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Onderwerp Bezoek zonder toezicht / intrekking circulaire 8 september 2000 Ons kenmerk
701948

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uwGeachte heer/mevrouw,
brief behandelen.

Met ingang van 1 december 2015 veranderen de voorwaarden voor het verlenenvan bezoek zonder toezicht. Hoofdstuk 3.8.1 van de bijlage van de Regeling
model huisregels penitentialre inrichtingen, waar de voorwaarden voor het
verlenen van bezoek zonder toezicht zijn neergelegd, is daartoe aangepast.

Nu de voorwaarden voor het verlenen van bezoek zonder toezicht in de bijlagevan de Regeling model huisregels staan, is de Circulaire Bezoek Zonder Toezichtvan 8 september 2000, met kenmerk 50419361001DM, een onnodige dubbelingvan regelgeving, die bovendien is verouderd. Deze circulaire wordt daarom hierbijingetrokken.

In hoofdstuk 3.8.1 van de bijlage van de Regeling model huisregels penitentiaireinrichtingen staat per 1 december 2015 met betrekking tot bezoek zonder
toezicht het volgende:

“U kunt ten hoogste één keer per maand bezoek zonder toezicht ontvangen indienwordt voldaan aan de navolgende voorwaarden:

a. u verblijft gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden in één of
meerdere normaal beveiligde penitentiaire inrichtingen zijnde gevangenis of huisvan bewaring;
b. het bezoek draagt, naar het oordeel van de directeur, redelijkerwijs bij tot hetbehoud of het versterken van de banden tussen u en het beoogde bezoek, en is vanbelang voor de terugkeer van u in de samenleving;
c. de band tussen u en het beoogde bezoek is naar het oordeel van de directeur
hecht en duurzaam;
d. de belangen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten verzetten zichniet tegen het beoogde bezoek.

Zowel u als degene van wie het bezoek wordt beoogd moet een verzoek om bezoekzonder toezicht indienen bij de directeur. De directeur bepaalt of het bezoek zondertoezicht wordt toegestaan en de duur van het bezoek zonder toezicht. Het bezoekvindt plaats in een vertrek of een andere daartoe geschikt bevonden en ingerichte
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ruimte in de inrichting. Het bezoek zonder toezicht komt in de plaats van het Directiegebruikelijke bezoek dat u in de desbetreffende week zou hebben ontvangen.” Bestuursondersteuning
Juridische Zaken

Door de wijziging van de voorwaarden wordt bezoek zonder toezicht ook mogelijk
in normaal beveiligde huizen van bewaring. Voorheen was bezoek zonder toezicht

17november 2015alleen mogelijk in normaal beveiligde gevangenissen. Gedetineerden komen
Ons kenmerkhiervoor in aanmerking na een aaneengesloten verblijf van zes maanden (voorheen 701948drie maanden) in een normaal beveiligde penitentiaire inrichting.

De periode die een gedetineerden direct voorafgaand aan zijn plaatsing in een
andere inrichting (huis van bewaring of gevangenis) heeft doorgebracht, telt dus
mee bij de berekening van de ‘wachttijd’ van zes maanden.

Toegekende rechten worden gerespecteerd. Gedetineerden die bezoek zonder
toezicht hebben gekregen op grond van de circulaire van 8 september 2000, wordt
dit niet ontnomen om de reden dat zij nog niet zes maanden aaneengesloten in een
inrichting verblijven.

Nu bezoek zonder toezicht ook mogelijk wordt voor voorlopig gehechte personen
in huizen van bewaring, zal in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld in geval van
een executie-indicator) bij het openbaar ministerie navraag moeten worden
gedaan of de belangen van de opsporing en vervolging zich verzetten tegen het
toestaan van het beoogde bezoek. Als dat het geval is, kan het bezoek zonder
toezicht niet worden toegestaan. Hierin is voorzien in deze regeling (zie hiervoor
de voorwaarde onder d).

Ik verzoek u de nieuwe voorwaarden voor bezoek zonder toezicht vanaf 1
december 2015 toe te passen en de huisregels van uw inrichting overeenkomstig
deze wijziging aan te passen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
na ens deze

A.T.A.J.B. va ijk
Divisiedire eur Gevangeniswezen en
Vreemdelingenbewaring

Bijlage: Wijziging bijlage Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen van
5 november 2015.
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