Informatieblad voor gevangenen binnen het Koninkrijk

Onderlinge Regeling Detentiecapaciteit II (ORD II)
De onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, van het

(bedoeld zijn zowel Caribisch Nederland als Europees

de samenwerking tussen Nederland, Aruba, Curaçao en

elkaar tijdelijk celruimte te bieden.

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende
Sint Maarten op het gebied van de onderlinge

beschikbaarstelling van detentiecapaciteit op medische
gronden of in verband met dringende redenen van
veiligheid stelt Nederland

Nederland), Aruba, Curaçao en Sint Maarten in staat om

Wat betekent de regeling voor jou, als gedetineerde?
We lichten het toe in woord en beeld.

Tijdelijke overplaatsing

Je zit in voorlopige hechtenis in Curaçao, Aruba, Sint Maarten
of Nederland (bedoeld zijn zowel Caribisch Nederland als
Europees Nederland), of je hebt daar net een gevangenisstraf
opgelegd gekregen.
Het is dan mogelijk dat je tijdelijk naar een inrichting gaat in
een ander land binnen het Koninkrijk.
Dit gebeurt alleen als het écht nodig is. Bijvoorbeeld als je medische of
psychiatrische hulp nodig hebt en die niet kunt krijgen in het land waar je nu zit.
Het kan ook dringend nodig zijn voor jouw eigen of andermans veiligheid om je
tijdelijk over te plaatsen naar een andere gevangenis.
Je gaat naar het land waar op dat moment celruimte is. Is er ruimte in meer dan één
land? Dan ga je naar het land dat het dichtst bij jouw woonplaats ligt. Overplaatsing
naar Europees Nederland gebeurt alleen als er geen enkel ander alternatief is binnen
het Caribisch deel van het Koninkrijk (Curaçao, Sint Maarten, Aruba of Bonaire, Saba
en Sint Eustatius).

Voor hoe lang?
maximaal

6 maanden

De termijn is maximaal zes maanden. Verlenging is mogelijk,
maar moet steeds opnieuw worden aangevraagd door het Openbaar
Ministerie (OM). Je keert in ieder geval terug zodra de reden voor jouw tijdelijke
overplaatsing niet meer aanwezig is.
Voor je straf eindigt, ga je altijd terug naar het land waar de straf in eerste instantie
is opgelegd. Bij vrijlating vergroot dit immers jouw kansen op een goede terugkeer
in de maatschappij.

Aanvraag en besluit

De aanvraag voor overplaatsing loopt via het OM van het land waar de straf aan jou is
opgelegd. Dit OM stuurt de aanvraag door via het parket van de procureur-generaal
naar de minister van Justitie (en Veiligheid) van het land dat celruimte kan bieden. Deze
minister van Justitie (en Veiligheid) van het aangezochte land neemt het uiteindelijke besluit.
Voor alle duidelijkheid: je kunt zelf geen aanvraag indienen op grond van de ORD II.

Wat mag ik meenemen?

Je neemt alleen die spullen mee die je echt nodig hebt. Je geld wordt - als dit mogelijk is digitaal overgemaakt naar de inrichting waar je heen gaat.

Meer informatie

Nog vragen? Voor meer informatie kun je terecht bij de directeur van de inrichting waar je zit.
Dit informatieblad is zorgvuldig opgesteld, maar bevat slechts een beknopte weergave van de regels en voorwaarden uit de ORD II. Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend.

