
Delikt en Delinkwent, Beperkingen 

1.�In 2008 is verslag gedaan van een onderzoek onder gedetineerden naar hun opvattingen over het verblijf 

in detentie.[3] Dat boekwerk is aan Constantijn Kelk aangeboden, bij gelegenheid van zijn afscheid als 

hoogleraar in Utrecht. Het onderzoek bouwt min of meer voort op het werk van Rijksen, die al in 1958 

meningen van gedetineerden inventariseerde, over veel meer aspecten van de strafrechtspleging dan 

(alleen) het verblijf in detentie. Deze voorganger van Kelk stelde met kracht van argumenten vast dat het 

voor de professionals in het strafrecht relevant is kennis te nemen van de subjectieve opvattingen van 

degenen die in een huis van bewaring of in een gevangenis zijn opgesloten, omdat die functionarissen aldus 

worden geconfronteerd met de implicaties van hun beslissingen en werkzaamheden.[4]  

In 2008 heeft een jonge man beschreven hoe hij de periode van zijn voorarrest heeft ervaren die hij in (alle) 

beperkingen heeft doorgebracht:[5]  

'Ik ben 18 jaar en is de eerste keer dat ik in een huis van bewaring zit. Toen ik hier heen werdt gebracht 

heb ik de eerste twee weken op beperkingen gezeten, dat wil zegge dat je 24 uur per dag achter de 

deur zit en je mag 1 uurtje per dag luchten in een soort kamer. Verder geen tv of radio op je cel alleen 

jezelf of wat leesboekjes. Ik weet wel dat dan de dagen niet snel voorbij gaan als je zolang op je cel 

moet zitten zonder ook maar iets. Ik mocht in die twee weken nog niets een naar mijn ouders bellen 

hoe het met hun of mij ging dat vondt ik no het ergste maar gelukkig ben ik daar vannaf.' 

Meer mensen die vast hebben gezeten, hebben in gepubliceerde documenten ervan blijk gegeven de tijd die 

zij in eenzaamheid, als gevolg van de hen op de voet van de art. 62 lid 1 en lid 2 onder a, 62a en 76 Sv 

opgelegde beperkingen, hebben doorgebracht als uiterst belastend te hebben ervaren.[6] De stilte, de 

opgedrongen lamlendigheid, het gemis van dierbaren en het gebrek aan contact met medegedetineerden, 

accentueren de gevolgen van de vrijheidsbeneming en de psychische belasting die daarmee samenhangt. 

Menigeen die wordt geconfronteerd met beperkingen ervaart deze maatregel als een middel dat tot doel 

heeft hem of haar te breken, in die zin dat daarmee wordt getracht te bewerkstelligen dat de bekennende 

verklaring wordt afgelegd waarop tijdens verhoren in de opsporingsfase veelal wordt aangestuurd in de 

perceptie van de verdachte. 

2.�Tot overvloedige aandacht in de wetenschappelijke literatuur voor deze maatregel in het belang van het 

onderzoek hebben de indringende gevolgen daarvan voor de betrokkenen niet geleid. De bespreking van dit 

onderwerp in handboeken over en in de commentaar op het Nederlandse strafprocesrecht is bijvoorbeeld 

betrekkelijk summier,[7] en publicaties die specifiek over dit thema gaan zijn op de vingers van een hand te 

tellen.[8] Veelal wordt volstaan met een aanduiding van de maatregel en van de in de art. 62 lid 1 en lid 2 

onder a en 62a Sv geformuleerde voorwaarden - waarnaar in art. 76 Sv wordt verwezen - voor een bevel tot 

beperkingen. Het wettelijk kader is op zijn beurt ook uiterst beperkt. Dat komt er vooral op neer dat 

beperkingen tijdens het voorarrest, vanaf het moment van inverzekeringstelling, kunnen worden opgelegd 

indien deze maatregel in het belang van het onderzoek of in het belang der orde volstrekt noodzakelijk is. 

Daarnaast is bepaald dat het bevel daartoe tijdens een gerechtelijk vooronderzoek door de rechter-

commissaris kan worden gegeven, en anders door de officier van justitie,[9] dat de directeur van het huis van 

bewaring verantwoordelijk is voor de uitvoering van het bevel, dat voor de verdachte de mogelijkheid 

openstaat bezwaar te maken bij de raadkamer en dat in afwachting van de beslissing op een dergelijk 

bezwaarschrift in beginsel geen uitvoering aan het bevel wordt gegeven tenzij een onverwijlde uitvoering in 

het belang van het onderzoek door de officier van justitie (of de rechter-commissaris) volstrekt noodzakelijk 
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wordt geacht. In het Besluit inverzekeringstelling noch in het Besluit toepassing maatregelen in het belang 

van het onderzoek zijn nadere regels over deze maatregel opgenomen.[10]  

In art. 5 lid 1 van het Besluit inverzekeringstelling is wel, net als in art. 62 lid 1 Sv en in art. 2 lid 4 

Penitentiaire Beginselenwet, het uitgangspunt geformuleerd dat degene die in detentie verblijft aan geen 

andere beperkingen wordt onderworpen dan die voor het doel van zijn opsluiting of in het belang van de 

orde volstrekt noodzakelijk zijn. Dat uitgangspunt ligt, dunkt me, in het verlengde van de centrale gedachte 

die aan een ordentelijke regeling van het voorarrest behoort te liggen: omdat vrijheidsbeneming 

voorafgaande aan een veroordeling per definitie op gespannen voet staat met het onschuldvermoeden, zal 

van het dwangmiddel zo minimaal mogelijk gebruik moeten worden gemaakt.[11] Die insteek is, zoals 

bekend, nadrukkelijk herkenbaar in de Straatsburgse jurisprudentie.[12] Wanneer voorarrest in bijzondere 

gevallen dan toch onvermijdelijk wordt geacht, zou in de presumptio innocentiae bijvoorbeeld het 

aanknopingspunt moeten worden gevonden voor een ander, lichter regiem voor degenen in voorarrest dan 

dat geldt voor hen die reeds zijn veroordeeld. Daarvan komt het in de praktijk niet: veeleer het tegendeel is 

het geval.[13] Hetzelfde onschuldvermoeden zou moeten leiden tot een uiterst terughoudend gebruik van de 

in art. 62 lid 2 onder a Sv bedoelde maatregel in het belang van het onderzoek. Ik heb vergeefs gezocht 

naar cijfers over bijvoorbeeld het aantal gedetineerden dat met beperkingen wordt geconfronteerd of over de 

gemiddelde duur daarvan. Mijn indruk is evenwel dat ook in dit opzicht de praktijk niet volledig beantwoordt 

aan het uitgangspunt. In zaken van enige importantie wordt betrekkelijk gemakkelijk gegrepen naar dit 

ingrijpende middel. 

Het zou dan ook goed zijn indien in de wettelijke regeling van de beperkingen meer dan nu het geval is het 

uitgangspunt van minimale toepassing wordt verankerd, opdat ook de praktijk zich daarnaar kan richten.[14] 

Ik noem drie aspecten die in ieder geval de aandacht verdienen. In de eerste plaats kan worden gedacht 

aan een restrictie in tijd van de maatregel. Een voorbeeld kan worden ontleend aan art. 50 lid 2 Sv, waarin 

het gaat om een inbreuk op het vrij verkeer tussen raadsman en verdachte. Een bevel dat de raadsman 

geen toegang krijgt tot zijn cliënt, dat de raadsman de verdachte niet alleen zal mogen spreken of dat 

correspondentie tussen raadsman en verdachte niet wordt uitgereikt, is gedurende ten hoogste zes dagen 

van kracht. Een ander voorbeeld is te vinden in de art. 23 en 24 Penitentiaire Beginselenwet, waarin de 

directeur van een penitentiaire inrichting bevoegd wordt verklaard een gedetineerde onder bepaalde 

voorwaarden uit te sluiten van deelname aan een of meer activiteiten of hem in afzondering te plaatsen voor 

een periode van twee weken.[15]  

In nog een ander opzicht bieden art. 50 Sv en de regeling in de Penitentiaire Beginselenwet inspiratie. 

Volgens het derde lid van art. 50 Sv moet de functionaris die het bevel geeft tot inbreuk op het vrije verkeer 

tussen raadsman en verdachte dit onverwijld voorleggen aan (de raadkamer van) de rechtbank. De directeur 

die van zijn bevoegdheid in art. 24 Penitentiaire Beginselenwet gebruik maakt, moet na 24�uren de 

commissie van toezicht en de inrichtingsarts in kennis stellen, terwijl de gedetineerde daarenboven zich tot 

de beklagcommissie en, zo nodig, de beroepscommissie kan wenden. In beide gevallen wordt het belang 

van een indringende toets voorop gesteld, en wordt de verantwoordelijkheid daarvoor ten minste gedeeltelijk 

gelegd bij de functionaris die het bevel geeft of het besluit neemt. Voor een dergelijke toets en voor een 

verplichting van de betrokken functionaris zijn beslissing voor te leggen aan de rechter, valt ook bij 

toepassing van de art. 62, 62a en 76 Sv veel te zeggen. Binnenkort is immers - zoals is voorzien in 

wetsvoorstel 32�177 over de positie van de rechter-commissaris - de officier van justitie bij uitsluiting 

bevoegd beperkingen op te leggen. Gelet op de ingrijpende gevolgen die beperkingen voor de betrokken 

gedetineerde en zijn naaste omgeving hebben en omdat die beperkingen steeds zelfstandig inbreuk maken 

op grondrechten, zou de rechterlijke toetsing minder vrijblijvend moeten zijn dan thans is geregeld. In 

aansluiting daarop kan worden gedacht aan een bepaling die erop neerkomt dat de raadkamer op de kortst 

mogelijke termijn tot een oordeel komt. 

Een derde en laatste aspect dat in een goede regeling van de beperkingen thuis hoort, is onder woorden 

gebracht door Reijntjes, die na een beschrijving van de criteria waaronder de beperkingen volgens de 

huidige tekst van de wet kunnen worden opgelegd puntig opmerkt:[16]  

'Vervolgens zou men voor de gevallen, waarin deze criteria een aantasting toelaten, regeling 

verwachten van de mate waarin dat mag gebeuren. Die regeling nu ontbreekt.' 
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Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit zijn in art. 62 Sv, en daarmee in art. 76 Sv, wel erg 

marginaal uitgewerkt. In deze bepalingen wordt een bevel tot beperkingen bijvoorbeeld niet slechts mogelijk 

gemaakt bij een verdenking van een bepaalde categorie van strafbare feiten: voor alle feiten waarvoor 

voorlopige hechtenis is toegelaten, kan deze maatregel in het belang van het onderzoek worden toegepast. 

Een tijdslimiet ontbreekt, zoals hiervoor is opgemerkt, eveneens. In de wet is niet uitgewerkt dat de officier 

van justitie dient te onderbouwen waarom zijns inziens sprake is van een situatie dat de beperkingen in het 

belang van het onderzoek of in het belang der orde volstrekt noodzakelijk zijn, en waarom niet met andere 

maatregelen of minder beperkingen kan worden volstaan. Een motiveringsverplichting van de tot oordelen 

geroepen rechter die meer inhoudt dan een aantal standaardzinnen, is evenmin voorgeschreven. Ook op dit 

terrein valt er dus nog heel wat te verbeteren. 

3.�In de discussie over de verhoudingen tussen het openbaar ministerie en de strafrechtadvocatuur spelen 

de aan verdachten opgelegde beperkingen een veel prominenter rol dan op basis van de summiere 

regelgeving en de beperkte aandacht in de wetenschappelijke literatuur zou kunnen worden verwacht. Het is 

één van de hete hangijzers, naast bijvoorbeeld het voortdurende debat over (de reikwijdte van) het 

verschoningsrecht van advocaten en de inbreuken daarop. De posities die over dit onderwerp worden 

ingenomen, zijn redelijk voorspelbaar. Binnen de strafrechtadvocatuur bestaat de indruk dat een verdachte 

wel heel snel en heel gemakkelijk in alle beperkingen vast komt te zitten, dat de onderbouwing van een 

bevel in de regel niet veel verder komt dan dat sprake is van een omvangrijk dossier waarin nog veel 

getuigen en medeverdachten moeten worden ge- en verhoord, dat de beperkingen worden gebruikt om de 

verklaringsvrijheid van de verdachte aan te tasten en dat de rechterlijke toetsing na indiening van een 

bezwaarschrift lang op zich laat wachten en vaak niet veel om het lijf heeft. Het openbaar ministerie stelt zich 

op zijn beurt teweer tegen in zijn ogen ongefundeerde beschuldigingen van verdachten en hun raadslieden, 

en beklaagt zich over advocaten die de opgelegde beperkingen schenden door (bijvoorbeeld) wel informatie 

over de zaak aan derden te verstrekken. Het is met name het laatste aspect dat ook bij herhaling de 

aandacht van de tuchtrechter heeft gehad. 

In de tuchtrechtspraak wordt een lijn gevolgd die het openbaar ministerie zal aanspreken. Die is onder meer 

verwoord door het Hof van Discipline in een beslissing van 31 augustus 2009:[17]  

'Voorop staat dat een advocaat niet in strijd mag handelen met een aan zijn gedetineerde cliënt 

opgelegde beperkingen, die tot gevolg hebben dat ook hij, de advocaat, niet met de buitenwereld mag 

communiceren over de inhoud van de aan hem toevertrouwde zaak. Daarbij doet het er niet toe of de 

communicatie schade aan het onderzoek teweeg heeft gebracht, of het de advocaat was of een derde 

die met de advocaat communicatie heeft gezocht of dat de politie de advocaat heeft verzocht contact 

op te nemen met de buitenwereld, in casu de familie van verweerders cliënt, overigens een naar het 

oordeel van het hof nogal onaannemelijke stelling van verweerder. Als de advocaat meent dat het 

justitiële onderzoek gebreken vertoont en/of dat de rechten van zijn cliënt worden geschonden, 

rechtvaardigt dit geen inbreuk op het opgelegde bevel beperkingen. In dat geval staan hem andere 

middelen ten dienste.' 

Deze overwegingen gaan misschien nog wel iets verder dan de overweging die de tuchtrechter voordien - 

en in sommige zaken nog steeds - aan het papier toevertrouwde: de advocaat dient zich te onthouden van 

iedere gedraging die in strijd is met het doel dat met de oplegging van de beperkingen wordt beoogd, te 

weten het beletten van contact tussen de verdachte en de buitenwereld.[18]  

De tuchtrechter kan in ieder geval niet worden verweten een onduidelijk criterium te hebben geformuleerd. 

Het heeft ook het voordeel van de eenvoud: als de verdachte in alle beperkingen zit, dan kan de raadsman 

slechts met zijn cliënt contact hebben en met niemand anders. Bij een nadere beschouwing slaan toch de 

twijfels over het absolute karakter van het verbod toe. In een aantal gevallen is evident dat een raadsman 

die de beperkingen schendt zich niet gedraagt zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Daarvan is 

bijvoorbeeld sprake indien een raadsman, ondanks de aan zijn cliënt opgelegde beperkingen, de 

gelegenheid geeft tot telefonisch contact tussen de verdachte en een medeverdachte en aan die 

medeverdachte een brief van zijn cliënt overhandigt.[19] Dat laakbare gedrag is ook manifest indien de 

raadsman zich er door zijn cliënt, die in beperkingen zit, toe laat verleiden bewijsmateriaal te 
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verdonkeremanen of een derde benadert met het verzoek het slachtoffer te bewegen een aangifte in te 

trekken. 

Er zijn echter ook casusposities waarin het absolute karakter van het verbod bepaald minder 

vanzelfsprekend is. De vraag is bijvoorbeeld welk strafvorderlijk of anderszins te respecteren belang wordt 

geschaad indien de raadsman aan de verdachte die zich in beperkingen bevindt informatie verstrekt die op 

geen enkele wijze van belang kan zijn voor de strafzaak of een derde benadert met een verzoek dat 

daarvoor evenmin van betekenis is. In de tuchtrechtelijke jurisprudentie is dat geen relevante factor: het 

verbod tot communicatie met derden is absoluut, en geldt dus ook als het optreden van de raadsman geen 

schade heeft toegebracht of kan toebrengen aan (met name) de waarheidsvinding. De ratio daarvan ontgaat 

mij. Het is niet duidelijk waarom het een probleem is als de raadsman aan de echtgenote van een zich in 

beperkingen bevindende cliënt vraagt schone kleren op het politiebureau of in het huis van bewaring af te 

geven, als de raadsman een bankvolmacht door die verdachte laat tekenen ten behoeve van een naaste of 

aan die cliënt een brief met tekeningen van diens jonge kind overhandigt - uiteraard in zaken waarin die 

bankvolmacht en die naaste respectievelijk de brief met tekeningen en het jonge kind niet in verband met de 

verdenking kunnen worden gebracht.[20] Met het belang van het onderzoek of het belang van de orde, die 

ten grondslag liggen aan een bevel beperkingen, heeft dit alles niets te maken. In de moeilijke situatie 

waarin de verdachte zich bevindt, kan de geruststelling dat de financiën voor de naaste omgeving zijn 

geregeld of een tekening van zoon of dochter veel betekenen. 

Daarnaast doen zich in de praktijk situaties voor waarin een raadsman wordt geconfronteerd met een 

verdedigingsbelang dat zijns inziens noopt tot het leggen van contact met een derde. Een recent voorbeeld 

daarvan ontleen ik aan een uitspraak van de Raad van Discipline te Amsterdam.[21] Een raadsman verleent 

rechtsbijstand aan een man die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een geweldsdelict. De verdachte zit 

ruim een maand in alle beperkingen. In die periode belt de raadsman met de moeder van de verdachte, en 

hij vertelt haar op zoek te zijn naar twee familieleden. Hij vraagt haar ervoor te zorgen dat die familieleden 

met hem contact opnemen. Nadien heeft hij, nog steeds in de periode dat zijn cliënt in beperkingen zat, op 

zijn kantoor gesproken met één van die familieleden, in aanwezigheid van een secretaresse die 

aantekeningen heeft gemaakt. Voor de Raad zijn reeds het telefonisch contact met de moeder en de aan 

haar gerichte mededeling dat het voor de strafzaak belangrijk is dat de raadsman met de twee familieleden 

kan spreken voldoende om tot een tuchtrechtelijk verwijt te komen. Ik citeer de daaropvolgende 

overwegingen: 

'Anders dan door verweerder is aangevoerd, is daarbij niet van belang of hij al dan niet inhoudelijk iets 

over de zaak heeft gezegd aan de neef toen deze op zijn kantoor was. Het gaat erom dat verweerder 

namen heeft gekregen van zijn cliënt en met die informatie nader onderzoek is gaan doen en die 

informatie - in dit geval de namen - ook kenbaar heeft gemaakt aan in elk geval de moeder van de 

verdachte. (…) 

De raad heeft begrip voor de opvatting van verweerder dat het opleggen van beperkingen in zijn 

algemeenheid de mogelijkheid tot het voeren van een adequate verdediging kan belemmeren. Dat 

aspect echter wordt geacht mede onderdeel uit te maken van de door de rechter-commissaris en de 

officier van justitie te verrichten afweging voorafgaand aan het opleggen van de beperkingen. Het kan 

voorts ten grondslag worden gelegd aan een verzoek tot opheffing daarvan. In omstandigheden is het 

zo dat de beperkingen en de gevolgen daarvan voor de verdediging grondslag kunnen vormen voor 

verweren inhoudende dat de positie van de verdachte daardoor is geschaad. Het wettelijk systeem laat 

niet toe dat een raadsman zelf uitzonderingen maakt, ook niet als deze overtuigd is van het feit dat de 

belangen van zijn cliënt zwaarder behoren te wegen dan de belangen ter bescherming waarvan de 

beperkingen zijn opgelegd.' 

Deze overwegingen zijn niet apert onredelijk. Begrip kan ook worden opgebracht voor de achtergrond van 

de strikte lijn die de tuchtrechter hanteert, te weten de zorg voor het behoud van de aan advocaten 

toegekende privileges. Maar toch wringt het dat de raadsman - in een vaak cruciale fase van het strafproces 

- geheel aan banden kan worden gelegd door de aan zijn cliënt opgelegde beperkingen. Indien een 

verdachte aan zijn raadsman bijvoorbeeld vertelt dat hij een alibi heeft en dat een getuige dat moet kunnen 

bevestigen, dan brengt de huidige tuchtrechtspraak mee dat de raadsman die informatie niet bij de getuige 
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kan verifiëren en deze bij bevestiging vervolgens in het strafproces kan inbrengen zolang zijn cliënt in 

beperkingen zit. Hij wordt dan gedwongen te wachten tot het moment dat de beperkingen zijn beëindigd - al 

dan niet door een rechterlijke beslissing op een ingediend bezwaarschrift - of hij is genoodzaakt de 

verificatie uit handen te geven door het openbaar ministerie te informeren over het door zijn cliënt vertelde 

alibi. Beide opties kunnen, naar voorstelbaar is, bezwaarlijk zijn. Wachten is een probleem, als de getuige 

maar zeer tijdelijk beschikbaar is - bijvoorbeeld in verband met een aanstaand vertrek naar het buitenland - 

en bovendien betekent dat tijdsverloop hoe dan ook dat - indien het alibi inderdaad door de getuige 

aannemelijk kan worden gemaakt - de verdachte langer in voorarrest zit dan nodig is. De tweede optie stuit 

op het probleem dat het vanuit een oogpunt van equality of arms allerminst vanzelfsprekend is dat de 

verdediging gedurende enige tijd geen zelfstandige, van de strafvorderlijke overheid onafhankelijke 

inspanningen kan verrichten teneinde de beschuldigingen tegen te spreken. 

4.�In dat verband kan aansluiting worden gezocht bij de uitspraak van het EHRM in de zaak Dayanan, 

waarin het de taak van de raadsman in algemene zin als volgt heeft omschreven:[22]  

'En effet, l'equité de la procédure requiert que L'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme 

d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, L'organisation de la 

defense, la recherche des preuves favorable à l'accussé, la préparation des interrogatoires, le soutien 

de l'accussé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des elements fondamentaux de 

la defense que l'advocat doit librement exercer.' 

Ik weet het: voorzichtigheid is geboden bij de toekenning van betekenis van deze overweging aan het 

vraagstuk dat in deze bijdrage centraal staat. Maar onmiskenbaar beschouwt het EHRM een eigen 

onderzoek van de raadsman als een element van de taak die de raadsman vrijelijk, en dus zonder 

afgedwongen inmenging van de overheid, moet kunnen uitoefenen. Daarmee komt de overtuigende kracht 

van het in de tuchtrechtspraak gehanteerde argument dat de raadsman zich maar tot de officier van justitie 

of de rechter-commissaris moet wenden, of bezwaar moet aantekenen bij de raadkamer, ter discussie te 

staan. En dan kan met nog meer recht de vraag worden gesteld: wat is er eigenlijk op tegen dat de 

raadsman aanhoort wat een getuige te zeggen heeft teneinde zelfstandig te kunnen beoordelen of deze 

getuige inderdaad een ontlastende verklaring kan afleggen voor de zich in beperkingen bevindende 

verdachte, zolang hij er tegelijkertijd voor waakt de waarheidsvinding onder leiding van het openbaar 

ministerie te frustreren door die getuige informatie te geven over het dossier of over de visie van de cliënt? 

Ook vanuit een ander Straatsburgs perspectief kunnen vraagtekens worden gesteld bij de huidige stand van 

zaken. Die vraagtekens houden verband met het summiere karakter van de huidige en de toekomstige 

regeling van deze maatregel in het belang van het onderzoek. Als wordt onderkend dat beperkingen een 

(zelfstandige) inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer opleveren, dan dient de 

juridische grondslag daarvoor aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen.[23] De hiervoor gesignaleerde 

tekortkomingen maken het onzeker of de art. 62, 62a en 76 Sv de toets der kritiek kunnen doorstaan. Omdat 

niet is voorzien in een maximale termijn voor het bevel, het toepassingsbereik van de maatregel niet wordt 

gespecificeerd, een nadere invulling van de proportionaliteits- en subsidiariteitsmaatstaf ontbreekt en een 

toegespitste onderbouwing van het bevel achterwege kan blijven, wordt de officier van justitie een 

beoordelingsvrijheid toegekend die moeilijk in overeenstemming is te brengen met de uit de rule of law 

voortvloeiende gedachte dat voldoende kenbaar is onder welke omstandigheden door de beperkingen een 

(zelfstandige) inbreuk kan worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte die zich in 

voorarrest bevindt. 

Maar zelfs bij een andere uitkomst van een toetsing aan de Straatsburgse maatstaven, is het probleem 

duidelijk. De vaststelling dat de art. 62, 62a en 76 Sv aan de officier van justitie grote mogelijkheden biedt en 

de constatering dat door een bevel beperkingen de verdediging in haar mogelijkheden ernstig worden 

beknot vergen op zichzelf al een bezinning op de wijze waarop thans in de praktijk met deze maatregel 

wordt omgegaan. Met enig inlevingsvermogen en inzicht in de consequenties van die beperkingen voor de 

daardoor getroffen gedetineerde zal dat als een urgent probleem worden ervaren. 
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