
 

 

10 juli 2019 

 

 

 

Geachte heren Van Helvert, Omtzigt, Sjoerdsma en Van Nispen, 

 

Met grote verbazing hebben wij gisteren kennisgenomen van de door u gestelde Kamervragen over 

Gedetineerdenbegeleiding Buitenland.  

 

Voorop staat dat wij blij zijn te vernemen dat u zich inzet voor goede (juridische) ondersteuning van 

gedetineerden in het buitenland. Graag hadden wij op een andere wijze met u kennisgemaakt dan via 

onaangekondigde Kamervragen. Het is verontrustend dat Kamervragen worden gesteld en nationale 

media wordt gezocht, op grond van gebrekkig onderzoek en zonder enige vorm van wederhoor. Als 

ervaren volksvertegenwoordigers bent u als geen ander bekend met de consequenties van het stellen 

van Kamervragen en de mogelijke schade die u hiermee berokkent. Van u mag dan ook worden 

verwacht dat u hierbij terughoudenheid en bovenal zorgvuldigheid betracht.  

 

In aanvulling op de beantwoording van de Kamervragen door het ministerie van Buitenlandse Zaken, 

sturen wij u hierbij een toelichting op onze werkwijze.  

 

Het lijkt ons zinvol elkaar op korte termijn te ontmoeten om eventuele onduidelijkheden op te helderen 

en bovenal gezamenlijk te bespreken welke mogelijkheden er zijn om gedetineerdenbegeleiding te 

verbeteren. Uit uw Kamervragen maken wij op dat u een ruimhartiger beleid voorstaat dan op dit 

moment wordt gehanteerd, deze ambitie ondersteunen wij van harte. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Namens Stichting DutchAdvocates,  

Veerle Goudswaard, advocaat 

 

  



 

 
 
 

 

DutchAdvocates (DA) krijgt subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken om juridisch advies te 

verlenen aan gedetineerden in het buitenland. Ruim 1.900 Nederlanders zijn in het buitenland 

gedetineerd. Jaarlijks worden ongeveer 1.350 Nederlanders in het buitenland aangehouden. De 

subsidie is niet toereikend om alle Nederlandse gedetineerden bij te staan. De veronderstelling dat 

iedere gedetineerde recht heeft op juridische bijstand vanuit Nederland is dan ook niet in lijn met het 

gevoerde Nederlandse beleid. Tot op heden heeft DA overigens geen gedetineerden geweigerd 

vanwege gebrek aan capaciteit. Een reden dat DA een zaak niet in behandeling neemt zou bijvoorbeeld 

kunnen zijn dat de gedetineerde al een Nederlandse advocaat heeft, of dat de hulpvraag komt van 

iemand die niet gedetineerd is in het buitenland en ook geen risico loopt op buitenlandse detentie.  

 

DA is sinds 1 januari 2019 actief en sinds die datum beschikbaar voor overname van zaken van stichting 

PrisonLAW (PL). DA neemt actieve dossiers over die zijn voorzien van machtiging en overdrachtsnotitie.  

 

DA bestaat op basis van publiek geld en vindt dat zij uit hoofde van rechtsgelijkheid dan ook toegankelijk 

moet zijn voor iedere Nederlander die in het buitenland gedetineerd is. Daarom werpt DA geen 

financiële drempel op, zoals een eigen bijdrage. Ook sluit DA geen landen op voorhand uit. Dat betekent 

dat DA ook hulp biedt op plekken waar het lastig is contact te onderhouden met de gedetineerde en de 

lokale advocaat. Het type juridische ondersteuning dat DA kan bieden, de omvang en de intensiteit, is 

afhankelijk van een veelvoud aan factoren en verschilt dan ook per land en binnen een land per zaak.  

 

Het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat geen gefinancierde rechtsbijstand wordt 

verleend voor betaling van de lokale advocaat. Uitsluitend in zaken waar een risico bestaat op de 

doodstraf, wordt de buitenlandse advocaat vergoed. Indien de gedetineerde geen geld heeft voor een 

advocaat, is hij dus aangewezen op het lokale rechtsbijstandssysteem. Een van de speerpunten van DA 

is om zo snel mogelijk na aanhouding te bemiddelen bij het vinden van een goede en betrouwbare 

lokale advocaat. Die bemiddeling is moeilijker en in veel landen zelfs niet mogelijk, indien de 

gedetineerde afhankelijk is van gefinancierde rechtsbijstand. 

  

Wij kennen en begrijpen de wanhoop en frustratie van sommige gedetineerden en hun familie. In veel 

landen worden vreselijk hoge straffen opgelegd en zijn de detentieomstandigheden afschuwelijk. De 

Nederlandse overheid, DutchAdvocates, noch haar voorganger heeft invloed op lokale 

detentieomstandigheden en evenmin op de kwaliteit van het lokale rechtsbijstandssysteem. Om 

teleurstelling te voorkomen proberen wij op voorhand duidelijk aan te geven wat wij wel en niet voor 

een gedetineerde kunnen betekenen. Desondanks komt het voor dat de wens van de gedetineerde of 

familie niet overeenkomt met onze mogelijkheden.  

 

DA is in de basis een Nederlandse stichting, werkzaam vanuit Nederland. DA is ondersteunend aan de 

lokale advocaat aan wie informatie (vanuit Nederland of de gedetineerde) wordt aangeleverd en met 

wie het dossier, zo mogelijk, inhoudelijk wordt doorgenomen. Daarnaast bemiddelt DA bij het vinden 

van een lokale advocaat en verleent zij juridische ondersteuning bij (de keuze voor) strafoverdracht. Tot 

slot, DA geeft uitvoerig uitleg aan de gedetineerde en zijn contactpersoon over de lokale strafprocedure 

en zij ondersteunt bij het maken van verschillende juridische afwegingen. 


