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Geachte woordvoerders Justitie en Veiligheid,
Op woensdag 15 april heeft u de mogelijkheid om inbreng te leveren voor een schriftelijk
overleg met minister Dekker over gesubsidieerde rechtsbijstand en corona gerelateerde
maatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak.
Amnesty International wil u graag een aantal punten meegeven over coronamaatregelen en
gedetineerden. Allereerst wijs ik u graag op de verklaring van het Committee for the
Prevention of Torture (CPT) van de Raad van Europa.
Mensen in detentie lopen extra risico om besmet te worden met het coronavirus. Daarom is
het goed dat de minister, zoals toegelicht in zijn brief van 13 maart jl., al verschillende
maatregelen heeft genomen om het aantal mensen in detentie terug te dringen. De instroom
wordt beperkt en de detentie van mensen die in zeer beperkt beveiligde inrichtingen
gedetineerd zijn, is geschorst.
Toch is het een groot punt van zorg dat er nog steeds mensen worden geacht 1,5 meter
afstand te bewaren terwijl zij een cel delen. Dat is niet werkbaar en niet veilig. Conform de
aanbeveling van het CPT zou de minister zoveel mogelijk moeten inzetten op alternatieven
voor vrijheidsontneming, met name voor mensen die in voorarrest zitten. Verdere
uitbereiding van alternatieven voor detentie is wenselijk (huisarrest, enkelband en andere
vormen van online toezicht) met name voor gedetineerden met een extra kwetsbare
gezondheid, zoals oudere gedetineerden en mensen met een chronische ziekte.
Amnesty begrijpt dat voor de mensen waar vooralsnog geen sprake kan zijn van schorsing,
(voorwaardelijke) invrijheidstelling of beëindiging van strafrechtelijke detentie er ter
voorkoming van corona-besmettingen verregaande maatregelen genomen moeten. Deze
maatregelen grijpen diep in op de vrijheden en rechten van gevangen. Gevangenen hebben
geen bezoek, geen verlof, minder sociale activiteiten, en verblijven meer uren op cel. Ook
hebben ze geen fysiek contact met hun advocaat, en ze zijn nauwelijks in de gelegenheid om
zittingen bij te wonen.
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Amnesty wil benadrukken dat het essentieel is om gedetineerden voor dit extra zware regime
te compenseren en niet enkel met een uur extra (beeld)bellen. Ook zouden met prioriteit
faciliteiten voor veilig contact – telefonisch en fysiek – met advocaten georganiseerd moeten
worden. Zeker voor minderjarigen zou het stopzetten van bezoek van familieleden hersteld
moeten worden.
Ik hoop dat u deze punten wil meenemen in uw inbreng voor het schriftelijk overleg met de
minister. Als u hier nog vragen over heeft of behoefte aan een toelichting ben ik daarvoor
graag bereikbaar.
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