FACTSHEET
Aangifte in detentie
Gedetineerden hebben de volgende
mogelijkheden om aangifte te doen
TELEFONISCH VIA 0900-8844
Indien gedetineerden aangifte willen
doen, moet de directeur op grond van
zijn zorgplicht de mogelijkheid bieden
om een 0900-nummer te kunnen
bellen indien gedetineerden hier geen
andere mogelijkheid toe hebben.

RELEVANTE JURISPRUDENTIE
RSJ 24 oktober 2016, 16/2013/GA
Aannemelijk dat vanuit inrichting met 0900-nummer politie kan worden
gebeld. Zonder beltegoed kan dit echter niet. Niet inwilligen verzoek op
kosten inrichting met politie te mogen bellen is beslissing directeur.
Klager ontvankelijk, maar beklag ongegrond nu niet is onderbouwd
waarom hij niet in staat zou zijn beltegoed te kopen.

Gedetineerden kunnen een afspraak
maken in het re-integratiecentrum om
daar, onder begeleiding van de
medewerkers
van
het
reintegratiecentrum, naar een 0900nummer te bellen.

RSJ, 18 december 2014, 14/3640/TA
Inrichting heeft contact opgenomen met politie om afspraak te maken
zodat klager aangifte kon doen. Politie wil dat klager zijn klacht eerst op
papier zet. Dit heeft klager niet gedaan. Niet gebleken dat inrichting klager
heeft belet aangifte te doen. Beroep ongegrond.

De politie kan helpen bij het maken van
een keuze hoe aangifte te doen.
DIGITAAL VIA WWW.POLITIE.NL
onder de tab ‘aangifte of melding
doen’
Gedetineerden kunnen een afspraak
maken in het re-integratiecentrum om
daar gebruik te maken van de
computers en zo de site van de politie
te bezoeken om voor bepaalde feiten
digitaal
aangifte
te
doen.
Gedetineerden kunnen daarbij hulp
krijgen van de medewerkers van het
re-integratiecentrum.
PERSOONLIJK
In bepaalde gevallen komt de politie
naar de inrichting om ter plaatse een
aangifte op te nemen.
Gedetineerden kunnen tijdens hun
verlof een afspraak maken op het
politiebureau en daar hun aangifte
laten opnemen.

RSJ, 20 november 2013, 13/1382/GA
Belastingdienst en reclassering (als instelling) zijn geen geprivilegieerde
instanties. Niet gebleken dat het voor klager, ten behoeve van een
aangifte, noodzakelijk was de politie te bellen. Immers, een BOA is naar
de inrichting gekomen. Beroep ongegrond.
RSJ, 9 september 2013, 13/1778/GA
Weigering om klager medewerking te verlenen bij het doen van aangifte
is een beklagwaardige beslissing. Het staat klager evenwel vrij om
zelfstandig aangifte te doen, de medewerking van de directeur hiervoor is
niet vereist. Beroep ongegrond.
RSJ, 13 augustus 2013, 13/1271/GA
Het behoort tot de zorgplicht van de directeur gedetineerden in staat te
stellen aangifte te doen bij de politie. Klager alsnog ontvankelijk in beklag,
maar beklag ongegrond nu niet gebleken is dat klager de mogelijkheid is
ontnomen aangifte te doen. Beroep voor het overige ongegrond.
RSJ, 26 juli 2013, 13/1593/GA
Van directeur had grotere inspanning mogen worden verwacht om klager
ten spoedigste aangifte te kunnen laten doen van mishandeling door een
medewerker van de parketpolitie. Directeur is tekortgeschoten in zijn
zorgplicht. Beroep en beklag gegrond. Tegemoetkoming € 25,=

DISCLAIMER
Aan de informatie in deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kenniscentrum, www.commissievantoezicht.nl biedt algemene informatie over de taken van de commissies van
toezicht. De redactie geeft geen adviezen in individuele klachten en kan daarin niet bemiddelen. Hiervoor kunnen gedetineerden zich wenden tot de commissie van toezicht bij de inrichting waarin
zij verblijven. Daarnaast kunnen zij zich wenden tot een advocaat of het juridisch loket.

