt ervaren.’

Als je je niet gedraagt in het Huis schend je
de voorwaarden en ga je terug naar de bajes.
Maar bij leren hoort toch ook soms in de
fout gaan?
Anousjka Talen: ‘Belangrijk is dat iemand
gemotiveerd is en wil veranderen. We
kennen de doelgroep en dus ook hun beperkingen. We snappen heel goed dat iemand
regievoerders van de trajecten van de deeleen keer in de fout kan gaan, daar wordt
nemers. Ze observeren, rapporteren, begeiemand niet direct op afgerekend. We kijken
leiden en geven trainingen. Als er aan
natuurlijk ook naar de omstandigheden.
iemand toezicht is opgelegd, komt de toeFouten maken mag, maar deelnemers
zichthouder van de reclassering al in het
moeten er wel van leren. Hoe we met deze
Huis van Herstel langs om kennis te maken
met de cliënt. We proberen onze deelnemers fouten omgaan, bekijken we per situatie.
Het ligt er ook aan waar iemand toe in staat
zoveel mogelijk dezelfde gezichten te laten
is. Als iemand maar in de fout blijft gaan,
zien. Zowel tijdens als na de detentie.’
heeft dat uiteraard grotere consequenties.
Wat doet het Huis concreet aan huisvesting, Eén van onze eerste deelnemers is bijvoorbeeld teruggeplaatst. Hij heeft meerdere
werk en een goed sociaal netwerk na

kansen gehad, maar op een gegeven
moment houdt het wel op.”
Herstel vindt als het goed is, ook in de PI
plaats. Hoe ziet herstelgerichte detentie in
de PI eruit en is er een overlap met het Huis?
Talen: ‘PI Almelo heeft een Centrum voor
Herstel en Re-integratie binnen de muren.
Hier wordt vanuit het Re-integratiecentrum,

Fouten maken mag, maar
deelnemers moeten
er wel van leren

onderwijs, geestelijke verzorging, de bibliotheek en door vrijwilligers, ketenpartners
en ervaringsdeskundigen gewerkt aan
herstel en re-integratie. Dus ook in de PI zelf
is er aandacht voor herstel, maar hierbij is
wel het dagprogramma leidend. In de PI
wordt ook vaker met grotere groepen
gewerkt. In het Huis van Herstel is juist
sprake van maatwerk, dat is de sleutel voor
succes.’

Advocatenkantoor Groenendijk
strafrechtadvocaten
Een specialisme is een eis voor uw strafzaak,
dat bieden wij u aan.
• Wij houden ons alleen bezig met strafrecht!
• Ruim 15 jaar ervaring in het strafrecht!
• Alle strafzaken op TOPniveau en Pro deo!
• Regelmatig bezoek van onze advocaat aan u!
• Wij zijn door het hele land actief !
• Alle acties in overleg met u!
Wij nemen graag uw Strafzaak over!
Bel ons: 070 427 93 13 of 06 28 09 56 91
en vraag naar Mr. I.A. Groenendijk

Waar kent u ons van?
• Haagse Metselmoorden: vrijspraak
• Grootste cocaïnevangst ooit in Nederland: vrijspraak
• Interpol valse bankbiljetten: vrijspraak
• Verduistering geld bij Waardetransport: vrijspraak
• 1 Overval + 2x voorbereiding in Westland: taakstraf
• Coldcase, mensenhandel/smokkel, moord Rotterdam,
• Cocaine in lattenbodem,
• Enzovoorts.

26

juni 2021

Van verslaafde naar medewerker bij de verslavingsreclassering
Van de redactie
Amsterdam - John Remmers vertelt in het
tijdschrift Mainline (2020-4) hoe hij op het
criminele pad belandde: ‘Op mijn dertiende
begon ik met softdrugs en ging ik om met
oudere jongens. Zij hielden zich bezig met
criminaliteit. Ik zag dat respect en aanzien
werden afgedwongen door machtsvertoon
en geld. Mijn droom veranderde van ondernemer worden naar rijke crimineel. Op een
onbewoond eiland met een villa, bakken
geld en mooie blonde vrouwen. Softdrugs

‘Ik snoof en dronk
om niets te voelen’

werden harddrugs en de delicten werden
ook zwaarder. Van inbraak en heling naar
drugshandel en overvallen.
‘Ik snoof en dronk om niets te voelen. Status
vergaren in het criminele milieu. Dat was
wat me dreef.’ Het is een bekend liedje, het

verhaal van John Remmers. Hij heeft veel
naars meegemaakt: ‘Gevangenis en om me
heen bedreiging, verslaving en ellende.’
John is aan de telefoon. Hij is nu ervaringsdeskundige bij De Reden, een ervaringsgroep bij de verslavingsreclassering van
Novadic-Kentron. De Reden is een project
waar vrijwillige ervaringswerkers samen
met mensen van de reclassering cliënten
begeleiden. De mensen die bij het project als
vrijwilliger werken, zijn allemaal – zoals het
daar genoemd wordt – in herstel van een
verslaving. ‘Het mes snijdt aan twee kanten,’
zegt John, ‘want het werk als ervaringsdeskundige helpt onze vrijwilligers bij hun
eigen herstelproces, terwijl de ondersteuning die zij vanuit hun ervaring aan de clienten van de verslavingsreclassering bieden,
een grote meerwaarde heeft voor het herstelproces en hen helpt definitief te breken
met het criminele verleden.’

Onrust

Het is een nieuwe trend in de reclasseringswereld. Er worden vrijwilligers ingezet om
het werk te doen dat heel lang geleden door
hulpverleners gedaan werd. Je kunt een
vraagteken zetten bij die ontwikkeling,

zeker omdat deze vrijwilligers toch gebonden zijn aan de doelstellingen binnen de
hiërarchie van de verslavingsreclasseringsinstelling. Zeker in vergelijking met de vrijwilligers zoals die actief zijn binnen de vrijwilligersorganisaties van Bonjo. Ik leg dat
aan John voor. Hij herkent zich daar niet in.
En onmiskenbaar is het een voordeel dat
ervaringsmensen op deze wijze actief

‘Jouw verleden
omzetten in een
positieve toekomst’

kunnen zijn. Niet dat de hulpverleners niet
moeten wennen aan het werken met
mensen die zij eerst als verslaafde of afkickende klant gehad hebben. John: ‘De mededeling dat mensen met ervaringskennis het
team van de reclassering kwamen

versterken, riep bij sommige collega’s in
eerste instantie wat onrust op.’ Het vooroordeel ‘eens gestolen altijd een dief’ bleek ook
bij sommige reclasseringsmedewerkers
diep van binnen aanwezig te zijn. Maar de
hulpverleners stonden wel open voor dit
project en zagen al gauw ook de voordelen
in. Bovendien past het project uitstekend in
het beleid van Novadic-Kentron om ervaringskennis in heel de organisatie toe te
passen. Het succes van De Reden is zo groot
dat Novadic-Kentron besloten heeft het
project ook in andere regio’s uit te rollen.
Aardig is dat er, als vervolg op ervaringsgroepen zoals De Reden, ook coachingsgroepen
zijn waar mensen in de verslavingszorg
ondersteuning krijgen om hun eigen ervaringen in te kunnen zetten om andere
mensen te helpen. Zoals De Reden het stelt:
‘Jouw verleden omzetten in een positieve
toekomst’ ‘Uit evaluaties blijkt dat deze
manier van werken met vrijwilligers met
een ervaringsverleden succesvol is.
Opvallend is verder nog dat men actief is in
zowel de gewone bajesen als ook in de
Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI’s), waar verslaving een echt probleem is. En zelfs na de
voorlopige invrijheidsstelling is men actief.
Reden om De Reden te volgen.

Valkuilen van DigiD in detentie

Gedetineerde dient extra alert te zijn
F.J Stoker

Professor
in de fout
F.J Stoker
Den Haag - De hoogleraar belastingrecht Prof. dr. R.M. Freudenthal
heeft van het Openbaar Ministerie
een boete van € 50.000,- opgelegd
gekregen wegens het opzettelijk
achterhouden van informatie bij
een door de Belastingdienst uitgevoerd boekenonderzoek. De hoogleraar heeft hierdoor zijn aanstelling bij de Universiteit Groningen
moeten opgeven. Ook start de
Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs (NOB) een
tuchtrechtelijk onderzoek naar
hem. De Officier van Justitie rekent
het Freudenthal zwaar aan dat hij
als hoogleraar belastingrecht de
fiscus heeft willen benadelen.
Freudenthal had een voorbeeldfunctie waardoor ook de
Universiteit de arbeidsverhouding
met hem heeft verbroken. Ook is
hij partner bij het internationaal
accountantskantoor Mazars. Of
deze strafbeschikking bij deze
werkgever consequenties voor
hem zal hebben, is nog niet
duidelijk.

Den Haag - DigiD is een systeem waarmee onze overheid iemands
identiteit kan vaststellen en via het internet aan de burgers mededelingen kan verzenden. Zowel de lokale als de rijksoverheid
alsmede pensioenfondsen en de zorgverzekeraars gebruiken
maar al te graag de DigiD. Immers ook voor hen is het makkelijk om in plaats van brieven te sturen met een druk op de knop
de berichten in een box van de betrokkene te plaatsen. Dat lijkt
makkelijk maar een gedetineerde dient extra alert te zijn als hij
de DigiD gebruikt om te zien of onze overheid nog berichten
voor hem of haar in petto heeft.

M

eneer B. (76
jaar) was
vanuit
Finland
naar de
gevangenis
te Zwaag
overgeplaatst. Hij moest nog een
restantstraf van 16 maanden uitzitten. B. had op de bibliotheek van
de gevangenis te Zwaag zijn DigiD
ingezien. De sociale verzekeringsbank had aan hem een brief toegezonden. In deze brief stond dat B.
maar liefst een bedrag € 17000,moest terugbetalen omdat hij ten
onrechte een uitkering had ontvangen. Met deze beslissing was B.
het niet eens. Hij had het recht om
binnen zes weken bezwaar aan te
tekenen. B. was dat wel voornemens maar hij werd na enkele
dagen overgeplaatst vanuit Zwaag
naar de PI te Heerhugowaard. Dat
brengt altijd wel gedoe voor een
gedetineerde met zich mee. B. had

niet direct de mogelijkheid om via
het internet weer kennis te nemen
van de brief van de Sociale
Verzekeringsbank. Hij nam zich
voor actie te ondernemen als hij
weer op vrije voeten was gekomen.
Meneer B. nam kort nadat hij weer
van zijn vrijheid kon genieten
contact op met de Sociale
Verzekeringsbank. Hij wilde daar
zijn bezwaren kenbaar maken
gericht tegen de invordering.
‘Te laat’ Het werd B. al snel duidelijk dat de Sociale
Verzekeringsbank zich op het
standpunt stelde dat hij met zijn
bezwaren ‘te laat’ was nu niet
binnen zes weken na dagtekening
c.q. kennisneming van de brief een
bezwaarschrift was ingediend. De
overheid kan namelijk via het computersysteem zien of iemand zijn
DigiD heeft ingezien. B. werd al
snel ‘niet ontvankelijk’ verklaard
in zijn bezwaar. Hij stelde via een
in de haast ingeschakelde juridisch

adviseur beroep bij de rechtbank
in. Een van zijn grieven in hoger
beroep was dat hij in detentie had
gezeten en daarom niet in de
mogelijkheid tijdig bezwaar te
maken. Dat werd door de rechter
afgewezen omdat de sociale verzekeringsbank duidelijk kon aantonen dat B. wel degelijk kennis had
genomen van de beslissing tot
terugvordering en het op de weg
van B. had gelegen om een raadsman opdracht te geven tijdig d.w.z.
binnen zes weken althans onmiddellijk na kennisneming van de
beslissing juridische actie te
ondernemen.

Minder ongemak

Een gedetineerde moet nadat hij
op de hoogte gekomen is via

bijvoorbeeld een ‘DigiD-bezoek’ in
de PI altijd voor ogen houden dat
bij beslissingen van de Sociale
Verzekeringsbank, Belastingdienst
of een andere instantie doorgaans
binnen zes weken bezwaar moet
worden ingesteld. Detentie heeft
veel beperkingen waardoor het
verstandig is om dat over te laten
aan een juridisch deskundige. Voor
het voeren van bestuursrechtelijke
procedure kan een toevoeging
voor gratis rechtsbijstand dan wel
verminderd tarief worden afgegeven. Op tijd bezwaar maken gaat
tot heel wat minder ongemak
leiden dan ontijdig een beslissing
van de overheid proberen aan te
vechten.
(F.J Stoker is redacteur van deze
krant.)
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Ter Apel - Een Hongaarse gedetineerde stuurde ons
foto’s van schilderijen van de koninklijke familie.
Een eerbetoon.

Geachte redactie,
Hartelijke stuur ik u vanwege Koningsdag deze kopieën
van de foto’s van mijn schilderijen. Hiermee wil ik graag
de Nederlandse koninklijke familie een plezier doen.
Afhankelijk van de mate waarin de interesse is gewekt
voor mijn schilderijen, laat ik ze graag op foto’s zien.
Hoogachtend,
Buzási Gyula,
8187145 Afd: ED-034
PI Ter Apel
P.S. De leeuw is het symbool van familieverbinding!
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Verdachten in witwasonderzoeken hoeven hun onschuld niet te bewijzen

Moeten verdachten in witwasonderzoek
met de billen bloot?
Mandy Ortner

(opzetwitwassen) of redelijkerwijs
moest vermoeden (schuldwitwassen) dat de voorwerpen uit enig
misdrijf afkomstig waren. Omdat
het Hof geen keuze had gemaakt
moet de zaak opnieuw worden
berecht.
Het is niet altijd zo zeker of bijvoorbeeld een voorwerp of geldbedrag afkomstig is van een misdrijf.
Dat maakt een bewezenverklaring
voor witwassen gecompliceerder.
In bepaalde gevallen staat de rechtspraak toe dat bepaalde omstandigheden een vermoeden rechtvaardigen ‘dat het niet anders kan
zijn dan dat het geld uit enig mis-

Den Haag - De strijd tegen witwassen is ook dit jaar een speerpunt voor justitie in de strijd tegen criminaliteit. De overheid
wil het uitgeven van geld dat is verdiend met illegale activiteiten zo moeilijk mogelijk maken. Bij deze aanpak tegen witwassen gaat justitie grondig te werk en van klassenjustitie lijkt
geen sprake te zijn. Ook topmannen van de ING- en ABN Amro
bank zijn niet veilig voor justitie, nu zij onlangs als verdachten
zijn aangemerkt, omdat ze te weinig zouden hebben gedaan
om witwasactiviteiten te voorkomen. Moeten ze met de billen
bloot?

W

itwassen betekent dat de illegale herkomst van geld of
een goed wordt verhuld. Dat wil zeggen dat het de buitenwereld niet meer opvalt dat het goed een illegale herkomst heeft. Anders dan bij diefstal of heling maakt het
bij witwassen niet uit of de dubieuze bezittingen zélf zijn buitgemaakt
of door iemand anders.
In het Wetboek van Strafrecht zijn
vier vormen van witwassen strafbaar gesteld, namelijk (opzet)witwassen, gewoontewitwassen,
schuldwitwassen en sinds enkele
jaren eenvoudig witwassen.
(Opzet)witwassen: bij deze vorm
van witwassen weet de pleger dat
het goed afkomstig is uit illegale
activiteiten. Gewoontewitwassen:
bij deze vorm van witwassen weet
de pleger niet alleen dat het goed
afkomstig is uit illegale activiteiten. De pleger heeft in dit geval van
het witwassen een gewoonte
gemaakte. Dat wil zeggen dat de
pleger herhaaldelijk illegaal verkregen goederen witwast.
Schuldwitwassen: bij schuldwitwassen weet de pleger wellicht
niet dat het goed afkomstig is uit
illegale activiteiten, maar had hij
of zij dit (redelijkerwijs) kunnen
vermoeden. Eenvoudig witwassen:
bij deze vorm van witwassen gaat
het om de beginfase van witwassen. Waar bij de andere drie
vormen van belang is dat een
bepaalde ‘witwashandeling’ is
gepleegd, is dat bij eenvoudig witwassen niet vereist. Waar het om
gaat is dat de pleger zelf een misdrijf heeft begaan en door dit

misdrijf een bepaald goed heeft
verworden of voorhanden heeft.
Wanneer de gedragingen van de
pleger er (kennelijk) ook op
gericht zijn de criminele herkomst
van het goed te verbergen of te verhullen, is er sprake van eenvoudig
witwassen.

heeft de Rechtbank Rotterdam een
verdachte vrijgesproken van
(schuld)witwassen, terwijl de verklaring van de verdachte over de
herkomst van het geld niet verifieerbaar was. De verdachte weigerde namelijk de naam van de
geldgever te geven. Desalniettemin
sprak de rechtbank haar vrij. Alle
omstandigheden in aanmerking
genomen was de rechtbank er niet
van overtuigd dat de verdachte
zich aan witwassen heeft schuldig
gemaakt. Ook al kon haar verklaring over de herkomst van het geld
niet worden gecontroleerd.
Uit dit voorbeeld blijkt dat ook ver-

Mandy Ortner:
‘Moeten topmannen van banken
met de billen bloot?’

Witwassen betekent dat de
illegale herkomst van geld of
een goed wordt verhuld

Strafmaat

Waarom is dit onderscheid tussen
deze vormen van belang?
Allereerst vanwege de strafmaat.
De maximale gevangenisstraf voor
(opzet)witwassen is zes jaar.
Wanneer er sprake is van gewoontewitwassen wordt de maximale
gevangenisstraf verhoogd naar
acht jaren. In het geval van schuldwitwassen is de maximale gevangenisstraf twee jaar. Bij eenvoudig
witwassen is de maximale gevangenisstraf zes maanden.
Soms zien de rechtbanken en
gerechtshoven deze verschillen
niet scherp en dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Ook in
het voordeel van de verdachte. Op
13 april 2021 heeft de Hoge Raad
namelijk nog een arrest van een
gerechtshof (gedeeltelijk) vernietigd. Het Hof had in het midden
gelaten of de verdachte ‘wist’

drijf afkomstig is’. Bekende voorbeelden zijn grote hoeveelheden
grote of kleine coupures, verstopt
op vreemde plaatsen.
In het geval van zo’n bewijsvermoeden is de verdachte aan zet.
Hij hoeft niet aannemelijk te
maken dat het geld niet van misdrijf afkomstig is, maar de verklaring over de herkomst van het geld
moet wel concreet en verifieerbaar
zijn en op voorhand niet hoogst
onwaarschijnlijk.

Oplettendheid blijft geboden

Soms vindt de rechter zelfs deze lat
te hoog. Op 22 maart van dit jaar

dachten in witwasonderzoeken
hun onschuld niet hoeven te
bewijzen. In veel gevallen zijn verklaringen nu eenmaal niet-verifieerbaar, bijvoorbeeld omdat bonnetjes of getuigen ontbreken.
Afhankelijk van de achtergrond
van alle omstandigheden hoeft dit
dus niet steeds tot een veroordeling te leiden. Maar oplettendheid
blijft geboden en een voorbereiding met een advocaat voordat een
verklaring wordt afgelegd, blijft
heel belangrijk.
(Mandy Ortner is advocaat bij David
Penn Advocaten in Den Haag en
Maastricht

Strafrechtadvocaat

mr. Mohamed Rafik
• Levensdelicten
• Drugszaken
• Terrorisme
• Geweldsdelicten
• Ontnemingszaken
• Uitlevering
• Overlevering

Mr. Paul Logemann
Bel direct: 06 361 22 693
www.advocatenkantoor-logemann.nl

Nederlands
English
( عربيArabisch)
Tamazight (Berbers)

• Vermogensdelicten
• Verkeersdelicten
• Zedenzaken
• Fraude
• TBS
• Beslag
• Detentierecht

06 18 35 66 29
rafik@kvrzadvocaten.nl
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Toppertje: Spaghetti alla carbonara
Voor zes personen

Veel mensen maken dit gerecht verkeerd. Er
wordt bijvoorbeeld room of melk toegevoegd of ze laten het ei stollen. Spaghetti
alla carbonara is vanuit het Italiaanse
Umbrië naar de streek Lazio gebracht door
kolenbranders (carbonari) die in Rome hun
houtskool verkochten. Sindsdien hebben de
Romeinen het overgenomen en is het een
wereldberoemd gerecht geworden.
Kook de spaghetti in een grote pan kokend
water met zout al dente (dus nog een lichte
beet). Verhit de reuzel, boter en olie in een
pan en bak de stukjes doorregen buikspek
(pancetta) met knoflook knapperig. Gooi de
knoflook weg, Giet de wijn (Geen wijn? Dan
water) in de pan en laat die een beetje verdampen. Klop in een grote kom de eieren los
met kaas, peterselie en wat peper en zout.
Giet de gare spaghetti af en roer goed door
het eiermengsel in de kom. Voeg het spek uit
de pan toe, roer een paar keer en dien het
gerecht op.
(Bron: recept van Antonio Carluccio)

500 gram spaghetti of spaghettoni (de allerlangste spaghetti)
25 gram reuzel of smout, is dierlijk vet, het
niervet van een varken
25 gram boter
2 eetlepels olijfolie
1 teen knoflook, gekneusd
100 gram doorregen (buik)spek, in kleine
stukjes of Guanciale = kinnebakspek, een doorregen soort spek dat gezouten en gedroogd
wordt. Het wordt in sauzen, soepen en ragout
verwerkt en is vooral in Lazio en de Abruzzen
geliefd.
5 eetlepels droge witte wijn, anders water.
5 eieren
100 gram Parmazaanse kaas, versgeraspt
3 eetlepels verse peterselie, fijngehakt
zout en versgemalen zwarte peper

Zelfgemaakte chips zijn veel lekkerder
Van de redactie
Amsterdam/ Nashville (USA) - Gezien de vele sportwedstrijden de komende tijd is het altijd fijn om een
grote schaal chips bij de hand te hebben. Bovendien
worden de reclames op de televisie tegenwoordig
opgesierd door de firma Lay’s. In een Amerikaanse
stad, Nashville, begint Herman Lay in 1932 zijn eigen
bedrijfje dat chips distribueert in de regio. Vijf jaar
later heeft hij al 25 medewerkers in dienst. Niet lang
daarna besluit hij zelf chips te gaan produceren. Dit is
het begin van H.W. Lay & Company, nu beter bekend
als Lay’s. De firma beweert dat ze de allerlekkerste
chips maken. Maar dat is niet zo. U kunt het zelf veel
beter, verser.

Voor vier personen:

Vier grote aardappelen,
2 eetlepels zonnebloemolie
zout/paprika bakpapier
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
Schil de aardappels. Was ze en dep ze droog. Schaaf
met een dunschiller of kaasschaaf hele dunne
schijfjes.

Bereidingswijze

Bekleed de bakplaat of braadslede met bakpapier.
Verdeel de aardappelschijfjes zo over het bakpapier
dat ze niet op elkaar liggen.
Bestrijk ze met olie en strooi er wat zout of paprikapoeder over.
Laat ze 15-20 minuten in het midden van de oven
goudbruin worden.
Draai ze eventueel even om met de keukentang (dit is
wel aan te raden)
Serveer met lekkere dipsaus.
(Bron: Smulweb)

Nieuwe gezichten in het justitienest
Van de redactie
Mr. F.W. Bleichrodt wordt procureur-generaal bij de Hoge Raad der
Nederlanden. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op
voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 september 2021. Bleichrodt is sinds 1 september 2013
advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Met ingang van 1 januari 2020 is
hij voorzitter van de sectie strafrecht. Hij is tevens hoogleraar straf- en
strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit. De ministerraad heeft
daarnaast ingestemd met de benoeming van mr. M.H. Wissink tot
plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad met ingang van
1 mei 2021. Wissink is sinds 1 januari 2010 advocaat-generaal bij de Hoge
Raad. Hij is tevens hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit
Groningen. De Rijksministerraad heeft ingestemd met benoemingen
van (plaatsvervangende) leden van het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming,
mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.
Het gaat om de benoeming tot lid van het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie van: mr. M.M. de Werd (17 mei 2021), mr. W.C.E. Winfield (1
augustus 2021), O.J. van Leeuwen (1 augustus 2021), mr. R.L.M. van Opstal
(1 augustus 2021), mr. S. Lanshage (16 augustus 2021). Daarnaast gaat het
om de benoeming tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie met ingang van dagtekening besluit van mr. F.G.P.M.
Spreuwenberg en mevrouw mr. M. Bruning.
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BonjoContactBureau
ZO WERKT HET CONTACTBUREAU

1. Je stuurt je advertentie naar Bonjo contactbureau, Postbus 10109,
1001 EC Amsterdam. 2. Bonjo stuurt de advertentie naar een beoordelingscommissie. Deze moet goedkeuring geven voor plaatsing. 3. Bij
goedkeuring plaatst Bonjo je advertentie in deBonjo en/of op de website.
4. Een reactie op een advertentie stuur je naar Bonjo contactbureau.
Vermeld hierbij wel het advertentienummer anders kunnen wij je
reactie niet doorsturen. Doe een postzegel op de enveloppe en stuur ’m
op. 5. Als je reageert maar niet wilt dat je adres bekend wordt, vermeld je
adres dan niet in je brief maar op een bijgevoegd papiertje.
Zonder je adres kunnen wij geen reacties naar je terug sturen. Een eerlijk
verhaal scoort het best. Dus schrijf een brief met daarin je interesses,
hoe lang je nog moet, wat je graag wilt en wat weer niet. Ieder die de
site bezoekt weet dat hij/zij met een gedetineerde te maken heeft.
Transparanter kan niet!

GEEF JE OPROEP EXTRA KLEUR
Van de redactie
Amsterdam - We zouden u willen aanmoedigen om bij de oproep voor het
BonjoContactBureau iets persoonlijks toe te voegen. Dat kan van alles zijn.
Een tekening van bijvoorbeeld uw lievelingstattoe op uw lichaam of u voegt
een heel klein gedichtje toe. Een afbeelding van uw huisdier, dat thuis op u
wacht, kan natuurlijk ook. Of u geeft een schetst van uw lievelingsmaaltijd.
Bedenkt u het zelf maar.

1931 C.

180cm lang, 88 kilo, 43 jaar, sportief
figuur. Hallo vrouwelijke lezers. Ik
ben een jonge man 43 jaar met
sportief mannelijk figuur. Altijd
positief en goedgezind.
Kan met alles en iedereen goed
overweg van jong t/m oud. Ben vrijgezel door mijn detentie en vader
1910 Glenn
van een geweldige zoon van 4 jaar.
Beste, Graag nieuwe vrienden
Ben niet op zoek naar relatie, maar
gevraagd. Ik stel mij even voor.Ik
ga het ook niet uit de weg. Zou het
ben Glenn en ik verblijf te FPC te
leuk vinden om pen contact te
Antwerpen. Ik wens een stel leuke
hebben met een vrouw, leeftijd is
jonge dames te leren kennen.
maar een getal, dus daar vul ik niks
Graag dames tussen de 21 en 42
op in.
jaar. Ik ben 35 jaar, geboren op
16/10/1985. Ik luister naar spirituele Ben je geïnteresseerd in meer?
muziek en ik schrijf po√´zie. Ik ben Stuur een brief en je krijt snel
reactie terug. Graag met foto zodat
best wel creatief en ik speel piano.
ik er een persoon bij kan zien.
Ik geloof in God, dat de schepper
Hoop tot snel.
cosmologisch is. Ook beetje chrisGroetjes uit PI Sittard.
telijk. Voor de rest probeel ik mij
hier in deze niet gemakkelijke
omgeving te overleven. Ik zoek
iemand om mee te pennen. Geen
Mannen! Ik ben leer- en nieuw1932 Nicky
schierig maar soms verbloem ik de Lieve dames,
situatie als medicijn tegen onder
Ik ben Nicky S. 32 jaar oud, zit vast
andere mijn emoties maar ik doe
in Middelburg. Ik ben atletisch
mijn best om mij maatschappelijk gebouwd, ben 1,93 lang en weeg 96
te gedragen, een grapje kan soms,
kilo, heb blond haar en licht
maar ondanks veel tegenslag blijf
groene ogen.
ik optimistisch. Het is niet gemakHeb meerdere tattoages over mijn
kelijk in deze corona tijden om je
lichaam. Ik zit al 19 maanden vast
paartje te vinden, ik ben niet graag en moet nog eventjes.
eenzaam, het maakt mij ook onge- Ik ben op zoek naar een leuke
lukkig om alleen te zijn. Als je meer vrouw om eme te schrijven en wier
van mij wil weten, twijfel dan niet
weet meer.
om een briefje te schrijven. Want ik Leeftijd en uiterlijk maak niet uit
mis de vrijheid al die tijd in de
als je maar lief bent.
gevangenis, ben ik veel kansen ver- Zou het leuk vinden als je een foto
spilt opdat ik niet vrij was. Nu
mee kan sturen met je reactie. Ik
hoop ik via ‘Bonjo’ mensen te leren reageer op elk bericht dat ik
kennen. Het zou mij een wens zijn. ontvang.
Ik schrijf een briefje terug.
Ik ben eerlijk, heb veel humor, en
Glenn
ben erg liefdevol.
Als je ook gedetineerd zit weet dat
dit voor mij geen probleem is want
het gaat mij om je persoonlijkheid.
Wacht op je reactie. Kusjes.
Nicky S.

1935 Maarten
1933 Fulgencio

Dag dames. Hier ben ik dan een
Joods Surinaam en half Chinees
jongeman. Ben 1,82 84kg sporttief
postuur.
Heb paar tatoes zie er goed en verzorgd uit, licht getint. Ik kan heel
goed koken Suri/Chinees, Italiaans,
NL, Hongaars, Marokaans en alles
gecombineerd.
Ik studeer en heb een eigen bedrijf.
Verder hou ik van dieren, vakanties, gewoon leuke dingen doen,
lekker naar de sauna, pedi/manicure heerlijk met een maskertje op.
Echt een levensgenieter. Hou wel
van een extravagante levenstijl en
laat dat ook zien qua kleding en
sieraden, ja thats me, maar dat
maakt mij ook weer uniekdenk ik
dan.
Ik ben op zoek naar in het begin
gewoon leuk contact met een
dame tussen de 21 en 38 jaar. Lijkt
het je wat om meer van me te
weten schrijf me dan, liefst met
foto.
Mijn streven is”eerlijkheid, loyaliteit, trouw, geldt dat ook voor
jouw? Dan tot snel.
Heel veel liefs XOXO tot gauw.

Hoi allemaal ik ben Maarten en
man van 32 jaar oud. Ik verblijf
momenteel in FPC de Rooyse
Wissel te Oostrum.
Ik ben op zoek naar een vrouw om
mee te schrijven, leeftijd: meerderjarig, verder geen grens.
En ik zie wel wat de reacties zijn.
Ik kan een foto retour meesturen,
bij reacties altijd antwoord
groetjes,
Maarten.

1936 Mark van Oerte

Ik ben Mark van Oerte en ik zoek
een leuk schrijfmaatje (M/V) om
mee te kunnen contacten en leuke
dingen mee te kunnen ondernemen, ik ben in het vergevorderde
stadium van mijn behandeling en
ik heb allang een enkel begeleid
verlofstatus.
Mijn hobby;s zijn: muziej maken
en bewerken/creatieve dingen
ondernemen/ (bord/kaart) spellen
spelen en koeken.
Ik heb geen verslaving aan alcohol
en drugs en ik ben een niet-roker.
Heb je interesse of wil je wat meer
van mij weten... neem gerust
contact met mij op :), ik zall zeker
een reactie terug sturen.
Hartelijk dank voor de moeite!

1937 Glenn van Doele

Mijn naam is Glenn van Doele, en
ik ben van West-Vlaanderen. En ik
zoek meisjes rond 24 j tot 36 j en tis
voor een vriendschap band op te
bouwen en dan misschien meer.
En zou je ook foto’s er bij steken.
En ik ben een rechte voor de kaap
en ben ook eerlijk.
En laat me iets weten a.u.b.
Hoogachtend,
Glenn van Doele

Eenvoudig en snel berichten ontvangen

1934 Steven van de Maele

Hey ik ben Steven van de Maele en
ik ebn 28 jaar oud en leuke lieve
gast en ik ben ook nog singel maar
ik zoek naar leuke lieve meisjes
om mee te schrijven tijdens deze
saaie corona tijd en mijn doel is
om nieuwe vriendschappen te
cre√´ren.
Liefst met meisjes van mijn leeftijd tussen de 20 jaar oud en tot 30
jaar oud en als jij met vragen zit
mag jij mij alles vragen.
Met vriendelijke groeten van
Steven van de Maele en misschien
vindt je het wel leuk om te schrijven met mij en ik hoor graag van
jullie allemaal lieve meisjes.

De eMates Fotoservice is
nu beschikbaar in (bijna)
alle PI’s in Nederland!
*Alleen nog niet in PI Grave en PI Haaglanden

Bekijk in het RIC de speciale whitelisted pagina
voor gedetineerden op onze website:
www.emates.nl/info

Meer info? www.emates.nl/info
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Was huwelijksaanzoek van Willem-Alexander aan
Maxima wel uit vrije wil?

Vrije wil moet terug
zijn hok in
Paul Grijpma
Amsterdam - Nou, schrijver Jurriën Hamer neemt de lezer meteen al in de proloog bij de lurven. Stof om na te denken: de
vrije wil verdient geen ereplaats. ‘In tegendeel,’ schrijft Hamer,
‘de vrije wil is een gevaarlijk idee en moet, zoveel als we kunnen, worden ingetoomd. We kunnen het licht van de vrije wil
niet doven maar wel dimmen. En dat maakt onze samenleving
beter. Als we niet langer door het felle schijnsel van de vrije
wil verblind worden, verschijnt er een nieuwe, veelbelovende
horizon, die leidt naar een maatschappij waar solidariteit herleeft en we eindelijk echt vrij kunnen zijn.’ Zo die staat alvast.

V

olgens Jurriën
Hamer staat er
nogal wat op het
spel. ‘De afgelopen tientallen
jaren heeft de
vrij wil een
stormachtige groei doorgemaakt.
We zijn verliezers steeds harder
gaan straffen en winnaars steeds
ruimer gaan belonen.’ Hamer voorziet een voortdurende worsteling

om de opmars van de vrije wil te
keren en een betere maatschappij
op te bouwen. Wie de vrije wil in
twijfel trekt stelt moeilijke vragen
en roept bevreemdende zelfs angstige gedachten op. Hamer: ‘De
twijfelaar kijkt diep in de spiegel
en vecht tegen zijn eigen impulsen
Het is zo verleidelijk om de twijfel
los te laten en de vrij wil weer te
omarmen. Maar het is tijd om te
twijfelen. De vrije wil moet terug in

Vandaag is er iets in mij gestorven
Huilen kan ik niet, lachen evenmin
Mijn hart huilt dikke tranen
Maar mijn ogen kijken hard
Oh mijn ….
We lachten praatten en huilden samen
We speelden samen en fietsten samen
We gingen samen op vakantie met ons vijven
Om maar bij elkaar te zijn en familie te zijn
Soms zelfs midden dag en nachten
Onze liefde begon vanaf jullie geboorte
De mooiste dagen van mijn dromen
Oh mijn ….
Vandaag is er iets in mij gestorven
Mijn hart kapot is, maar mijn hart klopte
Voor jullie drie is er altijd een plek in mijn hart
Bashir

zijn hok in.’
Jurriën Hamer ventileert zijn
nieuwe filosofie van de vrije wil in
het boek ‘Waarom schurken pech
hebben en helden geluk’. De filosoof en jurist promoveerde
onlangs aan de Universiteit
Utrecht en deed onderzoek aan de
London School of Economics. Het
boek is zijn debuut. Geen eenvoudig boek, de schrijver haalt vele
bronnen aan. Maar het is geschikt
voor wie zich wil laten provoceren.
Het is filosoferen over het leven en
over de vrije wil die volgens biologen, neurologen en andere -logen
niet bestaat.
Op vrijdagmiddag 19 januari in het
jaar 2001 rond een uur of twee
schaatsen de Prins van OranjeNassau en zijn Argentijnse liefde
op de bevroren vijver van Huis ten
Bosch. Het is koud, zo schrijft
Hamer, en Maxima wil naar
binnen; het is mooi geweest. Maar
dan kluunt Willem-Alexander
gauw naar het theehuisje en keert
terug met rozen, champagne en

Jurriën Hamer
een brandende vraag: Wil zij met
hem trouwen? En Maxima zegt ja.
En dan werpt Jurriën Hamer de
vraag op: Handelde de prins uit vrij
wil? De auteur probeert antwoord
te geven.
(Waarom schurken pech hebben en
helden geluk, Jurriën Hamer uitgeverij De Bezige Bij / ISBN 9789403120119 /
NUR 730 / prijs paperback 20,99
E-book 11,99)

Handelde de prins uit vrije wil?
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Koepel van Breda is decor voor de Belgische gevangenisaflevering

De onsterfelijke woorden van professor T.

‘Ga de wereld in. En analyseer met je verstand, maar
oordeel met je hart.’
Dini van het Noorden
Het was afzien, het afgelopen jaar. Zo langzamerhand hadden de meeste leden van onze vrijwilligersgroep het helemaal gehad met het thuiszitten. We wilden zo graag weer binnen de muren
aan de slag. Maar helaas, dat kon nog niet, we moesten nog een poosje thuisblijven. Door
dat vele thuiszitten raakte ik in de ban van Engelse series als Midsomer Murders, DCI Banks,
Silent Wittness, Dalziel and Pascoe, Broadchurch, A touch of Frost. Allemaal oude afleveringen,
maar ik kon er geen genoeg van krijgen. De Engelsen zijn erg goed in het maken van series. En
het leuke is dat naast al die moorden en soms ingewikkelde verhaallijnen, mooie streken van
Engeland zijn te zien. En dan die huizen met vaak prachtige tuinen. De oude begraafplaatsen
en kerken. Met hologige priesters en dominees die er vaak uitzien alsof ze iets op hun kerfstok
hebben. En in de nacht, als er in zo’n omgeving weer iets spannends staat te gebeuren, dan
blaft ergens ver weg een hond, of is de roep van een uil te horen. Spanning en sfeer. Ik zei het
al: daar zijn ze goed in, die Engelsen.

M

aar de
allermooiste serie
die ik de
afgelopen
tijd heb
gezien, is
niet ‘made in England’ maar van
Belgische bodem: Professor T.
Oftewel professor Jasper Teerlinck.
Professor T. is hoogleraar criminologie aan de Universiteit van
Antwerpen. Een van zijn vroegere
studentes werd later inspecteur bij
de politie. En zij vroeg de professor
op een gegeven moment om raad
in een schijnbaar onoplosbare verkrachtingszaak. En zo begon zijn
loopbaan als adviseur van de
politie, naast zijn werk op de universiteit. Professor T. met zijn autistische trekjes, zijn niet altijd diplomatieke gedrag, zijn directheid,
zijn smetvrees, zijn scherpte. En
zijn bizar gevoel voor humor. Ik
viel als een blok voor deze serie, die
naar mijn mening de hoogste prijs
verdient die een serie maar kan
krijgen. Het was jammer dat ik de
afleveringen van de eerste twee

seizoenen had gemist. Maar
seizoen drie was zeer interessant
en leidde naar een boeiende ontknoping en een prachtig slot.

Corrupte politiecommissaris

Professor T. Ach, wat had die man
veel meegemaakt. Hij groeide op
als enig kind van een zorgzame
moeder en een gewelddadige, alcoholistische vader. Zijn vader leefde
niet meer, maar was in vroegere
tijden ook hoogleraar geweest aan
dezelfde universiteit waar zijn
zoon nu colleges gaf. Professor T.
had het erg moeilijk gehad in zijn
kindertijd. De herinneringen aan
die periode kwamen vaak terug. En
de traumatische ervaringen
zorgden ervoor dat hij op een
kwade dag een corrupte politiecommissaris neerschoot. Met hetzelfde geweer waarmee hij als kind
ooit zijn vader had willen neerschieten. Zijn vader werd toen niet
geraakt, het geweer was niet
geladen. Maar nu was het geweer
wél geladen. En de schurk die hij
neerschoot om zijn grote liefde
Christina te beschermen,

overleefde het schot níet. De professor werd gearresteerd en naar
de gevangenis gebracht. Een
aardige bijkomstigheid: voor de
‘gevangenisafleveringen’ van de
serie werd de Koepel in Breda
gebruikt.

Onhandige professor

Professor T. belandde dus in de
bajes. Hij had het daar loeizwaar,
want de gedetineerden waren niet
zo gek op criminologen. Vooral
niet als die ook nog samenwerkten
met de politie. Gelukkig was er een
aardige medegevangene die hem
onder zijn hoede nam. Die man
was, notabene door onderzoek van
de professor, ooit schuldig bevonden aan moord en had daarvoor
levenslang gekregen. Toch voelde
de man geen haat ten opzichte van
de professor en was hij niet wraakzuchtig. Hij werkte in de gevangenisbieb, en had zich ontwikkeld tot
een belezen persoon die zijn klassieken kende. Hij regelde dat de
professor en hij celgenoten
werden en zorgde een beetje voor
de onhandige professor. Intussen

Dini van het Noorden is bezoeken taalvrijwilligster in een
Penitentiaire Inrichting. Ze schrijft
over haar vrijwilligerswerk en
daaraan verwante onderwerpen

ontdekten de andere gedetineerden dat een criminoloog in hun
midden toch wel handig was. Ze
stonden in de rij met juridische
vragen en de professor had het
drukker dan ooit. Uiteindelijk
werd Professor T. vrijgesproken
door een of ander wetsartikel,
maar waarschijnlijk nog meer
door de getuigenis van zijn
moeder. Zij beschreef Jaspers leven
als kind van een alcoholist. Zij vertelde over haar gewelddadige echtgenoot en de traumatische gevolgen voor haar zoon. De kleine
Jasper die met een geweer in de
knuistjes voor zijn dronken vader
had gestaan. Om een lang verhaal
kort te maken: De professor kwam
vrij, en terecht. Iedereen was blij,
en zijn studenten ontvingen hem
met open armen. Het verhaal van
de professor was daarmee nog niet
afgelopen. Hij kon zijn leven niet
zonder meer weer oppakken, er
moesten nog een aantal hobbels
worden genomen. Maar uiteindelijk kwam het goed. En op een dag
ging hij voor de laatste keer naar
de collegezaal van de universiteit.
Daar hield hij de jonge criminologen voor dat de mens verre van volmaakt is. En dat men met het hart
de mens moet benaderen. ‘Want
wie het gedaan heeft, heeft het niet
altíjd gedaan,’ zei hij. En hij nam
afscheid van zijn studenten met de
onsterfelijke woorden: ‘Ga de
wereld in. En analyseer met je verstand, maar oordeel met je hart.’
Het scenario is van Paul Piedfort.
Hoofdrol: Koen De
Bouw. Productie:Skyline
Entertainment, Corine Appelmans,
Eric Winx.
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Kunstenaar Stephan van Lijf meldt zich vanuit de bajes:

‘Ik teken vaak medegedetineerden, hun kinderen en ouders’
Sittard - Ik ben Stephan van Lijf en ik zit gedetineerd in de Penitentiaire
Inrichting Sittard. In mijn detentie teken ik heel veel portretten. Dit vanwege
verschillende redenen. Vooral omdat het mijn passie is, maar ook omdat het
heel erg therapeutische werkt. Voor iemand met het Post Traumatische Stress
Syndroom (PTSS) en autisme zijn er in de gevangenis geen mogelijkheden
voor therapie, helaas.
Zodoende ben ik mij gaan concentreren op
tekenen. Het plezier dat ik hiervan heb, is
niet uit te drukken in woorden. Ook teken
ik vaak medegedetineerden. Hun kinderen,
ouders of een overledene. Dank voor het
maken van een tekening geeft mij zo’n voldoening. Mijn tekeningen gaan inmiddels
rond op social media, Facebook, Insta... En
ik krijg behoorlijk wat positieve reacties en
vragen voor opdrachten. Zo heb ik in de PI
Roermond een aantal schilderijen en muurschilderingen gemaakt. Inmiddels vragen
tattooshops of ik voor hun wil komen
tekenen zodra ik weer vrij man ben. Heel
positief allemaal en erg leuk. Dit heeft mij
aan het denken gezet. En zo ben ik op het
idee gekomen om een boek te maken van
mijn portrettekeningen. Een boek dat

verschillende soorten stijlen laat zien van
het maken van portrettekeningen.
Inmiddels heb ik er ongeveer 55 klaar.
Er is echter één maar aan mijn verhaal. Ik
zou niet weten hoe ik een boek moet uitbrengen. En zodoende ben ik gaan nadenken bij wie ik om raad en informatie kan
vragen hoe zo’n proces in zijn werk gaat. En
wat kun je beter in de gevangenis doen dan
de bajeskrant deBonjo te vragen? Zou u
bereid willen zijn om mij een idee te geven,
informatie of raad zodat ik weer wat verder
op weg kan om mijn boek uit te brengen.
(Antwoord redactie: We hebben het idee voorgelegd aan ons bevriende uitgevers.)
Een uitgeverij gaf al de tip dat op internet
onder de zoeker ‘ Hoe geef ik een boek uit?’ heel
veel informatie staat.

Voor in de wachtkamer

Spinoza*: Er is geen andere weg dan de eigen weg
Van de redactie
Amsterdam - Er is spontaan positief gereageerd op de
vogels van kunstenaar Fredie Beckmans in de vorige
editie. Dit keer nog éénmaal een Fredie-vogel op ons
verzoek, speciaal bedoeld voor alle strafrechtadvocaten. Een in te lijsten poster met een vrijgepleite vogel
om in de wachtkamer te hangen. Wie een origineel

wil van Fredie moet normaal € 100, - lappen, maar dit
keer is er een speciaal deBonjoprijsje: € 80,- Bestellen
bij Beckmans via de mail: worstclub@gmail.com
*Spinoza was een Nederlandse filosoof en politiek
denker uit de Gouden Eeuw, die wordt beschouwd als
een grondlegger van de Verlichting. (Zie pagina 35)
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Met welke buit komen we thuis?

‘Tokio here we come’
Paul Grijpma
Tokio - De Olympische Spelen in Japan worden op
23 juli feestelijk geopend. Om 20.00 uur lokale tijd
(13:00 uur in Nederland) wordt het Olympisch vuur
aangestoken en gaan de Spelen officieel van start.
Twee dagen voor de opening staat het softbaltoernooi en het voetbaltoernooi al gepland.

D

e eerste gouden medaille valt waarschijnlijk bij het schieten, bij de 10 m luchtgeweer discipline voor de vrouwen op 24
juli. Dat betekent ‘s nachts je nest uit om
er om half twee erbij te zijn.
Het absolute topnummer is de 100 meter
sprint. De vraag is wie Usain Bolt opvolgt?
De Jamaicaan heeft bij de afgelopen drie Olympische
Zomerspelen beslag gelegd op zowel het goud op de 100meter als op de 200-meter. Na zijn pensioen in 2017 heeft hij
een groot gat achter zich gelaten op de sprint, maar op 1
augustus wordt bekend wie zijn opvolger wordt. De
Amerikanen Christian Coleman en Noah Lyles gelden als
zijn mogelijke opvolgers. Coleman rende bij de DiamondLeague-Meeting in Brussel naar de snelste tijd sinds drie jaar
(9.79). Noah Lyles kwam als enige in de buurt met een tijd
van 9.88 seconden.

Fietsen kunnen we ook

We gaan nog voor iets anders op het puntje van de stoel
zitten. Lang leek het er op dat Mathieu van der Poel de Tour
de France en de Olympische Spelen niet kon combineren
door de quarantaineregels. Door een versoepeling van het
IOC zal de Nederlander in Tokio toch kunnen gaan strijden

om de gouden medaille bij het mountainbiken. Op
maandag 26 juli om 07:00 Nederlandse tijd zit hij op zijn
fiets.
Op 7 augustus wordt er in het International Stadium
Yokohama gestreden om de gouden medaille bij het voetballen. Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro waren het de
Brazilianen die ervandoor gingen met het goud. Zij trokken
in een spannende finale tegen Duitsland na penalty’s aan
het langste eind.
Het doek valt op 8 augustus. Dan zijn de Spelen afgelopen.
Om 20:00 uur lokale tijd dooft het Olympisch vuur waarna
we met zijn allen uit kunnen kijken naar de volgende
Olympische Spelen: de Olympische Winterspelen van 2022
in Peking.

HOEVEEL SPORTEN EN EVENEMENTEN ZIJN ER?

IOC-chef Thomas Bach heeft zijn belofte gehouden om evenementen niet te schrappen vanwege het uitstel van de
Spelen, waarbij de organisatoren een bijna identiek schema
voor 2021 onthulden als het originele schema voor deze
2020. Dat betekent een recordaantal van 339 medaille-evenementen in 33 sporten en 42 locaties.

WAT ZIJN DE NIEUWE SPORTEN?
Honkbal/Softbal
Karate
Surfen
Skateboarden
Klimmen

Rapportage onderzoekscentrum:

Werk in de bajes is geestdodend
Van de redactie
Den Haag - In opdracht van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) is er
onderzoek gedaan naar de bijdrage
die arbeid levert aan een stimulerend leef- en werkklimaat en naar
de effecten van diverse vormen van
penitentiaire arbeid voor het toekomstperspectief van (ex-)gedetineerden op werk na detentie.
Daarvoor zijn gedetineerden in zeven
PI’s en werkmeesters in bijna alle PI’s
bevraagd. We kennen twee penitentiaire productiebedrijven. In-made voor
werk in de gevangenissen en ex-made
voor werk buiten de gevangenissen.
Er zijn twee doelen: het bijbrengen
van werkvaardigheden en het
terugdringen van recidive. De
meeste arbeid die in de PI’s plaats
vindt, is productiearbeid. Soms is
het mogelijk meer specialistisch
werk te doen, zoals metaal- en

houtbewerking, schilderwerk en
groenvoorziening. Een gedetineerde die zich goed gedraagt kan
in de laatste fase buiten de gevangenis werken. Dan zoekt ex-made
werk dat aansluit bij de
vaardigheden.

Hinderpalen

Uit het onderzoek blijkt dat zowel
gedetineerden als werkmeesters
kritisch zijn over wat er gedaan
wordt. Het werk is geestdodend.
Dat is dan hoofdzakelijk productiewerk. Werkmeesters zouden graag
willen dat er meer uitdagend werk
wordt aangeboden, maar weten –
zeggen de onderzoekers – dat dat
niet voor welke gedetineerde is
weggelegd. Beperkte motivatie en
beperkte cognitieve vermogens
zijn hinderpalen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt niet dat
werken in de bajes gunstig uitwerkt op het arbeidsperspectief
eenmaal buiten. Integendeel: voor

detentie werkt dan wel studeert 46
procent, na detentie is dat 32%.
Gedetineerden denken dat het
strafblad bepalender is voor de toekomst dan het werkaanbod in de
gevangenis. De onderzoekers
vonden dat kort verblijvenden (tot
zes maanden) een hogere recidivekans hebben. En juist die zijn oververtegenwoordigd in de gedetineerdenpopulatie. De onderzoekers vinden dat ze geen
betrouwbare uitspraken kunnen
doen op basis van dit onderzoek
naar het effect van in-made en
ex-made op het recidiverisico.
Het beeld bij de specialisten onder
de gedetineerden is qua beleving
van arbeid wat positiever dan bij
hen die productiewerk doen. Toch
heeft ook deze groep geen grote
behoefte aan meer opleiding en
hebben ze ook geen grotere voornemens om na detentie te gaan
werken. Gedetineerden geven aan
dat het belangrijkste motief om te

gaan werken de financiële vergoeding is, hoe laag die ook is. De
onderzoekers concluderen afrondend dat voor een belangrijk deel
van de gedetineerden productiewerk de enige optie is. Er mag niet
verwacht worden dat dit bijdraagt

aan werkkansen na detentie of dat
het een recidive reducerend effect
heeft. Interessant wat de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) met
deze conclusies gaat doen.

GA VOOR SPOED NAAR:
www.strafzaken.nl
Tel. 073 610 2005
voor gedetineerden:
Tel. 0800-1001
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Data van de sporten van Tokio 2021
24-28 juli

ROEIEN

23-30 juli

ATLETIEK

30 juli - 8 augustus

RUGBY

26-31 juli

BMX FREESTYLE

31 juli - 1 augustus

RYTMISCHE GYMNASTIEK

3X3 BASKETBALL

BMX RACEN
BAANWIELRENNEN

29-30 juli
2-8 augustus

SCHERMEN

24 juli - 1 augustus

SCHIETEN

24 juli - 2 augustus
25 juli - 7 augustus

BADMINTON

24 juli - 2 augustus

SCHOONSPRINGEN

BEACH VOLLEYBALL

24 juli - 7 augustus

SKATEBOARDEN

BOOGSCHIETEN
BOXEX
GEWICHTHEFFEN
GOLF

23-31 juli

SURFEN

24 juli - 8 augustus

6-8 augustus

25-26 juli & 4-5 augustus
25 juli - 1 augustus
2-7 augustus

SYNCHROONZWEMMEN

24-28 juli & 31 juli - 4 augustus

TAEKWONDO

24-27 juli

30 juli - 2 augustus; 5-8 augustus

TAFELTENNIS

24 juli - 6 augustus
24 juli - 1 augustus

HANDBAL

24 juli - 8 augustus

TENNIS

HOCKEY

24 juli - 6 augustus

TRAMPOLINE

HONKBAL/SOFTBAL

21 juli - 7 augustus

TRIATLON

26-27 juli & 31 juli

30-31 juli

JUDO

24-31 juli

TURNEN

24 juli - 3 augustus

KANO SLALOM

25-30 juli

VOETBAL

21 juli - 7 augustus

KANO SPRINT

2-7 augustus

VOLLEYBAL

24 juli - 8 augustus

KARATE

5-7 augustus

WATERPOLO

24 juli - 8 augustus

KLIMMEN

3-6 augustus

WIELRENNEN

25-26 juli & 29 juli

MODERNE PENTATHLON

5-7 augustus

WORSTELEN

1-7 augustus

MOUNTAINBIKEN
OPENWATERZWEMMEN
PAARDENSPORT

26-27 juli
4-5 augustus

ZEILEN

26 juli - 4 augustus

ZWEMMEN

24 juli - 1 augustus

24 juli - 7 augustus

Doornen, advocaten.
Voor al je strafzaken, in heel Nederland
Wij doen veel zaken op het gebied van:
CASSATIE
JEUGDSTRAFRECHT
ONTNEMING
OVERLEVERING - UITLEVERING
TBS - PIJ - ISD
DETENTIERECHT

BEL VRIJBLIJVEND: 043 - 204 1003
OOK OP TOEVOEGING
(PRO DEO)
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Zes bergetappes met drie aankomsten bergop, acht vlakke ritten, vijf heuvelritten, twee individuele tijdritten:
totaal 3383 kilometer

Bon voyage voor de Tour de France 2021

Paul Grijpma
Brest (Fr) - Le Grant Départ, het grote feest en het grootste
sportevenement ter wereld kan beginnen. In het departement
Finistère, in de Bretonse stad Brest komt op 25 juni de winnaar
van vorig jaar de Tjech Tadej Pogacar de presentielijst tekenen.
En als hij daarbij omkijkt, ziet hij dat Parijs nog ver is, want
daar staan de andere favorieten: zijn landgenoot Primoz Roglic, Geraint Thomas, Julian Alaphilippe, Richard Carapaz, Peter
Sagan, Chris Froome en de Nederlanders, Steven Kruiswijk,
Wilco Kelderman en Bauke Mollema; het zijn de beste renners
ter wereld.
‘Julian Alaphilippe, man om in de gaten te houden’

ETAPPE

DATUM

1:

zaterdag 26 juni

Dit is waar de renners naar uitkijken: Parijs halen

PARCOURS

KM

Brest – Landerneau,

187 km

2:

zondag 27 juni

Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne,

182 km

3:

maandag 28 juni

Lorient – Pontivy,

182 km

4:

dinsdag 29 juni

Redon – Fougères,

152 km

5:

woensdag 30 juni

Changé – Laval, ITT

27 km

6:

donderdag 1 juli

Tours – Châteauroux,

144 km

7:

vrijdag 2 juli

Vierzon – Le Creusot,

248 km

8:

zaterdag 3 juli

Oyonnax – Le Grand-Bornand,

151 km

Cluses – Tignes,

145 km

Albertville – Valence,

186 km

9:

zondag 4 juli

Rustdag in Tignes

maandag 5 juli

10:

dinsdag 6 juli

11:

woensdag 7 juli

Sorgues – Malaucène na de Mont Ventoux,

199 km

12:

donderdag 8 juli

Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes,

161 km

13:

vrijdag 9 juli

Nîmes – Carcassonne

220 km

14:

zaterdag 10 juli

15:

zondag 11 juli

Rustdag in Andorra

maandag 12 juli

Carcassonne – Quillan,

184 km

Céret – Andorra-la-Vieille,

192 km

16:

dinsdag 13 juli

Pas de la Case – Saint-Gaudens,

169 km

17:

woensdag 14 juli

Muret – Saint-Lary-Soulan Col du Portet,

178 km

18:

donderdag 15 juli

Pau – Luz Ardiden,

130 km

19:

vrijdag 16 juli

20:

zaterdag 17 juli

21:

zondag 18 juli

Mourenx – Libourne,

203 km

Libourne – Saint-Emilion, ITT

31 km

Chatou – Parijs,

112 km

een hapje worden gegeten in het
dal van Andorra la Vella, de hoofdstad van het dwergstaatje. Maar
tijdens de maaltijd moeten de
renners maar even niet nadenken
over wat hen na de rustdag te
wachten staat. De dagen worden
gevuld met toppers: Port de Lers,
Col de la Core en de Portet d’Aspet,
en op de nationale feestdag, le
Quatorze Juillet, worden ze over de
Col de Peyesourde, de Col d’AzetVal Louron en de Col de Portet
gejaagd. Na deze dagen dan ook
nog even in de achttiende etappe
worden ze over bergen gesleurd
naar het ski-oord Luz-Ardiden.
Maar dan wordt het fietsen door
ANWB-afritsbroek
een van de beroemdste wijnstreHet gaat omhoog en het wordt
koud; de renners zouden bijna ver- ken van de wereld, de Bordeaux.
langen naar een ANWB-afritsbroek, Finishen in Saint Emilion, wat wil
je nog meer. Echt het op ‘n zuipen
maar dat gaat niet. Zo’n broek
zetten, zit er niet in. Stewardessen
komt tussen de ketting. Nee, het
staan de volgende dag vroeg klaar
worden van die dunne jackjes,
waarmee je ze vaak ziet worstelen. om de boys naar Chatou bij Parijs
In de tweede week na de rustdag is te vliegen, waar ze hun zondagse
shirtjes aantrekken voor de grote
de Mont Ventoux aan de beurt. Op
de Reus van de Provence wordt niet parade op de Avenue des ChampsÉlyées. Wie daar dan aan het einde
gefinished, de streep ligt aan de
van de dag in het geel staat? Bouke
voet in Malaucène. Dan gaat het
Mollema! Sorry, grapje.
verder over Carcassonne naar de
Pyreneeën. Die zondag kan gezellig
De heren moeten twee keer de
Mount Ventoux over en hebben
ook 58 tijdritkilometer voor de
boeg. Meteen al in de eerste
etappes in Bretagne gaat het af en
toe pittig omhoog op gemene
heuvels waar de stijgingspercentages soms tussen de zeven en de
tien procent liggen. Sprinters
komen aan de beurt in de zesde
etappe van Tours naar
Châteauroux. De volgende dag is er
een lange ‘wandeling’ over 250
kilometer van Vierzon naar Le
Creusot. En dan gaat het richting
de Franse Alpen.

'Scherp en Doordringend'

Mr. MARTIN IWEMA
Strafrecht en Detentierecht
ook pro deo - overal in het land

tel: 06 4640 5371
mail: iwema@fiadvocaten.nl
FeinerIwema Advocaten
Westersingel 50 B
3014 GV Rotterdam
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TOUR DE FRANCE
108e editie
26 juni - 18 juli

Samen meer dan 20 jaar ervaring in het strafrecht

Voor alle soorten strafzaken en detentiezaken.

Bel 010 – 600 1800

Splinter Koers Advocaten
Parklaan 3
3016 BA Rotterdam
w w w .splinterkoers.nl

BEL BONJO
GRATIS!
0800 3334446
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Een frisse blik op uw strafzaak? Als er iets in zit, halen wij het eruit!
Wij hebben specialisten op het gebied van:
•
•
•
•
•
•
•

diefstal
drugszaken
fraude
geweld
mensenhandel
moord en doodslag
terrorisme

•
•
•
•
•
•
•

wapens & munitie
zeden
detentierecht/beklagzaken
cassatie
jeugdstrafrecht
ontneming
TBS & PIJ

Onze gedetineerde cliënten kunnen ons gratis bereiken op:
0800-9336464 (0800-WEENING)

We speak English
Wir sprechen Deutsch
Nous parlons Français

Ook pro deo. Wij bezoeken u in elke PI in Nederland.
Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

strafrechtadvocaten.nl

Maastricht Utrecht Roermond Hoensbroek

