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Strafrechtelijke detentie: worden de rechten van gedetineerden
gerespecteerd?
Door overbezetting, slechte sanitaire omstandigheden en beperkte tijd buiten de
cel worden de rechten van gedetineerden geschonden en komt hun re-integratie in
het gedrang, stelt een nieuw verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de
grondrechten (FRA). Deze bevindingen en een ondersteunende databank zullen
rechters en advocaten helpen bij het beoordelen van tekortkomingen in de
omstandigheden in gevangenissen, wanneer beslist moet worden over
grensoverschrijdende zaken.
“De internationale en EU-gevangenisregels zijn er duidelijk over dat gevangenen met
waardigheid moeten worden behandeld,” zegt FRA Director Michael O’Flaherty. “Gevangenen
krijgen tijdens hun opsluiting vaak met mensonterende omstandigheden te maken. De EUlidstaten moeten garanderen dat de rechten van gedetineerden worden gerespecteerd om
hun re-integratiekansen te verbeteren.”
In het verslag “Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality”
(Strafrechtelijke-detentieomstandigheden in de Europese Unie: regels en realiteit) worden
bepaalde minimumnormen op internationaal en Europees niveau beschreven en wordt
aangegeven hoe die zich vertalen in nationale wetten. Ook wordt de toepassing van die regels
in de praktijk beschreven, met name op het gebied van:










Afmeting van de cel: Overbezetting leidt vaak tot een ruimte van minder dan 3 m2 per
gevangene, wat betekent dat het aanbevolen minimum van 4 m2 niet wordt
gerespecteerd.
Tijd buiten de cel: De lidstaten hebben niet altijd geregeld hoeveel tijd gedetineerden
buiten hun cel mogen doorbrengen. Soms is dat maar één uur per dag, wat vooral in
overbezette gevangenissen onvoldoende is.
Hygiëne: Vuile gevangenissen met een beperkte toegang tot sanitaire voorzieningen
vormen een schending van internationale en nationale wetgeving, al komt er langzaam
verbetering op dit vlak.
Gezondheidszorg: Hoewel gedetineerden recht hebben op hetzelfde niveau van
gezondheidszorg als de rest van de bevolking, leiden personeelstekorten er vaak toe dat
zij op zorg moeten wachten. Ook is er tijdens onderzoeken een gebrek aan privacy.
Geweld: Vechtpartijen, seksueel geweld en intimidatie tussen gevangenen komen in veel
lidstaten voor, ondanks de verplichting van de staten om gedetineerden tijdens hun
verblijf in de gevangenis te beschermen.

De bevindingen zullen als leidraad dienen voor rechters en andere beoefenaars van juridische
beroepen om te beoordelen of gevangenen, in strijd met hun grondrechten, onmenselijk en
vernederend worden behandeld.
Dit is met name nuttig bij beslissingen in grensoverschrijdende zaken, bijvoorbeeld wanneer
lidstaten een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigen.
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De nieuwe online databank inzake strafrechtelijke detentie van het Bureau van de Europese
Unie voor de grondrechten vormt een aanvulling op het verslag. Deze databank bevat
nationale normen, wetten en monitoringsverslagen over detentieomstandigheden in de hele
EU.
Het Bureau heeft gebruikgemaakt van verslagen van nationale toezichthoudende instanties
en interviews uit eerder onderzoek om te illustreren hoe de detentieomstandigheden in de
lidstaten uiteenlopen.
De Europese Commissie heeft het Bureau gevraagd informatie te verzamelen over
detentieomstandigheden en het toezicht daarop in alle EU-lidstaten ter ondersteuning van
gerechtelijke autoriteiten bij beslissingen over de overplaatsing van gedetineerden naar
andere EU-lidstaten.
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