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Zwangere vrouwen die op Schiphol 
zijn gearresteerd op verdenking 

van het slikken van bolletjes met drugs, 
moeten hun onschuld bewijzen door 
driemaal schone ontlasting te produce-
ren. Zij kunnen namelijk geen gebruik-
maken van de röntgenscan, om ‘hun 
onschuld aan te tonen’, zoals de minis-
ter van Justitie het in antwoord op Ka-
mervragen formuleerde. Een arrestatie 
kan in de praktijk   zeker bij obstipatie 
of andere medische klachten als gevolg 
van de zwangerschap   uitlopen tot wel 
vijf dagen. Daarvan ken ik enkele voor-
beelden. Door de betrokkene wordt dit 
meestal als zeer vernederend ervaren. 
Ook aan Surinaamse zijde heerst hier-
over veel onvrede, zo is me gebleken uit 
contacten met Surinaamse autoriteiten 

en de Surinaamse ambassadeur. 
 Het Hof Amsterdam heeft een cliënte 
van mij die ten onrechte was gedeti-
neerd, een drievoudige schadevergoe-
ding toegekend van 250 euro per dag, 
vanwege de vernederende situatie (ex 
art. 89 Sv). Maar het ziet er niet naar uit 
dat de praktijk zal verbeteren. Zwan-
gere vrouwen hebben in internationale 
verdragen een extra beschermde positie, 
maar op Schiphol is de situatie juist 
tegenovergesteld.
  Een kwestie die ook voortvloeit 
uit de situatie op Schiphol is het doen 
ontkleden van arrestanten en het laten 
doen van oefeningen om te kijken of 
er bolletjes uit het lichaam komen, bij 
naakte of halfnaakte arrestanten. Ook 
dit wordt als zeer vernederend ervaren. 
Na een stroom klachten en een rapport 
van de Ombudsman werd de praktijk 
veranderd, maar Justitie zoekt naar 
wegen om deze toch weer te kunnen 
voortzetten.

 Meerdere cliënten van mij meldden 
dat dergelijke visitaties plaatsvinden bij 
de intake in het detentiecentrum van 
Schiphol, om te voorkomen dat contra-
bande de penitentiaire inrichting wordt 
ingesmokkeld. Maar deze personen zijn 
dan inmiddels al herhaaldelijk onder-
zocht door de douane, of de marechaus-
see, in het voortraject.
 Deze onnodige vernedering is een 
blamage voor de Nederlandse rechts-
staat, te meer daar er scan- en rönt-
genappraten zijn waarmee zonder het 
aanraken of anderszins vernederen van 
mensen kan worden gekeken of zij bol-
letjes vervoeren.
Over de vernedering van zwangere 
vrouwen heb ik bij de hoofdofficier 
van justitie nu al de zoveelste klacht 
gedeponeerd, en aangedrongen op een 
menswaardiger behandeling. Misschien 
kan de Nederlandse Vereniging van 
Strafrecht advocaten hier wellicht een 
positieve rol spelen.
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DE SLIMME ADMINISTRATIE- EN INVESTMENTSERVICE

INSINGER DE BEAUFORT INTRODUCEERT:

U kunt Shoe Box zien als uw eigen private offi  ce, gevuld met fi nanciële experts. Waarin uw gehele administratie 
wordt gedaan en, samen met u, een beleggingsplan voor de lange termijn wordt gemaakt. 
Kiezen voor Shoe Box betekent dus een administratie die helemaal op orde is, maar ook nog eens op een 
manier dat deze richting krijgt. Visie. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is voortaan alle blauwe 
enveloppen, rekeningen en afschriften met een machtige zwaai in de Insinger de Beaufort Shoe Box deponeren. 
Elke maand haalt onze koerier de gevulde Shoe Box op en voorziet u van een nieuw, leeg exemplaar. 
Meer info? Bel Erna van der Geer-Plantinga +31 (0)20 5215 575.
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