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Detentie en het
te verwachten verlof

Detentie
In detentie bevinden zich personen die zijn veroordeeld voor een misdrijf of personen die nog niet zijn
veroordeeld en in afwachting zijn van het vonnis in hun
rechtszaak. Voordat het vonnis wordt uitgesproken, zit
de verdachte vast in het Huis van Bewaring. Als een
strafrechter de verdachte heeft veroordeeld tot een
gevangenisstraf, vindt overplaatsing naar een gevangenis ofwel penitentiaire inrichting plaats. Een straf
wordt pas onherroepelijk als iemand geen mogelijkheid
meer heeft om in beroep of cassatie te gaan, anders blijft
iemand formeel gezien voorlopig gehecht. De dagen
dat iemand al heeft vastgezeten in afwachting van het
vonnis worden van de gevangenisstraf afgetrokken. De
dagen die dan nog overblijven, worden het strafrestant
genoemd. In de regeling met betrekking tot het verlenen
van verlof aan gedetineerden wordt onderscheid
gemaakt tussen de begrippen voorlopige hechtenis
en strafrestant. U wordt op de hoogte gesteld door het
Informatiepunt Detentieverloop (IDV) op het moment
dat de gedetineerde voor de eerste keer verlof krijgt.
Hierna treft u een lijst aan van de soorten verloven die
mogelijk kunnen worden verleend aan de veroordeelde.
Incidenteel verlof
Incidenteel verlof is bedoeld om de gedetineerde in de
gelegenheid te stellen belangrijke gebeurtenissen in de
persoonlijke sfeer bij te wonen (geboorte, ziekbed of
overlijden naaste), een medische behandeling te onder-

gaan, een intake-gesprek te hebben e.d. Incidenteel
verlof duurt één dag, tenzij de gedetineerde door de
reistijd pas de volgende dag kan terugkeren (artikel 21
t/m 33 Regeling Tijdelijk Verlaten Inrichting).
Strafonderbreking
Strafonderbreking kan worden verleend wegens
zodanige omstandigheden in de persoonlijke sfeer, dat
niet kan worden volstaan met enige andere vorm van
verlof. Het betreft onder meer de volgende omstandigheden: bezoek bevalling of ernstig zieke naaste, dringende
reden van lichamelijke of psychische aard (indien en
voor zover de inrichtingarts heeft bevestigd dat deze
maken dat de detentie niet kan worden voortgezet) en
dringende zakelijke omstandigheden (artikel 34 t/m 40
Regeling Tijdelijk Verlaten Inrichting).
Regimegebonden verlof
Als een gedetineerde een strafrestant heeft van maximaal achttien maanden kan hij/zij in aanmerking
komen voor een plaatsing in een gevangenis waar
vierwekelijks verlof deel uitmaakt van het regime, een
zogenoemd beperkt beveiligde inrichting. Er moet dan
sprake zijn van een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico en de gedetineerde dient te beschikken over een
aanvaardbaar verlofadres. Het verlof vindt volgens een
door de directeur, na overleg met de gedetineerde, opgesteld verlofschema plaats in het weekend of gedurende
een periode waartoe een algemeen erkende feestdag

behoort. De directeur kan in uitzonderlijke omstandigheden anders bepalen.
Als de straf onherroepelijk is en de gedetineerde ten
minste de helft van de opgelegde straf heeft uitgezeten
en zich aan de afspraken van de beperkt beveiligde
inrichting heeft gehouden, kan hij/zij in aanmerking komen voor een plaatsing in een inrichting waar
wekelijks verlof deel uitmaakt van het regime, een
zeer beperkt beveiligde inrichting. Als de straf nog niet
onherroepelijk is, kan de gedetineerde hiervoor in
aanmerking komen als een tijd in voorlopige hechtenis
is doorgebracht waarvan de duur ten minste gelijk is aan
de helft van de opgelegde straf. In een beperkt beveiligde
inrichting leert de gedetineerde met grote vrijheid om
te gaan voordat hij/zij daadwerkelijk terugkeert in de
maatschappij. De maximale duur van het weekendverlof
is 52 uur per keer.
Algemeen Verlof
Algemeen verlof is bedoeld om gedetineerden (die niet
in aanmerking komen voor plaatsing in een beperkt of
zeer beperkte inrichting) tijdens het laatste deel van
hun straftijd voor te bereiden op hun terugkeer in de
maatschappij. Een gedetineerde komt indien de straf
onherroepelijk is voor het eerst voor algemeen verlof in
aanmerking wanneer hij ten minste een derde deel van
de straf heeft uitgezeten. Indien de straf nog niet onherroepelijk is, dient de duur van de in voorlopige hechtenis
doorgebrachte tijd ten minste gelijk te zijn aan een
derde deel van de onvoorwaardelijke opgelegde straf.
Het aantal algemene verloven waarom een gedetineerde
mag verzoeken, bedraagt maximaal de helft van het
aantal maanden strafrestant. Om te bevorderen dat de
verloven zoveel mogelijk gelijkmatig over het strafrestant
verspreid worden, stelt de directeur van de gevangenis
een verlofschema op.
Informatieverstrekking door het Informatiepunt
Detentieverloop
Als u heeft aangegeven dat u informatie wilt ontvangen,
informeert het Informatiepunt Detentieverloop (IDV)
u over het eerste verlof van de gedetineerde. Vanaf dat
moment kan de gevangene zich buiten de inrichting
begeven. Het doel van de berichtgeving is het
voorkómen van een onverwachte confrontatie.
Het is wel mogelijk dat andere situaties zich voordoen
die voor u van belang zijn met het oog op een onverwachte confrontatie (bijvoorbeeld bij ontvluchting).
Indien deze situatie zich voordoet dan wordt u hierover
uiteraard zo snel mogelijk geïnformeerd. Daarnaast
ontvangt u bericht in geval van het overlijden van de
gevangene en wanneer hij/zij definitief vrij komt.
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