
Straffegjennomføring 
i Norgerhaven fengsel, 

Nederland

NORSK



Er det norsk eller nederlandsk lov  
som gjelder i fengselet?
Straffegjennomføringen i Nederland 
skjer etter norsk lov. Det betyr at innsatte 
i Nederland har samme rettigheter og 
plikter som innsatte i Norge. Hvis den 
innsatte begår nye straffbare handlinger 
i Nederland, vil dette bli straffeforfulgt i 
Nederland. 

Hvor ligger fengselet? 
Norgerhaven fengsel ligger i landsbyen 
Veenhuizen i den nordlige delen av 
Nederland. 

Hva slags fengsel er Norgerhaven?
Det er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå 
og med 242 plasser, alle i enecelle. 

Hvilke innsatte kan gjennomføre  
straff i Nederland?
Mannlige domfelte som gjennomfører 
straff i lukket fengsel og som er i en 
så tidlig fase av straffen at de ikke får 
permisjon. 

Hva slags språk snakkes i fengselet?
Det er noen norske tilsatte i fengselet, 
men innsatte og betjenter vil i hovedsak 
snakke engelsk med hverandre. De 
fleste betjentene har nederlandsk 

som morsmål, men det vil alltid være 
betjenter som snakker engelsk på jobb. 
De innsatte kan skrive søknader m.v. på 
norsk, akkurat som i Norge. 

Hvordan er en dag i fengselet?
Innsatte kan være ute av cella fra  
8.00 –  20.00 på hverdager og fra  
10.00 – 19.00 i helgene.  Det er mulighet 
for mange former for aktivitet i løpet av 
en dag. Det er arbeid fire timer pr. dag og 
mulighet for å delta på kurs. Innsatte kan 
også bruke tid på trening og idrett, ringe 
hjem, gå på biblioteket, eller lage mat. 

Norge har inngått avtale med Nederland om å leie Norgerhaven fengsel 
fra 1. september 2015. Fengselet er en avdeling av Ullersmo fengsel og 
ledes av en norsk fengselsleder og nestleder med norsk stab. Den norske 
staben består av juridiske rådgivere, tilbakeføringskoordinator og 
administrative medarbeidere. Fengselsbetjentene er nederlandske. 





Hvor mye lufting er det?
Innsatte har mulighet til lufting to ganger 
pr. dag, til sammen 90 minutter hver dag.

Hvordan er treningsmulighetene?
De er gode, og bedre enn i de fleste 
norske fengsler. Det er gymsal, vektrom 
og spinning rom og rom med andre 
treningsapparater. Innsatte kan trene 
med instruktør. Utendørs er det 
baner for fotball, tennis og volleyball. 
Luftegården er så stor at den kan brukes 
til løpetrening og andre aktiviteter. 

Hva slags arbeid tilbyr fengselet?
De fleste innsatte vil bli aktivisert med 
arbeid. Fengselet tilbyr flere typer arbeid, 
som trevarearbeid og montering av 
elektriske deler. Det er også jobber i 
vaskeriet, på biblioteket, på kjøkkenet og 
utendørs med vedlikehold av bygninger, 
plener og annet.

Er det mulig å gå skole eller kurs i 
fengselet?
Fengselet har undervisningsavdeling som 
tilbyr enkle kurs, som for eksempel i data 
og engelsk. 

Hvordan ser cella ut?
Cellene har seng, garderobeskap, 
skrivebord, kjøleskap og TV med norsk-

språklige kanaler. Vinduene gir utsyn mot 
luftegården eller mot området utenfor 
fengselet. Alle cellene har toalett, og 
toalettene er skjermet.

Kan man lage sin egen mat i fengselet?
Ja. Celleavdelingene har fellesrom med 
kjøkken som gir mulighet til å lage egen 
mat. Mat kan kjøpes i fengselsbutikken. 
Fengselet serverer også halal-mat. 

Kan innsatte motta besøk i Nederland?
De innsatte kan få besøk av familien i 
tilrettelagte familierom. Pårørende må 
selv dekke reisekostnader hjemmefra 
til fengselet, på samme måte som ved 
straffegjennomføring i Norge. Det 
legges til rette for at innsatte kan motta 
besøk flere dager på rad, dersom de(n) 
besøkende har reist fra Norge eller fra et 
annet land utenfor Nederland.
Kan man ringe hjem fra fengselet  
eller bruke «skype»? 
Ja. Og det er lengre ringetid pr. uke 
enn i fengsler i Norge. Hver innsatt 
får 3 X 20 minutter i uka. Tiden kan 
brukes enten til telefonsamtale eller til 
«skype»-samtale.

Får innsatte permisjon eller frigang  
mens de soner i Nederland?
Nei.





Hva skjer hvis innsatte har gjennomført 
1/3 av straffen og oppnår rett til 
permisjon mens de er i Nederland?
Da overføres de til fengsel i Norge.

Hvordan er helsetjenesten  
i Norgerhaven?
Fengselet har en godt bemannet helse-
tjeneste, med sykepleier, lege, psykolog og 
fysioterapeut. Tannlegetjenester leveres 
fra en tannlegebuss som kommer til 
fengselet to ganger i uka. 

Hva skjer hvis en innsatt blir  
syk i Nederland?
Innsatte med svært dårlig helse, eller 
rusavhengige innsatte som krever behand-
ling av spesialisthelsetjenesten (LAR), 
skal ikke overføres til Nederland. Hvis en 
innsatt blir akutt syk i Nederland, får han 
øyeblikkelig hjelp fra nederlandsk helse-
vesen. Hvis han har behov for mer enn 
tre dagers opphold på sykehus, skal han 
sendes tilbake til Norge så sant det er 
medisinsk forsvarlig. 

Vil innsatte bli løslatt i Nederland?
Nei. De vil bli tilbakeført fra Nederland til 
fengsel i Norge når de har minst to måne-
der igjen av straffen. Innsatte som skal ha 
permisjoner og andre utganger fra fengselet 
i siste del av straffen, overføres tilbake til 
fengsel i Norge på et tidligere tidspunkt.

Religiøse tjenester og livssynsveiledning
Det arrangeres gudstjeneste som en 
protestantisk prest har ansvar for. Det 
arrangeres også fredagsbønn som en 
imam har ansvar for. Representanter 
for andre trosretninger  kan bistå 
med livssynsveiledning ved behov. 
En medarbeider fra den norske 
sjømannskirken i Rotterdam besøker 
fengselet hver uke. 

Er du interessert i å dra til Nederland?
Betjentene på avdelingen kan svare hvis 
du har flere spørsmål. De kan også hjelpe 
med å fylle ut søknadsskjemaet. 
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