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Vervanging circulaires “Regeling contacten tussen individuele gedetinoorden en do
pors”, kenmerk it. 1216/384 19 april 1985 en “perscontacten bij ernstige
incidenton in de inrichtingen”, kenmerk 359496/93/nJ, 8 april 1993
Bekendmaking boloidsregels en voorschriften
Artikolon 3 en 40 Penitentiairo beginselenwet
Van 18 juni 1999 tot 18 juni 2003
Divorsen
Contacten tusson gedetineerden/directouren en media
In artikel 40 van do Ponitentiairo boginsolonwet (PBW] zijn de contacton tusson
godetineerdon en vertegonwoordigors van do media goregold.
Lid 1 van artikol 40 van do PBW bepaalt dat do directeur van eon penitentiairo
inrichting toestemming kan geven voor hot voeren van eon gosprek tussen do
gedetinoerde en eon vortegenwoordiger van do media, voor zover dit zich
vordraagt met do volgondo bolangen:
a. do handhaving van do ordo of de voilighoid in de inrichting;
b. do boschorming van de openbare orde en do goodo zodon;
c. do bescherming van do rochten on vrijhedon van anderen dan de gedetinoordo;
d. do voorkoming of opsporing van strafbaro foiten.
Met uitzondering van de bolangen ondor sub a. ovorstijgen do overige belangon
onder sub b. c. on d. die van do inrichting. In sub b. gaat hot ondor moor am hot
karaktor van do vrijhoidsbeneming on do functie die do vrijhoidsboneming
ovoreonkomstig do hoersondo rochtsovertuiging in hot gehool van do
rochtshandhaving hooft. Sub c. betroft ondor andoro do beschorming van do
rochten en vrijhodon van slachtoffers van dolicten, nabostaandon, familioleden,
andoro bij hot dolict betrokkenon, medogodotinoerdon on porsoneelsiodon.
Sub d. hooft botrokking op zowol provontio van dolicten als ook op lopondo
strafzakon ton aanzion van do godotinoordo of dordon. Hot oponbaar ministorio
hooft do bevoogdhoid om in hot belang van hot ondorzook eon verbod tusson
verdachte en do media to bovelen.
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Volgens artilcel 3 van de PEW berust bet beheer van een inrichting of afdeling bij
de directeur en berust bet opperbeheer van de inrichtingen bij Onze Minister. Dit
betekent in dit verband dat u primair verantwoordelijk bent voor de communicatie
van en over uw inrichting met de media. Voor uw beleid met de media als
zodanig, ben ik eindverantwoordelijk.
Omwille van bet streven naar een duidelijk en uniform landelijk mediabeleid,
client u ter uitvoering van de inrichtingsoverstijgende belangen en bet
opperbeheer in de artikelen 3 en 40 van de PEW in voorkomende gevallen te
handelen volgens de navolgende regels.
Een verzoek met betrekking tot contact tussen een vertegenwoordiger van de
media en de gedetineerde of de clirecteur worden scbriftelijk bij u ingediend
ongeacht wie de initiatiefnemer is. Het verzoek bevat een uiteenzetting van bet
onderwerp en het kader waarbinnen bet onderwerp wordt geplaatst. Alvorens
bierop te beslissen, wordt bet verzoek door u altijd aan de persvoorlichter van de
Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) ter beoordeling voorgelegd indien:
1. bet onderwerp betrekking heeft op (verderildng van) bet plegen van een delict
door de gedetineerde of op dens (lopende) strafprocedure; of
2. de gedetineerde verdacht wordt van of veroordeeld is wegens een gewelds- of
zedendelict; of
3. het een vreemdeling betreft in afwachting van (een beslissing tot a! dan niet)
uitzetting; of
4. bet onderwerp (in)direct betrekking heeft op een beleidsterrein van bet
Ministerie van Justitie; of
5. het opvattingen betreft van bewindslieden; of
6. het werkzaambeden of opvattingen betreft van ambtenaren van bet
(kern)departement van bet Ministerie van Justltie of van bet hoofdkantoor van de
DII; of
7. bet ernstige incidenten betreftzoals gijzelingen, suIcides en ontsnappingen; of
8. bet onderwerp een “landelljke uitstraling” heeft.
Indien er toestemming wordt verleend, dient u een schriftelijke overeenkomst te
sluiten met de vertegenwoordiger van de media volgens bet model in bijIagtl van
deze circuiaire. Dit model heeft betrekking op een interview met een gedetineerde.
Voor een interview met een directeur client bet model te worden aangepast. In
bijkgtz treft u een modelcontract aan bestemd voor de gedetineerde met de
vertegenwoordiger van de media. Dit modelcontract kunt u aan de gedetineerde
uitreiken onder de uitdrukkelijke mededeling dat bet bier om een dienstverlening
gaat, dat gedetineerde niet verplicht is om hiervan gebruik te maken en dat
gedetineerde zelf verantwoordelijk is voor de ondertekening. Indien gedetineerde
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een ander contract of geen contract wenst te sluiten, dan is hij daarvoor ook zeif
verantwoordelijk. Beide modelovereenkomsten staan op de eveneens bijgevoegde
diskette.

De Minister van Justitie,
namens de Minister,
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Bijiage 1
Modelovereenkomst interview met gedetineerde, behorende bij de circulaire contacten tussen
gedetineerden en media, kenmerk 761025/99/DJJ, d.d. 18 juni 1999, code 026

OVEREENKOMST
INTERWEW MET GEDETINEERDE

tussen
STAAT DER NEDERLANDEN,
Ministerie van Justitie,
Dienst Justitiele Inrichtingen,
Penitentiaire Inrichting

(naam)

en

STICHTING/BESLOTENINMMLOZE VENNOOTSCHAP/VERENIGING (vorm
rechtspersoon)
(naam) of
(volledige initialen

+

achternaam)

kenmerk
(volledige datum)
overeerikomst interview met gedetineerde(n) kenmerk
ParaafPenitentiaire Inrichting

(naam):

ParaafStichting etc (vorm rechtspersoon)

(naam):

datum

De ondergetekenden:
de rechtspersoon naar publiek recht
Staat der Nederlanden, Ministerie van Justitie, Dienst Justitiele Inrichtingen,
waarvan de zetel is gevestigd te ‘s-Gravenhage,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
de heer/mevrouw
(alle voorletters + achternaam), algemeen directeur van
naam inrichting),

(volledige

hierna te noemen: X
en
de stichting/beslotenlnaamloze vennootschap /vereniging (vorm rechtspersoon),
(naam voluit),
gevestigd te
(plaats),
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
de heer/mevrouw
(alle voorletters + achternaam)
(functie), of
(volledige initialen

+

achternaam

+

geboortedatum ÷ geboorteplaats)

hierna te noemen: Y
OVERWEGEN:
-dat Y aan X bij brief van
(volledige datum + kenmerk invullen) heeft verzocht om in de
justitiele inrichting van X een interview te mogen houden met een gedetineerde die zich in de
inrichting van X bevindt; of
-dat gedetineerde
(alle voorletters + achternaam) die zich in de inrichting van X bevindt, bij
brief van
(volledige datum) heeft verzoeht om in de justitiele inrichting van X een interview te
mogen geven aan Y.
VERKLAREN HET VOLGENDE TB ZIJN OVEREENGEKOMEN:
artikel 1. Onderwerp
ii
X verleent toestemming aan Y voor bet houden van een interview met gedetineerde
(volledige initialen + achternaam + geboortedatum + geboorteplaats) bestaande uit bet maken
van een gespreksverslagfbeeld-en/of geluidsopnamen ten behoeve van
publicatie i~i
(volledige naam van bet blad)/ten beboeve van de uitzending van het
radio ftelevisieprogramma
(volledige naam) door
(volledige naam
uitzendgemachtigde). De publicatie van bet gespreksverslag gescbiedt in één keer/wordt
in
(aantal) delen dagelijks/wekelijks gepubliceerd/Dit programma bestaat uit
(aantal) dagelijks/wekelijks uit te zenden afleveringen. De (geplande) datum van
(de eerste) publicatie/uitzending is op
(volledige datum). Het onderwerp van bet
interview heeft betrekldng op
De verleende toestemming heeft uitsluitend betrekking
op bet onderwerp van bet interview bestemd voor publicatie in bet hiervoor genoemde
blad/bestemd voor het hiervoor genoemde programma.
-

1.2

Indien de daadwerkelijke publicatie/uitzending niet binnen drie maanden na de
(geplande) datum van (de eerste) publicatie/uitzending heeft plaatsgevonden, dan is voor
de publicatie/uitzending aparte toestemming van X vereist.

overeenkomst interview met gedetineerde(n) kenmerk
ParaafPenitentiaire Inrichting

(naarn):

ParaafStichting etc (vorm rechtspersoon)

(naam):

datum

1.3

Het interview mag niet zonder schriftelijke toestemming van X voor andere doelen dan in
axtikeUa omschreven warden gebruikt. Voorzover ze niet warden vernietigd, dienen
hiertoe alle gespreksverslagen/opnamen, met inbegrip van het uit te zenden programma,
te worden bewaard in het zogeheten gesloten archief. IDe gespreksverslagen/opnamen of
gedeelten ervan mogen niet zonder schriftelijke toestemming van X aan derden ter
beschikldng warden gesteld.

artikel 2. Toestemming
IDe schriftelijke toestemming van gedetineerde
(achternaam) voor het houden van
een interview zoals bedoeld in axtik~Ljj. is als billage bij deze overeenkomst opgenomen.
artikel 3. Correctie
X wordt in de gelegenheid gesteld vooraf het te publiceren/uit te zenden interview te
lezen/zien, teneinde feitelijke onjuistheden te corrigeren, alsook in uitzonderlijke
situaties gedetineerde
(achternaam) tegen zichzelf te beschermen. IDe journalistieke
eindverantwoordelijtheid berust niet bij X maar bij Y.
artikel 4. Hoor
Indien in het interview belastende of nadelige uitspraken warden gedaan over een of
meerdere derden, krijgen deze de gelegenheid am te reageren. Deze reactie wordt tevens
in het interview verwerkt.
artikel 5. Herhaling
Het is Y niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van X de publicatie/uitzending
van het gespreksverslag/de opname(n) te herhalen, behoudens binnen zeven dagen na de
publicatie /uitzending.
artikel 6. Betalingen
Y doet geen betalingen aan gedetineerde
(achternaam) noch aan andere personen
binnen de inrichting van X in verband met het interview.
artikel 7. Opnamen
7.1

Het interview zal plaatsvinden op
Deze datum/data kan/kunnen eventueel
warden gewijzigd in overleg met X. Bij verschil van mening hierover beslist X.
Y overhandigt aan het begin van de/elke opnamedag een lijst, in drievoud, van namen
van de opnameploeg, aismede van de mee te brengen opname-apparatuur en attributen
aan X. Teilcens als de inrichting wordt betreden, dienen aJie leden van de opnameploeg
zich te identificeren.

7.2

Er mogen uitsluitend opnamen warden gemaakt van gedettheerde
slechts op een nader door X aan te wijzen locatje.

7.3

Aan het einde van de/ellce opnamedag brengt Y de betreffende locatie terug in de
oorspronkelijke toestand. Tevens verwijdert Y aan het einde van de/elke opnamedag aRe
opname-apparatuur en eventueel overige meegebrachte attributen uit de inrichting.

-

overeenkomst interview met gedetineerde(n) kenmeric
ParaafPenitentiaire Inrichting

(naam):

ParaafStichting ..etc (vorm rechtspersoon)

(naam):

datum

(achternaam) en

artilcel 8. Aanwijzingen
‘1 houdt zich binnen de inrichting strikt aan alle (mondelinge) aanwijzingen namens de
algemeen directeur van X gegeven.
artikel 9. Garanties en vrijwaring
Y staat ervoor garant dat ook

(volledige naam publicist/uitzendgemachtigde) aan alle
verplichtingen in deze overeenkomst zal voldoen en is volledig aansprakelijk voor alle
schade indien
(naam publicist/uitzendgemachtigde) zich niet aan de verplichtingen
in deze overeenkomst houdt. Y zal X vrijwaren voor aanspraken van derden in dat geval.
artikel 10. Aanspralcelijkheid
10.1

Indien Y zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, is Y tegenover X aan
sprakelijk voor afle door X te lijden schade. Y vrijwaart X voor aanspraken van
derden met betrekldng tot schade in relatie tot dli niet nakomen.

10.2

Onverminderd de aansprakelijkheid van Y voor schade zoals in artikel 10_i vermeld, is X
gerechtigd deze overeenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder
redengeving op te zeggen. X is dan niet gehouden eventueel reeds gemaakte (on)kosten,
kosten die onafwendbaar zijn en schade aan Y te vergoeden.

10.3

X aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriele schade
welice in de inrichting ontstaat aan leden van de opnameploeg van Y en aan door haar
meegebrachte opname-apparatuur en attrihuten.

artikel 11. Geschilen en toepasselijk recht
ii.i

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2

Aigemene voorwaarden zijn op deze overeenkomst niet van toepassing.

11.3

Elk geschil in verband met deze overeenkomst, zal bij uitsluiting worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage, tenzij partijen aisnog arbitrage of
bindend advies zuilen overeenkomen.

N

artikel 12. Diversen
12.1

Door ondertekening van deze overeenkomst vervailen alle eventueel eerder door partijen
gemaakte mondelinge, dan wel schrifteiljke afspraken omtrent het interviewen van
gedetineerden, voor zover deze in strijd zijn met de inhoud van deze overeenkomst.

12.2

Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan ellcaar zullen doen,
vinden schriftelijk plaats.

12.3

Y is niet gerechtigd om de rechten ult deze overeenkomst zonder schriftelijke
toestemming van X aan een derde over te dragen.

overeenkomst interview met gedetineerde(n) kenrnerk
ParaafPenitentiaire Irwichting

(naam):

Paraaf Stichting ..etc (vorm rechtspersoon)

(naam)

datum

Aldus op de Iaatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,
te
(plaats)
datum)

(volledige datum)

te

Staat der Nederlanden,
namens deze,
de algemeen directeur,
van
(volledige naam inrichting)

(initialen

+

(initialen

overeenkomst interview met gedetineerde(n) kenmerk
(naam):

Paraaf Stichting ..etc (vorm rechtspersoon)

(volledige

(naam 1)
namens deze,
(functie),

naam)

ParaafPenitentiaire Inrichting

(plaats

(naam)

datum

+

naam)

Ktaeikhsing op modelovereenkomst interview met gedetineerde
Algemeen
Bike concrete op te stellen overeenkomst wordt aan de hand van deze modelovereenkomst
uitgeschreven. flit betekent in elk gevai dat een aantal gegevens nader worden ingevuid zoals
personalia en data (zie
), maar (eventueel) ook dat keuzes tussen opties worden gemaakt (zie
I), en, indien nodig, wijzigingen en toevoegingen plaatsvinden. lit alles hangt uiteindelijk af van
de omstandigheden van het geval. Advies kan worden ingewonnen bij de afdeling Juridische
Zaken van de Dienst Justitiele Inrichtingen.
Ret kan voorkomen dat contractant Y ais natuurlijk persoon handelt. Indien contractant Y een
rechtspersoon is, controleer altijd of de natuuriijk persoon die de onderhandeiingen doet en de
natuurlijk persoon die bet contract ondertekent ook bevoegd is/zijn om die rechtspersoon te
vertegenwoordigen.
IDe te ondertekenen overeenkomst wordt op papier met bet justitielogo geprint.
Artikel I. Onderwerp
Het verdient de aandacht om bet onderwerp van bet interview zorgvuiclig en in duidelijke
bewoordingen te omschrijven. Indien het hieraan voidoet, kan eventueei via bijsiuiting van een
bijiage bij bet contract worden verwezen naar een omscbrijving afkomstig van Y.
Artikel 2. Toestemming
De getekende overeenkomst tussen gedetineerde en Y kan bier als bijiage fungeren.
Artikel 9. Garanties en vrijwaring
flit artikel is voor bet geval dat contractant Y niet zeif pubiiceert of uitzendt. Zo kan bet zijn dat
contractant Y (free-lance) journalist is of productiebedrijf (producent van de opnamen). Trek na
wie de publicist/uitzendgemachtigde is.

overeenkomst interview met gedetineerde(n) kenmerk
ParaafPenitentiaire Inrichting

(naam):

ParaafStichting etc (vorm rechtspersoon)

(naam):

datum

Inhoudsopgave
Aanhef en considerans
artikel 1. Onderwerp
artikel 2. Toestemming geinterviewde
artikel 3. Correctie
artikel 4. Hoot
artikel 5. Herhaiing
artilcel 6. Betalingen
artikel 7. Opnamen
artikel 8. Aanwijzingen
artikel 9. Garanties en vrijwaring
artikel

10. Aansprakelijkheid

artikel 11. Geschiilen en toepasselijk recht
artikel 12. Diversen
Bijiage Toestemming gedetineerde

overeenkomst interview met gedetineerde(n) kenmerk
ParaafPenitentiaire Inrichting

(naam):

Paraaf Stichting etc (vorm rechtspersoon)

(naam);

datum

Bijiage 2
Model interviewovereenkomst, behorende bij de circulaire contacten tussen gedetineerden en
media) kenmerk76lO25/99/DJI, d.d. 18 juni 1999, code 026

INTERVIEWOVEREENKOMST

tussen
(volledige initialen

+

achternaam gedetineerde)

en
STICHTING/BESLOTEN/NAAMLOZE VENNOOTSCHAP/VERENIGING (vorm
rechtspersoon)
(naam) of
(volledige initialen

+

achternaam)

De ondergetekenden:
(aRe initialen + achternaam gedetineerde + geboortedatum
verblijvende in de Penitentiaire Inrichting
(vofledige naam),

+

geboorteplaats),

hierna te noemen: X
en
de stichting/besloten/naamloze vennootschap/vereniging (vorm rechtspersoon),
(naam voluit),
gevestigd te
(plaats),
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
de heer/mevrouw
(aRe voorletters + achternaam)
(functie), of
(volledige initialen

+

achternaam

+

geboortedatum

+

geboorteplaats)

hierna te noemen: Y
VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
artikel 1. Onderwerp

1.1

X verleent toestemming aan Y voor het houden van een interview met hem/haar
bestaande uit het maken van een gespreksverslag/beeld- en/of geluidsopnamen ten
behoeve van publicatie in
(volledige naam van het blad)/ ten behoeve van de
uitzending van het radlo/televisieprogramma
(volledige naam) door
(volledige
naam uitzendgemachtigde). De publicatie van het gespreksverslag geschiedt in eén
keer/wordt in
(aantal) delen dagelijks/wekelijks gepubliceerd/Dit programma bestaat
uit
(aantal) dagelijks/wekelijks uit te zenden afleveringen. De (geplande) datum van
(de eerste) publicatie/uitzending is op
(volledige datum). Het onderwerp van het
interview heeft betrekldng op
De verleende toestemming heeft uitsluitend betrekking
op bet onderwerp van bet interview bestemd voor publicatie in bet hiervoor genoemde
blad/bestemd voor bet hiervoor genoemde programma.

1.2

Aan de toestemming zoals vermeld in_artikeLla stelt X als voorwaarde dat hij in de
gelegenheid wordt gesteld vooraf het te publiceren gespreksverslag te zienfde uit te
zenden opnamen te horen/zien, teneinde feitelijke onjuistheden te corrigeren en, indien
redelijk, de eerder gegeven toestemming in te trekken in die zin dat de
publicatie/uitzending anoniem plaatsvindt, dit wil zeggen zonder vermelding van
personalia/zonder stemherkenning, eventueel met stemvervormer/zonder
gezichtsherkenning.

1.3

Indien de daadwerkelijke publicatiefuitzending niet binnen drie maanden na de
(geplande) datum van (de eerste) publicatie/uitzending heeft plaatsgevonden, dan is voor
de publicatie/uitzending aparte toestemming van X vereist.

artilcel 2. Herhaling
Het is Y niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van X de publicatie/uitzending
van het gespreksverslag/de opname(n) te herhalen, behoudens binnen zeven dagen na de
uitzending.

artikel 3. Garanties en vrijwaring
Y staat ervoor garant dat ook
(volledige naam publicist/uitzendgemachtigde) aan alle
verplichtingen in deze overeenkomst zal voldoen en is volledig aansprakelijk voor alle
schade indien
(naam publicist/uitzendgemachtigde) zich niet aan de verplichtingen
in deze overeenkomst houdt. Y zal X vrijwaren voor aanspraken van derden in dat geval.
artikel 4. Aansprakelijkheid
Indien Y zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, is Y tegenover X aan
sprakelijk voor alle door X te lijden schade. Y vrijwaart X voor aanspraken van derden
met betrekking tot schade in relatie tot dit niet nakomen.
artikel 5. Geschillen en toepasselijk recht
5.1

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

5.2

Algemene voorwaarden zijn op deze overeenkomst niet van toepassing.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,
te

(plaats)

(datum)

te

(plaats

(datum)

(naamY)
(functie),

(initialen

+

naam),

(initialen

+

naam)

Korte toelichting op model interviewovereenkomst

Elke concrete op te stellen overeenkomst wordt aan de hand van deze modelovereenkomst
uitgeschreven. Dit betekent in elk gevai dat een aantal gegevens nader worden ingevuld zoals
personalia en data (zie
), maar (eventueel) ook dat keuzes tussen opties worden gemaakt (zie
I), en, indien nodig, wijzigingen en toevoegingen plaatsvinden. Nt alles hangt uiteindeliik af van
de omstandigheden van het geval.
Het kan voorkomen dat contractant Y als natuurlijk persoon handelt. Indien contractant Y een
rechtspersoon is, controleer aftijd of de natuurlijk persoon die de onderhandelingen doet en de
natuurlijk persoon die het contract ondertekent ook bevoegd is/zijn om die rechtspersoon te
vertegenwoordigen.
De te ondertekenen overeenkomst wordt ni~i op papier met het justitielogo geprint.
Artikel 1~. flnderwerp
1.1 Ret verdient de aandacht om het onderwerp van het interview zorgvuldig en in duidelijke
bewoordingen te omschrijven. Indien het hieraan voldoet, kan eventueel via bijsluiting van een
bijlage bij het contract worden verwezen naar een omschrijving afkomstig van Y.
1.2 Eventuele intrekking van de toestemming door X wordt schriftelijk gedaan onder
uitdruklcelijke verwijzing naar de interviewovereenkomst tussen X en Y.
Artilcel 3. Garanties en vrijwaring
Nt artikel is voor het geval dat contractant Y niet zeif publiceert of uitzendt. Zo kan het zijn dat
contractant Y (free-lance) journalist is of productiebedrijf (producent van de opnamen). Trek na
wie de publlcist/uitzendgemachtigde is.

