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Betreft: gebruik MyTelio app 
 

Geachte mev rouw,  

Mede namens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), benader ik u met betrekking tot 

het volgende. 

Van verschillende van onze leden ontvingen wij de afgelopen week bericht over het gebruik van de 

zogenaamde MyTelio-app, onder andere in de PI Zaanstad en de PI Dordrecht. Via deze app zouden 

bezoekafspraken gemaakt moeten worden en zouden voicemailberichten kunnen worden achtergelaten 

voor gedetineerden.  

Naar wij begrijpen moet voor het gebruik van de app betaald worden. Het achterlaten van een 

voicemailbericht kost 15 cent, zo is in de flyer vermeld. Hoe vaak een gedetineerde in de gelegenheid wordt 

gesteld een voicemail af te luisteren en in hoeverre bijvoorbeeld een terugbelverzoek dus daadwerkelijk 

doorkomt, is ons niet duidelijk. Ook is niet duidelijk hoe terugbelverzoeken of verzoeken tot het maken van 

een bezoekafspraak achtergelaten kunnen worden indien de cliënt de taal niet machtig is. Daarnaast is ons 

volstrekt niet duidelijk hoe de geheimhouding is gewaarborgd. Zo is niet duidelijk waar en hoe lang de 
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ingesproken voicemails bewaard worden, wie daar eventueel toegang tot heeft, of de nummers waarmee 

naar de app wordt gebeld ergens bewaard worden en of het systeem van nummerherkenning ook werkt bij 

dit systeem. Om die reden is, in eerste instantie via de Nederlandse Orde van Advocaten, kenbaar gemaakt 

dat NVSA en NVJSA menen dat niet tot invoering van dit systeem overgegaan kan worden, totdat 

bovengenoemde knelpunten opgelost zijn. Wij hebben dan ook verzocht om overleg hierover. Met name is 

het onacceptabel en een inbreuk op het recht dat een gedetineerde heeft vrij te kunnen corresponderen 

met zijn raadsman, dat er voor terugbelverzoeken betaald zou moeten worden. Overigens is dit onzes 

inziens ook in strijd met het bepaalde in artikel 39 lid 4 Pbw. 

Tot onze verbazing begrijpen wij dat het sinds 1 september 2018 in ieder geval in de PI Zaanstad enkel nog 

mogelijk is via de MyTelio app terugbelverzoeken achter te laten en bezoekafspraken te maken. Dit terwijl 

het verzochte overleg nog niet heeft plaatsgevonden en de knelpunten nog niet zijn opgelost. Wij hebben 

onze leden dan ook geadviseerd van deze app geen gebruik te maken. Wij verzoeken u dan ook in de eerste 

plaats ervoor zorg te dragen dat op korte termijn een overleg gerealiseerd wordt. 

Sommatie 

Nu het moeten betalen voor terugbelverzoeken zoals gezegd een schending van het recht op vrij verkeer 

tussen de raadsman en cliënt oplevert, zoals onder meer neergelegd in artikel 45 Sv, als ook voortvloeiend 

uit artikel 6 EVRM1 en artikel 14 lid 3 onderdeel b BuPo-verdrag, nu daarnaast niet duidelijk hoe cliënten die 

de taal niet machtig zijn bereikt kunnen worden, hetgeen eveneens een schending van het vrije verkeer 

oplevert, en nu niet duidelijk is of en hoe de vertrouwelijkheid is gewaarborgd, sommeren wij u bovendien 

het verplichte gebruik van deze app te staken en advocaten aldus in de gelegenheid te stellen op de 

gebruikelijke wijze, kosteloos, terugbelverzoeken te doen en bezoekafspraken te maken.  Wij verzoeken u 

per ommegaande aan deze sommatie gehoor te geven en ons binnen één dag (24 uur) na heden kenbaar te 

maken dat inderdaad aan deze sommatie gevolg is gegeven. 

Indien kenbaar wordt gemaakt dat u niet aan die sommatie gevolg wenst te geven of indien niet tijdig aan 

deze sommatie gevolg wordt gegeven, zullen wij een kort geding tegen de staat overwegen, nu met deze 

beperking op het vrije verkeer van een onrechtmatige daad sprake is. 

                                                 
1 Zie oa: EHRM 12 juli 1984, 9300/81 (Can/Austria). 
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Een afschrift van deze brief zenden wij volledigheidshalve aan de minister van justitie en aan de 

landsadvocaat. 

In afwachting van uw bericht. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de NVSA, 

Jaap Baar 
Voorzitter  NVJSA  


