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Samenvatting 

Aanleiding voor dit onderzoek – besproken in hoofdstuk 1 - is de beleidsvraag bij de Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI) of justitiabelen onder een optimaal niveau beveiligd worden, zowel in de 

PI als tijdens het vervoer. DJI verstaat onder een optimaal beveiligingsniveau het volgende: ‘een 

evenwicht tussen maatschappelijke belangen (zoals het verkleinen van het ontvluchtingsrisico, het 

verlagen van de recidivekansen, aandacht voor belangen van slachtoffers of nabestaanden), de 

belangen van de justitiabelen (verlof-, arbeids- en scholingsmogelijkheden) en kosten.’  

De veronderstelling van DJI is dat een deel van de justitiabelen niet onder een optimaal 

beveiligingsniveau wordt gehuisvest en vervoerd.  

 

Om deze beleidsvraag te beantwoorden is op verzoek van DJI, en in opdracht van het WODC, een 

verkennend onderzoek ingericht ter beantwoording van drie centrale onderzoeksvragen: 

 

1. In hoeverre kan ondersteuning gevonden worden voor de stelling dat een aanpassing van de 

huidige wijze van differentiëren, door justitiabelen direct bij of vlak na aanvang van de 

vrijheidsstraf, op basis van screening van de justitiabele en zijn voorgeschiedenis, toe te 

wijzen aan een instelling of afdeling met een passend (en dus mogelijk) lager 

beveiligingsniveau zal leiden tot recidivevermindering, minder ontvluchtingen, minder 

geweldsincidenten en kostenbesparing? 

2. In hoeverre kan ondersteuning gevonden worden voor de stelling dat er regelmatig sprake is 

van een discrepantie tussen de beveiligingsniveaus bij huisvesting en de beveiligingsniveaus 

bij vervoer? Indien er sprake is van discrepantie: welke mogelijkheden zijn er om het 

beveiligingsniveau bij huisvesting en bij vervoer beter op elkaar af te stemmen? 

3. Indien sprake is van mogelijkheden voor optimalisatie van het beveiligingsniveau van 

justitiabelen: wat is een indicatie van de financiële gevolgen die met een eventuele 

aanpassing gepaard kunnen gaan? 

 

Ter beantwoording van deze hoofdvragen is een reeks meer gedetailleerde onderzoeksvragen 

opgesteld en is een onderzoeksplan ontworpen (hoofdstuk 2), met een focus op wetenschappelijke 

literatuur (besproken in hoofdstuk 3), een verkenning van buitenlandse ervaringen (besproken in 

hoofdstuk 4), en een analyse van de huidige Nederlandse situatie (waarvan we verslag doen in 

hoofdstukken 5 en 6). In hoofdstuk 7 beantwoorden we de hoofdvragen in de vorm van 

(deel)conclusies, en we bespreken de mogelijkheden tot verbetering.  

 

Hoofdstuk 1 gaat ter illustratie van de context van dit onderzoek dieper in op de huidige praktijk 

van differentiatie in verblijf en vervoer in de Nederlandse PI’s. Het onderhavige onderzoek is van 

bijzonder belang, omdat het huidige systeem van detentiefasering sinds enkele jaren onder druk 

staat, en omdat er in nabije toekomst veranderingen op dit gebied worden verwacht. De 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is voornemens een wettelijke basis voor het systeem van 

promoveren en degraderen te creëren, en het regimair en algemene verlof te vervangen door een 

nieuwe vorm: het re-integratieverlof. Binnen het re-integratieverlof is ruimte voor externe vrijheden. 

In dit nieuwe systeem is de vrijblijvendheid verdwenen: interne en externe vrijheden moeten 

worden verdiend op basis van goed gedrag.  
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In dit kader wordt ook voorzien in de afschaffing van de beperkt beveiligde en zeer beperkte 

beveiligde inrichtingen. Het wetsvoorstel ligt ten tijde van de oplevering van onderhavige 

rapportage bij de Tweede Kamer. In de rapportage is het huidige stelstel daardoor leidend.  

 

In de huidige wijze van differentiatie naar beveiligingsniveau bij huisvesting zijn er vijf niveaus: 1) 

zeer beperkt beveiligd, 2) beperkt beveiligd, 3) normaal beveiligd, 4) uitgebreid beveiligd en 5) 

extra beveiligd.  

 

De selectiefunctionaris neemt de beslissing tot plaatsing en overplaatsing van een justitiabele. Hij 

wordt daarin gevoed met informatie vanuit het OM, de politie en de PI. Daarbij houdt hij sterk vast 

aan de wettelijke criteria en de invulling die de RSJ daaraan geeft. Dit betekent dat het niet 

mogelijk is dat een justitiabele eerder faseert naar een minder beveiligd niveau dan het 

vastgestelde strafrestant van 18 maanden.  

 

Daarnaast is er binnen een normaal beveiligde inrichting een onderscheid in een basis- en een 

plusprogramma. Na verloop van tijd (minimaal zes weken) en bij het vertonen van goed (“groen”) 

gedrag kan een justitiabele promoveren naar een plusprogramma. Deze promotie leidt tot meer 

vrijheden en mogelijkheden van een justitiabele binnen de PI. De directeur van de inrichting (of het 

MDO bij mandaat) neemt de beslissing tot promotie of degradatie.  

 

Het overgrote deel van het vervoer van justitiabelen wordt uitgevoerd door de Dienst Vervoer & 

Ondersteuning (DV&O). Daarnaast worden justitiabelen vervoerd door de politie, wanneer er 

sprake is van binnenarrondissementaal rechtsgangvervoer en door de medewerkers van de 

inrichting bij inrichtingsvervoer zonder een groot veiligheidsrisico. DV&O voert op basis van 

convenanten ook steeds meer deze laatste twee vormen van vervoer uit.  

 

In hoofdstuk 2 verantwoorden wij de manier waarop wij het onderzoek hebben ingericht en 

uitgevoerd. Daarbij worden eerst enkele keuzes genoemd voor de uitvoering van het onderzoek:  

- Het onderzoek beperkt zich tot penitentiaire inrichtingen (zowel gevangenis als Huis van 

bewaring) en ziet niet op justitiële jeugdinrichtingen en forensisch psychiatrische centra. 

Binnen de PI beperkt het onderzoek zich bovendien tot normaal beveiligde justitiabelen (de 

groep waar mogelijk de grootste winst behaald kan worden in termen van lichter beveiligen 

en vervoeren. 

- We vatten in dit onderzoek het basis- en plus programma ook op beveiligingsniveaus, omdat 

zij samengaan met meer of minder vrijheden en verantwoordelijkheden voor justitiabelen.  

- “Buitenlandse ervaringen” is een breed begrip. Om een afbakening te maken is in 

samenspraak met de begeleidingscommissie besloten alleen onderzoek te doen naar de 

situatie in Groot-Brittannië, Duitsland, Canada en Noorwegen.  

 

Een combinatie van exploratief / verkennend onderzoek en literatuuronderzoek is vereist voor 

beantwoording van de onderzoeksvragen. Dit is uitgewerkt in de volgende activiteiten.  

- Wetenschappelijk literatuuronderzoek en documentanalyse (over de samenhang tussen 

beveiligingsniveaus en recidive, ontvluchtingen en geweldgebruik, en over de werkwijze in 

de vier geselecteerde landen) 
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- Interviews met buitenlandse experts, penitentiaire inrichtingen in Nederland, en andere 

Nederlandse ketenpartners  

- Jurisprudentieonderzoek (RSJ) 

- Data-analyse van vervoersbewegingen van justitiabelen  

 

Om de opbrengst van de wetenschappelijke literatuur in hoofdstuk 3 te bespreken hebben wij een 

ordeningsmodel aangebracht om de kenmerken van beveiligingsniveaus en de samenhang met 

recidive, geweld en ontvluchtingen te beschrijven. Wij hebben onderscheid gemaakt in:  

1. Het deprivatiemodel, dat ervan uit gaat dat vrijheidsbeneming en de structuur van het 

gevangenisleven leiden tot geweld en ontvluchtingen en verhoging van de kans op recidive; 

2. Het importmodel, dat ervan uit gaat dat persoonlijk kenmerken van justitiabelen een bijdrage 

leveren aan gedrag tijdens detentie en zodoende invloed hebben op recidive, geweld en 

ontvluchtingen.  

3. Het situationele model, dat ervan uit gaat dat gedrag van justitiabelen wordt verklaard door 

specifieke situationele kenmerken in de PI-omgeving. Geweld, ontvluchtingen en recidive 

worden dan bepaald door de gelegenheid die specifieke situaties bieden.  

 

Samenhang beveiligingsniveau en recidive 

De literatuur over de samenhang tussen het beveiligingsniveau en recidive is beperkt. Onderzoek 

laat zien dat detentie over het algemeen niet leidt tot vermindering van recidive. Beschikbaar 

onderzoek laat zien dat een lager beveiligingsniveau (situationeel kenmerk) een positieve invloed 

heeft op recidive. Dit past binnen het beginsel van de minimale beperkingen uit art. 2 Pbw. Ook 

contact met familie en sociaal netwerk heeft een positieve invloed op recidive. Het morele klimaat 

van de PI (deprivatievariabele) lijkt doorslaggevend voor een positieve opbrengst van detentie voor 

de justitiabele en vermindering van recidive. Inzetten op gedragsverandering, herstel / behandeling 

en sociale inbedding (importvariabelen) heeft een positieve invloed op recidive. 

 

Samenhang beveiligingsniveau en geweld 

De literatuurverkenning laat zien dat er veel onderzoek is gedaan naar geweld in detentie, maar 

dat zelden specifiek wordt gekeken naar het mogelijke verband tussen het beveiligingsniveau en 

geweld in detentie. Alleen in Amerikaans onderzoek komt naar voren dat in minder strikte regimes, 

waarin justitiabelen meer vrijheid en autonomie hebben, minder geweldsincidenten voorkomen. In 

Nederland concludeert Molleman (2014) dat het aannemelijk is dat een lager beveiligingsniveau 

niet samengaat met meer geweldsincidenten, maar dat factoren als diversiteit en onderling contact 

ook kunnen meespelen.  

De aard van de straf en de bejegening van justitiabelen door het personeel komen in onderzoek 

naar voren als deprivatievariabelen hierop die invloed hebben op de mate van geweld. Liebling 

(2013) adviseert op basis hiervan dat de oriëntatie van het personeel meer dient te liggen op de 

harmony values dan de security values om geweldsincidenten te voorkomen. Als importvariabelen 

die op geweld in detentie invloed hebben, laat de literatuurverkenning invloeden zien van de aard 

en ernst van het justitieel verleden, en deelname aan een criminele groep. 

Over de samenhang van beveiligingsniveau en geweld na afloop van detentie kunnen we weinig 

zeggen. Geweldgebruik na detentie kan immers ook ontstaan onder invloed van factoren die pas 

na vrijlating hun werking uitoefenen. Wel laat Nederlands onderzoek zien dat de mate waarin een 

justitiabele bezoek krijgt, mede bepaalt of hij na detentie een geweldsdelict pleegt.  



 

 

vanmontfoort  7 

 

 

Samenhang beveiligingsniveau en ontvluchtingen/ onttrekkingen 

Wetenschappelijke literatuur over de samenhang tussen het beveiligingsniveau en ontvluchtingen 

en onttrekkingen is vrijwel afwezig. Ontvluchtingen komen in ons land weinig voor. Dit is anders bij 

onttrekkingen: dit zijn er meer, maar de aantallen nemen af. Het lijkt wellicht zo dat meer vrijheden 

(een situationele variabele) de kans op een ontvluchting/onttrekking kunnen vergroten, maar we 

weten niet hoe dit samenhangt met import-, deprivatie- en andere situationele variabelen. Ook 

moet worden benoemd dat een justitiabele meer te verliezen heeft, naarmate hij meer vrijheden 

geniet.  

 

Uit de verkenning van buitenlandse ervaringen in hoofdstuk 4 komt naar voren dat zowel Groot-

Brittannië, Duitsland, Canada en Noorwegen gebruik maken van verschillende beveiligingsniveaus, 

waarbij een justitiabele na verloop van tijd kan faseren naar een minder beveiligde inrichting, net 

als in Nederland. Het systeem in Groot-Brittannië leunt bijna volledig op het risico op ontsnapping: 

dit risico bepaalt in hoge mate op welk niveau een justitiabele wordt geplaatst. In Duitsland staat 

juist het behandelplan van een justitiabele centraal, met als doel om recidive te voorkomen en de 

justitiabele zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te laten nemen. De opsluiting moet daarom 

in Duitsland dusdanig worden ingericht dat het de justitiabele helpt om te re-integreren in de 

maatschappij. In Canada staat de bescherming van de samenleving voorop, door programma’s 

aan te bieden die een geleidelijke en gecontroleerde overgang van detentie naar maatschappij 

mogelijk maken. Voor dit risicomanagement worden uitgebreid gevalideerde instrumenten voor 

risicotaxatie ingezet, waaronder ook een specifieke risicotaxatie voor ondersteuning van de keuze 

voor het beveiligingsniveau. In Noorwegen worden in vergelijking met andere Scandinavische 

landen veel justitiabelen gedetineerd, die pas daarna onder voorwaarden door de reclassering 

worden begeleid. Negatieve effecten van detentie probeert het gevangeniswezen te beperken door 

justitiabelen meer autonomie te geven (zoals werk, opleiding en zelf koken), een goede band met 

het personeel, en de inzet van diensten uit de directe omgeving (zoals onderwijs). Fasering naar 

lichtere beveiligingsniveaus is afhankelijk van formele criteria, waarbij ook het gedrag van de 

justitiabele wordt betrokken. Instrumenten voor risicotaxatie worden bewust niet ingezet:  

 

Naar de verschillende beveiligingsniveaus en de daarbij gehanteerde middelen (instrumenten, 

protocollen, etc.) is weinig onderzoek gedaan. Een uitzondering hierop vormt het Canadese 

instrument voor gestructureerde risicotaxatie waarmee de keuze voor het startniveau van 

beveiliging en ook de toekenning van promotie en verlof wordt ondersteund. Onderzoek op basis 

van dit instrument liet zien, dat meer justitiabelen op het laagste beveiligingsniveau konden starten, 

zonder een toename van geweldsincidenten, ontvluchtingen en onttrekkingen.  

In Groot-Brittannië wordt door Price (2000) geconcludeerd dat het systeem van beveiligingsniveaus 

teveel aandacht vraagt voor onderhoud en bijstelling, en daardoor onwerkbaar is. Liebling 

constateert dat starten op een hoog beveiligingsniveau niet leidt tot meer veiligheid, maar wel tot 

minder gedragsverandering (2014).  

In Noorwegen leveren de duidelijke criteria voor fasering en vrijlating met reclasseringstoezicht 

volgens Finstad een positieve bijdrage aan het gedrag van justitiabelen in de inrichting. Toch levert 

dit systeem ook problemen op (wachtlijsten en ongeschikte overplaatsingen), die hebben geleid tot 

extra kosten (training en personeel) op de laagste beveiligingsniveaus, en toenemende oriëntatie 

op het eventueel toch inzetten van gestructureerde risicotaxatie.  
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Hoofdstuk 4 sluit af met een aantal door ons gesignaleerde best practices, waaronder de invoering 

van het morele klimaat als organisatieprincipe voor de PI (Groot-Brittannië en ook Noorwegen), het 

voortdurend toepassen van risicotaxatie (Canada en Groot-Brittannië), en het importeren van 

diensten van buiten de PI en de inzet van burgers om werken aan terugkeer in de samenleving 

aantrekkelijk en relevant te maken (Noorwegen).  

 

In hoofdstuk 5 wordt de huidige detentiedifferentiatie bij verblijf besproken, en door respondenten 

van verschillende betrokken organisaties van commentaar voorzien. Daarbij is gefocust op het 

normale beveiligingsniveau.  

Het risicoprofiel, het toetsingskader en het selectieadvies zijn belangrijke instrumenten om te 

bepalen hoe een justitiabele beveiligd moet worden. De respondenten benoemen daarnaast 

andere informatiebronnen die belangrijk zijn voor deze afweging, zoals de GVM-lijst, de executie-

indicator, het reclasseringsadvies, het penitentiaire dossier en onderzoek naar (inhoud en gebruik 

van) social media door de justitiabele. Over de hoeveelheid en kwaliteit van de vereiste informatie 

die de selectiefunctionaris of PI nodig heeft om het risicoprofiel volgens eigen inzicht naar behoren 

in te vullen, bestaat soms onduidelijkheid. 

De geraadpleegde respondenten staan overwegend positief tegenover de huidige werkwijze, maar 

wijzen allen op noodzakelijke verbetering van informatie-uitwisseling tussen de verschillende 

ketenpartners. Daarnaast noemen zij: verbetering in de nazorg; versterking van de sociale 

contacten, een verandering in de visie van het personeel, duidelijk zijn waarom bepaalde 

justitiabelen wel of juist geen vrijheden krijgen, en beter contact tussen personeel en justitiabelen. 

Volgens de respondenten is het mogelijk om justitiabelen lichter te beveiligen. Het is hiervoor 

noodzakelijk dat informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners beter verloopt dan nu het geval is. 

Ook zou er (meer dan nu) kunnen worden onderzocht of justitiabelen binnen de muren meer 

autonomie / meer vrijheden kunnen krijgen.  

Tenslotte blijkt uit onze (beperkte) observaties in drie PI’s komt naar voren dat de werkwijze voor 

promotie en degradatie uniform wordt gehanteerd.  

  

Hoofdstuk 6 bespreekt de huidige praktijk van het vervoer van justitiabelen van en naar de PI.  

DV&O voert het vervoer van justitiabelen uit en bepaalt het beveiligingsniveau. DV&O kent drie 

niveaus van beveiliging: regulier, extra beveiligd en bijzonder ondersteuningsteam. Het 

uitgangspunt is regulier beveiligd. In meer dan 90% van de gevallen wordt een justitiabele regulier 

beveiligd, ook in de drie door ons onderzochte PI’s worden de meeste justitiabele regulier beveiligd 

vervoerd. Inrichtingen kunnen zelf ook justitiabelen vervoeren, bewaking is namelijk niet altijd 

noodzakelijk Voor deze afweging speelt gedrag en strafrestant een belangrijke rol.  

Er is een discrepantie zichtbaar tussen het beveiligingsniveau bij vervoer en bij huisvesting, in de 

zin van het gebruik van verschillende beveiligingsniveaus met verschillende criteria. Dit komt 

volgens de respondenten doordat binnen de muren een andere vorm van beveiliging nodig is dan 

daarbuiten. Bij vervoer spelen ook gevaren van buitenaf spelen een rol, naast gedrag, strafrestant 

en veiligheid van de samenleving . Respondenten geven daarom aan, dat er geen direct verband 

bestaat tussen het beveiligingsniveau in de inrichting en dat ten tijde van vervoer. 

De respondenten vinden dat sommige justitiabelen te zwaar beveiligd worden vervoerd. Deze 

opinie wordt ondersteund door vroegere en huidige initiatieven, waarbij justitiabelen op een andere 

manier vervoerd worden (lichter beveiligd vervoeren en meer op maat werken, aan de hand van 
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een risicotaxatie). Justitiabelen zelf hebben verschillende ervaringen met vervoer door DV&O. Zij 

ervaren af en toe verschil in de toepassing van vrijheidsbeperkende middelen (handboeien of 

broekstok) bij verschillende transportgeleiders.  

 

DV&O hanteert geen tarieven per beveiligingsniveau per justitiabele, maar per fte. DV&O kan, door 

het efficiënt combineren van ritten, goedkoop werken. Extra differentiatie binnen het regulier 

beveiligde niveau kan deze efficiëntie volgens respondenten mogelijk verstoren, waardoor het 

vervoer wellicht duurder wordt. Besparingen zijn volgens hen te behalen door een goede 

inschatting vanuit de PI of een justitiabele op eigen gelegenheid kan reizen, en in de planning van 

de ritten door DV&O zelf. 

 

In hoofdstuk 7 worden de drie hoofdvragen beantwoord, op basis van de resultaten van 

verkenning van wetenschappelijke literatuur, een verkenning van buitenlandse ervaringen, en een 

analyse van de huidige Nederlandse situatie.  

 

Het onderhavige onderzoek kent een aantal beperkingen, die een risico vormen voor de kwaliteit 

van de resultaten en conclusies. De resultaten kunnen zijn beïnvloed door een te eenzijdige 

selectie van respondenten met een bepaalde visie of mening, en door tekortkomingen in het vinden 

van wetenschappelijke publicaties. We hebben deze risico’s geprobeerd te ondervangen door 

tijdens de selectie van respondenten van de PI’s en ketenpartners een brede vertegenwoordiging 

te spreken. Desondanks zijn de aantallen respondenten klein, en ook het aantal PI’s is beperkt.  

Verreweg de meeste onderzoeken komen uit het buitenland. De detentieomgeving, de 

maatschappelijke en politieke opinie over straf, detentie en resocialisatie, de wet- en regelgeving 

rond detentie, en ook kenmerken van justitiabelen en hun netwerk zelf, kunnen verschillen van de 

Nederlandse situatie. Ook de in het buitenland gehanteerde definities van risico’s, geweld, 

ontvluchting/onttrekking en recidive komen niet noodzakelijkerwijs overeen. Bij onderstaande 

conclusies geven we daarom aan, dat zij kansrijke opties bieden, maar dat aanvullend Nederlands 

(replicatie)onderzoek nodig is om de generaliseerbaarheid te versterken.  

 

Wij trekken de volgende conclusies. 

   

Vraag 1: In hoeverre kan ondersteuning gevonden worden voor de stelling dat een aanpassing van 

de huidige wijze van differentiëren, door justitiabelen direct bij of vlak na aanvang van de 

vrijheidsstraf, op basis van screening van de justitiabele en zijn voorgeschiedenis, toe te wijzen 

aan een instelling of afdeling met een passend (en dus mogelijk) lager beveiligingsniveau zal 

leiden tot recidivevermindering, minder ontvluchtingen, minder geweldsincidenten en 

kostenbesparing? 

 

De resultaten van het literatuuronderzoek leiden tot kansrijke opties voor de Nederlandse situatie. 

We presenteren onderstaande conclusies met voorbehoud, en we geven waar nodig aan waar 

Nederlands (replicatie)onderzoek nodig is.  

 

Op basis van het besproken onderzoek kunnen we concluderen:  

1. dat vanuit het maatschappelijke belang van lagere recidivekansen een optimaal 

beveiligingsniveau primair gericht is op resocialisatie van de justitiabele, tenzij bij toekenning 
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van verlof de maatschappelijk veiligheid door acute veiligheidsbelangen van slachtoffers 

voorop komt te staan, 

2. dat een lager / zo laag als mogelijk beveiligingsniveau als uitgangspunt waarschijnlijk 

bijdraagt aan recidivevermindering, en daarbij niet leidt tot meer ernstig geweld en 

ontvluchtingen (punt 2 moet worden onderzocht in de Nederlandse situatie). 

 

Belangrijk is hierbij: 

3. dat de justitiabele binnen elk beveiligingsniveau de mogelijkheid krijgt tot contact met zijn 

sociale netwerk,  

4. dat de justitiabele activiteiten kan verrichten die gericht zijn op zijn terugkeer in de 

maatschappij (zoals scholing en werk, maar ook training en behandeling), en 

5. dat vooral bij kortere detentieperioden justitiabelen hiertoe nadrukkelijk(er)worden verleid / 

gemotiveerd. (punt 5 moet worden onderzocht in de Nederlandse situatie).  

 

Ten aanzien van geweld in de PI concluderen we:  

6. dat gewelddadig gedrag voorafgaand aan detentie weinig voorspellende waarde heeft voor 

geweld binnen detentie. Door dit gedrag als voorspeller te gebruiken, groeit de kans dat 

teveel justitiabelen op een te hoog beveiligingsniveau worden geplaatst. Dit is ongunstig 

voor resocialisatie en de daarmee samenhangende afname van de kans op recidive (er zijn 

minder vrijheden om aan gedragsverandering te werken). Het is ongunstig vanwege mogelijk 

slachtofferschap: op hogere beveiligingsniveau komt meer ernstig geweld voor (punt 6 moet 

worden onderzocht in de Nederlandse situatie).  

7. dat - indien DJI ‘meegaat’ in de conclusie dat een plaatsing in zo laag als mogelijk 

beveiligingsniveau een onderbouwd uitgangspunt is, lichte geweldsincidenten in de PI niet 

direct zouden moeten leiden tot plaatsing in een hoger beveiligingsniveau. Het besproken 

onderzoek laat zien dat lichte geweldsincidenten op alle beveiligingsniveaus voorkomen. 

Wanneer (duidelijk gedefinieerd) ‘licht geweld’ door DJI wordt geaccepteerd als iets wat ‘erbij 

hoort’, weliswaar niet tolerabel is, maar niet automatisch tot meer beveiliging leidt, kan dit het 

rendement van plaatsingen op een zo laag mogelijk beveiligingsniveau vergroten (punt 7 

moet worden onderzocht in de Nederlandse situatie). 

 

Ook formuleren we als deelconclusie:  

8. dat de mogelijk positieve effecten van het starten op een zo laag mogelijk beveiligingsniveau 

waarschijnlijk teniet worden gedaan, als niet tegelijk wordt gewerkt aan verdere verbetering 

(wetenschappelijk onderbouwde standaardisering) van de huidige praktijk rond het 

toekennen van vrijheden en verlof. Canada kan in dit opzicht worden beschouwd als 

gidsland.  

 

De verkenning van buitenlandse ervaringen geeft aanleiding tot enkele aanvullende conclusies. 

Aanvullend op deelconclusie 1) kan worden gesteld dat de wijze waarop het beveiligingsniveau 

wordt vastgesteld in Groot-Brittannië moet worden vermeden. Hierbij is geprobeerd veiligheid en 

controle voorop te stellen bij zowel het maatschappelijke belang (wat terecht is), als bij het 

resocialisatiebelang van de justitiabele. Dit laatste heeft gezorgd voor voortdurende aanpassingen 

van het systeem en heeft daarmee tot verwarring geleid. Dit neemt niet weg dat binnen het 
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gevangeniswezen in Groot-Brittannië een best-practice naar voren is gekomen. Het systeem in 

Groot-Brittannië laat, net als in Noorwegen, zien: 

9. dat PIW’ers hun gezag en de legitimering van programma’s primair uiten door middel van 

hun relaties met justitiabelen, en pas in de tweede plaats door de formele regels. Dat geldt – 

in het kader van dit onderzoek – ook voor de legitimering van de verwachtingen richting 

justitiabelen binnen beveiligingsniveaus, de veranderingen in beveiligingsniveau, en 

toekenning van verlof. Elke verandering in beleid inzake differentiatie in verblijf en vervoer 

(“nieuwe formele regels”) betekent een verandering in de relatie tussen PIW’ers en 

justitiabelen. Aandacht voor draagvlak in de inrichting en eventuele professionalisering zijn 

daarbij vereist.  

 

Het systeem in Groot-Brittannië laat zien,  

10. dat - als tegenhanger van een strikt veiligheidsklimaat (“security values”) – de introductie van 

een moreel klimaat (“harmony values”) in de gehele PI, zowel resocialisatie succesvol 

ondersteunt, als zorgt voor meer veiligheid in de inrichting. Een moreel klimaat is gericht op 

‘tot wasdom’ komen van de ontwikkelingsmogelijkheden van justitiabelen.  

11. dat het starten op een lager beveiligingsniveau niet voor alle justitiabelen betekent dat zij 

daardoor meer gemotiveerd zijn voor gedragsverandering. Het “rationele keuzemodel” (te 

verwoorden als “justitiabelen zullen kiezen voor verandering als zij daartoe worden 

gemotiveerd en beloond”) kent zijn grenzen bij justitiabelen die het gevangenisleven erg 

zwaar vinden: zij zijn te moe, angstig of te gedeprimeerd om in ander gedrag te investeren. 

Voor hen is handhaven van hun waardigheid meer belangrijk dan te worden ‘beloond’. Voor 

deze justitiabelen geldt ook het resocialisatiebeginsel, maar zij kunnen dit zelf niet verbinden 

aan gedragsverandering (punt 12 moet worden onderzocht in de Nederlandse situatie). 

 

Het systeem in Duitsland laat tenslotte zien: 

12. dat de terugkeer van de justitiabele in de samenleving de vorm kan hebben van een 

behandelingsplan, dat samen met de justitiabele wordt opgesteld.  

 

Mogelijkheden voor verbetering richten zich op aanpassingen waarmee al wordt gewerkt en 

nieuwe uitdagingen. Waar al mee wordt gewerkt, maar waar verbeteringen mogelijk zijn:  

- het Detentie & Re-integratieplan,  

- koppeling van dit plan aan doorlopende gestructureerde risicotaxatie op basis van de RISc,  

- het - ondanks druk op de organisatie - vasthouden aan professionalisering inzake 

motiverende bejegening door het personeel, en  

- de inzet van nieuwe mogelijkheden voor het onderhouden van contacten met de 

buitenwereld. 

 

Nieuwe uitdagingen zijn onder andere:  

- het (meer) betrekken van justitiabelen bij beslissingen die over hun beveiligingsniveau en 

verlof genomen worden, met het oog op procedurele rechtvaardigheid,  

- het onderzoekbaar maken van de praktijk van plaatsing en verandering van 

beveiligingsniveau, bijvoorbeeld op basis van doorontwikkeling van de RISc voor 

beslissingsondersteuning binnen de PI, en  

- het nadenken over detentiedifferentiatie bij kortgestraften.  
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Versoepeling van het gevangenisleven door aanpassing van de beveiligingsniveaus naar een start 

met meer vrijheden, kan bij de slachtoffers of nabestaande en de samenleving als geheel worden 

opgevat als een vermindering van het toegevoegde leed (de vrijheidsbeneming) en daarom door 

deze partijen niet als legitiem beschouwd worden. Het gaat hier om een belangrijke subjectieve 

beleving (en niet om een juridisch argument). Voorlichting en communicatie met slachtoffers, 

nabestaanden en de samenleving als geheel zijn daarom onmisbaar bij een eventuele aanpassing 

van de beveiligingsniveaus. In dit verband wijzen we op de meerwaarde van doorontwikkeling van 

de RISc voor gebruik binnen de PI.  

 

Vraag 2: In hoeverre kan ondersteuning gevonden worden voor de stelling dat er regelmatig sprake 

is van een discrepantie tussen de beveiligingsniveaus bij huisvesting en de beveiligingsniveaus bij 

vervoer? Indien er sprake is van discrepantie: welke mogelijkheden zijn er om het 

beveiligingsniveau bij huisvesting en bij vervoer beter op elkaar af te stemmen? 

 

1. Onze eerste conclusie is dat vaststelling van een discrepantie door het beveiligingsniveau bij 

huisvestiging sec te vergelijken met het beveiligingsniveau bij vervoer niet mogelijk is. Eén 

op één koppeling van deze beveiligingsniveaus is namelijk niet mogelijk.  

 

Dit neemt niet weg dat in het onderzoek veel aanwijzingen naar voren zijn gekomen die het 

vermoeden van DJI over het bestaan van discrepanties tussen het niveau van beveiliging bij 

huisvesting en bij vervoer duidelijk ondersteunen. Er komen bovendien geen aanwijzingen naar 

voren voor het tegendeel.  

 

2. Wij concluderen daarom dat er zeer waarschijnlijk sprake is van een discrepantie tussen het 

beveiligingsniveau bij huisvesting en bij vervoer.  

 

Mogelijkheden voor verbetering die in hoofdstuk 7 worden besproken richten zich op de 

informatievoorziening, de inzet van risicotaxatie gericht op ontvluchting tijdens vervoer, en het 

aanbrengen van meer differentiatie bij beveiligd inrichtingsvervoer. Wat betreft dit laatste punt 

sluiten wij ons aan bij de projectgroep Sociaal en Medisch Verlof, die adviseert in de toekomst een 

onderscheid te maken in 1) onbegeleid verlof, 2) begeleiding door personeel, 3) beveiligd vervoer 

door DV&O en 4) extra beveiligd vervoer door DV&O.  

 

Vraag 3. Indien sprake is van mogelijkheden voor optimalisatie van het beveiligingsniveau van 

justitiabelen: wat is een indicatie van de financiële gevolgen die met een eventuele aanpassing 

gepaard kunnen gaan? 

 

De vraag of een verandering van vervoer van justitiabelen een kostenbesparing oplevert is niet 

eenduidig te beantwoorden.  

 

1. Ten aanzien van verblijf van justitiabelen is de conclusie dat het mogelijk is om 

kostenbesparingen te realiseren, omdat meer justitiabelen op een lager beveiligingsniveau 

kunnen starten, er waarschijnlijk minder op ernstige geweldsincidenten op hogere 

beveiligingsniveaus hoeft te worden ingegrepen, en de maatschappelijke kosten van recidive 
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zullen dalen. Dit is echter niet zeker: deze uitspraken zijn gebaseerd op buitenlands 

onderzoek, het plusprogramma is in uitvoering duurder dan het basisprogramma, en de 

goedkopere BBi en ZBBi zullen waarschijnlijk verdwijnen. Besparingen kunnen waarschijnlijk 

ook worden gerealiseerd door justitiabelen meer autonomie en verantwoordelijkheid te 

geven binnen de PI. Zij nemen dan taken over van personeel, waardoor het personeel zich 

kan richten op de relatie met justitiabelen. 

2. Ten aanzien van vervoer is onze conclusie, dat meer differentiatie kan leiden tot verhoging 

van de kosten. Momenteel kan DV&O namelijk efficiënt en goedkoop werken door het 

grootste deel van het vervoer middels reguliere beveiliging uit te voeren. Besparing op de 

kosten voor vervoer kunnen wellicht worden gerealiseerd als de PI het vervoer zelf uitvoert 

of als bepaalde justitiabelen die nu met DV&O worden vervoerd, zelfstandig naar een 

afspraak gaan (zoals het ziekenhuis, de rechtbank of een beroepszitting van de RSJ). Voor 

deze opties is aanvullend onderzoek nodig. Ook is minder vervoer noodzakelijk bij 

aanwezigheid van meer beveiligingsniveaus en meer doelgroepen op dezelfde locatie. Hier 

kan mogelijk veel financiële winst worden behaald.  
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Summary 

Optimal security for offenders during penitentiary stay and transport. An explorative study 

of possible discrepancies, differences, solutions and costs. 

 

The present research, commissioned by the WODC2, was conducted in response to the policy 

question risen at the Dutch Prison Services (DJI) whether the current security regulations lead to 

the (re)assignment of offenders in optimum levels of security during their stay (housing) and during 

transport. DJI defines optimal security as: "a balance between public interests (such as reducing 

the escape risk, lowering recidivism opportunities, attention to interests of victims or survivors), the 

offenders' interests (of leave, work and training opportunities) and costs". The assumption of DJI, 

discussed in chapter 1, has been that some offenders may not be not housed and transported 

within in an optimal level of security. 

 

The research has been designed as an exploratory study, aiming to answer three key questions: 

1. To what extent support can be found for the proposition that an adjustment of the current method 

of security level assignment (SLA) of offenders to optimal and possibly lower (starting and 

subsequent) levels will lead to fewer escapes, fewer violent incidents, a reduction in recidivism, and 

lower costs? 

2. To what extent support can be found for the proposition that there is often a discrepancy 

between the security levels regarding housing and transport of offenders? If there is any 

discrepancy, what are the possibilities for better aligning? 

3. If possibilities for optimizing the security of individuals arise: what are (indications of) their 

financial consequences? 

 

In order to answer these key questions, a detailed research design and plan was developed 

(Chapter 2), with a focus on scientific literature (discussed in Chapter 3), an exploration of foreign 

experiences regarding SLA (discussed in Chapter 4), and an in-depth analysis of the current Dutch 

situation (chapters 5 and 6). In Chapter 7, conclusions and opportunities for improvement are 

discussed. 

 

In the Netherlands, the current method of SLA comprises of five levels: 1) very limited security, 2) 

limited security, 3) normal security, 4) intensive security 5) very intensive security. Placement of 

offenders within levels and 1 and 2 leads to increased possibilities for outside leave, but is 

restricted by time limits: only with a remaining sentence of 18 months, the offender is allowed to 

proceed to level 2, and placement in a very limited security establishment (level 1) is only possible 

with a remaining sentence of 6 months. This method of SLA is currently under policy pressure: 

Chances are substantial that level 1 and 2 (and their corresponding physical open institutions) will 

disappear, and will be replaced by a new SLA comprising of 3 levels: high, normal and low security, 

and a corresponding new system of gradual allocation of inside and outside liberties.  

Within the current normal security level (3), a distinction is made between a primary program and a 

plus program. Offenders start within the basic program, and only after a minimum of six weeks and 

when exhibiting good ( "green") behavior, the offender is allowed to promote to the plus program. 

                                                      
2 Research and Documentation Centre of the Dutch ministry of Safety and Justice.  
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This promotion leads to more liberties and opportunities for activities. The distinction between the 

basic and plus programs will not change in the future. 

 

In Chapter 2, the research design is discussed. The following choices were made: 

The study is limited to adult prisons and does not cover forensic psychiatric centers. Within adult 

prisons, sentenced offenders reside as well as offender awaiting their trial. The study is also limited 

to offenders placed within the normal security level (3): this is the largest group, and the group for 

which the greatest improvements can be achieved in terms of possible lighter levels of housing and 

transport. 

- The basic and plus program also considered as separate security levels in this study, because 

they are accompanied by more or less liberties and responsibilities for offenders. 

- "Foreign experiences" is a broad concept. In consultation with the advisory committee of this 

study, we decided to only investigate the situation in Great-Britain, Germany, Canada and Norway. 

 

The following activities took place: 

- Analysis of scientific literature and documents regarding the relationship between SLA and 

recidivism, escapes and the use of violence, and regarding the SLA in the four selected countries. 

- Interviews with foreign experts, prison staff in the Netherlands and other Dutch stakeholders 

- Examination of jurisprudence  

- Data analysis of traffic movements of offenders 

 

To discuss the literature search in chapter 3, we first introduced a model, in order to distinguish the 

different aspects / characteristics of SLA and its’ possible relationship with recidivism, violence and 

escapes. We distinguish between: 

1. Deprivation variables, focusing on the deprivation of liberty (incapacitation) and structure of 

prison life. 

2. Import variables, under the assumption that also personal characteristics of offenders can 

contribute to their behavior during detention and thus affect recidivism, violence and escapes. 

3. Situational variables, assuming that offender behavior can also be explained by specific 

situational characteristics in the prison environment. A security level within any SLA system, can be 

considered a situational variable.  

SLA and recidivism 

Scientific literature discussing the relationship between SLA and recidivism is limited. Research 

shows that prison life in general does not lead to reduction in recidivism (Slop et al, 2009; Cullet et 

al., 2011). Despite this finding, there are some possibilities to mitigate the negative effect of 

detention (deprivation) by focusing prison on specific individual deprivation, import and situational 

variables. This is in line with the “principle of the minimum limits” in Dutch penal law. Research by 

Chen & Chaprio (2007) and Gaes & Camp (2009) shows that a lower security level (a situational 

characteristic) has a positive effect on the reduction of recidivism. In addition, contact with family 

and social network has a positive effect on recidivism (Cochran, 2013). Liebling (2016) shows that 

the prison moral climate (a deprivation variable) is decisive for a positive outcome of prison life in 

terms of reducing recidivism. In addition, focusing on certain import variables can gave a positive 

effect on recidivism: projects aimed at changing behavior, rehabilitation / treatment and social 

inclusion (rehabilitation) have better effects than deterrence (Wartna, 2013). 
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SLA and violence 

Much research on violence in detention has been conducted, but seldom with a specific focus on 

the possible link between SLA and violence. Only Camp and Gaes (2009) report that less stringent 

regimes, with more freedom and autonomy, are clearly related to a reduction in violent incidents. 

Molleman (2014) concludes that it is plausible that a lower security level is not associated with 

more violence. However, this reduction can also be explained by other factors, such as the 

diversity of individuals (import variables) or their mutual contact (situational variable). This is 

confirmed by other studies:. 

- The nature of the punishment and the treatment of offenders by prison staff (both deprivation 

variables) influence the occurrence of violence. Dutch research shows: better relationships 

between prison staff and offenders, and a greater emphasis on being helpful towards offenders, is 

associated with less prison violence (Molleman, 2011). This finding is consistent with the 

recommendation of Liebling (2013), that prison staff should focus more strongly on harmony values 

than security values, in order to prevent violence. 

- Import variables showing impact on violence that appear in the literature are the nature and 

seriousness of the criminal record, and participation in a criminal group (Arbach et al 2006. In 

Cunning, Sorensen & Reidy, 2005; Walters &. Crawford, 2013). 

 

Regarding the relationship between SLA and violence after release, we can say very little. The use 

of violence after detention can also occur under the influence of factors that exert their action only 

after release. However, a Dutch study shows us that the degree to which an offender is allowed 

outside visits is related to committing a violent offense after release. Offenders receiving less visits 

are more often involved in violent incidents after their release, and have more depressive 

symptoms (Molleman, 2014). 

 

SLA and escapes 

Scientific literature on the relationship between SLA and escapes (including not returning after a 

granted leave) is virtually absent. Escapes are very rare in the Netherlands. Non-returns are more 

frequent, but these numbers are also declining. It might seem that more liberties / freedom (a 

situational variable) could increase the risk of an escape / non-return, but we do not know how this 

is related to import, deprivation and other situational variables. It should also be noted that more 

liberties can lead to more compliance, because the offender now experiences that he can now lose 

what has been granted to him. 

 

Foreign experiences are discussed in Chapter 4. Great Britain, Germany, Canada and Norway use 

different security levels, but in all countries the offender may proceed to a less secure facilities over 

time, as is the case in the Netherlands.  

The system in the UK is built almost entirely on avoiding escape: this risk determines the security 

level of every offender. Germany focuses on the individual treatment plan of the offender as 

guiding line for SLA. This plan combines preventing recidivism taking individual responsibility. 

Canada places the protection of society first, through programs that make a gradual and controlled 

transition from prison to society possible. For the Canadian SLA validated structured tools for 

assessment are available, including a specific risk assessment to support the choice of security 

level. In Norway, many offenders are imprisoned, when compared to other Nordic countries. Only 

under formal juridical conditions, prisoners can be released and supervised by the probation 
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service. Negative effects of the deprivation variables of prison life are sought after by giving 

offenders more autonomy (such as work, education and cooking), and the deployment of services 

in the immediate vicinity (such as education), in order to mimic the living conditions outside of 

prison. As said, SLA in Norway heavily depends on formal criteria. These criteria do make use of 

an assessment of the offenders behavior, but without the use structured risk assessment. The 

Norwegian system emphasizes a good relationship between staff and offenders, and such 

instruments are considered as possible barriers / impediments within this relationship. Staff is 

trained to keep the relationship optimal through dynamic, situational risk prevention and 

management. 

 

Very little research on the SLA in these countries is available. This is an important result in itself: 

the SLA systems are not questioned very much, and seem to be taken as more or less for granted. 

If discussions do arise, they seem not to be based on research findings.  

An important exception to this are the Canadian structured risk assessments used for SLA and 

individual treatment planning. The Custodial Rating Scale (CRS, developed in 1987, used for SLA), 

is a constant subject of research. For the present study, the research Luciani is important (2001). A 

broadening of the criteria in the CRS, allowing more offenders to start at the lowest security level, 

appeared as feasible in this study: A higher number of offenders could start at the lowest level of 

security, without an increase in violence, escapes and non-returns to be expected. 

Price (2000), discussing the SLA in Great-Britain, contends that the system was actually 

unworkable from the start. He argues that this SLA requires so much maintenance and adjustment, 

that it has become very difficult to understand and explain to both staff and offenders. Liebling also 

notes that having offenders start at a high security level does not lead to more security, but does 

lead to less (investment in) behavioral change (2014). 

 

Research in Germany focuses on more effective treatment plans, and less on the SLA itself. 

In Norway, for individuals at the outset of their detention clear what the criteria for phasing and final 

release under the condition of probation supervision (prøveløslatelse). According Finstad this gives 

a positive contribution to the behavior of individuals in the establishment (Finstad, In: Nijboer et al., 

2001). In contrast, that the system of strict criteria in Norway also problems (waiting lists and 

inadequate transfers), which led to additional costs (training and personnel) to the lowest security 

levels, and increasing orientation on the possible deployment of structured risk assessment yet. 

 

Chapter 4 concludes with a number of best practices, including the introduction of the moral climate 

as an organizational principle for prisons (UK and Norway), the ongoing application of risk 

assessment (Canada and Great Britain), and importing services from outside prison and the 

commitment of citizens to work to return to society to make it attractive and relevant (Norway). 

However, the practices should be carefully researched and possibly adjusted before introducing 

them in the Dutch prison system.  

 

Chapter 5 discusses the current Dutch SLA, based on interviews with respondents of the different 

justice organizations involved, with a focus on the normal security level. The respondents are 

generally positive about the current system, but also point out certain possible improvements: 

Information exchange is mentioned by all respondents as the most important area for improvement. 

In addition, respondents call for improvements in post-release aftercare, strengthening social 
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contacts and a change in the vision of the staff towards offenders. 

 

According to respondents, it is well worth considering placing offenders on a lower starting level of 

security. A precondition for this is improving the exchange of information between organizations 

(public attorney, court, probation, prison system, psychiatric assessment services and 

municipalities). A second precondition is the assurance of the experience of “procedural justice” by 

offenders: prison staff needs to make clear why some offenders are allowed more liberties, and 

others not. In addition, and connected with the previous point, respondents call for improved staff 

contact / relationship skills. Finally, more research is needed to examine whether offenders can be 

granted more autonomy within the prison facilities, according to the respondents.  

 

Chapter 6 discusses the current practice of offender transportation. The Dutch transport SLA has 

three levels: regular, enhanced and special. Only when the offender has special features, he will be 

selected for the enhanced or special level. In more than 90% of all cases, offenders are transported 

within the regular level. Some offenders in low or very low security levels are allowed to travel 

without supervision. 

 

A discrepancy is visible between the housing SLA and transport SLA: they have different levels and 

use different criteria. According to respondents, this reflects the different conditions within prison 

and outside prison during transport (with greater escapes risks, and therefore a greater emphasis 

on the safety of society during transport). As a consequence, both staff and prisoners do not 

experience a direct relationship between the level of security in prison and during transport. The 

respondents believe that some offenders are being transported under to strict conditions. This 

opinion is supported by past and ongoing initiatives: experiments have started to transport 

offenders in other ways, more tailored to the individual, and with the use of a risk assessment.  

The Dutch prison system does not calculate the costs of transport based on movements, but on the 

required workforce. Respondents however express that work is increasingly efficient by combining 

trips. Additional savings are possible, according to the respondents: improving judgments whether 

an individual can travel without supervision, and in the logistics of planning transport movements.. 

 

In chapter 7, the 3 key research questions are answered. The present study has some limitations, 

which pose a risk to the quality of the results and conclusions. Results may be affected by a one-

sided selection of respondents with a particular view or opinion, and by deficiencies in finding 

scientific publications. We have tried to mitigate these risks by speaking a wide representation in 

the selection of respondents within both the prison and in partner organizations. Nevertheless, the 

numbers of respondents are small, and the number of prisons is limited. 

With regard to the results of the research literature, a possibility remains that one or more studies 

of interest have been missed. The vast majority of studies come from abroad. The detention 

environment, the public and political opinion on punishment, detention and rehabilitation, legislation 

and regulations governing detention, and characteristics of individuals and their network itself, may 

differ from the Dutch situation. The definitions of risks, programs, violence, escape and recidivism 

do not necessarily match with the Dutch equivalents. Our conclusions and recommendations are 

therefore accompanied with the need for additional Dutch (replication) research, in order to 

strengthen the generalizability. 
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We draw the following conclusions. 

  

Question 1. To what extent support can be found for the proposition that an adjustment of the 

current method of security level assignment (SLA) of offenders to optimal and possibly lower 

(starting and subsequent) levels will lead to fewer escapes, fewer violent incidents, a reduction in 

recidivism, and lower costs? 

 

The results of the literature lead to promising options for the Dutch situation. However, we present 

our conclusions with reservations. When necessary, we add a recommendation for Dutch 

(replication) research. 

 

On the basis of the research discussed, we can conclude: 

1. Based on the social importance of lower recidivism, optimal security level assignment for 

offenders is primarily aimed at rehabilitation of the person concerned, unless the safety in 

society (in general, or regarding the specific interests of victims), warrants more strict 

conditions or the refusal of prison leave. 

2. A less strict / lowest possible security level as a starting point probably contributes to 

reducing recidivism, and will probably not contribute to more serious violent incidents or 

escapes (point 2 must be examined in the Dutch situation).  

 

Important within this context is the following: 

3. Offenders in all security levels are granted opportunities for contact with their social network. 

4. Offenders in all security levels are enabled individual activities aimed at their return into 

society (such as education and work, but also training and treatment). 

5. Especially in shorter detention periods, offenders need to be explicitly invited / motivated to 

embark on these individual activities (point 5 should be examined in the Dutch situation). 

 

Regarding violence in prison, we conclude: 

6. Violent behavior prior to detention has little predictive value for violence in detention. 

Because this behavior is still in use as a predictor, too many individuals are now probably 

placed in a too high level of security. This situation is unfavorable in terms of rehabilitation, 

recidivism (there are fewer liberties to work on behavioral change), and possible victimization 

(within higher security levels, there is more serious violence). (point 6 must be examined in 

the Dutch situation). 

7. Should the Dutch prison system accept and adopt our conclusion that a placement in a 

security level as low as possible is warranted as a general policy, a discussion around light 

and moderate violent incidents is needed. As long as these incidents still directly lead to 

placement in a higher level of security, this new general policy will probably not work. The 

research discussed shows us, that mild violence is present in all levels of security. When 

(clearly defined) "light violence" is accepted by the prison system as 'not tolerable, but also 

part of life’, and will no longer automatically lead to more security, this will increase the 

positive effects of placement of offenders in the lowest possible level of security (section 7 

must be examined in the Dutch situation). 
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We also formulate the following conclusion: 

8. The possible positive effects of starting at the lowest possible level of security may be 

reduced or mitigated, if not at the same improvements have been made in the current 

practice regarding the use of structured risk assessment for granting liberties and leave. 

Canada can be regarded as a guide country in this regard. 

 

The study of foreign experience gives rise to some additional conclusions. In addition to 

point 1), we state that the British SLA should be avoided: This system makes use of safety / 

control criteria to decide about both granting liberties and rehabilitation/treatment. This leads 

to unwanted ongoing adaptations of the system and staff confusion. 

 

The SAL in Britain and Norway show us: 

9. Prison staff expressing their authority and legitimacy primarily through their relationships with 

individuals, and only secondly by the formal rules, have better relationships with offenders. 

This also applies for the legitimization of expectations towards offenders within security 

levels, changes in security levels, and granting of leave. Any formal change in SLA ( "new 

formal rules") means a change in the relationship between prison staff and offenders, and 

warrants extra efforts for support and professional development. 

 

The SLA in Great-Britain shows us: 

10. The moral climate of the entire prison, aimed at activating the development potential of 

individual offenders, supports both successful rehabilitation of offenders and safety in prison. 

11. Starting at a lower level of security does not mean that all offenders will therefore more 

motivated for behavioral change. The 'rational choice model' (meaning that the offender will 

opt for change if he is being motivated and rewarded for that purpose") finds its limits with 

individuals for whom prison life is an exceptional burden: these offenders are too tired, 

anxious or depressed to invest in behavior change as a consequence of more liberties. For 

them, maintaining their dignity is more important than being 'rewarded'. For these offenders, 

rehabilitation is still the main purpose of SLA, , but they themselves are (temporarily) unable 

to connect to rehabilitation efforts (point 1q should be examined in the Dutch situation). 

 

Opportunities for improvement of the Dutch prison SLA focus on improving current initiatives and 

embarking on new challenges.  

 

Current initiatives in which improvements can be made, are: 

- The Prison Detention and Re-integration plan; 

- Linking this plan to continuing structured risk assessment with the RISc (the Dutch probation 

risk assessment system); 

- Despite financial and organizational pressures on the prison system, a decisive focus on 

professionalization of prison staff, most importantly on motivational interviewing and 

improving a working alliance with offenders, and 

- The deployment of outside services within the prison, for maintaining contact with the outside 

world. 
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New challenges include: 

- Increased involvement of offenders in decisions made about their own security and leave, in 

order to increase the experience of procedural justice; 

- Establishing a research practice for SLA, based further development of the RISc for use 

within the prison system, and 

- Thinking about new ways for SLA during short detention sentences. 

 

A further improvement of prison life by adjusting the SLA towards a start with more liberties for 

offenders, can be understood by the general population or specific (family members of) victims as a 

reduction of punishment, as a too lenient or ‘soft’ approach, and therefore not considered as 

legitimate. These experiences are subjective and do not lead to legal arguments to waive 

adjustment of SLA). On the other hand, these experiences are strong, and a reality for the prison 

system to deal with. Information for and communication with victims, relatives and the general 

population are therefore essential for support of a possible adjustment Dutch prison SLA. In this 

context, the prison system could highlight the added value of further developing the RISc for use 

within the psison environment, because the section for “pre-sentencing and prison leave advice” of 

this instrument also takes the public interest into consideration. 

 

Question 2: To what extent support can be found for the proposition that there is often a 

discrepancy between the security levels regarding housing and transport of offenders? If there is 

any discrepancy, what are the possibilities for better aligning? 

 

1. Our first conclusion is that thorough research into this presumed is not possible, due to very 

different security levels and criteria  

 

In spite of the above, many clues emerged in this study that point at the existence of a 

discrepancy between the levels chosen for offenders by the SLA for prison housing and the 

levels chosen by using the SLA for prison transport. Moreover, there are no indications to the 

contrary. 

 

2. We therefore conclude that there is very likely a discrepancy between security levels for 

prison housing and prison transport for offenders. 

 

Several opportunities for improvement are discussed. Of these, improving the provision of 

information is most important. The transportation department of the Dutch prison services 

relies completely on outside information to make choices, and these procedures can be 

improved. In addition, the use of risk assessment focused on escape during transport could 

be improved, and more differentiation SLA for transport could be considered, especially 

unescorted leave. 
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Question 3. If possibilities for optimizing the security of individuals arise: what are (indications of) 

their financial consequences? 

 

This question appeared as not easy to answer. 

1. For offender prison housing, we conclude that is possibilities exist to realize cost savings, if 

more offenders can start at a lower security level. A decline of serious violence at higher 

security levels could be expected (yielding higher costs), and social costs of recidivism could 

also drop. These results are far from certain. Our statements are based on foreign research, 

and execution of the plus program within the normal security level is also more expensive 

than the basic program. In addtion, the lowest level institutions (4 and 5) will probably 

disappear, which could lead to higher costs of the remaining, more secured facilities. 

Savings can probably be achieved by giving offenders more autonomy and responsibility 

during their prison life. They can take over some staff tasks, allowing staff to focus on the 

relationship with offenders. 

2. Regarding transport, our conclusion is that greater differentiation (which we support) may 

lead to increased costs. Savings could possibly be achieved by enhancing the possibilities 

for unescorted leave. For these options, additional research is needed. 

  

The participation of experts, respondents and members of the supervisory committee in this 

research does not automatically imply their consent to the entire contents of this report. For this, 

only the researchers are responsible. The same applies for the Ministry of Security and Justice and 

the Minister. 
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1 Inleiding en onderzoeksvragen 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

In ons land zijn zowel tijdens het verblijf in een Penitentiaire Inrichting (PI) als tijdens het vervoer 

van justitiabelen van en naar een PI verschillende niveaus van beveiliging mogelijk (zie paragraaf 

1.4). Deze in Nederland gangbare detentiedifferentiatie is gebonden aan regels, die rekening 

houden met de situatie en de persoon van de justitiabele. Tijdens het verblijf in de PI krijgen 

daarvoor geselecteerde justitiabelen op basis van deze differentiatie beveiligingsmiddelen, 

verlofmogelijkheden en resocialisatieprogramma’s aangeboden of opgelegd. In Nederland is 

daarbij de gangbare werkwijze dat een groot deel van de justitiabelen begint in een normaal 

beveiligingsniveau, dat na verloop van tijd - en als aan een aantal voorwaarden is voldaan - 

versoepeld kan worden (zie paragraaf 1.4). Ook tijdens het vervoer krijgen justitiabelen op basis 

van deze differentiatie verschillende beveiligingsmiddelen opgelegd.  

 

Het beveiligingsniveau heeft gevolgen voor zowel de justitiabele als de inrichting. Voor de 

justitiabele gaat een strenger beveiligingsregime samen met minder mogelijkheden voor verlof, 

minder contact met familieleden en anderen van buiten de inrichting, en minder gelegenheid om 

buiten de inrichting een arbeids- of scholingsprogramma te volgen. Vanuit het perspectief van de 

inrichting gaat een strenger beveiligingsniveau onder meer samen met minder ontvluchtings- en 

beheersrisico, minder mogelijkheden voor resocialisatie en hogere organisatorische, materiële en 

personele kosten. 

 

Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) leeft de beleidsvraag of justitiabelen onder een optimaal 

beveiligingsniveau beveiligd worden, zowel tijdens het verblijf in de PI als tijdens het vervoer van 

de justitiabelen. Onder optimaal beveiligingsniveau wordt door DJI verstaan: ‘een evenwicht tussen 

maatschappelijke belangen (zoals het verkleinen van het ontvluchtingrisico, het verlagen van de 

recidivekansen, aandacht voor belangen van slachtoffers of nabestaanden), belangen van de 

justitiabelen (verlof-, arbeids- en scholingsmogelijkheden) en kosten’. 

 

Wat betreft het verblijf in de PI stelt DJI meer specifiek de vraag of het mogelijk doeltreffender en 

doelmatiger is om (een deel van de) justitiabelen al bij aanvang van de vrijheidsstraf direct toe te 

wijzen aan een instelling of afdeling met een passend (en dus mogelijk lager) beveiligingsniveau. 

De huidige werkwijze van ‘streng’ beginnen zou daarmee deels veranderen naar een systeem van 

‘passend’ beginnen, wat mogelijk voordelen heeft voor zowel de justitiabele, het gevangeniswezen 

en de samenleving. Van belang hierbij is, welke vorm van professionele screening dan 

noodzakelijk is, en welke informatie over de justitiabele en zijn voorgeschiedenis daarbij nodig zijn.  

De vraag vanuit DJI over de optimale beveiliging van justitiabelen tijdens vervoer heeft als 

achtergrond dat DJI in sommige gevallen een discrepantie waarneemt tussen het 

beveiligingsniveau bij huisvesting en het beveiligingsniveau bij vervoer.  

 

DJI heeft voor het beantwoorden van deze vragen behoefte aan een overzicht van 

wetenschappelijke kennis over en buitenlandse ervaringen met het differentiëren van justitiabelen 

naar beveiligingsniveaus. De voorliggende rapportage, in opdracht van het WODC, doet verslag 

van een verkennend onderzoek naar deze vragen. In het onderzoek staat centraal wat de 
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wetenschap en buitenlandse ervaringen leren over de samenhang van beveiligingsniveaus met 

recidive, geweldsgebruik tijdens en na de detentie en ontvluchtingen/onttrekkingen. Tevens is 

onderzocht in hoeverre het beveiligingsniveau van huisvesting en vervoer met elkaar matchen. Op 

basis daarvan worden uitspraken gedaan over de beleidsvraag of justitiabelen in de Nederlandse 

Penitentiaire Inrichtingen onder een optimaal beveiligingsniveau bewaakt en vervoerd worden, en 

welke eventuele aanpassingen of vernieuwingen hierin mogelijk zijn. Daarbij heeft het onderzoek 

ook aandacht voor de kostenaspecten. 

1.2 Context: discussie over beveiligingsniveaus en detentiefasering 

Het onderhavige onderzoek is van bijzonder belang, omdat het huidige systeem van 

detentiefasering sinds enkele jaren onder druk staat, en omdat er in nabije toekomst veranderingen 

op dit gebied worden verwacht. In 2013 heeft de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in de afschaffing van de bestaande wijze van 

detentiefasering en de invoering van elektronische detentie3. Het penitentiair programma en het 

regimair verlof worden afgeschaft en vervangen door een persoonsgerichte aanpak. Hiermee 

worden ook de twee lichtere beveiligingsniveaus (beperkt beveiligd en zeer beperkt beveiligd) 

afgeschaft. Dit wetsvoorstel is door de Eerste Kamer verworpen.  

 

Bij een brief van 21 november 20144 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie benoemd, 

dat hij voornemens is door te gaan met een aantal onderdelen van het gesneuvelde wetsvoorstel, 

omdat daarover wel consensus bestond in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Het gaat om het 

creëren van een wettelijke basis voor het systeem van promoveren en degraderen en vervanging 

van het regimair verlof en het algemene verlof in een nieuwe vorm van verlof, namelijk het re-

integratieverlof. Binnen het re-integratieverlof is ruimte voor externe vrijheden. Dit is een belangrijk 

verschil met het verworpen wetsvoorstel waarin de elektronische detentie als enige extramurale 

detentiemodaliteit voorkwam. Met deze wijzigingen ontstaat, volgens de staatssecretaris een 

volwaardig stelstel van detentiefasering, waarin een balans is tussen het waarborgen van de 

veiligheid van de maatschappij en het stapsgewijs voorbereiden van de justitiabelen op diens 

terugkeer in de maatschappij. In dit systeem is de vrijblijvendheid verdwenen: interne en externe 

vrijheden moeten worden verdiend op basis van goed gedrag.5  

 

Een deel van de voorgestelde wijzigingen is opgenomen in het wetsvoorstel ‘Wijziging van de 

Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de 

Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het 

medisch klachtrecht en enkel andere onderwerpen’.6 Dit wetsvoorstel voorziet in de afschaffing van 

de beperkt beveiligde en zeer beperkte beveiligde inrichtingen. De invoering van het 

persoonsgerichte re-integratieverlof is daarin niet meegenomen. Dit kan door een aanpassing van 

de ministeriele regeling Tijdelijk verlaten van de inrichting. Het wetsvoorstel ligt ten tijde van de 

oplevering van onderhavige rapportage bij de Tweede Kamer. In de rapportage is het huidige 

stelstel is daardoor leidend.  

 

                                                      
3 TK, 2013-2014, 33 745, nr. 3 
4 TK, 2014-2015, 24 587, nr. 608 
5 TK, 2014-2015, 24 587, nr. 608. 
6 TK, 2014-2015, 33 844, nr. 7. 
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1.3 Drie hoofdvragen  

In voorliggende rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse 

ervaringen leren over de samenhang van verschillende beveiligingsniveaus met recidive, 

geweldsgebruik tijdens en na de detentie en ontvluchtingen. Daarnaast wordt op basis van deze 

kennis en ervaring een uitspraak gedaan over het vraagstuk of justitiabelen in de Nederlandse 

Penitentiaire Inrichtingen onder een optimaal beveiligingsniveau beveiligd en vervoerd worden, 

waarbij de aanwijzingen voor samenhang van verschillende niveaus van beveiliging met recidive 

en geweldsgebruik tijdens en na de detentie de basis vormen. Ook de kostenaspecten van de 

beveiliging worden meegenomen. 

 

Om antwoord te geven op deze probleemstelling is een verkennend onderzoek uitgevoerd waarin 

op basis van de onderzoeksbevindingen gereflecteerd is op drie hoofdvragen. Deze vormen de 

basis van voorliggende rapportage:  

1. In hoeverre kan ondersteuning gevonden worden voor de stelling dat er regelmatig sprake is 

van een discrepantie tussen beveiligingsniveaus bij huisvesting en beveiligingsniveaus bij 

vervoer? Indien sprake is van discrepantie: welke mogelijkheden zijn er om het 

beveiligingsniveau bij huisvesting en bij vervoer beter op elkaar af te stemmen? Wat is een 

indicatie van de financiële gevolgen die met een eventuele betere afstemming gepaard 

kunnen gaan? 

2. In hoeverre kan ondersteuning gevonden worden voor de stelling dat een aanpassing van de 

huidige wijze van differentiëren, door justitiabelen direct bij of vlak na aanvang van de 

vrijheidsstraf, op basis van screening van de justitiabele en zijn voorgeschiedenis, toe te 

wijzen aan een instelling of afdeling met een passend (en dus mogelijk) lager 

beveiligingsniveau zal leiden tot recidivevermindering, minder ontvluchtingen, minder 

geweldsincidenten en kostenbesparing? 

3. Indien sprake is van mogelijkheden voor optimalisatie: wat is een indicatie van de financiële 

gevolgen die met een eventuele aanpassing gepaard kunnen gaan? 

1.3.1 Specifieke onderzoeksvragen 

De onderstaande specifieke vragen zijn leidend geweest in de uitvoering van dit verkennende 

onderzoek.  

 

1. Wetenschappelijke kennis beveiligingsniveaus 

a. Wat leert de wetenschappelijke literatuur over de samenhang van de verschillende beveiligingsniveaus 

van justitiabelen met recidive, geweldgebruik na detentie en ontvluchtingen? In hoeverre kunnen deze 

resultaten daadwerkelijk worden toegeschreven aan het beveiligingsniveau? 

b. Wat leert de wetenschappelijke literatuur over de differentiatie naar beveiligingsniveau?  

 

2. Buitenlandse ervaringen met differentiatie naar beveiligingsniveau 

a. Welke, qua detentieklimaat vergelijkbare landen, differentiëren dusdanig bij de start van de plaatsing dat 

(een deel van de) justitiabelen al bij aanvang (of eerder dan in Nederland gewoon is) aan een lichter 

beveiligingsniveau worden toegeschreven? 

b. Welke beveiligingsniveaus kennen de gevangenissen in deze landen en welke beveiligingsmaatregelen 

horen daarbij? 
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c. Op welke wijze wordt gedifferentieerd naar beveiligingsniveau? In welke sectoren worden deze methoden 

gebruik? 

d. In hoeverre is differentiatie naar beveiligingsniveau in de onderzochte landen een bevoegdheid van de 

rechter of van de uitvoerende organisatie? 

e. Zijn de buitenlandse werkwijzen geëvalueerd? Zo ja, wat waren de bevindingen?  

 

3. Regelgeving en analyse van het huidige differentiatieproces in Nederland 

a. Hoe is de huidige regelgeving ten aanzien van het differentiatieproces naar beveiligingsniveau? 

b. Hoe verloopt het huidige differentiatieproces naar beveiligingsniveaus bij zowel de oplegging als de 

tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen? 

c. Hoe ziet differentiatie naar beveiligingsniveau eruit? Wat is bekend over de betrouwbaarheid en het 

onderscheidend vermogen (validiteit) van de gebruikte methoden? 

d. In welke mate gebeurt de differentiatie naar beveiligingsniveau uniform7? 

e. Van welke informatie wordt gebruik gemaakt in het differentiatieproces (zowel bij intake, als bij 

overplaatsing naar een ander regime)? 

f. Welke voor- en nadelen zien betrokken ketenpartners en deskundigen van de huidige werkwijze? 

g. In hoeverre worden het beveiligingsniveau van huisvesting en het beveiligingsniveau bij vervoer van 

justitiabelen op elkaar afgestemd? 

1.4 Achtergrond: de huidige differentiatie in beveiligingsniveaus  

1.4.1 Verblijf 

De Penitentiaire beginselenwet (Pbw) kent verschillende differentiaties8 binnen de PI, waaronder 

de mate van beveiliging binnen de PI. Artikel 13 lid 1 Pbw beschrijft dat inrichtingen of afdelingen 

daarvan naar de mate van beveiliging te onderscheiden zijn in:  

1. Zeer beperkt beveiligd;  

2. Beperkt beveiligd;  

3. Normaal beveiligd;  

4. Uitgebreid beveiligd; en 

5. Extra beveiligd.  

 

In de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van justitiabelen9 wordt invulling gegeven aan 

de plaatsing van een justitiabele binnen één van deze beveiligingsniveaus. Krachtens artikel 4 van 

de Regeling worden justitiabelen in principe geplaatst op een normaal beveiligde inrichting of 

afdeling. Voor plaatsing op één van de zwaardere beveiligingsniveaus stelt artikel 5 van de 

Regeling dat iemand met een verhoogd vlucht- en/of maatschappelijk risico geplaatst wordt in een 

uitgebreid beveiligde inrichting. Een justitiabele wordt in een extra beveiligde inrichting geplaatst 

als hij 1) een extreem vluchtrisico heeft en/of een onaanvaardbaar maatschappelijk risico vormt in 

termen van recidivegevaar voor ernstige geweldsdelicten en/of hij 2) bij ontvluchting een 

onaanvaardbaar maatschappelijk risico vormt, waaraan het vluchtrisico ondergeschikt is (artikel 6 

van de Regeling). Plaatsing op een lichter beveiligingsniveau is enkel mogelijk als een justitiabele 

                                                      
7 Uniform slaat in dit onderzoek zowel op uniformiteit bij verschillende justitiabelen als uniformiteit bij één justitiabele (bijv. bij 
het meerdere malen op vervoer gaan).  
8 Bijvoorbeeld scheiding tussen mannen en vrouwen, en de afdelingen met extra zorg.  
9 In het vervolg: de Regeling 
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op een normaal beveiligingsniveau heeft verbleven en door verloop van tijd faseert naar een lichter 

niveau. Dit is onderdeel van de detentiefasering, die momenteel gangbaar is het Nederlandse 

gevangeniswezen.  

1.4.2 Detentiefasering 

Bij de detentiefasering wordt de justitiabele, zodra dit uit een veiligheidsoogpunt verantwoord is, 

geplaatst in een regime met minder strikte beveiliging en meer ontplooiingsmogelijkheden. De 

justitiabele begint in een huis van bewaring en wordt vervolgens overgeplaatst naar een 

gevangenis. Verderop in de detentiefasering krijgt de justitiabelen steeds meer vrijheden. 

Schematisch ziet de detentiefasering er als volgt uit: 

 

Figuur 1: detentiefasering 

 

Afhankelijk van de strafduur en de opstelling van de justitiabele gedurende de detentie doorloopt 

een justitiabele alle, dan wel een aantal van de in figuur 1.1 genoemde stappen.  

Plaatsing in huis van bewaring (HvB) 

Een justitiabele wordt in een huis van bewaring geplaatst als hij door de rechter-commissaris in 

bewaring is gesteld. De plaatsing gebeurt door de selectiefunctionaris, die het risicoprofiel van de 

justitiabele vast stelt (artikel 22 lid 1 van de Regeling) op basis van: 

- de kenmerken en achtergronden van het delict;  

- de gegevens over een eventuele eerdere detentie in binnen- dan wel buitenland; en  

- eventueel overige beschikbare informatie waaronder de bevindingen van het meldpunt-GRIP 

na analyse van beschikbare gegevens over de justitiabele. 

De selectiefunctionaris plaatst de justitiabele vervolgens op grond van dit risicoprofiel in een 

inrichting of afdeling met de mate van beveiliging die voor de betrokkene geïndiceerd is (art. 22 lid 

4 van de Regeling). De justitiabele wordt bij voorkeur geplaatst in een huis van bewaring in het 

arrondissement van vervolging (art. 24 van de Regeling). Een huis van bewaring is een normaal 

beveiligde inrichting.  

 

Plaatsing in gevangenis  

Justitiabelen in een huis van bewaring worden na hun onherroepelijke veroordeling overgeplaatst 

naar de gevangenis. De selectiefunctionaris bepaalt waar de justitiabele wordt geplaatst (art. 25 lid 

1 van de Regeling). Zo nodig wordt het risicoprofiel door de selectiefunctionaris aangepast aan de 

gewijzigde omstandigheden (art. 25 lid 3 van de Regeling). Op basis van deze informatie bepaalt 

de selectiefunctionaris welk beveiligingsniveau geschikt is voor de justitiabele.  

Onherroepelijk veroordeelden die hun rechtszaak in vrijheid hebben mogen afwachten, worden na 

hun veroordeling arrestant of zelfmelder. Voor arrestanten volgt een arrestatiebevel: de justitiabele 

wordt opgehaald door de politie. De zelfmelder krijgt een oproep10 zichzelf te melden bij de 

inrichting die het meest dichtbij zijn woonadres ligt.  

                                                      
10 Het Administratie- en Informatie Centrum voor de Executiekosten (AICE) stuurt een verzoek tot oproeping aan DJI en DJI 
stuurt vervolgens een brief aan de zelfmelder dat hij zich moet melden 

Hvb
Gevangenis 
(basis&plus)

BBI ZBBI PP
VI/Einde 
detentie
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Basis- en plusprogramma binnen normaal beveiligde inrichting  

Een justitiabele komt bij plaatsing in de gevangenis terecht op een normaal beveiligde inrichting. 

Binnen een normaal beveiligde inrichting is verdere differentiatie in het basis- en het 

plusprogramma. Het basis- en het plusprogramma zijn onderdeel van het beleidskader DBT 

(Dagbehandeling, Beveiliging en Toezicht op Maat Binnen het basisprogramma wordt voor 42,5 

uur per week aan activiteiten aangeboden. Er is geen avondprogramma en een beperkt 

weekendprogramma. Als er geen activiteiten zijn, verblijft de justitiabele op cel. Het plusprogramma 

biedt 48 uur per week aan activiteiten. Het programma wordt uitgebreid met activiteiten gericht op 

de terugkeer naar de maatschappij, zoals onderwijs, arbeid en interventies gericht op 

gedragsverandering. Justitiabelen kunnen buiten hun cel op de afdeling verblijven als er geen 

activiteiten zijn. In het plusprogramma is op twee avonden in de week een avondprogramma en er 

zijn extra activiteiten in het weekend. Ook wordt meer toegewerkt naar zelfredzaamheid en 

verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld specifieke arbeid met meer vrijheden. Justitiabelen in het 

plusprogramma kunnen, anders dan in het basisprogramma, hun voorkeur opgeven op welke 

momenten in de week zij bepaalde activiteiten wensen te doen. Het plusprogramma is voorwaarde 

om vrijheden buiten de inrichting te verdienen.  

  

Een justitiabele start op het basisprogramma en kan door middel van goed (groen) gedrag11, 

promotie maken naar het plusprogramma. Alleen een zelfmelder kan direct starten op het 

plusprogramma: ‘Vanaf 1 maart 2014 worden zelfmelders conform het beleidskader Detentie, 

Behandeling en Toezicht op maat in een plusprogramma van een normaal beveiligde inrichting 

geplaatst. Hiermee blijft er een positieve stimulans voor zelfmelders om vervolg te geven aan een 

oproep zich te melden’.12 

 

Beperkt beveiligde inrichting  

Bij een strafrestant van 18 maanden kan een justitiabele faseren naar een beperkt beveiligde 

inrichting. Hij moet dan gepromoveerd zijn, beschikken over een aanvaardbaar verlofadres en een 

beperkt vlucht- en maatschappelijk risico vormen (artikel 3 van de Regeling). Een justitiabele kan 

pas faseren naar een beperkt beveiligde inrichting als hij in het plusprogramma verblijft. Ook moet 

de selectiefunctionaris akkoord zijn met het voorstel voor deelname aan het penitentiair 

programma (zie verderop).  

 

Naast voorwaarden waar een justitiabele aan moet voldoen, zijn er contra-indicaties voor plaatsing 

in een beperkt beveiligde inrichting:  

a. de justitiabele wordt na detentie uitgezet of uitgeleverd; 

b. de justitiabele heeft tbs met bevel tot verpleging van overheidswege opgelegd gekregen;  

c. de justitiabele is in het basisprogramma is geplaatst; 

d. de justitiabele is gedegradeerd; 

e. de justitiabele wil niet mee werken aan een betalingsregeling die met hem is afgesproken.  

 

Zeer beperkt beveiligde inrichting 

Bij een strafrestant van zes maanden komt een justitiabele in aanmerking voor plaatsing in een 

                                                      
11 Zie bijlage 3 voor wat groen gedrag inhoudt.  
12 Stcrt, 2013 25079, p 2.   
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zeer beperkt beveiligde inrichting. In een zeer beperkt beveiligde inrichting worden justitiabelen 

geplaatst die (zie art. 2 lid 1 van de Regeling): 

a. een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico vormen;  

b. een vrijheidsstraf van ten minste zes maanden opgelegd hebben gekregen;  

c. in geval de veroordeling onherroepelijk is, ten minste de helft van de opgelegde 

gevangenisstraf hebben ondergaan, dan wel in geval de veroordeling nog niet onherroepelijk 

is, een tijd in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht, waarvan de duur ten minste gelijk 

is aan de helft van de opgelegde gevangenisstraf; 

d. beschikken over een aanvaardbaar verlofadres; 

e. een strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden; en  

f. zijn gepromoveerd. 

De genoemde contra-indicaties voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting gelden ook voor 

de plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting (zie artikel 2 lid 2 van de Regeling).  

  

Penitentiair programma 

In de laatste fase van detentie komt een justitiabele in aanmerking voor een Penitentiair 

Programma (PP). De beslissing tot een penitentiair programma ligt bij de selectiefunctionaris. Een 

justitiabele komt ervoor in aanmerking bij een strafrestant van ten minste vier weken en ten 

hoogste één jaar (artikel 4 lid 2 Pbw). Daarnaast moet de justitiabele veroordeeld zijn tot een 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste zes maanden en er geen andere 

omstandigheden13 zijn die zich tegen deelname verzetten.  

 

Een Penitentiair Programma vindt direct voorafgaand aan de invrijheidstelling plaatst en duurt ten 

hoogste een zesde deel van de opgelegde straf. Het bestaat uit verplichte deelname aan 

activiteiten voor tenminste 26 uur per week. De activiteiten zijn bijvoorbeeld een arbeids- of 

scholingstraject, zelfredzaamheid of behandeling van een psychische stoornis of verslaving. Een 

penitentiair programma vindt buiten de gevangenis plaatsvindt, waarbij de deelnemer in principe 

thuis woont. De justitiabele staat gedurende het gehele programma onder toezicht van de 

reclassering. 

1.4.3 Verlof binnen de beveiligingsniveaus 

Afhankelijk van het beveiligingsniveau en de detentiefasering krijgt een justitiabele meer vrijheden, 

waaronder de mogelijkheid tot verlof. Justitiabelen in een normaal beveiligde inrichting komen in 

aanmerking voor algemeen verlof als zij minstens één derde deel van hun straf hebben uitgezeten 

en het strafrestant nog ten minste drie maanden en ten hoogste een jaar bedraagt (zie art. 26 Pbw 

en art. 14 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting). Justitiabelen in een extra beveiligde 

inrichting of uitgebreid beveiligde inrichting komen niet in aanmerking voor algemeen verlof. Ook 

justitiabelen in een beperkt beveiligde inrichting of een zeer beperkt beveiligde inrichting komen 

niet in aanmerking voor algemeen verlof. Zij hebben regimair verlof14. Tijdens het regimair verlof is 

er geen begeleiding dan wel bewaking, vandaar dat dit type verlof alleen mogelijk is bij justitiabelen 

op de twee laagste beveiligingsniveaus. Justitiabelen die verblijven in een beperkt beveiligde 

                                                      
13 Deze omstandigheden kunnen zijn: het detentieverloop is niet goed gegaan, de justitiabele kan de verantwoordelijkheid 
niet aan, de justitiabele heeft geen verlofadres, hij is niet geschikt voor deelname aan de verschillende trainingen.  
14 Het regimair verlof is geregeld in de artikelen 19, 20 en 20a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting.  



 

vanmontfoort  34 

inrichting hebben vierwekelijks een weekend verlof, justitiabelen in een zeer beperkt beveiligde 

inrichting hebben wekelijks een weekend verlof.  

 

Naast deze twee vormen van verlof, bestaat de mogelijkheid tot incidenteel verlof. Incidenteel 

verlof wordt enkel verleend voor het bijwonen van een bepaalde gebeurtenissen. Welke dit zijn, is 

geregeld in de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. Voor incidenteel verlof moet zijn voldaan 

aan de voorwaarden genoemd in deze regeling.  

1.4.4 Vervoer van justitiabelen 

Naast de beveiligingsniveaus bij huisvesting, staat in dit onderzoek ook het vervoer van 

justitiabelen centraal. Justitiabelen worden op verschillende momenten vervoerd. Na aanhouding 

vanaf het politiebureau naar een PI, gedurende het strafproces van en naar de rechtbank en bij 

(over)plaatsing naar een PI. Maar ook incidenteel moeten justitiabelen worden vervoerd: om 

verhoord te worden door de politie, voor een bezoek aan familie, vrienden en kennissen of een 

bezoek aan het ziekenhuis.  

 

- Vormen van vervoer 

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) maakt in haar advies 

over het vervoer van ingeslotenen (RSJ, 2012) onderscheid in drie vormen van vervoer van 

justitiabelen.  

1. Rechtsgangvervoer: de directeur van de inrichting moet een justitiabele in de 

gelegenheid stellen de inrichting te verlaten om een gerechtelijke procedure bij te 

wonen (art. 26 lid 4 jo art. 26 lid d 1 Pbw).  

2. Inrichtingsvervoer: hieronder verstaat de RSJ, zowel het sociale als het medische 

vervoer vanuit de inrichting. Een justitiabele gaat op sociaal vervoer als hem 

incidenteel verlof wordt verleend om de inrichting te verlaten op humanitaire gronden 

(art. 26 lid 3 jo art. 26 lid 1 Pbw). In de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting 

wordt hier verder invulling aangegeven. Het medisch vervoer is geregeld in artikel 42 

lid 4 onder c van de Pbw. De directeur draagt zorg voor de overbrenging van een 

justitiabele naar een ziekenhuis, dan wel een andere instelling indien de medische 

behandeling daar plaatsvindt. 

3. Plaatsings- en overplaatsingsvervoer: justitiabelen kunnen geplaatst dan wel 

overgeplaatst worden naar een inrichting of afdeling daarvan (art. 15 lid 1 Pbw) in 

opdracht van de selectiefunctionaris (lid 3 van artikel 15 Pbw).  

 

- Uitvoerders van het vervoer 

De wet spreekt zich niet specifiek uit over wie het vervoer van justitiabelen uitvoert. In de 

wettelijke bepalingen voor rechtsgangvervoer en plaatsings- en overplaatsingvervoer wordt 

gesproken van daartoe aanwezen ambtenaren of medewerkers. Bij het inrichtingsvervoer 

wordt in de wet helemaal niet gesproken over wie dit vervoer dient uit te voeren. In de 

circulaire over de verdeling van vervoerstaken van 199715 staat dat rechtsgangvervoer wordt 

uitgevoegd door DV&O als er sprake is van bovenarrondissementaal vervoer en bij extra 

beveiligd vervoer. Binnenarrondissementaal vervoer wordt uitgevoerd door de politie. 

Inrichtingsvervoer wordt uitgevoerd door DV&O als er te grote veiligheidsrisico’s zijn aan het 

                                                      
15 kenmerk 644013/97/DJI; in RSJ (2012) 
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vervoer van justitiabelen. De directeur bepaalt wanneer deze risico’s te groot zijn. De risico’s 

zijn in ieder geval te groot als een persoon op de GVM-lijst16 staat. Het plaatsings- en 

overplaatsingsvervoer wordt door altijd uitgevoerd door DV&O, krachtens dezelfde circulaire 

en een brief van de sectordirecteur gevangeniswezen17.  

 

Bovenstaande is ook opgenomen in de werkinstructie van de Dienst Vervoer & Ondersteuning 

(DV&O) van 31 augustus 2009, waarin staat dat de DV&O belast is of belast kan worden met18: 

1. Het bovenarrondissementaal vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen, 

uitgezonderd vrijheidsbeneming op grond van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische 

ziekenhuizen ten behoeve van de rechtsgang; 

2. Het binnenarrondissementaal vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen, als 

bedoeld onder 1, ten behoeve van de rechtsgang op basis van convenanten of anderszins; 

3. Het landelijk vervoer en het extra beveiligen van rechtens van hun vrijheid beroofde 

personen, als bedoeld onder 1, en de bijzondere bewaking van deze personen tijdens een 

tijdelijk verblijf buiten een door de Dienst Justitiële Inrichtingen beheerde of gesubsidieerde 

inrichtingen, waar ze zijn geplaatst.  

4. De bewaking van rechtens van hun vrijheid beroofde personen, als bedoeld onder 1, die zijn 

ondergebracht op locaties niet zijnde een door de Dienst Justitiële Inrichting beheerde of 

gesubsidieerde inrichting op basis van overeenkomsten of convenanten.  

1.5 Leeswijzer 

In het hoofdstuk 2 verantwoorden wij de manier waarop wij het onderzoek hebben uitgevoerd. In 

hoofdstuk 3 behandelen wij de wetenschappelijke literatuur op het gebied van het 

beveiligingsniveau en de samenhang met recidive, geweldsdelicten tijdens en na detentie en 

ontvluchtingen. In hoofdstuk 4 beschrijven wij de wijze van differentiatie naar beveiligingsniveau in 

de vier geselecteerde landen en in hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de wijze waarop invulling 

gegeven wordt aan de differentiatie naar beveiligingsniveau bij huisvesting in Nederland. In 

hoofdstuk 6 gaan we vervolgens in op een eventuele discrepantie tussen het niveau van 

beveiliging tijdens huisvesting en tijdens vervoer. We sluiten in hoofdstuk 7 af met de 

beantwoording van de drie hoofdvragen. 

  

                                                      
16 Dit is een lijst met justitiabelen met een vlucht- en/of maatschappelijk risico. Een justitiabele wordt op deze lijst geplaatst 
na een beslissing door het Operationeel Overleg, bestaande uit het Hoofd Individuele Zaken van DJI of een door hem 
aangewezen selectiefunctionaris, een vertegenwoordiger van het meldpunt GRIP, een vertegenwoordiger van het Landelijk 
Pakket, een vestigingsdirecteur, een vestigingsdirecteur van een inrichting met het profiel hoog op uitnodiging en een 
medewerker van het stafbureau Individuele Zaken gevangeniswezen.  
17 Brief van 23 december 2000, kenmerk 5067682/00/DJI 
18 De lijst is niet uitputtend. DV&O heeft krachtens de werkinstructie meerdere taken, maar die zijn niet relevant voor dit 
onderzoek.  
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2 Onderzoekverantwoording 

In dit hoofdstuk verantwoorden wij de manier waarop wij het onderzoek hebben ingericht en 

uitgevoerd. Voorgaand aan de uitvoering van het onderzoek is een aantal keuzes gemaakt die de 

uitvoering van het onderzoek meer richting en focus hebben gegeven. Wij beschrijven eerste deze 

keuzes (paragraaf 2.1) en verantwoorden daarna de ingezette onderzoeksmethoden.  

2.1 Keuzes voor het onderzoek 

Op basis van de onderzoeksvragen en de achtergrondinformatie in paragraaf 1.2 en 1.3, hebben 

wij een aantal keuzes gemaakt voor de uitvoering van het onderzoek.  

2.1.1 Focus op penitentiaire inrichtingen 

Deze vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in Nederland vinden plaats in de penitentiaire 

inrichtingen (PI), justitiële jeugdinrichtingen en forensische psychiatrische centra. De toewijzing van 

justitiabelen gebeurt door de selectiefunctionarissen.19 Bij het nemen van deze beslissing nemen 

zij de aanwijzingen van het openbaar ministerie en van de autoriteiten die de straf of maatregel 

hebben opgelegd in aanmerking.20  

 

Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op justitiabelen die verblijven in een 

penitentiaire inrichting en heeft geen betrekking op justitiabelen die verblijven in een justitiële 

jeugdinrichting of een forensisch psychiatrisch centrum. Binnen de PI gaat het zowel om 

justitiabelen die verblijven in de gevangenis als in een Huis van Bewaring. 

2.1.2 Definitie beveiliging 

Beveiliging van justitiabelen is uitgesplitst in vijf niveaus van beveiliging. Verblijf op één van de 

niveaus heeft gevolgen voor de mate van beperkingen aan de justitiabele, als ook voor de 

mogelijkheden die een justitiabele heeft binnen de PI. Daarnaast worden met de beveiliging van 

justitiabelen verschillende doelen nagestreefd. Tegen deze achtergrond definiëren wij beveiliging 

binnen het gevangeniswezen in dit onderzoek als volgt:  

 

Beveiliging binnen het gevangeniswezen is de gecombineerde inzet van:  

- fysieke incapacitatie of vrijheidsbelemmering (op bepaalde plaatsen niet mogen, of wel moeten zijn, 

en/of opleggen van andere fysieke beperkingen, gedurende een afgesproken periode),  

- algemene motivering en gedragsbeïnvloeding van (mede-)justitiabelen door het personeel en de 

organisatie (kwaliteit van houding en bejegening in de dagelijkse omgang, van de informatievoorziening 

en van het omgaan met en afhandelen van klachten en incidenten); 

- specifieke motivering en gedragsbeïnvloeding (bevorderen van gewenst gedrag van (mede-) 

justitiabelen door vrijheden en beloningen, tegengaan van ongewenst gedrag door afnemen hiervan of 

door straffen), en 

- een werkwijze voor gegevensverzameling, analyse en besluitvorming over (aanpassingen in) de vorm 

en inhoud van bovenstaande; 

  

                                                      
19 Art. 15 lid 3 Penitentiaire Beginselenwet.  
20 Art. 15 lid 5 Penitentiaire Beginselenwet.  
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met als doel  

a) het terugdringen, beheersen of voorkomen van fysieke en psychische schade aan anderen of door 

anderen, zelfbeschadiging, het bezitten of gebruiken van middelen, onttrekking, ontvluchting en andere 

vormen van (gelegenheid tot) risicogedrag in de detentieomgeving,  

b) het bevorderen en beschermen van (deelname aan) behandeling / begeleiding, scholing en opleiding, 

recreatie, contacten met de buitenwereld en privacy en 

c) het behartigen van de belangen van (bestaande of mogelijke) slachtoffers en eventuele nabestaanden 

te respecteren inzake hun fysieke en emotionele veiligheid en herstel van eventuele trauma’s/schade.  

 

Binnen deze definitie maken wij onderscheid in een externe en interne beveiliging. De externe 

beveiliging ziet op fysieke vrijheidsbelemmering van een justitiabele door middel van een muur om 

de Penitentiaire Inrichtingen heen. De interne beveiliging ziet op hoe met de justitiabelen om wordt 

gegaan binnen de muren van de PI: welke extra fysieke beperkingen wordt aan de justitiabelen 

binnen de muren opgelegd, wat voor mogelijkheden tot gedragsverandering zijn er voor 

justitiabelen, en op welke manier worden justitiabelen bejegend.  

2.1.3 Focus op normaal beveiligde justitiabelen 

In dit onderzoek staat centraal of justitiabelen onder een optimaal beveiligingsniveau beveiligd 

worden. DJI veronderstelt dat een deel van de justitiabelen onder een te hoog beveiligingsniveau 

wordt gehuisvest en vervoerd. Justitiabelen worden in principe bij binnenkomst geplaatst binnen 

een normaal beveiligde inrichting of afdeling21. Dit is de grootste groep justitiabelen en gezien de 

veronderstelling van DJI is dit de groep waar de grootste winst behaald kan worden in termen van 

lichter beveiligen en vervoeren. Wij leggen daarom in dit onderzoek de focus op de normaal 

beveiligde justitiabelen.  

2.1.4 Basis- en plus programma als beveiligingsniveau 

Binnen het basis en plusprogramma kunnen justitiabelen extra vrijheden en verantwoordelijkheden 

verdienen door goed gedrag te vertonen. Omdat het systeem van promotie en degradatie is 

doorgevoerd in de huidige werkwijze in de PI en de kans aanwezig is dat de twee lichtere vormen 

van beveiliging (beperkt beveiligd en zeer beperkt beveiligd) die de wet momenteel nog kent, 

worden afgeschaft (zie paragraaf 1.2), vatten wij een overstap van basis- naar plusprogramma ook 

op als een vorm van verandering in beveiligingsniveau. Het basis- en plusprogramma vinden plaats 

op hetzelfde beveiligingsniveau, namelijk een normaal beveiligde inrichting. Het verschil in 

mogelijkheden voor de justitiabelen voor het basis- en plusprogramma valt onder de in paragraaf 

2.3.2 genoemde definitie van beveiliging en ziet op differentiatie in de interne beveiliging van 

justitiabelen.  

2.1.5 Buitenlandse ervaringen 

DJI heeft behoefte aan buitenlandse ervaringen met het differentiëren van justitiabelen naar 

verschillende beveiligingsniveaus. Dit is een breed geformuleerde behoefte. Om een afbakening te 

maken hebben wij in samenspraak met de begeleidingscommissie22 besloten een onderzoek te 

doen naar de situatie in vier landen: Groot-Brittannië, Duitsland, Canada en Noorwegen. Deze vier 

landen zijn gekozen omdat ze relatief goed vergelijkbaar zijn met Nederland, daar het westerse 

                                                      
21 Art. 4 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van justitiabelen 
22 Zie bijlage 1 voor samenstelling begeleidingscommissie 
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landen zijn, maar juist ook omdat er spreiding is van detentieconcepten. Bovendien is voor deze 

landen gekozen omdat er voldoende informatie beschikbaar is hun detentieconcepten en wijzen 

van beveiligingsdifferenties.  

2.2 Onderzoeksmethoden 

Het onderhavige onderzoek kan niet kwantitatief toetsend zijn, maar vraagt om een combinatie van 

exploratief / verkennend onderzoek en literatuuronderzoek. Voor de beantwoording van de 

onderzoeksvragen, met inachtneming van de keuzes uit paragraaf 2.3, zijn daarom de volgende 

onderzoeksmethoden ingezet: 

 

Literatuuronderzoek: 

1. Wetenschappelijk literatuuronderzoek voor het achterhalen van de samenhang tussen het 

beveiligingsniveaus en recidive, ontvluchtingen en geweldgebruik en voor wetenschappelijke 

literatuur over de werkwijze in de vier geselecteerde landen.  

2. Documentenanalyse van wet- en regelgeving over het beveiligingsniveau bij huisvesting en 

bij vervoer om de situatie in Nederland en de vier geselecteerde landen in kaart te brengen.  

 

Verkennend onderzoek:  

3. Interviews met buitenlandse expert om zicht te krijgen op de uitvoering van de werkwijze in 

de vier geselecteerde landen.  

4. Onderzoek onder de jurisprudentie van de RSJ inzake invulling van de criteria voor 

verandering van het beveiligingsniveau, en de daarbij gebruikte informatie.  

5. Interviews bij drie penitentiaire inrichtingen in Nederland om zicht te krijgen op de huidige 

werkwijze omtrent beveiliging bij huisvesting en tijdens vervoer en de manier waarop daar 

eventueel verandering in kan komen.  

6. Interviews met andere ketenpartners om zicht te krijgen op de huidige werkwijze omtrent 

beveiliging bij huisvesting en tijdens vervoer en de beoordeling daarvan.  

7. Data-analyse van vervoersbewegingen van justitiabelen om zicht te krijgen op een eventuele 

discrepantie van beveiligingsniveau bij huisvesting en bij vervoer.  

 

In onderstaande tabel geven wij schematisch weer welke onderzoeksvragen wij op basis van welke 

onderzoeksmethoden hebben beantwoord. Daarna beschrijven wij de invulling en resultaten van 

de onderzoeksmethoden.  
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Tabel 2.1: onderzoeksmethoden en onderzoeksvragen  

Onderzoeksvraag 

 

Methode 

1a 1b 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 

Wetenschappelijk 

literatuuronderzoek 
              

Documentanalyse 

wet- en regelgeving 
              

Interviews 

buitenlandse experts 
              

RSJ jurisprudentie 

onderzoek 
              

Interviews drie 

geselecteerde PI’s 
              

Interviews 

ketenpartners 
              

Data-analyse 

vervoersbewegingen 
              

2.3 Verantwoording onderzoeksmethoden 

Wij beschrijven en verantwoording in deze paragraaf op welke manier wij de in tabel 2.1 genoemd 

onderzoeksmethoden hebben ingezet en uitgevoerd.  

2.3.1 Wetenschappelijk literatuuronderzoek 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen onder 1a, 1b en 2e is een wetenschappelijk 

literatuuronderzoek uitgevoerd naar de samenhang van het beveiligingsniveau met recidive, 

ontvluchtingen en geweldsgebruik tijdens en na detentie en de evaluatie van buitenlandse 

werkwijzen. Voordat gestart is met het zoeken naar wetenschappelijke literatuur, is een conceptlijst 

met zoekwoorden opgesteld. Deze lijst met zoekwoorden is ter verificatie op volledigheid, 

voorafgaand aan het literatuuronderzoek voorgelegd aan de door ons betrokken buitenlandse 

experts, met de vraag naar eventuele aanvullende zoekwoorden. De opmerkingen en aanvullingen 

van het expertpanel zijn meegenomen in de definitieve lijst.23  

 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende zoekmachines: Kaluga (Avans 

Hogeschool), Google Scholar en Kluwer Navigator (via Hogeschool Leiden). Het onderzoek is 

gestart met een combinatie van zoektermen, gebaseerd op onderzoeksvraag 1a naar de 

samenhang tussen het beveiligingsniveau en recidive, geweld en ontvluchtingen: 

- Beveiligingsniveau – recidive; 

- Beveiligingsniveau – geweld; 

- Beveiligingsniveau – ontvluchtingen. 

 

Deze zoektermen zijn ook in het Engels ingevoerd om de, in het Engels gepubliceerde 

wetenschappelijke literatuur te achterhalen. De Nederlandse zoektermen gaven in totaal 95 

resultaten (via wetenschappelijke databanken en Google Scholar). Deze resultaten zijn op titel 

gelezen. Op basis van de titel van de artikelen is het merendeel van de artikelen afgevallen op 

basis van de keuzes die wij hebben gemaakt zoals beschreven in paragraaf 2.3. Het ging in deze 

                                                      
23 Zie bijlage 2. 
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artikelen om tbs-klinieken of justitiële jeugdinrichtingen. De overgebleven artikelen zijn vervolgens 

volledig gelezen (ongeveer 15 artikelen).  

 

De Engelse zoektermen gaven juist zeer veel resultaten (> 10.000). Het Nederlandse woord 

beveiligingsniveau laat in de wetenschappelijke literatuur resultaten zien die betrekking hebben op 

het gevangeniswezen. Het Engelse woord security level heeft ook betrekking op andere sectoren 

dan het gevangeniswezen. Er is daarom gekozen om de zoektermen prison toe te voegen en de 

artikelen te limiteren in de tijd: alleen artikelen vanaf het jaar 2000. Ook met toevoeging van het 

woord prison en de tijdslimiet bleef het aantal artikelen groot. De eerste en meest belangrijke 

resultaten zijn gescand op titel en ook hier vielen artikelen af op basis van de keuzes die zijn 

gemaakt zoals beschreven in paragraaf 1.4 en zijn een beperkt aantal artikelen toegevoegd aan 

het literatuuronderzoek. Daarna is besloten een andere werkwijze te volgen om het beeld van de 

beschikbare literatuur compleet te maken.  

 

Vanwege het beperkte aantal Nederlandstalige publicaties en juist de veelheid aan niet relevante 

Engelstalig literatuur, hebben wij de sneeuwbalmethode ingezet om wel relevante Engelstalige 

literatuur te achterhalen. In de literatuurlijst van de artikelen die uit de literatuursearch naar voren 

zijn gekomen en betrekking hebben op het onderwerp is gekeken naar andere relevante 

referenties. Deze referenties zijn vervolgens opgezocht en verwerkt in het literatuuronderzoek. Als 

laatste check hebben wij het expertpanel en de begeleidingscommissie gevraagd literatuur aan te 

dragen om tot een volledig beeld te komen van de beschikbare literatuur omtrent de samenhang 

tussen het beveiligingsniveau en recidive, geweldsgebruik en ontvluchtingen.  

 

In de wetenschappelijk literatuur is verder gezocht naar de werkzaamheid van de werkwijzen in de 

vier door ons geselecteerde landen (zie paragraaf 2.3.5). De literatuur gaf vooral inzicht in 

ervaringen met de huidige werkwijzen in de vier genoemde landen.  

2.3.2 Documentanalyse 

Voor de landenvergelijking (onderzoeksvragen 2a - 2d) is de vigerende wetgeving voor het 

gevangeniswezen in elk land bestudeerd, met een focus op beveiligingsniveaus en procedures / 

eisen voor (over)plaatsing en de partijen die betrokken zijn in de besluitvorming op deze gebieden. 

Aanvullend zijn websites van de ministeries van justitie van de onderzochte landen bezocht. Deze 

websites gaven inzicht in het verloop van de procedures ten aanzien van verlof, vrijheden en 

beperkingen binnen het gevangeniswezen. 

 

Om zicht te krijgen op de huidige praktijk omtrent differentiatie naar beveiligingsniveau in 

Nederland (onderzoeksvragen 3a - 3g) is de wet- en regelgeving omtrent de differentiatie naar het 

beveiligingsniveau doorgenomen. De belangrijkste wet- en regelgeving over de differentiatie naar 

beveiligingsniveau bij huisvesting en bij vervoer zijn: 

- De Penitentiaire Beginselenwet (Pbw); 

- De Regeling Selectie, Plaatsing en Overplaatsing van justitiabelen;  

- De Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting; 

- Verschillende circulaire gericht op het vervoer van justitiabelen; 

- Werkinstructie van de Dienst Vervoer & Ondersteuning; 

- Verschillende wetsvoorstellen in het kader van de aanpassing van huidige werkwijze. 
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2.3.3 Contact buitenlandse experts 

Om beter zich te krijgen op de daadwerkelijke uitvoering van de gevonden vigerende wet- en 

regelgeving in de vier geselecteerde landen is contact gelegd met buitenlandse experts. In eerste 

instanties hebben de contactpersonen in de vier landen (Groot-Brittannië, Duitsland, Canada en 

Noorwegen) een vragenlijst voorgelegd gekregen met specifieke vragen die zien op de afwegingen 

omtrent het beveiligingsniveau. In het vervolg daarop en om meer zicht te krijgen op de uitvoering 

van de werkwijzen in de vier landen is middels telefoon en skype contact gelegd met buitenlandse 

contactpersonen. Dit is uiteindelijk gelukt voor drie van de vier landen. Na herhaaldelijke verzoeken 

is niet gereageerd door onze contactpersoon in Duitsland. Voor de overige landen is gesproken 

met:  

- Mw. Birgitte Storvik en Dhr. Dag Standham uit Noorwegen (beleidsmedewerkers KRUS); 

- Mw. Alison Liebling uit het Groot-Brittannië (professor of criminology, Cambridge University);  

- Mw. Annie Geneau en Mw. Christine Lessard (senioronderzoekers Correctional Services of 

Canada). 

2.3.4 Jurisprudentieonderzoek  

Om meer zicht te krijgen op de invulling van de criteria die in de wet- en regelgeving genoemd 

worden is een onderzoek gedaan naar de jurisprudentie van de Raad voor de 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Het jurisprudentieonderzoek richtte zich op de 

aard, inhoud en toepassing van selectiecriteria voor plaatsing en overplaatsing, uniformiteit ten 

aanzien van de differentiatie naar beveiligingsniveau en het gebruik van informatie hierbij 

(onderzoeksvragen 3a - 3e). Voor input is gesproken met de RSJ en de Jurisprudentie databank 

van de RSJ is bevraagd voor het onderzoek.  

 

De jurisprudentie wordt in de RSJ-databank op internet24 gepubliceerd. Omdat de RSJ in haar 

beoordeling altijd verwijst naar de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van justitiabelen, is 

in de databank gezocht op de wetsartikelen die onderdeel zijn van het gehanteerde toetsingskader 

van de RSJ: artikel 2 voor plaatsing/ overplaatsing naar de BBi en artikel 3 voor plaatsing/ 

overplaatsing naar de ZBBi. In de databank van de RSJ is daarnaast gezocht aan de hand van de 

volgende combinaties: 

- BBi en/of beperkte beveiliging en/of selectiefunctionaris; 

- BBi en/of zeer beveiligd en/of selectiefunctionaris; 

- Normale beveiliging; 

- Beperkte gemeenschap; 

- Detentiefasering. 

 

De uitspraken die betrekking hebben op overplaatsing naar een BBi en ZBBi in combinatie met de 

term selectiefunctionaris en de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van justitiabelen gaf 

een uitkomst van respectievelijk 14 en 6 uitspraken. De Regeling selectie, plaatsing en 

overplaatsing van justitiabelen in combinatie met selectiefunctionaris en normale beveiliging gaf 11 

uitspraken. Wanneer enkel de term Regeling in combinatie met selectiefunctionaris werd gezocht 

gaf de database een resultaat van meer dan 1400 uitspraken. De eerste paar pagina’s zijn 

gescand op basis van de korte weergave van de uitspraak. Er is gestopt met scannen toen de 

                                                      
24 Via: http://www.rsj.nl/rechtspraak/Databank_jurisprudentie/   

http://www.rsj.nl/rechtspraak/Databank_jurisprudentie/
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resultaten verschenen die niet meer specifiek zagen op normale beveiliging. Een aantal uitspraken 

zijn op basis van de korte weergave volledig gelezen en meegenomen in het onderzoek.  

  

Om zicht te krijgen op de jurisprudentie van de RSJ gericht op de beveiliging van justitiabelen 

tijdens het vervoer is gezocht op de volgende combinatie van zoekwoorden: 

- Beveiliging en Vervoer; 

- Beveiliging en DV&O. 

 

Deze zoektermen gaven respectievelijk 47 en 14 resultaten. Een combinatie van de drie 

zoektermen gaf 6 resultaten. De uitspraken zijn doorgeven en relevantie jurisprudentie is 

meegenomen in het onderzoek.  

2.3.5 Interviews drie geselecteerde PI’s 

Om zicht te krijgen op de wijze waarop de differentiatie naar beveiligingsniveau binnen de PI en 

tijdens vervoer wordt vormgegeven in de praktijk zijn, in overleg met de begeleidingscommissie 

drie PI in Nederland geselecteerd: 1) PI Vught, 2) PI Haaglanden, locatie Zoetermeer en 3) PI 

Lelystad. Binnen deze drie PI’s zijn verschillende interviews gehouden om ten eerste zicht te 

krijgen op de huidige werkwijze en de beoordeling daarvan en ten tweede om bepaalde scenario’s 

voor te leggen die op basis van de wetenschappelijke literatuur naar voren zijn gekomen. 

Zodoende krijgen wij zicht op de beantwoording van de onderzoeksvragen 3a - 3g. De volgende 

interviews zijn gehouden in alle drie de PI’s: 

- Face to face interview met directeur of plaatsvervangend directeur; 

- Face to face interview met hoofd beveiliging en/of hoofd Detentie & Re-integratie; 

- Groepsinterview met het Multidisciplinair Overleg; 

- Groepsinterview met een selectie van justitiabelen of de justitiabelencommissie (Gedeco).  

2.3.6 Interviews met ketenpartners 

Om zicht te krijgen op de huidige werkwijze van differentiatie naar beveiligingsniveau bij 

huisvesting en bij vervoer zijn verschillende face to face of telefonische interview gehouden met 

andere ketenpartners bij deze afweging.  

 

Face to face interviews selectiefunctionarissen 

Drie van de in totaal zeven selectiefunctionarissen zijn face to face geïnterviewd. Daarmee is een 

goed beeld worden verkregen van de manier waarop selectiefunctionarissen een rol spelen bij de 

bepaling van het beveiligingsniveau en welke criteria zij hanteren voor plaatsing of overplaatsing 

 

Face to face interviews DV&O 

Om zicht te krijgen op de beveiligingsniveaus bij het vervoer van justitiabelen en de wijze waarop 

vorm gegeven wordt aan de beveiligingsdifferentiatie bij vervoer van justitiabelen is ten eerste een 

groepsinterview gehouden met drie managers van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O). 

Daarnaast is een face to face interview gehouden met de directeur Operatie en tevens 

plaatsvervangend algemeen directeur van DV&O.  
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Groepsinterview rechters 

In Nederland heeft de rechter weinig tot geen invloed op de bepaling van het beveiligingsniveau 

van justitiabelen. Om een impressie te krijgen van hoe de rechterlijke macht tegenover deze 

huidige wijze van de differentiatie naar beveiligingsniveau staat, is een groepsinterview gehouden 

met twee door de Raad voor de Rechtspraak geselecteerde rechters.  

 

Telefonische interviews advocaten 

Om een impressie te krijgen van hoe de advocatuur kijkt naar de huidige wijze van differentiatie 

naar beveiligingsniveau, is gesproken met een aantal advocaten. Om tot de juiste advocaten te 

geraken is eerst telefonisch contact opgenomen met de Nederlandse vereniging van 

strafrechtadvocaten. Het driekoppig bestuur is gesproken over het onderwerp en zij hebben twee 

advocaten voorgedragen die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp. De twee advocaten zijn 

vervolgens telefonisch geïnterviewd.  

 

Telefonische interviews OM 

Om een impressie te krijgen van de rol van het OM bij de bepaling van het beveiligingsniveau en 

de beoordeling van de huidige wijze van differentiatie is de drie geselecteerde PI’s gevraagd of zij 

vaste contactpersonen hebben bij het OM. Dit bleek niet het geval: de zaaksofficier is vaak de 

contactpersoon en dat zijn er veel. Vervolgens is contact opgenomen met de verschillende 

parketten in de regio’s waar de geselecteerde PI’s liggen. Deze parketten konden geen antwoord 

geven op onze vragen en verwezen ons door naar het Landelijk Parket. Binnen het landelijk parket 

is vervolgens gesproken met een verantwoordelijke beleidsmedewerker en op aangeven van deze 

persoon met een executieofficier.  

 

Telefonische interviews reclassering  

De inrichtingen hebben ook geen vaste contactpersoon bij de reclassering: hier zijn het de 

reclasseringswerkers als contactpersoon en dat zijn er wederom meerdere. Daarom is ervoor 

gekozen telefonisch contact op te nemen met het hoofdkantoor van Reclassering Nederland. Een 

contactpersoon bij het hoofdkantoor heeft een medewerker voorgedragen die zich bezighoudt met 

de uitvoering van de fasering. Deze medewerker is telefonisch geïnterviewd.  

 

Het aantal door ons geïnterviewde rechters, advocaten en medewerkers van het OM en de 

Reclassering is beperkt. De informatie van deze personen geeft derhalve een impressie van de kijk 

van deze organisaties tegen de huidige werkwijze omtrent differentiatie naar beveiligingsniveau.  

2.3.7 Data-analyse vervoersbewegingen justitiabelen 

Om zicht te krijgen om de vermeende discrepantie tussen het beveiligingsniveau tijdens vervoer en 

het beveiligingsniveau binnen de PI, is geprobeerd kwalitatieve gegevens uit bovengenoemde 

interviews aan te vullen met meer kwantitatieve gegevens over de vervoersbewegingen van 

justitiabelen en het bijbehorende beveiligingsniveau.  

 

Er is geprobeerd gegevens te achterhalen van justitiabelen die vanuit de drie geselecteerde PI’s 

(PI Vught, PI Zoetermeer en PI Lelystad) zijn vervoerd in de maanden januari tot en met mei 2016. 

Er is gekozen voor een recente periode omdat de kans dat gegevens dan nog beschikbaar zijn 

groter is. Het gros van de justitiabelen verblijft over het algemeen kort in de PI. Bij die 
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vervoersbewegingen wilden wij het niveau van beveiliging tijdens het vervoer en het 

beveiligingsniveau bij huisvestiging naast elkaar te zetten om zo objectief vast te kunnen stellen of 

er sprake is van een discrepantie. Om verschillende redenen is het niet gelukt om deze gegevens 

boven water te krijgen: 

- De gegevens worden niet op één plek verzameld. DV&O verzamelt gegevens over het 

niveau van beveiliging bij vervoer en de gegevens over het niveau van beveiliging worden 

verzameld bij DJI.  

- DV&O zegt gegevens van justitiabelen niet te mogen verstrekken omdat de justitiabelen, ook 

tijdens het vervoer vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de inrichting.  

- Van de drie geselecteerde PI’s zijn er twee die de gegevens over het vervoer van de 

justitiabelen niet zelf verzamelen. 

 

Vooruitlopend op de beantwoording van de onderzoeksvraag omtrent de discrepantie tussen het 

beveiligingsniveau bij huisvesting en tijdens vervoer, is het jammer dat deze gegevens niet 

beschikbaar zijn gekomen. Het is echter wel mogelijk gebleken de onderzoeksvraag te 

beantwoorden op basis van de totale aantallen vervoerbewegingen per beveiligingsniveau, die via 

DV&O achterhaald zijn. Ook zijn de gegevens omtrent het beveiligingsniveau bij vervoer en bij 

huisvesting van één van de drie PI achterhaald. In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op deze 

gegevens en worden ze voorzien van een inhoudelijke duiding.  

2.4 Beperkingen van het onderzoek 

Het onderhavige onderzoek kent een aantal beperkingen, die een risico vormen voor de kwaliteit 

van de resultaten en conclusies.  

Het onderzoek is een combinatie van een exploratief / verkennend onderzoek en een 

literatuuronderzoek. De resultaten kunnen daardoor zijn beïnvloed door een te eenzijdige selectie 

van respondenten met een bepaalde visie of mening, en door tekortkomingen in het vinden van 

wetenschappelijke publicaties. We hebben deze risico’s geprobeerd te ondervangen door tijdens 

de selectie van respondenten van de PI’s en ketenpartners een brede vertegenwoordiging te 

spreken. Desondanks zijn de aantallen respondenten klein, en ook het aantal PI’s is beperkt.  

De uitspraken van de respondenten over verblijf en vervoer zijn mogelijk ook gekleurd door de 

context van dit onderzoek, waarin we zien dat er in het gevangeniswezen grote veranderingen 

plaatsvinden (sluitingen, overplaatsingen van personeel), die uitspraken over de mogelijkheden 

voor verandering kunnen beïnvloeden.  

Voor wat betreft de resultaten van het literatuuronderzoek geven we aan dat de zoektermen door 

experts zijn beoordeeld, en dat de zoektocht naar publicaties tijdens het onderzoek voortdurend is 

doorgegaan. Desondanks blijft mogelijk dat een of meer studies van belang door ons zijn gemist. 

Verreweg de meeste onderzoeken komen uit het buitenland. De detentieomgeving, de 

maatschappelijke en politieke opinie over straf, detentie en resocialisatie, de wet- en regelgeving 

rond detentie, en ook kenmerken van justitiabelen en hun netwerk zelf, kunnen verschillen van de 

Nederlandse situatie. Ook de in het buitenland gehanteerde definities van risico’s, geweld, 

ontvluchting/onttrekking en recidive komen niet noodzakelijkerwijs overeen. Bij veel van onze 

conclusies in hoofdstuk 7 geven we daarom aan, dat zij kansrijke opties bieden, maar dat 

aanvullend Nederlands (replicatie)onderzoek nodig om de generaliseerbaarheid te versterken.  

  



 

 

vanmontfoort  45 

 

3 Wetenschappelijk onderzoek naar beveiligingsniveaus in de PI 

In dit hoofdstuk gaan we op de onderzoeksvragen 1a en 1b.  

1a Wat leert de wetenschappelijke literatuur over de samenhang van de verschillende 

beveiligingsniveaus van justitiabelen met recidive, geweldgebruik tijdens en na detentie en 

ontvluchtingen/onttrekkingen? In hoeverre kunnen deze resultaten daadwerkelijk worden 

toegeschreven aan het beveiligingsniveau? 

1b Wat leert de wetenschappelijke literatuur over de differentiatie naar beveiligingsniveau? 

 

In het vorige hoofdstuk 2 is de beschreven hoe de wetenschappelijke literatuur is verzameld ter 

beantwoording van deze onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk bespreken we de opbrengst. Om 

deze opbrengst te presenteren hanteren we een ordeningsmodel, dat we in 3.1 introduceren.  

3.1 Ordeningsmodel 

Om de opbrengst van de wetenschappelijke literatuur te bespreken is een ordeningsmodel nodig 

voor de kenmerken van beveiligingsniveaus, en om de samenhang van deze kenmerken met 

recidive, geweld en ontvluchting/onttrekking te kunnen beschrijven. In dit onderzoek maken we 

daartoe gebruik van een indeling in drie modellen - met variabelen van verschillende aard en 

inhoud - die in de onderzoeksliteratuur over het gevangeniswezen zijn beschreven: het 

deprivatiemodel, het importmodel en het situationele model (zie onder meer Camp, Gaes, Langan, 

& Saylor, 2003; Drury & DeLisi, 2010; Huebner, 2003; Jiang & Fisher-Giorlando, 2002; Morris, 

Longmire, Buffington-Vollum, & Vollum, 2010).  

 

Het deprivatiemodel (ook wel functionele model genoemd) gaat er van uit dat vrijheidsbeneming en 

de structuur van het gevangenisleven kunnen leiden tot vormen van individuele en gezamenlijke 

‘opstand’ van justitiabelen tegen ‘het regime’ (Sykes, 1958). Deze ‘opstand’ uit zich in geweld en 

ontvluchtingen, en tot een verhoging van de kans op recidive, omdat de ervaring van deprivatie en 

oppositie werkt als een criminogene invloed. Sykes (1958) stelt op basis van onderzoek naar de 

situatie van justitiabelen in een maximum security gevangenis in New Jersey dat gevangenen als 

gevolg van hun vrijheidsbeneming vijf verschillende soorten pijn ervaren, de zogenoemde ‘pains of 

imprisonment’:  

- De pijn van het verlies van vrijheid; 

- Het gevoel maatschappelijk een outcast te zijn geworden; 

- Het gemis van belangrijke levensbehoeftes en belangrijke goederen en diensten; 

- Het verlies van autonomie;  

- Het verlies van veiligheid. 

 

In latere onderzoeken geven onderzoekers aan dat gevangenen ook andere soorten pijn ervaren, 

onder andere het gemis van contacten met hun familie, en negatieve emoties over de behandeling 

door het PI-personeel en over justitiële procedures (Nelissen, Van den Hurk en Daans 2007). Een 

literatuurverkenning van Dirkzwager et al. (2009) liet daarnaast zien dat ook de partners, familie en 

kinderen van justitiabelen diverse negatieve effecten van detentie op hun welzijn rapporteren. 
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Het deprivatiemodel gaat uit van institutionalisering: de justitiabele wordt als afhankelijke, bijna 

willoze persoon volledig gevormd en veranderd door de inrichtingsomgeving: de total institution 

(Goffman, 1968). De justitiabele internaliseert volgens Goffman in deze omgeving de opvattingen, 

normen en gedragingen van anderen in de PI. Er ontwikkelt zich een ander zelf, omdat het oude 

zelf voor het grootste deel wordt afgenomen (vrijheid, goederen, heteroseksuele contacten, contact 

met familie en kinderen, privacy en veiligheid) én omdat (het zelf van) de justitiabele door de pains 

of imprisonment wordt vernederd. De aanpassing van de justitiabele kunnen we in dit model vooral 

zien als een antwoord op de straf, de leedtoevoeging, die detentie is.  

Variabelen die in dit model een plaats hebben zijn onder andere de duur van de opsluiting, de mate 

waarin autonomie, veiligheid en levensbehoeften worden afgenomen, en de bejegening over de 

deprivatie: de manier waarop over de vrijheidsbeneming en het verlies van zaken wordt 

gecommuniceerd door het personeel en door de inrichting in het algemeen. Dit model heeft als 

consequentie dat de psychologische en gedragsmatige aanpassing door de justitiabelen aan hun 

vrijheidsbeneming voornamelijk door kenmerken van de inrichting kan worden voorspeld.  

 

Deprivatie en differentiële associatie  

Het deprivatiemodel vertoont een duidelijke overeenkomt met de differentiële associatietheorie, ontwikkeld 

door Sutherland25 (in: Wermink et al., 2009). Deze theorie postuleert dat crimineel gedrag wordt aangeleerd 

door interactie met anderen en dat daarbij de waarden, attitudes, technieken en motieven voor crimineel 

gedrag worden overgenomen.  

De differentiële associatietheorie heeft een positieve tegenhanger: door de positieve effecten van (goed) 

gedrag bij elkaar te observeren en hierover te communiceren, kan de motivatie van een justitiabele om 

specifiek gedrag zelf ook te laten zien toenemen. Positief gedrag kan ook worden geïmiteerd omdat er 

voorbeelden bij medejustitiabelen ‘op de afdeling’ voorhanden zijn. Anders gezegd: Justitiabelen kunnen 

voor elkaar niet alleen negatieve, maar ook positieve sociale rolmodellen zijn.  

Wermink et al. (2009) stellen op basis van deze theorie dat gestraften, op basis van deze met elkaar 

opgedane ervaringen, minder zullen recidiveren na een werkstraf dan na een gevangenisstraf, omdat er 

meer mogelijkheden voor positief sociaal leren aanwezig zijn. Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat daders 

significant minder recidiveren na een werkstraf dan na een gevangenisstraf. Dit resultaat blijft zo ook als 

voor selectie-effecten26 wordt gecontroleerd. Na werkstraffen recidiveerden deze daders gemiddeld 50% 

minder over een periode van 8 jaar.  

Een kritiek op deze theorie is dat er wel mee wordt verklaard hoe mensen crimineel gedrag aanleren, maar 

dat er geen rekening wordt gehouden met individuele verschillen in dit leren als gevolg van verschillen in 

motivatie, mogelijkheden en persoonlijkheidskenmerken. In deze theorie ‘maakt’ de omgeving de crimineel, 

en de gevoeligheid van een persoon voor deze milieu-invloeden wordt niet meegenomen. Dit gebeurt wel 

in het importmodel.  

 

Minimale beperkingen 

Het deprivatiemodel houdt ook verband met het beginsel van minimale beperkingen: Een ingeslotene mag 

alleen worden onderworpen aan beperkingen (deprivaties) die noodzakelijkerwijs inherent zijn aan de 

vrijheidsbeneming. Dit beginsel sluit aan op artikel 2 lid 4 van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Ook in 

                                                      
25 Zie: Scarpitti et al. (2009) 
26 Selectie-effect houdt in, dat gestraften voor een werkstraf worden geselecteerd mogelijk bij de start hiervan al een lagere 
kans op recidive hebben. De werkstraf voegt daar dan weinig of niets aan toe. Het persoonskernmerk van de gestrafte zorgt 
(ook) voor lagere recidive, en niet (alleen) de interventie.  
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andere beginselenwetten, zoals de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, is dit beginsel met 

zoveel woorden opgenomen. Het is daarbij van belang dat ingrijpende beperkingen in een afzonderlijke 

wettelijke regeling zijn opgenomen.  

Het beginsel is ontworpen met de gedachte dat de straf op zichzelf al een vrijheidsbeneming is. De 

tenuitvoerlegging van die straf moet een ingeslotene niet verder in zijn doen en laten beperken dan 

noodzakelijk is. De zwaarte van de straf dient in de duur tot uiting te komen, niet in de zwaarte van het 

regime. Volgens de RSJ valt onder ‘minimaal beperken’ ook het erkennen dat een ingeslotene buiten de 

sanctie nog een persoonlijk leven heeft. Voorts vindt de RSJ dat de ingeslotene, vanwege de 

vrijheidsbeneming, een extra positie er bij krijgt: de bewoner van een instituut.27  

 

Het importmodel gaat ervan uit dat persoonlijk kenmerken van justitiabelen hun gedrag tijdens 

detentie mede bepalen (Irwin & Cressey, 1962). Agressie en ontvluchtingen zijn in dit model geen 

vormen van ‘aanpassing’ aan deprivatie, maar komen voort uit persoonlijke kenmerken. De kans 

op recidive neemt volgens dit model niet af omdat deze persoonlijke kenmerken tijdens detentie 

niet veranderen (ondanks eventuele pogingen tot gedragsbeïnvloeding). Omdat het importmodel 

ervan uit gaat dat de justitiabele zijn persoonlijke kenmerken en gedrag van buiten de PI 

‘meeneemt’ in de inrichting (vandaar de term ‘importmodel’) , ziet het model de PI als een 

gedeeltelijk open in plaats van volledig gesloten systeem. Ook de persoonlijke kenmerken en 

gedrag van voor de detentie voorspellen in dit model de aanpassing aan het gevangenisleven. Zo 

laat volgens Brosens et al. (2015) onderzoek bijvoorbeeld zien dat jongere justitiabelen vaker 

deelnemen aan sport dan oudere (leeftijd is hier de importvariabele) en dat justitiabelen met 

psychische stoornissen minder makkelijk (willen of kunnen) deelnemen aan activiteiten. Deze 

kenmerken nemen zij mee in de detentie: het zijn geen vormen van aanpassing aan het regime.  

 

Variabelen die in dit model een plaats hebben zijn zowel persoonlijk als relationeel van aard. Op 

persoonlijk gebied zien we zowel individuele criminogene factoren (vaardigheden, houding, 

denkpatronen en de situatie rond financiën, werk en opleiding), de zwaarte van de 

delictgeschiedenis, responsiviteit (motivatie, ontvankelijkheid), als niet-criminogene zorgpunten 

(bijvoorbeeld leeftijd, sekse, ziekte, handicaps, psychiatrische stoornissen). Op relationeel gebied 

neemt de justitiabele zijn sociaal kapitaal weliswaar niet mee de PI in, maar deze relaties blijven 

wel betrokken door bezoek en ander contact of soms alleen in gedachten. Dit model heeft als 

consequentie dat psychologische en gedragsmatige aanpassing aan vrijheidsbeneming 

voornamelijk door kenmerken van de persoon van de justitiabele kan worden voorspeld. 

 

Persoonlijk kenmerken en afschrikking   

Het importmodel vertoont een duidelijk verband met de afschrikkingstheorie (Paternoster, 1991). Deze 

theorie veronderstelt dat straffen een herhaling van ongewenst gedrag kunnen voorkomen. In die zin is de 

afschrikkingstheorie een afleiding van de leertheorie, meer in het bijzonder die van operante conditionering 

op basis van negatieve bekrachtiging (opwekken van angst, afkeer en verlangen naar verbetering, door het 

toedienen van iets onaangenaams of het wegnemen van iets plezierigs). Dit zal niet op elke justitiabele 

hetzelfde afschrikkende effect hebben omdat dit effect afhankelijk is van persoonlijke kenmerken 

(importvariabelen).  

                                                      
27 Zie: https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/bejegening/bejegening_van_ingeslotenen/, geraadpleegd op 21 mei 
2016 

https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/bejegening/bejegening_van_ingeslotenen/
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Men zou kunnen stellen dat de afschrikkingstheorie in Nederland niet alleen tijdens de oplegging van de 

straf wordt gehanteerd, maar impliciet ook tijdens het verblijf in de PI. Er is immers sprake van (dreiging 

met) degradatie of overplaatsing naar een meer beveiligd regime als de justitiabele negatief gedrag laat 

zien28, bijvoorbeeld geweld. Dit gebruik is geen officieel beleid, vandaar de toevoeging ‘impliciet’.  

 

Het situationele model tenslotte, verklaart (wan)gedrag van justitiabelen op basis van specifieke 

situationele kenmerken / variabelen in de PI-omgeving (Cooke, Wozniak, & Johnstone, 2008). 

Geweld en ontvluchtingen worden dan bevorderd / uitgelokt door de gelegenheid die specifieke 

situaties bieden (in tegenstelling tot de ‘totale’, meer algemene invloed in het deprivatiemodel). Het 

verband met recidive kan in dit model als volgt worden gelegd: specifieke kenmerken van de 

detentieomgeving (zowel materieel als immaterieel) kunnen een criminogeen effect hebben, 

waardoor recidive na detentie niet afneemt. Bijvoorbeeld: omdat celdeuren openstaan op bepaalde 

tijden of voor bepaalde justitiabelen, is het gemakkelijk om iets van een mede justitiabele te stelen 

of om hem iets aan te doen. Het beveiligingsniveau is één van de situationele kenmerken in de PI. 

Ook de architectuur van de PI valt hieronder. Dit model heeft als consequentie dat psychologische 

en gedragsmatige aanpassing door justitiabelen aan hun vrijheidsbeneming voornamelijk door 

kenmerken van de hier-en-nu omgeving kan worden voorspeld. 

 

Situationele aspecten en ‘desistance from crime’    

Een theoretische insteek die van belang is bij de werking van zowel deprivatievariabelen en situationele 

aspecten, is de desistance from crime benadering. Kort gezegd komt deze erop neer dat het stoppen met 

een criminele levensstijl een natuurlijk proces is, waarbij weliswaar het effect van indringende 

levenservaringen centraal staat, maar waarbij justitiële interventies – en dan vooral de bejegening - een 

belangrijke aanvullende rol kunnen spelen (Vogelvang, 2009). Voor desistance blijkt de ervaring van 

zelfeffectiviteit of agency29 belangrijk om intrinsieke motivatie voor het stoppen met criminaliteit op gang te 

helpen en te houden, en om daarbij passende positieve levensdoelen te bereiken. De ervaring van agency 

is ook van belang binnen justitiële kaders (zoals detentie). Denk hierbij aan het zelf kiezen voor het 

aangaan van en vervolgens met succes volhouden van een taak, en het werken aan een positieve re-

integratie in de samenleving (Weaver & McNeill 2007; McNeill, 2008; Menger & Donker 2013). De ervaring 

van zelfeffectiviteit / agency staat haaks op de ervaring van de detentieomgeving als ‘allesbepalend’, zoals 

in het deprivatiemodel, en is in de desistance literatuur nauw verbonden met het maken en vasthouden aan 

keuzes om een leven zonder criminaliteit op te bouwen. In de leertheorie is agency verbonden aan het 

concept interne locus of control, de mogelijkheid voor intrinsieke beloning / positieve zelfwaardering, en het 

veranderen van kernovertuigingen over machteloosheid en hulpeloosheid.  

 

Het toekennen van meer vrijheden en meer verantwoordelijkheden bij lagere beveiligingsniveaus (dat is: 

een keuze voor andere situationele variabelen) hangt samen met een toename van regie (mogelijkheden) 

en zelfeffectiviteit door de justitiabele. Het ervaren van agency in een detentiesituatie wordt in deze 

literatuur wel voorgesteld als moeizaam proces, als gevolg van de strak gecontroleerde detentieomgeving. 

                                                      
28 Zie het systeem van promoveren/degraderen in hoofdstuk 1.2.1.  
29 Agency (of self-efficacy / zelfeffectiviteit) is de persoonlijk ervaring invloed te mogen en kunnen hebben op de context. De 
persoon heeft een ontwikkelde ervaring beslissingen te kunnen nemen en op basis daarvan met succes te kunnen 
handelen. Het beeld dat de persoon van zichzelf heeft is daardoor het beeld van iemand die een effectieve inbreng heeft in 
een responsieve omgeving (Bandura, 1982). Agency wordt een onmisbare voorwaarde genoemd voor succesvol toezicht 
en gedragsverandering van justitiabelen (McNeill 2002, 2009).  
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Door het introduceren van meer zelfregie (bij een lager beveiligingsniveau) kunnen nieuwe mogelijkheden 

voor justitiabelen ontstaan om agency te ervaren, wat volgens de desistance-theorie op de langere termijn 

tot reductie van recidive kan leiden 

 

Tegenwoordig worden de drie modellen als complementair gezien: de aanpassing aan het 

gevangenisleven (in zowel positieve als negatieve zin) wordt beïnvloed door (de interactie tussen) 

individuele kenmerken, algemene of generieke inrichtingskenmerken en situationele kenmerken 

(Dobbs and Courtney 2005). Onderstaande figuur beeldt dit uit.  

 

Figuur 3.1: de drie ordeningsmodellen geïntegreerd 

 

In onderstaande paragrafen gaan we in op de door ons getraceerde onderzoeksliteratuur, waarbij 

we zoveel als mogelijk proberen de relatie tussen beveiligingsniveau en recidive, geweld en 

ontvluchtingen/onttrekkingen te beschrijven aan de hand importvariabelen, deprivatievariabelen en 

andere situationele variabelen dan het beveiligingsniveau.  

3.2 De samenhang van beveiligingsniveaus en recidive na detentie 

In Nederland wordt 48% van alle volwassen ex-gedetineerden binnen 2 jaar veroordeeld voor het 

plegen van een nieuw delict (algemene recidive), en na 5 jaar is dit opgelopen tot 62%30. Deze 

algemene recidive is hoger dan in de totale groep volwassen justitiabelen (na 2 jaar 26%, na 5 jaar 

38%)31, en ook hoger dan onder justitiabelen met reclasseringstoezicht (na 2 jaar 39%, na 5 jaar 

54%)32. Van de volwassen ex-gedetineerden wordt binnen 2 jaar 31% opnieuw gedetineerd 

(detentierecidive) (DJI, 2016).  

Om recidive in zijn algemeenheid en specifiek na detentie terug te dringen, zijn de afgelopen jaren 

verschillende beleidsplannen opgesteld. Ook het beleidsplan “Modernisering Gevangeniswezen” 

heeft dit als doel (Kamerstukken II 2007/2008). Op basis van wetenschappelijke inzichten (de 

zogenoemde What Works beginselen) is er in het plan gekozen voor een persoonsgerichte 

aanpak, waarbij elke justitiabele op basis van geconstateerde risico’s, criminogene factoren en 

ontvankelijkheid (responsiviteit) een aanpak op maat krijgt aangeboden, die tussentijds kan worden 

                                                      
30 www.wodc-repris.nl, prevalentie in cohort 2010 ex-gedetineerden, n=30.656, geraadpleegd december 2016) 
31 www.wodc-repris.nl, prevalentie in cohort 2010 volwassen daders met een strafzaak, n=141.386, 
geraadpleegd december 2016) 
32 www.wodc-repris.nl, prevalentie in cohort 2010 reclasseringstoezicht, n=10.467, geraadpleegd december 
2016) 

http://www.wodc-repris.nl/
http://www.wodc-repris.nl/
http://www.wodc-repris.nl/
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aangepast. Hierbij worden zo veel als mogelijk interventies ingezet die op basis van 

wetenschappelijk onderzoek (met gebruik van een experimentele en controlegroep) als effectief 

bekend staan en waarbij de aandacht wordt gericht op een goede invoering en integere uitvoering. 

Het programma “Terugdringen Recidive” valt onder dit beleidsplan. De kern van ook dit programma 

is de persoonsgerichte aanpak van de justitiabele, aangevuld met maatregelen voor een goede en 

sluitende nazorg.  

3.2.1 Effect van detentie op recidive 

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van detentie op recidive. Uit deze onderzoeken komt 

als duidelijk resultaat naar voren dat zowel korte als langer durende gevangenisstraffen niet 

bijdragen aan een afname van recidive en zelfs kan bijdragen aan een toename van recidive na 

vrijlating (in: Slop et al., 2009). Cullen et al. (2011) vragen zich in het artikel ‘Prisons do not reduce 

recidivism, the cost of ignoring science’ af, waarom er nog massaal justitiabelen worden 

opgesloten. Deze auteurs zeggen daarmee: straffen met deprivatie werkt niet om recidive te 

voorkomen. Dit is voor het onderhavige onderzoek een belangrijk onderzoeksresultaat: er zijn 

allerlei argumenten denkbaar om een justitiabele te straffen met deprivatie, zoals 

maatschappelijke, politieke en morele argumenten, maar dat zij “er beter van worden” in termen 

van afname van recidive, kan niet als argument worden gehanteerd.  

3.2.2 Kenmerken van detentie die bijdragen aan afname van recidive 

Ondanks de algemeen gedeelde overtuiging dat detentie niet helpt om recidive te voorkomen, zijn 

er wel mogelijkheden om dit effect min of meer tegen te gaan: 

- Onderzoek, besproken door Wartna et al. (2013), laat zien dat interventies die zien op 

gedragsverandering, herstel/behandeling en sociale inbedding (resocialisatie) betere 

resultaten laten zien dan interventies die afschrikking als strategie hanteren. Daarbij werden 

geen significante verschillen gevonden in het type setting waar de interventie werd 

uitgevoerd (intramuraal, extramuraal of gecombineerd). De auteurs concluderen: “De setting 

waar de interventie wordt uitgevoerd lijkt vooralsnog niet doorslaggevend te zijn.” (2013, 

p.71). Binnen de deprivatie (detentie) wordt bij deze interventies ingezet op verandering van 

importvariabelen, voor zover deze veranderbaar zijn.  

- Het is belangrijk dat prosociale bindingen middels bezoek behouden blijven tijdens de 

detentie. Uit onderzoek van Cochran (2013) komt naar voren dat justitiabelen die meer / 

vaker bezoek ontvangen, minder vaak recidiveren. Wanneer justitiabelen die strenger 

beveiligd worden ook minder mogelijkheden hebben voor contact met hun sociale netwerk 

(partner, kinderen, familie, vrienden en collega’s), kan dit (als deprivatievariabele) bijdragen 

aan een verhoogde recidivekans. Overigens is contact niet alleen mogelijk tijdens bezoek: in 

meer open varianten van detentie kan het aantal contactmomenten ook buiten de inrichting 

toenemen.  

- Dat persoonlijke ontwikkeling in detentie voorop moet staan om recidive te voorkomen is de 

opvatting van Liebling, die op basis van jarenlang onderzoek naar de legitimering van 

detentiecentra concludeert dat het morele klimaat van een PI (een deprivatievariabele) 

doorslaggevend is om te kunnen zeggen: detentie levert zowel de justitiabele als de 

samenleving iets op. Het morele klimaat wordt door Liebling gezien als bepaald door drie 

onderliggende concepten waaraan elke PI dient te beantwoorden: ‘legitimacy’ (duidelijk en 

overtuigend kunnen uitleggen waarom en op welke gebieden de PI macht gebruikt), ‘right 
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relationships’ (goede relaties tussen de justitiabele en medewerkers in de PI en de 

organisatie als geheel, waardoor dynamische of relationele veiligheid ontstaat) en 

‘professionality’ (de professionele kwaliteit van het personeel en de organisatie als geheel). 

Deze dimensies kunnen opgevat als op elkaar af te stemmen waarden, die in kaart kunnen 

worden gebracht met het door Liebling ontwikkelde meetinstrument, de MQPL (National 

Offender Management System, 2015). De waarden zijn hierin ondergebracht op drie 

dimensies: A. Relationele dimensie: (1) respect, (2) menselijkheid, (3) relaties tussen 

personeel en justitiabelen, (4) vertrouwen, (5) steun; B. Regimedimensie: (6) eerlijkheid, (7) 

orde, (8) veiligheid, (9) psychologisch welbevinden, (10) persoonlijke ontwikkeling, (11) 

contact met familie, (12) fatsoen; C. Dimensie van sociale structuur en betekenis: (13) 

macht/autoriteit, (14) sociaal leven van de justitiabelen. Liebling maakt op basis van 

onderzoek met behulp van de MLPQ en aanvullende diepte-interviews onderscheid tussen 

humane en inhumane detentiecentra, op basis van de onderliggende assumptie die het 

personeel van een inrichting hanteert over de persoon van de justitiabele. Zij gaat uit van 

een “underlying distinction between ‘contempt for personhood’ (te vertalen als minachting 

van de persoon) at one end of a continuum, and ‘recognition of emergent personhood’ (te 

vertalen als erkenning van het tot wasdom komen van de persoon) - at the other. (…) Below 

the ‘recognition’ threshold, suicides, disorder, and other undesirable outcomes arise more 

frequently. Above the ‘recognition’ threshold, and where sentences are legitimate, personal 

development is sometimes possible“ (2016, p.3). Het onderscheid tussen beide assumpties 

en hun uitkomsten in termen van de kwaliteit van het morele klimaat en de gevolgen daarvan 

in termen van positieve uitkomsten, is door haar empirisch bevestigd. Dit leidt bij Liebling tot 

de uitspraak dat de morele standaard van het detentieklimaat bepaalt in hoeverre detentie 

de justitiabele en de samenleving iets op kunnen leveren. 

3.2.3 Relatie tussen beveiligingsniveau en recidive  

Er is door ons een zeer beperkt aantal studies gevonden die specifiek gericht zijn op de relatie 

tussen de beveiligingsniveaus en recidive:  

- Chen en Shapiro (2007) en Gaes en Camp (2009) onderzochten elk drie verschillende 

beveiligingsniveaus (minimum, medium en low). Beide onderzoeken lieten zien dat 

justitiabelen – waarbij gecontroleerd werd op hun recidiverisico– minder recidiveerden als zij 

op een lager beveiligingsniveau werden gedetineerd. De uitkomsten van deze onderzoeken 

laten zien dat een importvariabele geen rol heeft gespeeld: het recidiverisico was namelijk 

gelijk van de justitiabelen. De onderzoeken bieden steun aan het situationele model, omdat 

het beveiligingsniveau invloed heeft gehad op de recidive.  

- Johnson (2010) onderzocht of het plaatsen van een justitiabele in zwaardere 

omstandigheden (onder andere meer beperkingen), een grotere afschrikkende werking zou 

hebben en hierdoor zou leiden tot minder recidive. Omdat het onderzoek laat zien dat 

justitiabelen in de zwaardere omstandigheden juist meer recidiveerden, is zijn conclusie dat 

afschrikking niet werkt voor het verminderen van recidive.  

 

Een kanttekening die geplaatst moet worden is dat deze onderzoeken zijn gedaan in Amerikaanse 

gevangenissen. Het is dus niet bekend in hoeverre de bevindingen van deze onderzoeken ook in 

Nederland gelden. 
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3.2.4 Participatie en recidive 

Door Brosens et al. (2015) is onderzoek gedaan naar de determinanten voor deelname aan 

activiteiten in detentie (culturele activiteiten, opleiding en training, bibliotheekbezoek en sport)33. 

Hierbij maken zij onderscheid tussen de invloed van import- en deprivatievariabelen. Hun 

onderzoek is van belang voor het onderhavige onderzoek over het optimale beveiligingsniveau, 

omdat we kunnen veronderstellen dat justitiabelen die graag aan activiteiten meedoen, 

gemotiveerd zijn om de daarbij vereiste vrijheden en verantwoordelijkheden te behalen of niet te 

verliezen (naast de andere winst die met deelname aan activiteiten kan worden bereikt, zoals 

zelfrespect, een betere gezondheid of minder verveling: zie Lahm (2008; 2009)). Over het 

algemeen wordt motivatie voor gedragsverandering en ontwikkeling gezien als een element van 

specifieke responsiviteit, dat moet worden versterkt om te kunnen leiden tot afname van recidive 

(Andrews & Bonta, 2012). 

 

In het onderzoek van Brosens et al. (2015), in een Belgisch Huis van Bewaring onder 496 

justitiabelen, werd actieve deelname aan diverse projecten verklaard door 5 variabelen (22% 

variantie bij multipele lineaire regressieanalyse): 

1. een langer verblijf in het HvB;  

2. jongere leeftijd; 

3. bezoek kunnen ontvangen (ook bevestigd in Cochran, 2013); 

4. kinderloos zijn; 

5. Nederlands kunnen begrijpen. 

 

De onderzoekers komen tot de conclusie dat de duur van de detentie deelname aan activiteiten het 

sterkst voorspelt, maar dat enkele importvariabelen de voorspelling nog iets versterken. De 

resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat “the combined effects of importation and 

deprivation characteristics are more powerful in explaining activity participation” (p.96). Voor 

justitiabelen met een kortere detentieduur is investering in activiteiten wellicht nog niet bekend, of 

niet interessant of zinvol (vanwege meer urgente beslommeringen, zoals de rechtszaak en het 

behouden van werk en huisvesting, of omdat de justitiabele een keuze maakt: “ik zit mijn tijd wel 

uit”), aldus de onderzoekers.  

Zoals hierboven aangeven, draagt versterking van motivatie voor gedragsverandering (als 

onderdeel van specifieke responsiviteit) bij aan afname van recidive. Dit onderzoek laat zien dat 

detentie van kortere duur echter een samengaat met minder investering door justitiabelen in 

activiteiten gericht op gedragsverandering of re-integratie. Dat is een belangrijk punt, omdat ook in 

Nederland de detentie in de meeste gevallen van korte duur is. Het bevorderen van investering in 

activiteiten door ook kortgestraften en justitiabelen die nog moeten worden gevonnist, en het 

vervolgens doorzetten van deze activiteiten in nazorg of reclasseringstoezicht, kan daarom naar 

onze mening een mogelijk positief effect hebben op het terugdringen van recidive.  

3.2.5 Conclusies 

Het aantal door ons getraceerde wetenschappelijke publicaties over de samenhang tussen het 

beveiligingsniveau en recidive is gering. Duidelijk is dat detentie als straf over het algemeen niet 

bijdraagt aan een afname van recidive. Voor het opbouwen van een ‘nieuw zelf’ waarin voor 

                                                      
33 Deze PI biedt de justitiabelen activiteiten als aan met inzet van dezelfde instellingen en professionals die dit ook ‘buiten 
de muren doen’. Ook in Noorwegen wordt dit model gevolgd. 
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recidive geen plaats meer is, is prison life (deprivatie) over het algemeen geen geschikt middel. Dat 

betekent dat het gevangeniswezen specifieke individuele deprivatievariabelen, importvariabelen en 

situationele variabelen zodanig moet proberen te beïnvloeden dat de negatieve effecten van 

detentie zo veel mogelijk worden tegengaan en er positieve uitzonderingen mogelijk zijn. Dit vloeit 

ook voort uit het beginsel van minimale beperkingen (zie: Kelk & Boone 2015). Over hoe dat kan 

worden gedaan, kunnen we op basis van het literatuuronderzoek wel iets zeggen: 

  

Twee onderzoeken laten een duidelijk verband laten zien tussen de zwaarte van het 

beveiligingsniveau en recidive (Chen en Shapiro, 2007; Gaes en Camp, 2009). Hierin wordt 

aangetoond dat dat een keuze voor een lager beveiligingsniveau (een situationeel kenmerk van 

detentie) een grotere invloed heeft op afname van recidive, dan een keuze voor een hoger niveau, 

bij justitiabelen met een overeenkomstig recidiverisico. We zien ook dat andere situationele 

kenmerken binnen de PI invloed kunnen hebben op de afname van recidive, zoals contact met 

familie (Cochran, 2013). Wanneer we deze kennis combineren kunnen we zeggen: vanuit het 

oogpunt van recidivevermindering heeft een lager beveiligingsniveau als eerste optie de voorkeur. 

het primaat, en als een hoger beveiligingsniveau toch noodzakelijk is, is vanuit het oogpunt van 

recidivevermindering een grote inzet noodzakelijk op gedragsverandering, herstel/behandeling en 

sociale inbedding van de justitiabele. Daarnaast kan worden voortgebouwd op kennis over enkele 

deprivatie- en importvariabelen (duur van de detentie, leeftijd, e.d.) om deelname aan activiteiten 

gericht te bevorderen, vooral bij kortgestraften. Vanuit het oogpunt van recidivevermindering laat 

het besproken onderzoek met andere woorden zien dat een hoog beveiligingsniveau bij een korte 

detentieduur, waarbij niet aan de sociale contacten en motivatie van de justitiabele wordt gewerkt, 

het minst wenselijke scenario is.  

3.3 Samenhang van beveiligingsniveaus en geweldsincidenten tijdens en na detentie 

Naar geweld in detentie wordt veel onderzoek gedaan34. Er is door ons een groot aantal 

wetenschappelijke onderzoeken getraceerd naar geweldsincidenten in penitentiaire inrichtingen. 

Hierbij wordt echter zelden specifiek gekeken naar het mogelijke verband tussen dit geweld en het 

beveiligingsniveau.  

3.3.1 Voorspellen van geweld tegen medejustitiabelen  

Geweldsincidenten tijdens detentie komen over het algemeen niet veel voor. Ernstig geweld, 

bijvoorbeeld levensbedreigende incidenten, komt zelfs zo weinig voor dat het door de lage base-

rate nauwelijks te voorspellen is. Arbach et al. stellen: “In the case of highly serious injury (e.g., 

homicide), the rate is usually so low as to make any predictive scheme difficult’. (In: Cunningham, 

Sorensen, & Reidy, 2005; Kuanliang, Sorensen, & Cunningham, 2008). However, it is widely 

agreed that the frequency of misconduct is inversely related to its severity (Cunningham & 

Sorensen (2012, p.2): Naarmate geweld minder ernstig is, komt het vaker voor en is het beter 

voorspelbaar. We zien dit bijvoorbeeld Catalonië, waar de ratio voor ernstige geweldsincidenten, 

die ziekenhuisopname vereisen, 0,4 per 1.000 justitiabelen bedraagt voor agressie tegen 

medejustitiabelen en 0,1 per 1.000 justitiabelen bedraagt voor agressie tegen personeel. Deze 

ratio’s lopen op tot respectievelijk 87,3 en 5,9 per 1.000 justitiabelen voor lichtere verwondingen 

                                                      
34 Het is van belang hier op te merken dat er meer incidenten in de PI voorkomen en worden onderzocht dan alleen fysiek 
en seksueel  geweld. Ook psychisch geweld wordt onderzocht (bijvoorbeeld pesten, bedreigen en chanteren, diefstal, en 
geweld dat justitiabelen op zichzelf richten).   
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(Catalan Justice Department, 2010). Vergelijkbaar is het beeld vanuit een grote overzichtsstudie in 

de USA naar allerlei vormen van serious misconduct (zoals het smokkelen van contrabande, 

mishandeling, seksueel misbruik en poging tot doodslag). Deze incidenten komen in 3% van de 

justitiabelenpopulatie voor tegenover 15% voor alle overtredingen, ook de minder serieuze (Berk, 

Kriegler & Baek 2006). 

 

Voorspelling is dus moeilijker naarmate de ernst van het geweld toeneemt, omdat dit geweld 

zeldzamer is. Berk, Kriegler & Baek rapporteren desondanks dat een juiste voorspelling van 50% 

van de gevallen van ernstig geweld mogelijk is “Although less than 3% of the inmates studied over 

24 months were reported for very serious misconduct, we are able to correctly forecast such 

behavior about half the time.” (2006, p.131). In dit onderzoek komen de volgende indicatoren voor 

ernstige geweldsincidenten binnen de PI naar voren: 

- (langere) duur van de straf, met name tussen 5 en 10 jaar, met daarboven weer een afname 

van de kans op ernstig geweld; 

- een (zeer) jonge leeftijd ten tijde van het eerste delict; 

- ernstig geweld bij jongere leeftijd bij plaatsing in de PI; en 

- deelname aan een criminele groep. 

 

Als belangrijkste indicatoren voor het uitblijven van incidenten komen naar voren: 

- (minder) eerdere plaatsingen in HvB of JJI; en 

- (kortere) duur van de straf. 

 

Andere variabelen, zoals positief of negatief gedrag tijdens de huidige of eerdere detentie, voegen 

in dit onderzoek aan de kracht van deze voorspellingen niets toe. Dit onderzoek laat daarmee zien 

dat deprivatievariabelen (de aard van de straf) en importvariabelen (al langer durende 

betrokkenheid bij politie/justitie en deelname aan de criminele groep) het sterkst zijn gerelateerd 

aan zeer ernstige incidenten en niet het gedrag van de persoon binnen de inrichting. Een 

vergelijkbaar resultaat zien we in het onderzoek van Walters en Crawford (2013). Zij onderzochten 

in de Amerikaanse context of importfactoren een voorspellende waarde hebben voor alle of alleen 

de meest ernstige incidenten (tijdens detentie) en recidive (na detentie). Als importfactoren werden 

gebruikt: leeftijd, burgerlijke staat, deelname aan een criminele groep, criminele denkpatronen, 

middelengebruik en delictsgeschiedenis. Deze factoren bleken goede voorspellers voor alleen de 

ernstige incidenten tijdens detentie (ontsnapping, ernstig geweld en bezit van drugs), niet voor 

minder ernstige incidenten tijdens detentie (weigering training, diefstal). De importvariabelen 

voorspelden na detentie uitsluitend diefstal met geweld en ernstig geweld en geen lichtere delicten. 

De auteurs stellen op grond van dit resultaat, dat het importmodel een belangrijke bijdrage levert 

aan de differentiële35 voorspelling van incidenten tijdens detentie en recidive na detentie.  

 

Berk et al. (2006) stellen op basis van hun onderzoeksresultaten, dat met de door hen toegepaste 

gebruikte voorspellende indicatoren 90% van alle justitiabelen op het laagste beveiligingsniveau 

geplaatst zou kunnen worden en 10% justitiabelen (met de meest problematische 

importvariabelen) in het hoogste niveau (Level IV), indien men bereid is de minder ernstige 

incidenten op het laagste beveiligingsniveau ’op de koop toe te nemen’. Deze verdeling zou 

                                                      
35 Welke justitiabele waarschijnlijk wel, en welke waarschijnlijk niet. 
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volgens de auteurs leiden tot hoge (niet verder gespecificeerde) kostenbesparingen in het 

gevangeniswezen. We tekenen hierbij aan dat de Verenigde Staten langere straffen kennen en 

meer restrictieve omstandigheden (uniformen, gebrek aan privacy). Het gaat hier om de een 

afweging tussen de tolerantie van een inrichting ten aanzien van lichtere geweldsincidenten, 

tegenover de inzet op afname van recidive en ook kostenbesparing. 

 

In bovenstaande verzameling indicatoren komt geweld voorafgaand aan of tijdens detentie niet 

voor als voorspeller van ernstige incidenten. Dit moet worden genuanceerd als we ons niet meer 

beperken tot de meest ernstige incidenten, maar naar geweldsincidenten in het algemeen kijken. 

Arbach et al. (2006) bespreken in dit verband een groot aantal onderzoeken naar (de voorspelling 

van) geweldsincidenten in PI. Zij komen tot de slotsom dat vooral importvariabelen van justitiabelen 

een sterke voorspellende waarde hebben, maar eerdere veroordelingen voor geweld juist niet: “In 

many studies, the conviction offense was not significantly related to the likelihood of violent 

misconduct in prison (…). Even more striking is the association found between violent conviction 

offenses and lower rates of violent prison infractions (p.1.221). Arbach et al. (2006) geven hiervoor 

als verklaring, dat de delictgeschiedenis (veroordelingen voor gepleegde geweldsdelicten) een 

verkeerde variabele is als voorspeller van geweld. De delictgeschiedenis leidt wel tot de uitspraak 

dat iemand al dan niet een ‘gevaarlijke justitiabele’ is, maar zegt volgens de auteurs niets over 

specifieke scenario’s binnen detentie waaronder geweld optreedt: “Actually, it is widely accepted 

that the term dangerousness, usually based exclusively on “what the individual did,” is not useful 

for the purposes of classification, since someone who has committed a violent offense is 

considered dangerous in a general way and in non specified scenarios“ (p.1221). De onderzoekers 

benadrukken hiermee dat achter een veroordeling (en dus “dangerous” zijn) diverse vormen van 

geweld kunnen schuilgaan, met diverse achtergrondvariabelen die bovendien binnen de PI op elk 

een eigen wijze kunnen interacteren met deprivatie-variabelen en situationele variabelen. Deze 

stelling wordt bevestigd in het onderzoek dat Arbach et al. (2006) na hun literatuurstudie zelf 

uitvoerden: eerder geweld komt dan in regressie-analyse wel degelijk naar voren als een 

voorspeller van geweld tegen medejustitiabelen binnen detentie, wanneer dit wordt gecombineerd 

met de invloed van andere importvariabelen. Arbach et al noemen hier als significant 

voorspellende variabelen: een jongere leeftijd, plaatsing in detentie als gevolg van overtreding van 

justitiële voorwaarden, vroeger gewelddadig gedrag, verslavingsproblematiek, slechts respons op 

eerdere behandeling, en een pro-criminele houding (2006, p.1220).  

3.3.2 Geweldsincidenten specifiek gericht op gevangenispersoneel 

Uit de meta-analyse van Gendreau et al. (1997) komt naar voren dat de belangrijkste voorspellers 

van justitiabelengeweld richting personeel gelijk zijn aan de voorspellers van recidive. 

Importvariabelen als criminele geschiedenis, antisociaal gedrag en sociale status blijken goede 

voorspellers van deze justitiabelengedragingen. Ook hierbij dient de kanttekening te worden 

geplaatst dat dit onderzoek is gedaan in het buitenland. Het is niet bekend of deze uitkomsten ook 

voor de Nederlandse situatie geldend zijn.  

3.3.3 Verbanden tussen beveiligingsniveau en geweld 

Er komt vanuit bovenstaande onderzoeken geen helder beeld naar voren rond de voorspelling van 

geweldsincidenten in PI tegen medejustitiabelen of tegen personeel. Duidelijk is alleen dat zowel 

deprivatievariabelen als importvariabelen bij geweldsincidenten een rol spelen.  
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Bovenstaande onderzoeken geven ook geen antwoord op de vraag of er een direct verband is 

tussen het soort beveiligingsniveau en de mate van geweldsincidenten. Deze relatie is wel het 

onderwerp van enkele Amerikaanse onderzoeken: Camp en Gaes (2004; 2009) onderzochten 

geweldsincidenten bij laag- en hoog-risico justitiabelen. Hoog-risico justitiabelen bleken vaker bij 

geweldsincidenten betrokken dan justitiabelen die als laag-risico waren ingeschaald. Uit dit 

onderzoek kwam naar voren dat het beveiligingsniveau hierbij geen verschil maakte: wanneer 

hoog-risico justitiabelen in een laag beveiligingsniveau waren geplaatst, pleegden zij gemiddeld 

evenveel incidenten als in een hoog beveiligingsniveau (Camp en Gaes, 2004). In een later 

onderzoek stellen deze onderzoekers echter dat in minder strikte regimes (waarin justitiabelen 

meer vrijheden en autonomie / verantwoordelijkheden zijn toegekend) minder geweldsincidenten 

voorkomen (Gaes en Camp, 2009).  

 

Deze onderzoeken suggereren dat de grotere autonomie die justitiabelen hebben op een afdeling 

met een lager beveiligingsniveau, de veiligheid juist zou vergroten. Dit wordt beaamd in een 

onderzoek in opdracht van het WODC waaruit is gebleken dat de benodigde interne beveiliging zal 

dalen indien de autonomie van justitiabelen in detentie verder zou groeien (De Jong, Willems & 

Van Burik, 2015). Dit onderzoek stelt verder dat binnen detentie wel degelijk de ruimte bestaat tot 

het toekennen van een grotere mate van autonomie. Door het verlagen van het beveiligingsniveau 

wordt een kostenbesparing bereikt, in aanvulling op de vergroting van autonomie van justitiabelen 

(Boone e.a.2016).  

 

Onderzoek in Canada (Luciani, 2001) toonde aan dat verruiming van de cutoff (op basis van 

afname van het risicotaxatie-instrument CRS) voor het toekennen van het laagste 

beveiligingsniveau aan justitiabelen van 30% naar 40% nagenoeg geen negatieve effecten 

opleverde in termen van mogelijke toename van geweldsincidenten. We bespreken het onderzoek 

van Luciano in hoofdstuk 4 (de landenvergelijking, paragraaf 4.3.2). 

 

Tenslotte stelt ook Molleman (2014), dat het aannemelijk is dat een lager beveiligingsniveau niet 

samengaat met meer geweldsincidenten. Dit zou volgens hem suggereren dat een lager 

beveiligingsniveau, met het oog op de veiligheid, wel verantwoord kan zijn. Hij maakt hierbij de 

kanttekening dat dit niet noodzakelijkerwijs aan het beveiligingsniveau hoeft te liggen, maar dat ook 

de diversiteit van de justitiabelen (importvariabelen) en hun onderlinge contact op een afdeling 

(situationele variabelen) effect hebben op de veiligheid. Positieve uitkomsten bij een lager 

beveiligingsniveau kunnen dus niet onomwonden worden toegeschreven aan het 

beveiligingsniveau. Deze conclusie ondersteunt de opvatting dat het deprivatiemodel, importmodel 

en situationele model in samenhang moeten worden gehanteerd (Dobbs & Courtney 2005). 

3.3.4 De bouw van de PI als situationele variabele 

Molleman (2011) onderzocht of het architectonisch ontwerp samenhangt met geregistreerde 

geweldsincidenten. Er bleken meer geweldsincidenten te worden geregistreerd in koepel-, 

gestapelde-paviljoenen en kruisinrichtingen dan in vleugelinrichtingen. De reden hiervoor is 

volgens Molleman (2011) dat bij deze drie ontwerpen de zichtlijnen gunstig zijn, waardoor het 

personeel de geweldsincidenten beter kan waarnemen (wat de justitiabelen zelf mogelijk 

weerhoudt van het ‘openlijk’ starten van een geweldsincident). Hij constateert in dit onderzoek 

echter geen verband tussen de ervaren veiligheid en het ontwerp van de inrichting. Mogelijk houdt 
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deze veiligheid met meer verband dan alleen het ontbreken van geweld (bijvoorbeeld ook met 

psychisch geweld en diefstal).  

 

Beijersbergen et al. (2012) stellen, op basis van de onderzoeken die zij hebben vergeleken, dat: 

“…justitiabelen in kleinere inrichtingen, op kleinere afdelingen, op nieuwere afdelingen, op 

afdelingen met minder ringen en op afdelingen met minder meerpersoonscellen, meer autonomie, 

betere contacten met PIW’ers en een groter gevoel van veiligheid ervaren. Daarnaast wordt 

verwacht dat op afdelingen waarbij het personeel goed zicht heeft op de afdeling, justitiabelen de 

veiligheid en omgang met PIW’ers positiever ervaren en de autonomie negatiever beoordelen. 

Tenslotte wordt verwacht dat justitiabelen met een eigen douche in de cel meer autonomie en 

veiligheid ervaren”.  

 

Uit het onderzoek blijkt niet of dit ook daadwerkelijk tot minder geweldsincidenten zou leiden. Uit 

ander onderzoek komt naar voren dat op afdelingen waar meer vrouwelijke personeelsleden 

werken, op afdelingen waar het personeel positiever aankijkt tegen resocialisatie en op afdelingen 

waar in verhouding meer personeel werkzaam is, justitiabelen vinden dat zij rechtvaardiger en 

humaner worden behandeld. Haar conclusie is dat een goede relatie tussen personeel en 

justitiabelen bereikt moet worden en dat het belangrijk is dat het personeel de justitiabelen met 

respect en waardigheid behandelt (Beijersbergen, 2013).  

3.3.5 Kenmerken van (mogelijke) slachtoffers en samenhang met het beveiligingsniveau 

Op het gebied van victimisering onderzochten Wooldredge & Steiner (2014) in Amerikaanse PI 

geweldsincidenten en diefstal waarvan medejustitiabelen het slachtoffer zijn. De gelegenheid om 

dit gedrag ongezien uit te voeren blijkt in hun literatuurverkenning (voorafgaand aan hun 

onderzoek) een belangrijke determinant. Hieronder vallen situationele variabelen als blind spots, 

grote groepen, weinig staf, geen consequente handhaving van regels, en de mate waarin het 

slachtoffer vaste routines heeft (de gelegenheid biedt zich dan herhaaldelijk aan). Daarnaast 

onderscheiden de auteurs importvariabelen die agressie en diefstal kunnen uitlokken. Deze “target 

kenmerken” zijn enerzijds aan agressie gebonden kenmerken (antagonism, zoals een hoge status 

die kan worden uitgedaagd, het type gepleegde delict - denk aan zedendaders -, of de mate waarin 

iemand zelf geweld heeft toegepast en aanleiding geeft tot vergelding) en anderzijds juist 

kenmerken van kwetsbaarheid (vulnerability, zoals meer conformistisch gedrag, een baan en gezin 

voorafgaand aan detentie, een hogere opleiding, een hogere leeftijd, een lange detentieduur, maar 

ook deelname aan een rivaliserende groep). Kwetsbaarheid zou volgens de auteurs nog sterker 

agressie oproepen als er in detentie minder mogelijkheden zijn om agressors te ontlopen, en 

mogelijke slachtoffers minder vertrouwen hebben in werkers in de PI (er is niet het gevoel dat zij 

veiligheid kunnen bieden). Hier zien we een overeenkomst met de bevindingen van Beijersbergen 

(2013). 

 

Wooldredge & Steiner brachten in dit onderzoek de prevalentie en incidentie van agressie en 

diefstal gedurende 6 maanden in kaart in 33 PI’s in Ohio en 13 PI’s in Kentucky, binnen een 

steekproef van bijna 7000 justitiabelen. In deze periode werden 7% van de justitiabelen slachtoffer 

van geweld, en 25% slachtoffer van diefstal (zelfrapportage). Deze cijfers waren opvallend hoog in 

vergelijking met officiële rapportage (0,23% en 2%). Statistische analyse36 bracht aan het licht dat 

                                                      
36 Aan de hand van de Bernoulli models of victimization odds 
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werk als activiteit, maar recreatie juist niet, in combinatie met weinig supervisie, samengaan met 

een hogere kans op slachtofferschap door geweld.  

 

In dit onderzoek werd duidelijk dat justitiabelen op hogere beveiligingsniveaus met meer 

supervisie, zelfs bij meer afzondering van anderen, een 6x hogere kans hadden op geweld tegen 

hen als zij tijdens deze detentie zelf eerder geweld hadden gebruikt. Deze relatie werd niet 

gevonden bij een eerdere veroordeling voor een geweldsdelict als importvariabele, hetgeen ook 

Arbach et al. (2006) rapporteren. Dit resultaat gold voor zowel mannen als vrouwen (bij de 

vrouwelijke justitiabelen kwam daarnaast als verband naar voren dat er in deze hogere 

beveiligingsniveaus ook vaker van elkaar werd gestolen). Deze mannen en vrouwen werden op 

hogere beveiligingsniveaus geplaatst met anderen die juist met hen een ‘probleem hadden’ 

vanwege eerder geweld, hetgeen in termen van veiligheid dus weinig oploste. Het onderzoek liet 

ook zien dat in hogere beveiligingsniveaus veel justitiabelen zowel pleger als slachtoffer zijn van 

geweld of diefstal. De onderzoeksresultaten in termen van de relatie tussen 

kwetsbaarheidskenmerken en slachtofferschap bleken volgens de onderzoekers wisselend en niet 

gemakkelijk te interpreteren, op één punt na: wanneer een justitiabele vooraf aan detentie werk 

had, had hij een grotere kans om slachtoffer van geweld te worden. Een kleiner verband was te 

zien bij minder vertrouwen in de PIW’er en meer agressie en diefstal.  

 

Op macroniveau kwam naar voren dat beide typen incidenten vaker voorkomen in grotere 

inrichtingen en in inrichtingen waarin de justitiabelen de overtuiging delen dat het personeel de 

regels niet consequent handhaaft en minder scherp observeert. De auteurs concluderen, in lijn met 

het importmodel, dat primair de “lifestyle” die de justitiabele met zich brengt hem in hoger of lager 

risico brengt om slachtoffer te worden, waarbij kenmerken van het personeel (aantal, scherpte, 

vertrouwen) en de omgeving een versterkende of verzwakkende rol kunnen hebben, met name bij 

diefstal.  

3.3.6 Bejegening als deprivatievariabele 

In de vorige alinea zien we dat bejegening door personeel een voorspellende waarde heeft voor 

slachtofferschap van justitiabelen. Ook Molleman (2011) onderzocht de relatie met en bejegening 

door het personeel en de mate waarin het personeel de nadruk legt op hulpvaardigheid in hun 

benadering van justitiabelen als een factor voor geweldsincidenten. Hoe beter deze relatie en 

bejegening door het personeel en hoe meer nadruk op hulpvaardigheid richting justitiabelen, hoe 

minder geweldsincidenten er plaatsvinden.  

 

Dit past binnen het theoretisch kader van de harmony values en security values, dat betrekking 

heeft op oriëntaties en bejegening vanuit het personeel in penitentiaire inrichtingen (Liebling, 

2013). Liebling stelt: “The importance of ‘right staff-prisoner relationships’ in the overall prison 

quality framework is critical. Relational treatment is linked to the ‘proper use of authority’, and 

emerges as one of the main foundations of legitimate treatment in prison” (2013, p.4). In een 

inrichting ligt vaak de nadruk op security values, waardoor de harmony values in het geding 

kunnen komen en er minder ruimte is voor ondersteuning en een constructieve relaties tussen de 

justitiabelen en het personeel (Molleman, 2011). De onderzoeken van Molleman (2011) en 

Wooldredge & Steiner (2014) bevestigen dat aandacht voor harmony values een positief effect 

heeft op het aantal geweldsincidenten.  
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Boone et al. (2016) signaleren op dit vlak een relatie met de ervaring van procedurele 

rechtvaardigheid door justitiabelen: “de wijze waarop burgers autoriteit ervaren, los van de uitkomst 

van de concrete beslissingen” (p.52). Zij wijzen op het onderzoek van Tyler (2006; 2007; 2010, in 

Boone et al., 2016), waaruit vier elementen naar voren komen die bijdragen aan de ervaren 

rechtvaardigheid: 1) inspraak, 2) neutraliteit, 3) behandeling met respect en 4) waardigheid en 

vertrouwen in autoriteiten. Deze elementen zijn volgens Tyler op dezelfde wijze van toepassing in 

het correctieve systeem. Procedurele rechtvaardigheid kan volgens Boone et al. (2016) voorzichtig 

in verband worden gebracht met de afname van recidive, op basis van het onderzoek van Tyler. 

Het is ook van invloed op het verminderen van de negatieve effecten van detentie (Reisig & Mesko 

2009; Liebling 2008, in Boone et al., 2016) en onderzoek van Beijersbergen et al. (2015, in Boone 

et al., 2016) laat zien dat er een relatie is tussen het ervaren van procedurele rechtvaardigheid en 

het gedrag van justitiabelen in detentie. Justitiabelen die zich rechtvaardig bejegend voelen, 

vertonen minder snel wangedrag, zijn minder vaak het onderwerp van een disciplinair rapport en 

rapporteren minder psychische problemen.  

3.3.7 Geweld na detentie 

Er is veel beschrijvend onderzoek gedaan naar de gevolgen van detentie na vrijlating. Daarbij 

worden vaak recidive, gezondheid, relaties en werk- en woonsituatie bekeken, maar deze studies 

leiden niet tot eenduidige conclusies over deze gevolgen (Wartna, 2009).  

 

Er is geen onderzoek gedaan naar de samenhang van beveiligingsniveaus binnen de PI en 

geweldgebruik van justitiabelen na detentie. Wel concludeerde Lerman (2009) dat justitiabelen die 

op een hoger beveiligingsniveau waren geplaatst en dezelfde risico indicaties hadden als anderen 

justitiabelen op andere niveaus, bij vrijlating meer antisociale normen37 hanteerden. Een bewijs van 

causaliteit is dit echter niet. Geweldgebruik na detentie kan door vele factoren ontstaan die ook na 

vrijlating impact kunnen hebben (denk aan alcohol- en drugsgebruik, het ontbreken van een sociale 

omgeving, het niet hebben van een woning en/of werk, enzovoort) en kan daarom erg moeilijk 

worden toegeschreven aan een beveiligingsniveau.  

 

Wel is duidelijk dat de mate waarin een justitiabele bezoek krijgt, mede bepaalt of hij na detentie 

een geweldsdelict pleegt. Uit het onderzoek van Molleman (2014) blijkt dat bezoeken een gunstig 

effect hebben na de detentieperiode van justitiabelen. Justitiabelen die bezoek ontvangen, zijn na 

hun vrijlating minder vaak betrokken bij geweld en hebben minder depressieve klachten. Zoals 

eerder opgemerkt, zijn bezoekregelingen afhankelijk van het beveiligingsniveau van de justitiabele. 

Een justitiabele heeft op een normaal beveiligingsniveau meer bezoekuren dan bij een uitgebreide 

beveiliging. Ook is bij een normale beveiliging lichamelijk contact mogelijk. In de extra beveiligde 

inrichting is het enkel mogelijk om bezoek te ontvangen met een glazen wand ertussen. Het 

beveiligingsniveau heeft daardoor mogelijk wel invloed te hebben op geweld na detentie, door het 

mediërende effect van het sociale contact / de bezoekregeling, indien deze regeling ook 

daadwerkelijk wordt benut door de justitiabele en zijn netwerk.  

                                                      
37 Antisociale normen kunnen na detentie bijdragen aan nieuwe geweldsincidenten. 
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3.3.8 Conclusies 

De belangrijkste opbrengst van deze verkenning is dat hogere beveiligingsniveaus niet bijdragen 

aan afname van geweldsincidenten tijdens detentie en zelfs kunnen bijdragen aan agressie als 

justitiabelen die ‘problemen met elkaar hebben’ bij elkaar worden geplaatst in hogere 

beveiligingsniveaus. Hierbij maken we wel de kanttekening dat dit grotendeels Amerikaans 

onderzoek betreft en dat niet alleen het beveiligingsniveau, maar ook importvariabelen hierbij ook 

een rol kunnen spelen.  

 

Een tweede conclusie is dat vooral de ernstige geweldsdelicten tijdens detentie lastig voorspelbaar 

zijn door hun lage base-rate, waardoor bijvoorbeeld de onderzoekers Berk et al. (2006) een juiste 

voorspelling in 50% van de gevallen (dat is: 50% van 2,5% ernstige incidenten in de totale 

onderzoekspopulatie) bijna als een doorbraak presenteren. De besproken onderzoeken roepen de 

vraag op, wat de willingness to pay is voor ernstige incidenten in de PI, afgezet tegenover vaker 

voorkomend lichter geweld. Ernstige incidenten zijn zeldzaam, maar kunnen tot onrust leiden en de 

resocialisatie van niet alleen de pleger maar ook van medejustitiabelen sterk hinderen. Anderzijds 

zijn voor resocialisatie meer vrijheden, verantwoordelijkheden en zelfwerkzaamheid onontbeerlijk, 

en ook het beginsel van minimale beperkingen moet in acht worden genomen. Geweld zien we in 

de samenleving overal, ook in de PI. De vraag ligt dus voor, wat op beleidsniveau voor een PI als 

acceptabele base-rates van lichter geweld en vooral van ernstig geweld worden beschouwd. Het is 

niet aan de wetenschap om deze vraag te beantwoorden. 

 

Over de samenhang tussen beveiligingsniveau en geweld na detentie kunnen we erg weinig 

zeggen. Er zijn aanwijzingen dat meer mogelijkheden tot sociaal contact met partner, kinderen, 

familie en het bredere netwerk kunnen bijdragen aan een afname van geweldsrecidive na detentie 

en dat hogere beveiligingsniveaus geen bijdrage leveren aan een afname van importfactoren die 

tot geweld kunnen leiden. We zagen dit verband ook in de vorige paragraaf bij algemene recidive.  

3.4 Samenhang van beveiligingsniveaus en ontvluchtingen of onttrekkingen 

In deze paragraaf richten we ons op de samenhang van het beveiligingsniveau met zowel 

ontvluchtingen als onttrekkingen.  

3.4.1 Ontvluchtingen  

Van een ontvluchting is sprake als een justitiabele zonder toestemming een Penitentiaire Inrichting 

verlaat. Eind jaren ‘80, begin jaren ‘90 zijn er in Nederland veel ontvluchtingen geweest. Deze 

gingen gepaard met veel geweld en gijzelingen van personeel. Naar aanleiding hiervan gaf de 

Commissie Hoekstra advies over het beveiligingsbeleid van het gevangeniswezen (Kamerstukken 

II, 26800 VI). Deze commissie stelde vóór 1992 nog, dat het bouwbeleid van het gevangeniswezen 

erop gericht moest zijn om ontvluchtingen niet geheel onmogelijk te maken (omdat dit voor 

justitiabelen tot een onleefbare situatie zou kunnen leiden). Na de vele uitbraken kwam zij op deze 

visie terug. Om de ontvluchtingen en gijzelingen te stoppen, werd uiteindelijk besloten om vooral 

vluchtgevaarlijke justitiabelen beter te beveiligen (King & Resodihardo, 2010), wat in 1993 leidde 

tot de oprichting van de tijdelijke extra beveiligde inrichting (TEBi), in 1997 tot de EBi in de PI 

Vught.  
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Sinds het ontstaan van de (T)EBi is geen enkele justitiabele daaruit ontvlucht. Ook zijn er geen 

pogingen tot ontvluchtingen ondernomen. Hiermee is de belangrijkste doelstelling van de EBi 

bereikt (Van de Bunt et al., 2013). In genoemd onderzoek stellen de schrijvers dat er geen 

hoogdravend onderzoek nodig is naar de effectiviteit van de EBi. “Wie ooit in de EBi is geweest, 

weet dat ontvluchtingen ook in de toekomst niet waarschijnlijk zijn, althans als het huidige gebouw 

en het strenge regime ongewijzigd blijven”. Vanuit de gewone penitentiaire inrichtingen vonden in 

de periode 2006-2012 in totaal 22 ontvluchtingen plaats. Acht keer lukte het een justitiabele om te 

ontsnappen door zich te vermommen en dertien keer had een justitiabele apparatuur om hiermee 

te kunnen ontvluchten. In één geval was sprake van een ontsnapping door gijzeling van het 

personeel. Zowel in 2013 als in 2014 heeft er één ontvluchting plaatsgevonden. Van de Bunt et al. 

(2013) concluderen dat deze ontvluchtingen niet hadden plaatsgevonden als justitiabelen op de 

extra beveiligde inrichting hadden gezeten. In de EBi is sprake van extreme externe controle. Van 

de Bunt et al. (2013) stellen de vraag wanneer het plafond is bereikt als het gaat om het treffen van 

maatregelen om ontvluchtingen te voorkomen.  

 

Er is door ons slechts één, en bovendien gedateerd wetenschappelijk onderzoek gevonden wat 

ingaat op de samenhang tussen beveiligingsniveaus en ontvluchtingen (Anson & Hartnett, 1983). 

Hieruit komt naar voren dat in de PI in de staat Georgia, de volgende verbanden aangetoond 

konden worden met het aantal ontvluchtingen: een jongere leeftijd van de justitiabele, een lager 

budget en minder personeel, minder competentie van het personeel, en een hoger 

beveiligingsniveau. Een lagere leeftijd van de justitiabele en aanwezigheid van minder personeel 

bleken hierbij de sterkste voorspellers van ontvluchting.  

3.4.2 Onttrekkingen  

Van een onttrekking is sprake als een justitiabele een detentievorm wel met toestemming verlaat, 

maar niet binnen de afgesproken termijn terugkeert, of zijn begeleiders zonder toestemming 

verlaat. Onttrekkingen zijn alleen mogelijk bij een verblijf in een minder beveiligde inrichting (BBi of 

ZBBi), bij begeleid of onbegeleid verlof of anderszins toegestaan (tijdelijk) verblijf buiten de 

inrichting of bij een extramurale detentievorm (Linckens & Loof, 2015). Wanneer veroordeelden 

zich onttrekken aan hun detentie of niet terugkeren van (on)begeleid verlof, worden de meeste 

justitiabelen vervolgens aangehouden (Kalidien, 2012).  

 

Justitiabelen op een normaal beveiligingsniveau kunnen in aanmerking komen voor algemeen 

verlof.38 Een justitiabele heeft vooral wat te verliezen als hij niet terugkeert van regimair verlof. Hij 

wordt dan immers weer gedegradeerd en teruggeplaatst op een normaal beveiligingsniveau.  

 

Het aantal onttrekkingen is de afgelopen jaren sterk gedaald, van rond 660 in 2010 tot rond 380 in 

2014, een daling van 43% (Linckens & Looff, 2015). Niet alleen is er sprake van een absolute 

daling van het aantal onttrekkingen aan de detentie, het daalt ook in relatieve zin (minder 

onttrekkingen in een dalende justitiabelenpopulatie).  

 

 

 

 

                                                      
38 Zie paragraaf 1.2.2 
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Tabel 3.1: Niet terug van verlof en overige onttrekkingen, per type onttrekking in 2013 en 2014 

Soort onttrekking 2013  % 2014  % 

Niet terug van tijdelijke schorsing voorlopige hechtenis of strafondb.  17 4  18 5 

Niet terug van incidenteel verlof 27 7  23 6 

Niet terug van algemeen verlof of regimair verlof 99 25 107 28 

Niet terug van trajectverlof ISD’ers 27 7 26 7 

Onttrekkingen aan verblijf in een (zeer) beperkt beveiligde inrichting 12 3 13 3 

Onttrekking aan verblijf in een particuliere zorginstelling 177 45 148 39 

Onttrekking aan een extramuraal penitentiair programma 38 10 46 12 

TOTAAL 397 100 381 100 

 

Linckens en Loof stellen dat een deel van de verklaring voor de daling van het totale absolute 

aantal onttrekkingen (vanaf 2010), kan worden gezocht in de afname van de bezetting van de BBi. 

Daardoor neemt het aantal personen af dat niet is teruggekeerd van het vier-wekelijkse regimair 

verlof, dat in de BBi gebruikelijk is. Er zijn daarnaast aanwijzingen dat ‘een stringenter 

selectiebeleid bij het verlenen van vrijheden in het algemeen’, ook een rol heeft gespeeld bij het 

terugdringen van ongeoorloofde afwezigheid (2015).  

 

Er is door ons geen wetenschappelijk onderzoek gevonden wat ingaat op de samenhang tussen 

beveiligingsniveaus en onttrekkingen. 

3.4.3 Conclusies 

Wetenschappelijke literatuur over de samenhang tussen (plaatsing in een) beveiligingsniveau en 

ontvluchtingen en onttrekkingen tijdens detentie is vrijwel afwezig. We zien dat in extreem 

beveiligde PI’s in Nederland ontvluchtingen onmogelijk zijn, maar ook een klein aantal 

ontvluchtingen vanuit minder beveiligde omgevingen (één keer in 2013 en 2014). We zien een 

ander beeld bij onttrekkingen: dit zijn er in aantal veel meer, maar deze aantallen nemen af. In 

grote meerderheid gaat het hierbij om onttrekkingen vanuit een (Z)BBi of particuliere zorginstelling. 

Indien we ontvluchtingen en onttrekkingen als één soort activiteit beschouwen (zonder 

toestemming uit het zicht verdwijnen), lijkt de conclusie wel gerechtvaardigd dat de kans daarop 

toeneemt bij meer vrijheden. Wat we echter niet weten is, hoe dit samenhangt met import-, 

deprivatie- en situationele variabelen, met als enige uitzondering hierop dat de gelegenheid voor 

onttrekking eenvoudigweg groter is bij meer vrijheden (situationele variabele). Om hier meer over 

te kunnen zeggen is nieuw onderzoek nodig.  

3.5 Differentiatie naar beveiligingsniveau en verlof  

In deze paragraaf beschrijven wij de wetenschappelijke literatuur ten aanzien van de differentiatie 

naar beveiligingsniveau en verlof en gaan daarmee in op onderzoeksvraag 1b.  

 

Al kort na de invoering van de Pbw en PM zijn de wetten geëvalueerd (Laemers, 2000). De 

conclusie van de evaluatie was dat de flexibiliteit bij differentiatie en selectie, zoals door de 

wetgever was beoogd, inderdaad werd bevorderd. Er was geen kritiek op de nieuwe taak die de 

selectiefunctionaris had gekregen ten aanzien van de plaatsing. Uit het evaluatierapport uit 2000 

blijkt ook dat het risicoprofiel nog geen belangrijke rol speelde en de executie-indicator niet bekend 
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was of toegepast werd. Ook de Penitentiaire programma’s (PP) waren nog niet bekend en 

verliepen moeizaam. Daarnaast oordeelden de onderzoekers dat er geen PP zou moeten 

plaatsvinden in aansluiting op verblijf in een zeer beperkt beveiligde inrichting. Onderstaande figuur 

3.2 laat het aantal overplaatsingen zien naar (zeer) beperkt beveiligde inrichtingen en penitentiaire 

programma’s in de periode 2010-2014 (Linckens & Loof 2015, p.44). 

 

Figuur 3.2: aantal overplaatsingen naar BBi, ZBBi en PP periode 2010 - 2014 

 

Linckens en Looff stellen: “Het aantal justitiabelen dat op basis van de objectieve criteria in 

aanmerking komt voor een minder beveiligde detentievariant, is niet exact vast te stellen met de 

beschikbare gegevens. Feit is wel dat er de afgelopen jaren minder personen voldoen aan één van 

de absolute eisen voor een ZBBi en PP: de duur van de opgelegde straf moet minimaal zes 

maanden bedragen39. Ondanks dat, is het aantal plaatsingen in de ZBBI’s en de PP’s in 2013 en 

2014 niet verder gedaald. Dit hangt enigszins samen met de afname van de BBi-capaciteit. 

Justitiabelen die op basis van hun straf(restant) voor zowel een BBi als een ZBBi en/of PP in 

aanmerking komen, zijn in beide jaren vaker vanuit een huis van bewaring of gesloten gevangenis 

direct in een ZBBi of PP geplaatst, waar voorheen (eerst) voor een BBi werd gekozen” (2015, 

p.44).  

 

Om justitiabelen te differentiëren naar beveiligingsniveau wordt in de Regeling een opsomming 

gegeven waarop gelet wordt om op een bepaald beveiligingsniveau terecht te komen (zie 

hoofdstuk 1). Daarbij komen aan bod:  

- Veiligheidsrisico: de genoemde criteria opgesomd in de artikelen 3 t/m 6; 

- Zorgbehoefte: moet een justitiabele naar een speciale afdeling (art. 12 tot en met 20). 

- Regioplaatsing: de selectiefunctionaris plaatst iemand in het arrondissement waar het delict 

is gepleegd (art. 24). 

 

                                                      
39 Dit is een belangrijke reden voor het feit dat het in dit onderzoek om relatief kleine aantallen justitiabelen gaat: in de totale 
uitstroom van 43.462 personen uit detentie in 2014, betrof het in bijna 90% van de gevallen (bijna 38.000) een detentie van 
6 maanden of korter (DJI, 2016).  
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We merken op dat de keuze en formulering van de items in de Regeling zelf, noch in aanvullende 

documentatie wordt onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. Ten aanzien van de criteria die 

in de Regeling worden genoemd is weinig wetenschappelijke literatuur beschikbaar. Ook hebben 

wij in de literatuur geen onderzoeken aangetroffen die iets zeggen over de momenten waarop 

gekozen wordt om iemand op of (niet) naar een bepaald beveiligingsniveau (over) te plaatsen. Wel 

is de procedure in enkele (beschrijvende) onderzoeken onderwerp van beschouwing. 

 

Vanaf de laatste 18 maanden kan een justitiabele op een beperkt beveiligde inrichting worden 

geplaatst. In de huidige werkwijze kijkt de selectiefunctionaris voor plaatsing in een minder 

beveiligde inrichting enkel naar het tijdsverloop en het gedrag van de justitiabele. Boone & De 

Jonge (2001; in Kelk, 2008), die de werking van de Pbw onderzochten, belichtten daarbij ook de rol 

van de selectiefunctionaris. Zij concluderen ten aanzien van de differentiatiebevoegdheid van de 

selectiefunctionaris dat: ‘de selectiefunctionaris zich in de eerste plaats ziet als bewaker van de 

regelgeving inzake externe differentiatie en selectie en houdt bij zijn beslissingen geen rekening 

met interne differentiatiemogelijkheden binnen inrichtingen of met andersoortige verschillen. 

Hooguit kan bijvoorbeeld het bestaan van een bepaalde opleidingsmogelijkheid in een bepaalde PI 

een grond voor selectie daarheen vormen. In feite is de veiligheid het belangrijkste criterium op 

grond waarvan wordt geselecteerd’  

 

De selectiefunctionaris bepaalt op welk beveiligingsniveau een ‘nieuwe’ justitiabele bij binnenkomst 

geplaatst moet worden. Hij stelt daarvoor een risicoprofiel van de justitiabele vast (artikel 22 van de 

Regeling), mede op basis van informatie vanuit de PI. Op basis van het risicoprofiel plaatst de 

selectiefunctionaris de justitiabele in een inrichting met de mate van beveiliging die op grond van 

het risicoprofiel van de justitiabele geïndiceerd is (lid 4 van artikel 22). De selectiefunctionaris 

spreekt na invoering van de Pbw de justitiabele zelf niet langer in zijn rol als onafhankelijk adviseur. 

Boone signaleert dat hierdoor de positie van de justitiabele kan zijn veranderd: “de justitiabele lijkt 

wel afhankelijker geworden van de indruk die hij binnen de inrichting maakt” (2002, p.9). 

 

Tenslotte: op een normaal beveiligde afdeling verblijven zowel kort-, lang- als levenslanggestraften. 

De Jonge (2013) tekent hierbij aan dat er geen apart regimes bestaan voor de lang- en 

levenslanggestraften. Levenslanggestraften komen niet in aanmerking voor detentiefasering en 

regimair verlof is daarom niet op hen van toepassing. 

3.5.1 Beleidskader DBT en stoplichtmodel 

In paragraaf 1.2.1 is het beleidskader DBT besproken, een belangrijk deelproject in het kader van 

het programma ‘Modernisering Gevangeniswezen’. DBT maakt binnen het gevangeniswezen een 

onderscheid tussen het basis- en het plusprogramma. Hierdoor is het mogelijk om 

verantwoordelijke justitiabelen meer activiteiten en vrijheden te bieden dan andere justitiabelen. 

Hiertoe is het systeem ‘promoveren en degraderen’ in het leven geroepen. Om hier invulling aan te 

geven is het stoplichtmodel ontwikkeld. “Het stoplichtmodel heeft als doel om landelijk een 

eenduidig toetsingskader te bieden bij de beoordeling van het gedrag van justitiabelen. Het MDO 

gebruikt dit model om gedragsrapportages te voorzien van een kleuring van het gedrag. Met dit 

model kan een beslissing tot promotie of degradatie worden onderbouwd. (…) Het model geeft een 

overzicht van goed gedrag (groen), ‘dit kan beter’ gedrag (oranje) en ongewenst gedrag (rood). 

Ieder gedrag kent dezelfde onderdelen: veiligheid en beveiliging, zorg en begeleiding en re-
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integratie en resocialisatie. Per onderdeel worden voorbeelden van gedragingen omschreven. (…) 

Om in aanmerking te komen voor promotie naar het plusprogramma, dient een justitiabele op alle 

onderdelen van goed gedrag (groen) gedurende zes weken positief te scoren. De termijn vangt 

aan vanaf het moment dat de justitiabele de penitentiaire inrichting binnenkomt en dus niet vanaf 

het moment dat het DRP is opgesteld ”40  

 

Het stoplichtmodel is door DJI ontwikkeld in samenwerking met Impact R&D (Plaisier & van 

Ditzhuizen, 2012). Plaisier en van Ditzhuijzen noemen evaluatie als een van de randvoorwaarden 

voor invoering van het stoplichtmodel: “Om te kunnen vaststellen of de richtlijn voor stimuleren en 

ontmoedigen de doelen bereikt, is het nodig om onderzoek te verrichten. Geadviseerd wordt om na 

een nulmeting een test op een afdeling van een PI te evalueren, en de resultaten ervan te 

vergelijken met een controle afdeling” (2012. p.3). Dit onderzoek heeft na de invoering per 1 maart 

2014 tot op heden niet plaatsgevonden.  

3.5.2 Verlof 

De besluitvorming bij een verlof impliceert volgens Nelissen (2006) het streven naar een juiste 

maatvoering en een evenwicht bij de afweging van meerdere belangen die op het spel staan. Het 

primaire belang van een verlofverlening is volgens Nelissen de resocialisatiedoelstelling, maar het 

belang van de veiligheid van de maatschappij (en meer specifiek die van slachtoffers en 

nabestaanden) en van de penitentiaire organisatie mag daarbij niet uit het oog worden verloren.  

 

Een justitiabele komt pas na een observatieperiode in aanmerking voor verlof en de directeur van 

de PI besluit hiertoe. Bij dit besluit betrekt de directeur informatie van derden, zoals het PI-

personeel, beschikbare rapportage, over het gedrag, over eventuele incidenten, en andere 

overwegingen die voor het toekennen van het verlof belangrijk zijn, zoals de noodzaak voor 

resocialisatie en het belang van slachtoffers of nabestaanden. Ook betrekt de directeur het risico 

op onttrekking en recidive.  

 

Nelissen (2006) onderzocht de verlofpraktijk in Nederland en observeerde grote verschillen tussen 

PI’s in aantallen geweigerde verlofaanvragen, variërend van 35% tot 81%: “Naar de oorzaak van 

deze ongelijkheid kunnen we alleen maar gissen. Die kunnen van velerlei aard zijn: een 

onvolledige, onbetrouwbare registratie, het gevoerde inrichtingsbeleid, de kenmerken van de 

justitiabelenpopulatie, etc. We kunnen hier slechts concluderen dat de grote ongelijkheid tussen 

inrichtingen mogelijk het gevolg is van verschillen in het gevoerde inrichtingsbeleid. Het is niettemin 

een soort bevinding die vanuit het oogpunt van het gelijkheidsbeginsel vraagt om nader onderzoek 

naar de mogelijke achtergronden en oorzaken van de gevonden discrepanties.” (p.110).  

 

Nelissen constateert grote verschillen in besluitvorming als gevolg van persoonsgebonden factoren 

en instellingfactoren: “Op grond van deze invloed kunnen actoren op een zeer verschillende manier 

tegen een bepaald verlofprobleem aankijken. (…) De verlofpraktijk krijgt daardoor deels ook het 

karakter van een interpretatieve praktijk op grond waarvan inrichtingen of actoren binnen een 

inrichting, de regeling en concrete problemen bij een verlof op een zeer verschillende manier 

kunnen benaderen.” (p.111). Dat leidt tot wat Nelissen een “verlofverleningscultuur” noemt: het 

toekennen van verlof gaat te gemakkelijk, waarbij alleen externe selectiefunctionarissen nog een 

                                                      
40 https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/DBT/dbt/  

https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/DBT/dbt/
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andere afweging maken - en dan alleen op grond van het gevoel ‘deze aanvraag klopt niet, er is 

geen of nauwelijks onderbouwing’. Als de instelling zelf (lees: de directeur) het besluit kan nemen, 

signaleert Nelissen dat deze corrigerende functie in een aantal instellingen ontbreekt: “In sommige 

inrichtingen is men meer geneigd om bij twijfel de zaak verder uit te zoeken en laat men het er niet 

bij zitten. In andere inrichtingen geeft men eerder het voordeel van de twijfel en neemt men het 

risico dat het fout gaat, op de koop toe. In de ene inrichting raadpleegt men het OM bij alle 

aanvragen, en in de andere inrichting alleen bij aanvragen waarbij dit dwingend is voorgeschreven. 

Inrichtingen verschillen in de mate van aandacht die zij besteden aan het resocialisatiebelang van 

justitiabelen en in de wijze van opstelling ten aanzien van een negatief extern advies. En nog in tal 

van andere opzichten zien we dit verschil in gebruik van de vrije beleidsruimte.” (p.113) 

 

Nelissen benadrukt dat deze instellingsgebonden en persoonsgebonden overwegingen, als gevolg 

van de vrije beleidsruimte die de wetgever toestaat, samengaat met een grote invloed van de fact-

finders die een ondersteunende, adviserende taak in het besluitvormingsproces hebben: hier 

worden bedoeld het OM, de politie, het BSD en het MDO. Deze professionals komen in het 

onderzoek niet alleen naar voren als belangrijke informanten, maar ook informele en eigenlijk 

ongewenste beslissers met een niet-beoogde discretionaire “bevoegdheid”. Nelissen zegt: “De 

betrokken functionarissen in de inrichting beschouwen het OM, de politie, het MDO en het BSD als 

partijen met veel invloed. De justitiabele, de selectiefunctionaris, de reclassering, het hoofdkantoor 

DJI en de directeur zien zij als minder invloedrijke partijen. Opvallend is dat een meerderheid van 

de respondenten de directeur, die formeel het besluit tot toekenning of afwijzing van een 

verlofaanvraag neemt, aanmerkt als een partij met minder invloed op de besluitvorming.” Hierbij 

speelt ook de werkwijze van de wél beoogde beslissers een rol: Nelissen constateert dat de 

voorzitter van het MDO, de directeur en de selectiefunctionaris hun superviserende en 

controlerende taak minder goed vervullen omdat er een gedeelde werkwijze ontbreekt: “De 

verlofpraktijk mist een eenduidige visie op datgene wat onder een relevante en optimale (externe) 

informatievergaring bij een verlofverlening dient te worden verstaan.” (p.113). Nelissen 

concludeert: “Een dergelijke werkwijze schiet vanuit het oogpunt van een rationele, optimale 

besluitvorming te kort. Verbetering van deze praktijk verdient aanbeveling.” (p.113).  

 

Nelissen signaleert ook dat bij de besluitvorming over verlof het gebruik van “tal van indicatoren 

zoals eerdere incidenten, recidive, het soort delict, het verlofadres, spanningen in de woon- en 

leefsfeer, alcohol en drugs, het gedrag in de inrichting, etc [een rol spelen]. Bij de gebruikte 

indicatoren is sprake van een klinische risico-inschatting op basis van ervaringskennis en intuïtie. 

Een meerderheid van de respondenten vindt het gedrag in de inrichting (bijvoorbeeld vanwege het 

fenomeen van schijnaanpassing) geen goede indicator van mogelijke incidenten. Aan- of 

afwezigheid van problematisch gedrag speelt niettemin een onmiskenbare rol bij het besluit tot 

toekennen of afwijzen van een verlof. Het feit dat besluitvormers tegelijkertijd weinig vertrouwen 

hebben in de voorspellende waarde van gedragsproblemen als indicator van toekomstige risico’s, 

schept onduidelijkheid over de exacte status van het gedrag van de justitiabele bij de 

besluitvorming over een verlof. In de huidige toepassingspraktijk is het onderscheid tussen 

(probleem)gedrag als indicator van risico’s en gedrag als onderdeel van een mechanisme van 

straffen en belonen niet erg helder.” (2006, p.13) 
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Wij hebben geen onderzoek kunnen vinden dat zich op deze achtergronden en oorzaken van de 

door Nelissen geconstateerde zorgpunten heeft gericht. Wel onderzochten Plaisier et al. (2008), in 

navolging op het rapport van Nelissen (2006) of het gebruik van risicotaxatie-instrumenten voor de 

verlofprocedure een verbetering zou kunnen zijn. Ook De Vogel et al. (2013) onderstrepen het 

belang van risicotaxatie voor niet alleen verlofbeslissingen, fasering van behandeling en het 

beveiligingsniveau, maar ook voor de inhoud van behandelplannen.  

In het onderzoek van Plaiser et al. (2008) werd zowel naar andere sectoren als naar het buitenland 

gekeken. De onderzoekers komen tot de conclusie dat justitiabelen vaker verlof zouden kunnen 

krijgen als er meer mogelijkheden worden gecreëerd voor risicomanagement en dat daarbij voor 

risicotaxatie een belangrijke rol is weggelegd. Mede op basis van het advies van Plaisier et al. 

(2008) om hiervoor de al bij de reclassering in gebruik zijnde RISc (het instrument voor 

gestructureerde risicotaxatie41) in te zetten42, zijn door DJI met Reclassering Nederland afspraken 

gemaakt over het uitbrengen van verlofadvies met gebruik van de RISc. Deze afspraak is nooit 

volledig tot zijn recht gekomen43. Op dit moment is de afspraak dat de reclassering alleen bij de 

plegers van high impact crimes en overvallers altijd onderzoekt of bij verlof een elektronische 

controle nodig is. Adviseurs van de reclassering zetten hierbij niet standaard de RISc in. Het gaat 

doorgaans om een korte adviesrapportage op basis van het delictverleden en beschikbare 

dossierinformatie. Sindsdien is het aantal adviezen m.b.t. verlof gegroeid van enkele in 2014 tot al 

meer dan 200 in 2016.  

Over het algemeen wordt de reclassering tot op heden dus weinig betrokken bij besluitvorming tot 

verlof44. Om hierin verandering te brengen worden sinds 2015 gesprekken gevoerd tussen DJI en 

de reclassering over een andere manier van samenwerking en advisering, mede in het licht van de 

ombouw van detentie naar een geleidelijke opbouw van vrijheden, afhankelijk van het gedrag van 

de justitiabele. Het Ministerie van Justitie heeft hiertoe twee pilots goedgekeurd, die in de loop van 

2016 worden uitgevoerd. De grote lijn hiervan is: al van het begin samen optrekken, de 

reclassering screent iedere justitiabele in de preventieve fase, gelijktijdige samenwerking, doen wat 

nodig is voor de justitiabele.  

 

Plaisier et al. (2008) geven daarnaast het volgende advies: “Het is van belang dat niet alleen het 

aantal verloven, maar vooral ook het verloop daarvan wordt geregistreerd en geëvalueerd. 

Deskundigen adviseren om de (groepen) beoordelaars en beslissers feedback te geven en 

regelmatig te laten overleggen over de wijze waarop zij besluiten nemen. Hierdoor kan steeds 

meer kennis verkregen worden over de wijze waarop beslissingen genomen worden en de factoren 

die leiden tot een goed of minder goed verlopen verlof. Ook kan eenduidige besluitvorming door 

het hele land bevorderd worden. Daarnaast kan door statistische analyse van het verloop van de 

verloven en het soort overtredingen nagegaan worden welke factoren voorspellend zijn. Mogelijk 

kan dan een verkorte checklist worden ontwikkeld die kan worden afgenomen op het moment dat 

er geen (recente) RISc beschikbaar is.” (p.7). Dit laatste achtten de onderzoekers noodzakelijk 

                                                      
41 Zie Hildebrand (2014) 
42 Het advies werd door Plaisier et al. (2008) ook gegeven omdat volgens deze onderzoekers het aantal onttrekkingen 
dermate laag is, dat invoering van nieuwe, dure en bewerkelijke risicotaxatie om verlof toe te kennen zijn doel voorbij zou 
schieten.  
43 Persoonlijke communicatie 22-05-2016 met M. Bouchon, beleidsmedewerker Reclassering Nederland, landelijk 
projectleider pilotproject Samenwerking en Advisering DJI – Reclassering. Nieuwe afspraken zijn in 2014 gemaakt na alle 
politieke aandacht m.b.t. de High Impact Crimes (HIC) aanpak, en het gegeven dat een justitiabele in een - gegrond 
verklaard -  beroep ging omdat hij voorafgaand aan het penitentiair programma verlof had zonder elektronische controle en 
binnen het penitentiair programma wel een enkelband moest. 
44 Persoonlijke communicatie 22-05-2016 met M. Bouchon. 
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omdat de RISc is ontwikkeld om risico’s op langere termijn in te schatten en niet om specifiek 

risico’s tijdens verlof in te schatten. Voor zover ons bekend is dit advies nog niet ten uitvoering 

gebracht.  

3.5.3 De positie van het slachtoffer en nabestaanden bij verlof  

Op 1 januari 2011 is de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces in 

werking getreden. Door deze wet is het slachtoffer een zelfstandige procesdeelnemer in het 

strafrecht geworden. De rechten van het slachtoffer zijn uitgebreid en de mogelijkheid om schade 

te verhalen verbeterd. Een van deze rechten betreft de informatieplicht over verlofperioden (en 

vrijlating). Het slachtoffer wordt (desgewenst, het slachtoffer mag dit zelf bepalen) door het 

Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld van het voorgenomen verlof van de verdachte of 

veroordeelde. Dit geldt voor slachtoffers van een strafbaar feit waarvoor ook het spreekrecht geldt 

(art. 51e lid 4 Sv). Deze regeling is uitgewerkt in de Aanwijzing slachtofferzorg. Deze 

informatievoorziening verloopt via het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) dat is gevestigd bij het 

parket Arnhem.  

Het OM kent de positie van het slachtoffer het best van alle partijen die betrokken zijn bij de 

advisering over verlof. Zoals aangegeven in het onderzoek van Nelissen (2006) kan het OM bij het 

besluit over verlof onbedoeld op de stoel van ‘beslisser’ terechtkomen, omdat de directeur van de 

inrichting voor zijn besluit afhankelijk is van informatie van vele partijen, waaronder het OM. Daarbij 

focust het OM op de maatschappelijke veiligheid. Dat is begrijpelijk, omdat verlof een recht is voor 

langgestraften. Zij moeten kunnen ‘oefenen’ met de komende vrijheid. Verlofverlening is daarom 

een “ja, tenzij” besluit: een recht, en ook gebaseerd op de veronderstelling dat verlofverlening 

voorafgaand aan volledige invrijheidstelling recidive zal beperken.  

Om invulling te geven aan het “tenzij’ worden het recidiverisico en geweldsrisico aanvullend bij een 

deel van de justitiabelen bepaald met de RISc (of een kort advies), waarbij ook de belangen van 

slachtoffers en nabestaanden worden meegewogen. Deze werkwijze is niet sterk wetenschappelijk 

onderbouwd, omdat de RISc en het korte advies (nog) niet zijn aangepast voor het doen van 

betrouwbare voorspellingen vanuit de detentieomgeving.  

De RISc heeft echter wel degelijk de potentie om uit te groeien tot een instrument dat ook bij 

verloftoekenning rekening houdt met de belangen van zowel slachtoffers en nabestaanden als de 

justitiabele zelf: Zowel maatschappelijke veiligheid als resocialisatie hebben in dit instrument een 

plaats. Maatschappelijk veiligheid wordt gediend in de vorm van een inschatting van de risico’s op 

recidive en geweld, en de mogelijke schade van slachtofferconfrontatie, en resocialisatie wordt 

gediend door vaststelling van de (verdere) aanpak van dynamische criminogene factoren die past 

bij de specifieke responsiviteit van de justitiabele. Beide belangen moeten door de adviseur van de 

reclassering worden meegewogen in zijn advies over het verlof, en de bijzondere voorwaarden die 

hij daarbij nodig acht. Daarbij geeft de RISc veel aandacht aan de positie van het slachtoffer (als 

onderdeel van maatschappelijk veiligheid). De RISc verzamelt informatie over het slachtoffer bij de 

analyse van het delict (schaal 1), waaronder de relatie met de justitiabele / pleger, herhaald 

slachtofferschap, huiselijk geweld, wraak/eergerelateerd geweld, etc., en gaat daarbij ook in op 

specifieke kwetsbaarheid van het slachtoffer en op de vraag of de dader/verdachte de impact van 

het delict op het slachtoffer erkent. In schaal 12, houding, wordt ook vastgesteld of de dader 

verantwoordelijkheid neemt voor de schade die het slachtoffer heeft opgelopen. Bij geschiktheid 

van de (verwachte) huisvesting (schaal 3) wordt aangegeven dat deze voor het slachtoffer of 

nabestaanden problematisch kan zijn. Bij de inventarisatie van huiselijk geweld (schaal 5) wordt 
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opgemerkt dat dader en slachtoffer ondanks het geweld vaak bij elkaar blijven, hetgeen tot een 

hoog risico kan leiden. In het adviserende deel van de RISc wordt de gebruiker er nadrukkelijk op 

gewezen dat in het belang van slachtoffers en nabestaanden bijzondere voorwaarden kunnen 

worden geadviseerd, zoals een straatverbod, plaatsverbod of contactverbod. Daarbij worden 

nadrukkelijk de belangen van het slachtoffer vooropgesteld, en niet de resocialisatie van de 

justitiabele.  

3.5.4 Conclusies 

De definitie van DJI van een optimaal beveiligingsniveau luidt: “.. een evenwicht tussen 

maatschappelijke belangen (zoals het verkleinen van ontvluchtingsrisico, verlagen van 

recidivekansen, aandacht voor belangen van slachtoffers of nabestaanden), belangen van de 

justitiabele (verlof-, arbeids- en scholingsmogelijkheden) en kosten.” Het besproken onderzoek van 

Nelissen laat zien dat voor het bereiken van dit evenwicht niet-gestandaardiseerde werkwijzen 

worden toegepast, die zich slecht verhouden met vigerende wetenschappelijke inzichten over 

valide en betrouwbare besluitvorming. In de kern betreft het nog steeds besluiten op basis van 

vooral klinisch-intuïtieve inschattingen45 door meerdere betrokken professionals over de justitiabele 

– waarbij Nelissen bovendien constateert dat de directeur als uiteindelijk beslisser zich teveel kan 

laten beïnvloeden door deze adviserende professionals, die daarmee uitgroeien tot (ongewenste) 

informele beslissers.  

 

We concluderen we dat er geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is naar de toepassing en 

resultaten of doelbereiking van besluitvorming over beveiligingsniveaus, inclusief 

promotie/degradatie met het DBT / stoplichtmodel, of verlof in de Nederlandse PI. Oudere 

onderzoeken van Nelissen (2006) en Plaisier et al. (2008) leidden tot concrete aanbevelingen om 

deze praktijk in de eerste plaats onderzoekbaar te maken. Deze aanbevelingen lijken tot op heden 

niet te zijn opgevolgd, op - zeer ten dele - het advies na om de RISc in te zetten als ondersteuning 

bij besluitvorming over detentiefasering. De beoogde meerwaarde van dit laatste is ook nog niet 

onderzocht. Voor de tegemoetkoming aan de belangen van slachtoffers en nabestaanden heeft 

echter de RISc de potentie om de adviseur van de reclassering te ondersteuning bij een 

afgewogen advies.  

 

                                                      
45 Er zijn bezwaren tegen een ongestructureerd klinisch oordeel over de kans op algemene en geweldsrecidive: dat is niet 

transparant, niet gestandaardiseerd en de herhaalbaarheid en vergelijking van de taxatie met eerdere, andere of 
veranderde oordelen over recidive is daardoor moeilijk (Philipse 2005). 
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4 Buitenlandse ervaringen 

In dit hoofdstuk bespreken wij de resultaten van een verkennend onderzoek naar de systemen van 

differentiatie in beveiligingsniveau, inclusief het toekennen van verlof, in enkele Europese landen en Canada. 

In samenspraak met de begeleidingscommissie is besloten een onderzoek te doen naar de situatie in vier 

landen: Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Noord-Ierland)46, Duitsland, Canada en Noorwegen.  

Om twee redenen is gekozen voor deze landen: zij zijn relatief vergelijkbaar met Nederland, maar kennen een 

verschillende aanpak van (beoordeling/oordeelsvorming bij) hun detentiedifferentiatie.  

 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen onder 2. Buitenlandse ervaringen met differentiatie naar 

beveiligingsniveau, beantwoord:  

a. Welke, qua detentieklimaat vergelijkbare landen, differentiëren dusdanig bij de start van de plaatsing dat 

(een deel van de) justitiabelen al bij aanvang (of eerder dan in Nederland gewoon is) aan een lichter 

beveiligingsniveau worden toegeschreven?  

b. Welke beveiligingsniveaus kennen de gevangenissen in deze landen en welke beveiligingsmaatregelen 

horen daarbij? 

c. Op welke wijze wordt gedifferentieerd naar beveiligingsniveau? In welke sectoren worden deze methoden 

gebruikt? 

d. In hoeverre is differentiatie naar beveiligingsniveau in de onderzochte landen een bevoegdheid van de 

rechter of van de uitvoerende organisatie? 

e. Zijn de buitenlandse werkwijzen geëvalueerd? Zo ja, wat waren de bevindingen?  

 

Ten aanzien van vraag 2a. merken we op, dat wij ons in samenspraak met de begeleidingscommissie hebben 

beperkt tot de genoemde landen Groot-Brittannië, Duitsland47, Canada en Noorwegen.  

4.1 Groot-Brittannië 

4.1.1 Beveiligingsniveaus  

In Groot-Brittannië worden voor mannelijke justitiabelen vier categorieën gehanteerd (A, B, C en D) 

(Silvestri, 2013). De vier beveiligingsniveaus zijn ontworpen in 1966, als reactie op de ontvluchting 

van de Engelse dubbelspion George Blake uit de Wormwood Scrubs prison, die vervolgens wist uit 

te wijken naar Moskou. In 1966 concludeerde de commissie Mountbatten, die naar aanleiding 

hiervan werd ingericht om de situatie rond ontvluchting verbeteren: “proper machinery must be set 

in place to ensure that prisoners are allocated to the correct category” (Price 2002, p. 205). 

 

De justitiabelen in de categorieën A, B en C verblijven in een gesloten gevangenis (closed prison). 

Justitiabelen die vallen onder categorie D, verblijven in een open gevangenis (open prison). Het 

                                                      
46 Wij beperken ons in dit onderzoek tot Groot-Brittannië . Schotland en Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Noord-
Ierland) vormen samen het Verenigd Koninkrijk. Schotland kent andere wetgeving en regelingen voor het 
gevangeniswezen. In Schotland zijn er drie beveiligingsniveaus: 

1. High Supervision: de justitiabele die hierin geplaatst wordt, wordt door het gevangenispersoneel volledig begeleid, 
gecontroleerd en geautoriseerd;  

2. Medium Supervision: de justitiabele kan bepaalde activiteiten verrichten met toezicht en bepaalde beperkingen;  

3. Low Supervision: justitiabele hebben minimaal toezicht.  
47 Het is ons uiteindelijk niet gelukt om met een expert in Duitsland in contact te komen. 
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systeem van vier categorieën leunt bijna volledig op het risico op ontsnapping. Ook wordt gekeken 

naar de aard van de overtreding en de lengte van de straf (Silvestri, 2013).  

- Categorie A: justitiabelen waarbij een eventuele ontsnapping een groot gevaar oplevert voor 

de openbare orde of nationale veiligheid. Justitiabelen worden in categorie A geplaatst als zij 

veroordeeld zijn voor de volgende delicten: (poging tot) moord, doodslag, opzettelijke 

verwonding, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, overval/ beroving (met 

vuurwapens), misdrijven met vuurwapens, importeren of leveren van drugs uit klasse A, 

bezit van of het leveren van explosieven en delicten die verband houden met terrorisme en 

delicten die vallen onder de Official Secrets Act. In categorie A worden justitiabelen verder 

onderverdeeld in Standard Risk, High Risk en Exceptional Risk. 

- Categorie B: justitiabelen die maximale beveiliging nodig hebben omdat ontsnappen een 

risico vormt. 

- Categorie C: justitiabelen die nog niet te vertrouwen zijn in de “open conditions” omdat ze 

dan waarschijnlijk proberen te ontsnappen. 

- Categorie D: justitiabelen waarbij het risico zeer klein is dat zij zullen ontsnappen. Zij mogen 

verblijven in een open gevangenis. Zij ontvangen een ROTL (Release On Temporary 

Licence) om te werken in de samenleving of om verlof te krijgen.  

 

Gevangenen die in het verleden pogingen hebben gedaan om te ontsnappen komen op een aparte 

lijst te staan. Zij worden ook wel aangeduid als "E man" of "E List men".  

 

Voor vrouwen kent de wet drie categorieën: 

1. Restricted status (vergelijkbaar met categorie A voor de mannen); 

2. Closed (justitiabelen die niet in aanmerking komen voor restricted status, maar waarbij wel 

ontsnappingsgevaar is (vergelijkbaar met de B / C categorie); 

3. Open: er is vertrouwen dat de justitiabele niet zal ontsnappen (vergelijkbaar met D).  

4.1.2 Differentiatie naar beveiligingsniveau 

De meeste justitiabelen worden ingedeeld in categorie B of C48. Aangezien de veiligheid in de 

samenleving voorop staat wordt bij binnenkomst een risicobeoordeling gemaakt van de risk of 

harm (gevaarsrisico), met behulp van de Risk of Serious Harm (RoSH) tool en het risicotaxatie-

instrument OASys (Offender Assessment System). Onder de risk of harm wordt ook het risico op 

ontvluchting verstaan. Voor deze inschatting worden een semigestructureerd interview met de 

justitiabele en historische dossierinformatie gebruikt.  

 

Wanneer een justitiabele eerder heeft vastgezeten voor een delict van 12 jaar of meer zal hij in de 

meeste gevallen in categorie B worden geplaatst. Een justitiabele die eerder is veroordeeld tot 12 

maanden of meer voor geweld en nu ook veroordeeld is tot een gevangenisstraf van 12 maanden 

zal in de meeste gevallen in categorie C worden geplaatst.  

Het afnemen van OASys leidt naast een inschatting van de risk of harm ook tot een score voor de 

risk of reoffending (het recidiverisico), te weten laag, matig, hoog of zeer hoog. Afhankelijk van de 

geconstateerde criminogene factoren wordt een plan opgesteld voor de benodigde 

detentiefasering, gedragsinterventies en begeleiding.  

 

                                                      
48 Voor de beschrijving van de methode is gebruik gemaakt van het onderzoek van Plaisier en Ditzhuizen (2008).  
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Na 12 maanden detentie vindt een evaluatie plaats van het beveiligingsniveau. Een uitzondering 

geldt voor categorie A. De evaluatie vindt dan pas na 2 jaar plaats na de start van de detentie. Bij 

de categorieën B en C, waarbij justitiabelen een straf uitzitten van 12 maanden of langer en korter 

dan vier jaar, vindt vervolgens iedere zes maanden een beoordeling plaats. Justitiabelen die een 

straf uitzitten van 4 jaar of meer worden 1 keer per jaar beoordeeld.  

4.1.3 Verlof 

Zoals aangegeven verblijven justitiabelen in categorie A, B en C in gesloten inrichtingen en 

categorie D in open inrichtingen. Deze laatste justitiabelen kunnen een ROTL (Release On 

Temporary Licence) ontvangen49. Justitiabelen moeten hier zelf om verzoeken. Daarnaast moet dit 

passen in de detentiefasering, re-integratieplan, gedrag en risicomanagement. Justitiabelen in een 

gesloten inrichting kunnen enkel verzoeken om een speciaal verlof.  

 

Er zijn vier soorten verlof: 

1. re-integratie dagverlof (bijvoorbeeld werk of opleiding, regelen huisvesting, familiebezoek); 

2. re-integratie nachtverlof (als dat nodig is voor resocialisatie); 

3. kindverlof (voor het verzorgen van eigen kinderen); en 

4. speciaal verlof (voor alle categorieën justitiabelen). 

 

De verlofaanvragen worden beoordeeld door een verlofcommissie (ROTL Board). Hierin hebben 

plaats: de gevangenisdirecteur, een PIW’er van de afdeling van de justitiabele, een 

reclasseringswerker en zo mogelijk iemand met kennis van de justitiabele. De verlofcommissie kan 

inlichtingen inwinnen bij de politie, reclassering en via de reclassering bij het slachtoffer of diens 

familie. Bij toekenning van verlof wordt de politie geïnformeerd. 

 

Wanneer er een verzoek tot verlof wordt gedaan worden de risico’s van de justitiabelen ingeschat, 

waarbij de volgende factoren een rol spelen:  

- maatschappelijke onveiligheid; 

- maatschappelijke onrust; 

- delicten tijdens verlof; 

- niet terugkeren van verlof; 

- niet nakomen van de voorwaarden bij verlof; 

- ontbreken van passende accommodatie (voor nachtverlof). 

 

Vervolgens wordt er een risicotaxatie afgenomen (risk of harm). In beschouwing worden genomen:  

- een analyse van het delict en risicofactoren; 

- de thuissituatie of overnachtplaats; 

- kinderbeschermingsmaatregelen; 

- veiligheid van de maatschappij; 

- de verwachte situatie tijdens het verlof en verwachte copingvaardigheden; 

- positie van het slachtoffer; 

- het verloop van vorige verloven; 

- het gedrag in de gevangenis; 

                                                      
49 Er zijn meerdere vormen: Resettlement Day Release (RDR), Resettlement Overnight Release (ROR) en Special Purpose 
Licence (SPL). 
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- eventuele andere factoren die het risico verhogen (zoals alcohol/drugsgebruik, psychische 

problematiek, opmerkelijk gedrag in de gevangenis). 

 

Enkel wanneer het risico laag wordt ingeschat komt de justitiabelen in aanmerking voor verlof.  

4.1.4 Differentiatiebevoegdheid 

In Groot-Brittannië zijn verschillende instanties betrokken bij het gevangeniswezen. 

- Her Majesty’s Prison Service (Groot-Brittannië); 

- National Offender Management Service (Groot-Brittannië); 

- Northern Ireland Prison Service (Noord-Ierland). 

In Groot-Brittannië speelt de “Parole Board” een belangrijke rol binnen het gevangeniswezen. Zij is 

een onafhankelijk orgaan die risicobeoordelingen maakt op justitiabelen om te bepalen of ze in 

aanmerking komen voor (voorwaardelijke/vervroegde) invrijheidstelling.  

4.1.5 Evaluaties 

Naar het systeem van beveiligingsniveaus in Groot-Brittannië is opmerkelijk weinig onderzoek 

verricht. Price (2000) concludeert in zijn dissertatie – vrijwel de enige grondige studie naar het 

systeem - dat er na de inrichting in 1966 gedurende 14 jaar zelfs geen enkele interne of externe 

evaluatie plaatsvond, ook niet toen al na enkele jaren duidelijk werd dat de indeling van 

justitiabelen in een van de vier nieuwe categorieën geen enkel positief of negatief effect bleek te 

hebben op het aantal ontvluchtingen. Price constateert een toenemende bedrijfscultuur in het 

gevangeniswezen in Engeland (toepassing van processen en vormen van management vanuit het 

bedrijfsleven), maar verbaast zich er (juist daarom) over dat er zo weinig aandacht is voor 

verbetering van het systeem van beveiligingsniveaus. Hij noemt als tegenhanger – en voorbeeld – 

het werk van de US Federal Classification Working Party, een organisatie die structureel alle 

aanpassingen in de beveiligingsniveaus van PI’s voorbereidt en onderzoekt50. Zie hiervoor o.a. 

Austin (2003) en Vasques & Bussert (2016). 

 

Price (2000) concludeert dat het Engelse systeem vanaf de introductie eigenlijk al onwerkbaar is 

geweest. Hij voert daar de volgende argumenten voor aan:  

1. Price stelt dat de aanpak in Groot-Brittannië niet actuarieel genoemd kan worden. De 

indeling in beveiligingsniveaus is niet gebaseerd op outcome data (waardoor een echte 

voorspelling op actuariële basis mogelijk wordt). Het zijn vooral gedachten over “wat 

bijdraagt aan recidive en wat er zou kunnen gebeuren als iemand ontvlucht”, die aan de 

groepsindeling ten grondslag liggen (2000, p. 205). Anders gezegd: de indeling heeft geen 

voorspellende waarde (predictieve validiteit).  

2. Price citeert Bauman, die stelt dat classificatiesystemen inherent ambivalentie veroorzaken, 

wanneer de beschikbare categorieën niet geschikt zijn voor het correct labelen van een 

object (2000, p. 202). Price stelt dat deze uitspraak nog steeds (sinds Mountbatten) 

rechtstreeks van toepassing is op het systeem van beveiligingsniveau in Groot-Brittannië. 

Steeds weer zijn vanaf 1966 nieuwe (sub)categorieën en aanpassingsregels toegevoegd 

aan de originele (vage) schets uit 1966, of er zijn subniveaus afgeschaft of samengevoegd, 

zonder dat het gevangeniswezen zich, volgens Price, de inherente beperktheid van dit 

systeem zelf realiseerde. Dit leidde tot het huidige systeem, waarin categorieën zelf niet 

                                                      
50 Later in dit hoofdstuk bespreken we dat de Correctional Services of Canada dit ook doen.  
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helder onderscheidend zijn en waarvan de onderliggende principes voor vele betrokkenen 

onhelder zijn, vooral op de werkvloer. Anders gezegd: de indeling is niet betrouwbaar. Price 

stelt dat hiervan vier klassen van problemen het gevolg zijn:  

- verkeerde vertaalslagen van beleid naar praktijk (bijvoorbeeld: selectie van 

justitiabelen door personen die ze niet interviewen); 

- problemen die voortkomen uit voortdurend aanpassen en veranderen (bijv. speciale 

regels en subcategorieën voor justitiabelen met psychische of medische problemen); 

- problemen door het inflexibele karakter van de PI-organisatie zelf (bijv. een justitiabele 

toch maar in een andere categorie plaatsen om hem een stap verder te helpen). 

3. De diepere oorzaak van het probleem is volgens Price (2000) dat het Mountbatten-systeem 

is gebaseerd op een poging om twee typen zorgen binnen een en hetzelfde systeem te 

combineren: zorgen over het voorkomen van ontvluchtingen (veiligheid) en zorgen over 

recidive en incidenten (controle). De twee perspectieven van veiligheid (gedrags)controle 

zijn samengevoegd en hebben daardoor geleid tot een onduidelijk, onwerkbaar systeem van 

beveiligingsniveaus. 

4. Wat volgens Price (2000) aanvullend niet klopt, is dat beide perspectieven zich concentreren 

op een strategie van exclusie: het tegengaan van risico’s op basis van een systeem van 

excluderen van personen die worden verondersteld hun eigen risico niet zelf te kunnen 

beheersen en niet in staat zijn tot zelfregie (2002, p.15). Dit in tegenstelling tot een 

inclusieve strategie, die “nastreeft gedrag te reguleren door individuen in systemen van 

inclusie onder te brengen” (Rose, 2000; in Price 2002, vertaling auteurs). Deze strategische 

keuze maakt het systeem volgens Price onwerkbaar. Hoewel inclusie (voorbereiden op, of 

deelname aan reguliere sociale verbanden als school, werk, familie) door de commissie 

Mountbatten wel werd genoemd als een argument voor lichtere beveiligingsniveaus, is deze 

strategie volgens Price in de politieke verharding in de jaren-90 op de achtergrond geraakt.  

 

Price stelt dat elk systeem van beveiligingsniveaus veel aandacht vraagt voor onderhoud (bewaken 

van goed gebruik) en bijstelling (zo snel mogelijk, als de situatie verandert). Voor Groot-Brittannië 

adviseert hij een zelfde opzet als door de US Federal Classification Working Party, waarbij een 

database en goede wetenschappers nodig zijn, maar – belangrijker – draagvlak in de PI voor 

voortdurende bijstellingen die het monitoren en verbeteren van beveiligingsniveaus met zich 

brengt.  

 

In 1995 werd voor het eerst landelijk - binnen de bestaande vier categorieën - het programma 

Incentives & Earned Privileges (IEP) geïntroduceerd (Liebling, 2008), na kleinschaliger 

experimenten met het ‘scale system’ en ‘borstal system’. Het principe van IEP was eenvoudig: 

goed gedrag wordt beloond met privileges, negatief gedrag bestraft. De introductie van IEP had 

ook als doel, de machtsbalans tussen personeel en justitiabelen te herstellen, die sterk naar de 

justitiabelen was omgeslagen. De invoering van IEP stuitte dan ook op veel protesten bij 

justitiabelen, bijvoorbeeld omdat nu ook contact met familie ‘verdiend’ moest worden: “It felt to 

prisoners like things were being taken off them, a new arbitrary power was available to staff, and 

that life in prison had become more unfair. Even prisoners on enhanced [met de meeste privileges] 

described the arbitrariness of the decision-making, where they could see that their own behaviour 

was not really ‘good’.” (2008, p. 34). Ook het personeel was niet altijd overtuigd: “As one specialist 

said, ‘IEP is a tool to separate out trouble. It’s not about helping the trouble-makers’.” (2008, p.35). 
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Inderdaad bleken na introductie van IEP al spoedig de meest kwetsbare en overlastgevende 

justitiabelen op niveau ‘basic’ te belanden.  

 

Liebling51 concludeert over IEP dat bovenin beginnen (starten op een hoger beveiligingsniveau) 

‘backfires’: het leidt niet tot meer veiligheid en wel tot minder gedragsverandering. Starten op 

lagere beveiligingsniveaus is volgens Liebling beter, maar lastig te implementeren. Bovendien is 

het een keuze die “makkelijk is te corrumperen door politiek”. Beginnen op een stap boven het 

laagste niveau (d.w.z. categorie C) is volgens Liebling de beste keuze voor zowel veiligheid als 

resocialisatie.  

 

Afhankelijk van de kwaliteit van de implementatie van IEP, en kenmerken van justitiabele zelf, 

kwamen in onderzoek door Liebling in 6 PI’s grote verschillen aan het licht. Deze verschillen waren 

zichtbaar in termen van draagvlak voor IEP bij personeel en justitiabelen en in termen van het 

effect van IEP op het aantal en de ernst van incidenten, handhaving van regels, de ervaring van 

fairness (van personeel, de inrichting als geheel, en justitie) en de vooruitgang en participatie van 

justitiabelen (Liebling, 2008, p. 36-37). Liebling concludeert vanuit dit onderzoek het volgende 

(vertaalde tekst, 2008, p.40): 

1. Ideeën over gevangenen en over gevangenisbeleid vormen het gevangenisleven veel meer 

dan we ons realiseren en veel meer dan papieren instructies. 

2. Macht vloeit in de gevangenis zowel naar beneden als naar boven: gevangenen verzetten 

zich en oefenen druk uit op het personeel, soms op een manier die personeel ertoe verplicht 

hun macht zorgvuldig te gebruiken. Liebling noemt het intrigerend dat het personeel IEP het 

meest zorgvuldig en formeel invoerde in de zwaarst beveiligde gevangenis, en het minst 

correct in de vrouwen en jongerenafdelingen.  

3. Het “rationele keuzemodel” als basis van IEP heeft grenzen, vooral bij justitiabelen die het 

gevangenisleven zwaar vinden. Voor hen is handhaven van hun waardigheid meer 

belangrijk dan te worden ‘beloond’. Andere gevangenen zijn gewoon te verdrietig of te bang 

om constructief mee te werken.  

4. Het onderzoek laat een significant verband zien tussen legitimering (van het programma en 

de interventies) en compliance (zich voegen, meewerken door justitiabelen): justitiabelen die 

zich oneerlijk behandeld voelen worden snel opstandig en boos en trekken hun toestemming 

en/of samenwerking in. Anderen worden zeer gedeprimeerd. Deze justitiabelen kunnen het 

gevangenisleven zeer moeilijk aan. 

5. De belangrijkste theoretische les uit het onderzoek was dat de PIW’ers hun gezag uiten door 

middel van relaties met justitiabelen. Zij maken alleen gebruik van formele regels als de 

relaties niet werken. Dit is een van de redenen voor de centrale rol van relaties in het 

gevangenisleven. Als personeel hun toevlucht neemt tot de formele regels zonder 

tussenkomst van relaties - zonder eerst te praten – is dit slecht nieuws voor de stabiliteit van 

de inrichting.  

6. Subpopulaties van gevangenen verschillen in belangrijke opzichten, maar er zijn enkele 

algemene regels van het leven in de gevangenis. Een daarvan is dat een goede 

implementatie van elk beleid samengaat met een hoog niveau van vertrouwen bij zowel 

personeel als justitiabelen.  

                                                      
51 Persoonlijke comm, 20 mei 2016 (Skype). 
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4.2  Duitsland 

De regels ten aanzien van het gevangeniswezen in Duitsland zijn opgenomen in het: “Gesetz über 

den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und 

Sicherung (Strafvollzugsgesetz - StVollzG)”52.  

4.2.1 Beveiligingsniveaus 

In deze wet worden drie soorten plaatsen genoemd waar justitiabelen worden geplaatst.  

1. Open instelling (uitgewerkt in sectie 10 van de wet); 

2. Gesloten instelling (uitgewerkt in sectie 10 van de wet); 

3. Socio-therapeutic instelling (uitgewerkt in sectie 9 van de wet). 

De wet geeft niet aan of binnen de gesloten instellingen onderscheid wordt gemaakt in niveaus van 

beveiliging. Justitiabelen worden in de meeste gevallen geplaatst in een gesloten instelling. De 

open instelling en socio-therapeutische instellingen zien enkel op een specifieke groep zoals 

genoemd in sectie 9 en 10 van de wet.  

Er wordt zorgvuldig bekeken of de justitiabelen, als zij veroordeeld zijn voor een strafbaar feit 

genoemd in de artikelen 174-180 of 182 van het Wetboek van Strafrecht, moeten worden 

overgeplaatst naar een socio-therapeutische instelling. Deze wetsartikelen zien op het begaan van 

seksuele handelingen onder invloed van een psychische ziekte.  

4.2.2 Differentiatie naar beveiligingsniveau 

In principe wordt een justitiabele in een gesloten instelling geplaatst. Om daarvan af te wijken wordt 

gekeken of er argumenten zijn om de justitiabele beter elders te kunnen behandelen, en zo ja, of 

dit geen hoger ontvluchtinggevaar oplevert. In sectie 9 wordt bepaald wanneer een justitiabele 

wordt overgeplaatst naar een socio-therapeutische instelling. Sectie 10 geeft aan wanneer een 

justitiabele in een open of gesloten instelling zal worden geplaatst. Een justitiabele komt in 

aanmerking voor een open instelling als hij voldoet aan specifieke eisen voor een behandeling en 

als er niet de vrees bestaat dat hij zal ontvluchten of recidiveren.  

 

In het Duitse gevangeniswezen staat het persoonlijke behandelprogramma van de justitiabele 

centraal. Dit wordt samen met de justitiabele opgesteld. Hierin wordt rekening gehouden met de 

ontwikkeling van de justitiabele en zijn persoonlijkheid. Elke justitiabele moet onmiddellijk na 

plaatsing een medisch onderzoek ondergaan, en zijn maatregelen om de persoonlijkheid en 

achtergrond van de justitiabele vast te stellen (sectie 6 van de wet).  

 

Het behandelprogramma kan het volgende betekenen: 

- detentie in een gesloten of open instelling; 

- overdracht naar een sociaal-therapeutische instelling; 

- toewijzing aan residentiële groepen en behandelingsgroepen; 

- werk- en basisopleiding en bijscholing; 

- deelname aan bijscholingsactiviteiten; 

- bijzondere maatregelen t.a.v. opvang en behandeling; 

- versoepeling van de voorwaarden van de gevangenisstraf;  

- maatregelen die nodig zijn voor terugkeer in de samenleving. 

 

                                                      
52< http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stvollzg/index.html> geraadpleegd op 14 december 2015 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stvollzg/index.html
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Het doel van het programma is dat een justitiabele in de toekomst niet recidiveert en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid leert nemen. Een belangrijk uitgangspunt is daarom dat de 

opsluiting op een zodanige manier moet zijn ingericht dat het de justitiabele helpt om te re-

integreren in de samenleving. De justitiabele neemt zelf deel aan het opstellen van (de doelen in) 

zijn behandelprogramma.  

 

De vrijheidsbeneming wordt daarbij gezien als een vorm bescherming van de maatschappij. De 

justitiabele kan worden onderworpen aan beperkingen zoals die in de wet zijn opgenomen. Tenzij 

de wet ziet op een speciale regeling, mogen de beperkingen alleen worden opgelegd als deze 

onmisbaar zijn om de veiligheid te handhaven of om een ernstige verstoring van de openbare orde 

af te wenden (sectie 4 van de wet).  

 

Naast de plaatsing in een instelling en het behandelplan kan een justitiabele in aanmerking komen 

voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook hierbij wordt een inschatting gemaakt of vrijlating 

van de justitiabele veilig is voor de samenleving. Ten aanzien van de beslissing van justitiabelen 

met een levenslange straf of gewelds- en zedendelinquenten met een gevangenisstraf langer dan 

twee jaar geldt een verplicht gedragsdeskundige onderzoek om het recidiverisico in te schatten. 

Daarbij worden in de praktijk veelal gestructureerde risicotaxatie instrumenten gebruikt (Kogel et 

al., 2006).  

 

Bij plaatsing wordt gekozen voor een gesloten, open of socio-therapeutische context. Bij 

binnenkomst wordt een medisch onderzoek gedaan en stelt men het behandelplan op. Ieder 

moment kan er een verschuiving plaatsvinden in de mate van beveiliging, als blijkt dat de 

justitiabele meer baat heeft bij een ander soort beveiliging in verband met zijn behandeling en 

terugkeer in de samenleving.  

4.2.3 Differentiatiebevoegdheid 

Elke deelstaat heeft een eigen ministerie van Justitie, dat onder meer verantwoordelijk is voor het 

beleid met betrekking tot de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen (binnen de centraal gegeven 

kaders). Ook de nazorg en het toezicht na een gevangenisstraf of strafrechtelijke maatregel 

behoren tot de taken van de deelstaten (Kogel et al., 2006).  

4.2.4 Verlof 

Een justitiabele kan ook in aanmerking komen voor een versoepeling van de gevangenisstraf. Hij 

kan dan werkzaamheden buiten de gevangenis verrichten (werk release) of voor een bepaalde 

periode de instelling verlaten (short leave). Dit kan met of zonder toezicht van 

gevangenispersoneel. Een justitiabele komt enkel in aanmerking voor deze versoepeling als niet te 

vrezen is dat hij zijn straf zal ontlopen of misbruik zal maken van de versoepeling en opnieuw 

strafbare feiten zal plegen (sectie 11).  

4.2.5  Evaluaties 

Ten aanzien van het Duitse systeem is weinig onderzoek gedaan naar de verschillende 

instellingen. In de onderzoeken wordt meer gekeken hoe de behandelplannen beter en effectiever 

kunnen worden opgesteld (zie o.a. Schronberger, 2011).  
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4.3 Canada 

De regels ten aanzien van het gevangeniswezen zijn opgenomen in de Prison and Reformatories 

Act en de Corrections and Conditional Release Act (hierna: CCRA). Het doel van de CCRA is bij te 

dragen aan de instandhouding van een rechtvaardige en veilige samenleving. De bescherming van 

de samenleving staat voorop. Dit moet worden bewerkstelligd door programma’s aan te bieden die 

een geleidelijke en gecontroleerde overgang van detentie naar de maatschappij mogelijk maken 

(Nijboer et al., 2001).  

4.3.1 Beveiligingsniveaus 

Het gevangeniswezen van Canada kent drie beveiligingsniveaus (paragraaf 30 CCRA): 

1. Maximum security; 

2. Medium security; 

3. Minimum security. 

Er zijn geen aparte inrichtingen voor een bepaald beveiligingsniveau; in elke gevangenis zijn de 

verschillende niveaus van beveiliging aanwezig.  

 

4.3.2 Differentiatie naar beveiligingsniveau 

Voordat de justitiabele in een gevangenis wordt geplaatst, wordt een voorlopig assessment gedaan 

waarbij basisinformatie wordt verzameld met behulp van een interview door een 

reclasseringsmedewerker. Deze maakt ook een “Post-Sentence Community Assessment Report” 

dat essentieel is voor de detentiefasering. Informatie daarvoor wordt verkregen bij mensen rond de 

justitiabele (familie of werkgever) en andere, officiële contactpersonen (van reclassering, politie, 

etc.). Soms wordt informatie ingewonnen bij het slachtoffer.  

 

Vervolgens wordt een uitgebreide Intake Assessment Unit afgenomen. Het doel van de intake 

procedure is om een eerste veiligheidsclassificatie vast te stellen, om het benodigde regime vast te 

stellen en een detentieplan op te stellen. Justitiabelen die zijn veroordeeld tot een levenslange 

gevangenisstraf worden – minimaal voor 2 jaar – geplaatst in de maximum security. Wanneer een 

justitiabele niet gewelddadig is, kan worden besloten om hem direct bij plaatsing op een minimum 

security te plaatsen.  

 

In Canada speelt risicomanagement een zeer belangrijke rol. De beveiliging van de maatschappij 

en een gecontroleerde teruggang van de justitiabele moeten beide worden gediend. Hieronder 

geven wij een overzicht, op basis van onderzoek van Nijboer (2001) en Gobeil (2014).  

 

Het risicomanagement bestaat uit drie onderdelen: 

1. Informatievoorziening: alle gegevens die voorhanden zijn bij de politie, OM, reclassering en 

gevangeniswezen.  

2. Risicotaxatie: er wordt van de justitiabele een profiel voor veiligheid / plaatsing in een 

beveiligingsniveau en voor re-integratie opgesteld. In Canada wordt voor toekenning het 

eerste en volgende beveiligingsniveau de CRS gebruikt: Custodial Rating Scale, en voor de 
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verdere planning van training en behandeling worden de LSI-R53, LS-CMI54 of SIR-r155 

gebruikt. Aan de hand van dit profiel wordt een justitiabele op een laag, medium of zwaar 

beveiligingsniveau geplaatst, en wordt gekeken aan welke programma’s de justitiabele moet 

deelnemen voor het bewerkstelligen van een goede terugkeer in de samenleving. Bij 

toekenning van het beveiligingsniveau gelden andere criteria (en daarmee CRS rekenregels) 

voor vrouwen en mannen, en ook voor mannelijke en vrouwelijke ‘aboriginals’ (first nation 

bewoners) zijn aparte regels opgesteld. 

3. Effectieve behandelprogramma's: door het aanbieden van bepaalde programma’s wordt 

geprobeerd om de criminele behoeften van justitiabelen weg te nemen.  

 

Voor vaststelling van het profiel gelden vier dimensies: statisch risico, dynamisch risico, motivatie 

en re-integratie potentieel. Elk van deze dimensies wordt beoordeeld als laag, gemiddeld of hoog. 

Statisch risico gaat in op de delictgeschiedenis van de justitiabele, met bijzondere aandacht voor 

zedendelicten, en andere delictkenmerken. Het dynamische risico ziet op interventies die mogelijk 

vereist zijn op de volgende gebieden: werk, relaties, vrienden en kennissen, middelengebruik, 

functioneren in de gemeenschap, persoonlijke/emotionele oriëntatie en houdingen. Motivatie 

beschrijft de motivatie van de justitiabele om de doelen in zijn plan van aanpak te behalen. Het re-

integratie potentieel is een samenvattende dimensie op basis van een automatische berekening 

van alle gegevens, waarbij ook de scores op de Custody Rating Scale worden betrokken. Elk van 

deze vier dimensies kan worden vernieuwd zodra de PIW’er of reclasseringswerker daartoe 

aanleiding ziet..  

 

Het profiel wordt in alle gevallen minimaal drie keer vastgesteld::  

1. De eerste fase vindt plaats bij binnenkomst van een justitiabele in de inrichting. Deze 

procedure neemt 70 tot 90 dagen in beslag, afhankelijk van het type justitiabele en geeft een 

inschatting van de risico’s voor de maatschappij (risk of reoffending), medewerkers en 

andere justitiabelen (risk of harm). Hiervoor worden, zoals gezegd, de CRS gebruikt, en de 

LSI-R, LS-CMI of SIR-r1.. 

2. De tweede assessment vindt plaats tijdens detentie en beoordeelt het gedrag van de 

justitiabele in de inrichting. Er wordt gekeken of veranderingen in gedrag zijn waar te nemen 

na deelname aan de behandelprogramma’s en of daarmee de risicofactoren verminderd zijn. 

De justitiabele wordt gehoord, waarbij wordt nagegaan of de justitiabele inzicht heeft 

(verkregen) in zijn eigen criminele gedrag, in welke mate hij verantwoordelijkheid neemt en 

begrijpt welke factoren de “criminele cirkel” in stand houden. Wanneer er veranderingen zijn 

waar te nemen kan de mate van beveiliging worden aangepast waardoor een justitiabele 

bijvoorbeeld van maximum security naar medium security gaat. Ook het behandelingsplan 

kan dan worden aangepast.  

3. De derde assessment fase begint zodra de kans op recidive voldoende is gereduceerd. Er 

wordt beoordeeld of aan de justitiabele voorwaardelijke vrijheden kunnen worden toegekend. 

Eventueel kunnen er specifieke voorwaarden worden opgesteld, zoals het zich onthouden 

van alcohol of drugs. Ook wordt de bijdragen van politie, familieleden en eventueel 

slachtoffers meegewogen.  

                                                      
53 Level of Service Inventory–Revised 
54 Level of Service/Case Management Inventory 
55 Statistical Information on Recidivism - Revised 1 



 

vanmontfoort  80 

De CRS betrekt in het risicoprofiel 1) de aard van het gepleegde delict, 2) de criminele en sociale 

achtergrond van de justitiabele (vroeger gewelddadig gedrag), 3) de rol van alcohol/drugs en 4) 

antisociaal gedrag/ houding van de justitiabele/ onverschilligheid naar criminele gedrag en 

slachtoffer. Daarnaast wordt er gekeken naar de recidivekans aan de hand van het verloop van 

eerdere vrijlatingen, indicaties van geweld en misbruik van familieleden en zijn psychische 

toestand, opmerkingen die de rechter in zijn beslissing heeft gemaakt, psychologische of 

psychiatrische beschouwingen en de recidivecijfers van het delict. 

4.3.3 Differentiatiebevoegdheid 

In Canada zijn er twee verschillende organen. Ten eerste is er de Correctional Service of Canada¸ 

waarvan zowel de reclassering als het gevangeniswezen onderdelen zijn. De service is op federaal 

niveau verantwoordelijk voor de vrijheidsbeneming en het aanbieden van programma’s tijdens 

detentie voor straffen bij 2 jaar of meer. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het toezicht in de 

nazorgfase.  

Het andere orgaan is de National Parole Board (NPB). Het NPB is een onafhankelijk administratief 

rechtsprekend orgaan. Het NPB neemt beslissingen over vrijheden en verbindt daar eventueel 

voorwaarden aan (Nijboer, 2001). De wettelijke grondslag van beide organen staat in de 

Corrections and Conditional Release Act.  

4.3.4 Verlof 

In Canada kunnen justitiabelen verzoeken om verlof indienen. Er zijn twee soorten verlof. 

1. Tijdelijk verlof (begeleid of onbegeleid); 

2. Werkverlof (werk buiten de inrichting, gesuperviseerd door medewerkers van de PI, of een 

reclasseringsmedewerker of werkgever, geautoriseerd door de directeur van de PI). 

 

Na zes maanden detentie wordt beoordeeld (op basis van de samenvattende maat ‘re-integratie 

potentieel’) of een justitiabele in aanmerking komt voor tijdelijk verlof. Justitiabelen met een 

maximum security komen niet in aanmerking voor verlof. Ook voor verlof wordt weer gebruik 

gemaakt van de risicotaxatie-instrumenten. Er wordt beoordeeld of:  

- de justitiabele geen ongepast risico voor de maatschappij betekent in het geval hij of zij 

recidiveert; 

- het verlof wenselijk is voor de justitiabele voor één van de redenen waarvoor het verlof kan 

worden verleend (re-integratie doelen); 

- het gedrag en de houding van de justitiabele tijdens de straf een verlof niet in de weg staat;  

- een gestructureerd verlofplan is voorbereid, inclusief een beschrijving van de specifieke 

doelen van het verlof, die consistent moeten zijn met de doelen van het detentieplan. 

 

Er is geen procedure voorgeschreven waarop de risicofactoren worden afgewogen. Uiteindelijk 

beslist de “Parole Officer” (medewerker van het gevangeniswezen/reclassering). 

4.3.5 Evaluaties 

In Canada is niet zozeer het gehele systeem van beveiligingsniveaus onderwerp van onderzoek 

(dit staat bekend als ‘onbetwist’, Luciano, 2001), als wel de Custodial Rating Scale (CRS)56. Dit 

instrument is binnen het gevangeniswezen een voortdurend onderwerp van onderzoek. Voor ons 

                                                      
56 Pers.comm C. Lessard, 8 juli 2016.  
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onderzoek zijn twee relevante studies gevonden. Het in Canada gehanteerde uitgangspunt om 

justitiabelen op een zo laag mogelijk beveiligingsniveau te plaatsen was begin deze eeuw in de 

praktijk uitgewerkt in een te conservatieve, op veiligheid gerichte classificatie (cutoff score) die 

leidde tot toekenning van 26% van de justitiabelen op het laagste startniveau (Luciani, 1996). 

Daarbovenop was sprake een hoge mate van overrulen van de uitkomsten van de CRS door 

PIW’ers, waardoor uiteindelijk slechts 18% van alle justitiabelen startte op het laagste 

beveiligingsniveau. Op basis van doorberekeningen in termen van geweldsincidenten, 

ontvluchtingen en onttrekkingen, bleek een cutoff score die rekening houdt met 40% justitiabelen 

op het startniveau volledig haalbaar: de effecten in termen van mogelijke toename van incidenten, 

etc., bleek nagenoeg afwezig, en deze ongewenste situaties bleken nog verder af te nemen bij 

verbetering van de training van professionals in het gebruik van het instrument CRS, waardoor de 

uitkomsten ook minder dan voorheen werden overruled op basis van klinische argumenten 

(Luciani, 2001).  

4.4 Noorwegen 

Het gevangeniswezen in Noorwegen kent enkele bijzondere aspecten. Vanwege de grootte en 

bijzondere geografische vorm van het land en de lage bevolkingsdichtheid, in combinatie met de 

intentie de justitiabele zo dicht mogelijk zijn straf uit te laten zitten bij de plaats waar hij woont, is er 

een relatief groot aantal kleine gevangenissen: bijna 3900 cellen in 43 gevangenissen, verspreid 

over 61 locaties57. Bijna twee-derde hiervan zijn high-security prisons. Noorwegen heeft geen 

speciale gevangenissen voor voorlopige hechtenis. Vergelijkbaar met Nederland is de detentieduur 

van gemiddeld ongeveer 8 maanden. Meer dan 60% van de onvoorwaardelijke gevangenisstraffen 

duren maximaal 3 maanden en bijna 90% duurt minder dan een jaar. Noorwegen hanteert een 

één-man-één-cel-beleid, hoewel de capaciteit niet altijd voldoende bleek om aan dit principe vast te 

houden.  

 

Noorwegen kiest vaker voor gevangenisstraf dan de andere Scandinavische landen, zowel per 

hoofd van de bevolking als bij de keuze tussen de detentie of voorwaardelijke detentie met een 

proeftijd. Daarentegen worden juist zeer weinig jeugdigen tot 19 jaar in Noorwegen gedetineerd. Er 

is geen speciale wetgeving voor minderjarigen en het overheidsbeleid is dat niemand onder de 18 

jaar mag worden opgesloten, tenzij het strafbare feit zeer ernstig is. Hiervoor zijn twee 

jeugdinrichtingen beschikbaar. Deze instellingen worden gekenmerkt door een zeer hoge staf-

justitiabele ratio en een multidisciplinaire aanpak. 

 

Het Noorse systeem staat bekend als zeer humaan. Mensenrechten staan in de Noorse 

gevangenissen centraal. Een goede band met de bewaarders wordt bevorderd door gezamenlijk te 

eten en te sporten. Gevangenen zijn verplicht te werken of onderwijs te volgen. Deze activiteiten 

worden uitgevoerd volgens het importmodel: Noorse PI hebben geen eigen staf voor medische 

diensten, scholing en opleiding, bibliotheek en geestelijke verzorging, maar brengen deze diensten 

in vanuit de directe omgeving. Hiermee wordt beoogd dat de ex-justitiabele na vrijlating deze 

diensten blijft gebruiken (continuïteit), en ook dat de gemeenschap betrokken wordt bij het 

                                                      
57 De grootste gevangenis is in Oslo met een capaciteit van 392 cellen. De kleinste gevangenis heeft 13 cellen, en het 
gemiddelde is ongeveer 70 cellen. 
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gevangeniswezen en de beeldvorming (van burgers en justitiabelen over en weer) kan worden 

beïnvloed58.  

 

De PI Bastoy wordt vaak aangehaald als voorbeeldgevangenis59. Het is belangrijk te vermelden dat 

het hier weliswaar om een eiland gaat waar de justitiabelen overdag kunnen werken en leren en 

hun dagindeling met elkaar kunnen afstemmen, maar dat het ook een high-security, gesloten 

gevangenis is (geen half-open inrichting) voor justitiabelen met een onvoorwaardelijke detentie van 

4 jaar of meer. Bastoy kent ook geen detentiefasering: de gehele straf wordt daar uitgezeten. De in 

2012 gebouwde high-security PI Halden staat bekend als het vlaggenschip van KRUS, het Noorse 

gevangenis- en reclasseringswezen60.  

4.4.1 Beveiligingsniveaus 

De regels over de ten uitvoerlegging van de straf staan in de Act relating to the execution of 

sentences (ARES)61. Het Noorse gevangenis en reclasseringswezen (Kriminalomsorgen) kent zes 

beveiligingsniveaus (paragraaf 10 van de Act) om vonnissen ten uitvoer te brengen:  

 

Gesloten: 

1. Special high security level; in een closed prison (sinds 2002 in 11 gevallen toegepast);62 

2. High security level: in een closed prison; 

Open: 

3. Lower security level: in een open prison; 

4. Het prison halfway-house; 

In de samenleving: 

5. Outside prison, met special conditions;  

6. Prøveløslatelse (Noors voor: vervroegde invrijheidstelling onder voorwaarden). 

 

Iedere justitiabele start in principe op het beveiligingsniveau 2, de closed prison (paragraaf 11), en 

zal in de loop der tijd steeds op een lager beveiligingsniveau worden geplaatst. Op het plaatsen 

van een justitiabele in een high security level zijn twee uitzonderingen. Als er speciale 

veiligheidsredenen zijn wordt een justitiabele in een speciaal hoog beveiligingsniveau geplaatst 

(special high). Ten tweede is de KRUS bevoegd om een justitiabele bij binnenkomst meteen in een 

lager beveiligingsniveau te plaatsen als de justitiabele een straf heeft gekregen korter dan twee 

jaar.  

 

De hoofdregel is dat na twee-derde van de formele strafduur prøveløslatelse kan worden verleend. 

Dit is echter geen recht. Aan de justitiabele wordt op de eerste dag van de detentie uitgelegd op 

welke gronden prøveløslatelse kan worden geweigerd. Deze gronden zijn: 

- Het plegen van een misdrijf tijdens de detentie; 

- Vertonen van slecht gedrag; 

- Reëel verwachten van recidivegevaar; 

                                                      
58 http://www.kriminalomsorgen.no/information-in-english.265199.no.html  
59 http://www.terechtgesteld.nl/gevangeniseiland-bast%C3%B8y-een-alternatief-voor-de-gesloten-gevangenis/  
60 https://www.theguardian.com/society/2012/may/18/halden-most-humane-prison-in-world  
61 Hierna: de Act 
62 Factsheet about Extra High Security Level (February 2016) Gedownload vanaf 
http://www.kriminalomsorgen.no/publikasjoner.242465.no.html 

http://www.kriminalomsorgen.no/information-in-english.265199.no.html
http://www.terechtgesteld.nl/gevangeniseiland-bast%C3%B8y-een-alternatief-voor-de-gesloten-gevangenis/
https://www.theguardian.com/society/2012/may/18/halden-most-humane-prison-in-world
http://www.kriminalomsorgen.no/publikasjoner.242465.no.html
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- Verdacht worden van een ander strafbaar feit waar gevangenisstraf van meer dan 1 jaar op 

staat; 

- Het niet nakomen van afspraken tijdens de detentie; 

- Het justitieel verleden van de justitiabele speelt ook een rol.  

4.4.2 Differentiatie naar beveiligingsniveau 

Zoals aangegeven zal de justitiabele in principe geplaatst worden op beveiligingsniveau 2, tenzij de 

wet anders bepaalt. Het enige criteria voor plaatsing is dat de justitiabele in zijn eigen of dichtbij 

zijn eigen woonplaats wordt geplaatst (paragraaf 11).  

 

In paragraaf 15 van de Act is geregeld wanneer een justitiabele op een lager beveiligingsniveau zal 

worden geplaatst. Dit is mogelijk als:  

- zij nog een jaar van hun gevangenisstraf moeten ondergaan voordat zij in aanmerking 

komen voor een voorwaardelijke vrijlating; 

- als het niet tegenstrijdig is met het doel om veiligheid voor de samenleving te creëren; en 

- als de overplaatsing een positieve ontwikkeling heeft op het tegengaan van recidive.  

Justitiabelen die op een special high beveiligingsniveau zijn geplaatst of justitiabele met special 

needs63 worden steeds - binnen een termijn van zes maanden - opnieuw beoordeeld of een lager 

beveiligingsniveau mogelijk is. Wanneer dit zo is, worden zij geplaatst op een high security level. 

Dit wordt enkel gedaan als veiligheidsredenen dit toelaten en er geen reden is om aan te nemen 

dat de justitiabele zijn straf ontwijkt.  

 

In paragraaf 14 van de Act is geregeld wanneer een justitiabele zal worden teruggeplaatst naar 

een zwaarder beveiligingsniveau. Dit is in de gevallen als: 

- Duidelijk is dat een justitiabele een strafbaar feit wil gaan plegen of heeft gepleegd; 

- Er een reden is om aan te nemen dat de justitiabele de strafoplegging belemmert; 

- Een justitiabele na een geschreven waarschuwing nog steeds een negatieve invloed heeft 

op andere justitiabelen; 

- Een overplaatsing nodig is om de rust, orde en veiligheid te waarborgen; 

- Als de resources (gebouw, personeel, cellen) niet beschikbaar zijn om de justitiabelen daar 

te houden. 

Een justitiabele mag niet worden overgeplaatst naar een strenger beveiligingsniveau dan voor hem 

noodzakelijk is. Een justitiabele kan ook zelf verzoeken om te worden overgeplaatst.  

 

Ten aanzien van welke methode wordt gebruikt om te differentiëren naar beveiligingsniveau is 

enkel bekend dat Kriminalomsorgen instrumenten gebruikt voor gestructureerde risicotaxatie voor 

(over)plaatsing. Op welke wijze dit verder gebeurt, is niet duidelijk uit de wet en literatuur op te 

maken.  

 

In de laatste fase kan de justitiabele in aanmerking komen voor prøveløslatelse. Voorafgaand kan 

een proeftijd plaatsvinden. De lengte van de proeftijd wordt vastgesteld door de 

gevangenisdirecteur van de inrichting. Het gedrag dat de justitiabele heeft laten zien speelt hierbij 

een belangrijke rol.  

 

                                                      
63 Zoals genoemd in section 5 and 6 Mental Health Protaction Act 
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Bij de eerste plaatsing wordt enkel gekeken naar de woonplaats van de justitiabele. Vervolgens 

zorgt het tijdsverloop van de straf voor plaatsing naar een lager beveiligingsniveau (tenzij 

veiligheidsredenen zich hiertegen verzetten). Na tweederde van de formele strafduur kan de 

justitiabele in aanmerking komen voor prøveløslatelse. Wanneer dit wordt geweigerd, wordt iedere 

twee maanden getoetst of alsnog prøveløslatelse kan worden verleend.  

4.4.3 Differentiatiebevoegdheid 

In Noorwegen ligt de bevoegdheid om een justitiabele naar een ander beveiligingsniveau over te 

plaatsen bij KRUS, vallend onder het Ministerie van Justitie en openbare veiligheid. Voor 

vaststelling van het beveiligingsniveau bij plaatsing kijkt een jurist van KRUS naar het dossier 

(vorige detenties, delict geschiedenis) en deze neemt op basis van formele regels een besluit. Voor 

overplaatsing of verandering van beveiligingsniveau (hetgeen in Noorwegen vaak samengaat), 

neemt het personeel in de PI het besluit (met behulp van dezelfde regels), met uitzondering van 

een detentie van meer dan 10 jaar (jurist KRUS).  

4.4.4 Verlof 

Naast verblijf in een PI is het mogelijk de detentie geheel of gedeeltelijk in een 

behandelingscentrum door te brengen, bijvoorbeeld bij ernstige verslaving. De justitiabele mag bij 

een onvoorwaardelijke gevangenisstraf maximaal 50% thuis doorbrengen, waarbij speciale 

voorwaarden gelden. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf tot maximaal vier maanden mag door 

KRUS64 worden omgezet in met elektronische controle, waarbij de justitiabele overdag mag werken 

of naar een opleiding mag gaan, maar op bepaalde tijden thuis moet zijn. Thuis blijven terwijl men 

wordt geacht buiten te leren of te werken wordt daarbij opgevat als een schending van de 

voorwaarden.  

 

Om de veiligheid te garanderen is KRUS bevoegd om speciale maatregelen op te leggen aan de 

justitiabele wanneer hij buiten de gesloten inrichting verblijft. Deze maatregelen worden genoemd 

in paragraaf 8 van de Act:  

- Ondergaan van een behandeling; 

- Het deelnemen aan een programma; 

- Het nemen van voorgeschreven medicijnen; 

- Beperkingen ten aanzien van verblijf van justitiabele (straatverbod); 

- Contactverbod (met bepaalde specifieke personen). 

Deze maatregel zijn sterk vergelijkbaar met de voorwaarden voor reclasseringstoezicht.  

4.4.5 Evaluaties 

Onderzoeken naar de Noorse gevangenissen zijn over het algemeen zeer positief over de manier 

waarop het gevangeniswezen is ingericht. Noorwegen probeert de pains of imprisonment onder 

meer te beperken door justitiabelen bijvoorbeeld zelf te laten koken in een eigen keuken, om 

daarmee de omstandigheden van buiten de gevangenis zoveel mogelijk na te bootsen. Op die 

manier tracht zij dan de gevangenisstraf te beperken tot louter een vrijheidsberoving. Een gebrek 

aan “materiële luxe” zou immers een extra straf betekenen voor de justitiabele, bovenop de 

vrijheidsberoving (Kasper 2015).  

 

                                                      
64 Kriminalomsorgen 
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Omdat in de gevangenis werk en opleiding verplicht zijn houdt de justitiabele een ritme dat te 

vergelijken is met de omstandigheden buiten detentie. Na het werk wordt er ook met elkaar 

gekookt. Dit zorgt ervoor dat justitiabelen een goede indeling van de dag kunnen maken, wat 

positief werkt op hun gedrag. Wel geeft Kasper in zijn onderzoek aan dat niet alle gevangenissen 

hetzelfde zijn als Bastoy en Halden en de omstandigheden elders aanzienlijk minder zijn. Ten 

aanzien van de weigeringsgronden voor prøveløslatelse blijkt uit de literatuur dat deze direct aan 

het begin van de detentie duidelijk worden gemaakt aan de justitiabele. Hierdoor heeft dit volgens 

Finstad een positief effect op het gedrag van de justitiabele tijdens zijn verblijf in de inrichting (in: 

Nijboer et al., 2001). Van der Beken (2014) omschrijft in zijn onderzoek, waarvoor hij is afgereisd 

naar enkele gevangenissen in Noorwegen, de feitelijke situatie van de inrichtingen. Hij beschrijft 

dat ontsnappen uit de gevangenis van Ullersmo, waar een laag beveiligingsniveau is, erg 

gemakkelijk is. ‘Het kan zelfs gewoon langs de slagboom aan de voorkant.’ Volgens de directeur 

zijn er erg weinig ontsnappingen. Een verklaring hiervoor, volgens het onderzoek is dat de 

gevangenen teveel te verliezen hebben, omdat zij teruggestuurd worden naar een gevangenis met 

een hoger beveiligingsniveau, indien ze worden opgepakt. Er zijn vrijwel geen ontvluchtingen in 

Noorwegen. Meer dan 99% van alle gevangenen op verlof keert terug op tijd terug.  

 

Ook is sprake van weinig geweld (Kruize, 2013) en de recidive is erg laag. Een onderzoek liet een 

algemene recidive van 20% binnen 2 jaar na vrijlating zien (Kristoffersen, 2010). Naar de 

beveiligingsniveaus zelf, en hun relatie met recidive, geweld en ontvluchtingen / onttrekkingen zijn 

in Noorwegen geen wetenschappelijk onderzoeken verricht65. Er zijn echter wel ‘issues’, die voor 

aanpassingen hebben gezorgd in het gevangeniswezen66:  

 

1. Medewerkers die werkzaam op de hogere beveiligingsniveaus ervaren grote moeite 

justitiabele te kunnen overplaatsen naar lagere niveaus: zij zijn er aan toe, en op de hogere 

beveiligingsniveaus moet ook ruimte zijn voor voorlopige gehechten. Door deze grote interne 

druk worden ook cellen in Nederland gehuurd. Deze praktijk wordt niet gevolgd door controle 

of een externe blik; het “wegplaatsen” wordt inhoudelijk niet beoordeeld. Als het verkeerd 

gaat, moet iemand gewoon weer terug. Dat komt recentelijk steeds meer voor, omdat het op 

de lagere niveaus niet goed gaat (er is veel minder personeel op de lagere 

beveiligingsniveaus). KRUS besteedt hier uitgebreid aandacht aan, door meer medewerkers 

per justitiabele aan te stellen (niet langer 1:100), en niet door het verzwaren van de lagere 

niveaus (in termen van deuren/cellen). KRUS gaat er van uit dat dit laatste meer problemen 

zal oproepen dan oplossen: het dynamische element, de dagelijkse relatie met de 

justitiabele is het belangrijkste. Daarvoor wordt nu ook in de inrichtingen met de lagere 

beveiligingsniveaus meer training aangeboden.  

2. Het Noorse gevangeniswezen gebruikt geen gestructureerde risicotaxatie. Plaatsing, 

overplaatsing en verlof worden vooral toegekend op formele juridische regels, die zowel door 

KRUS worden gebruikt (eerste plaatsing) als door de PI (daarna). Deze regels bevatten 

gedragscriteria (kans op recidive, kans op slachtofferschap), maar of de justitiabele aan 

deze criteria voldoet wordt uitsluitend bepaald op basis van dagelijkse dynamische taxatie, 

zonder afrondende (toepassing van een instrument voor) risicotaxatie. Deze dagelijkse 

taxaties zijn erg gevoelig voor subjectieve interpretatie. De assessment op basis van gedrag 

                                                      
65 Persoonlijke comm. met Dag Standham en Brigitte Storvik, beleidsmedewerkers KRUS, Skype 10 mei 2016   
66 Persoonlijke comm. met Dag Standham en Brigitte Storvik, beleidsmedewerkers KRUS, Skype 10 mei 2016   
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gebeurt bovendien door verschillende mensen en dit leidt tot allerlei verschillende resultaten 

(tekort aan betrouwbaarheid).  

3. De juridische criteria gaan voor bij detentiefasering. Men wil wel graag werken met goede 

grenzen in formele, juridische zin. Omdat er grote druk is op plaatsing op een lager niveau, 

komen de inhoudelijke criteria dus sterk onder druk te staan: “klopt het juridisch, dan kun je 

je tas al bijna gaan pakken.”  

4. Daarentegen beschouwt men het als een voordeel dat hiermee etikettering wordt 

tegengegaan. Een (etiket van) high risk of low risk inmate is er in Noorwegen niet. Training 

in risk-assessment is er wel, maar deze is sterk gericht op dagelijks contact, op de korte 

termijn, sterk dynamisch en ook meer klinisch. Er is in Noorwegen weerstand om 

instrumenten “tussen mensen in te zetten”. Het uitgangspunt is: de PIW’er moet zelf altijd 

alert en veerkrachtig zijn, er kan altijd iets gebeuren, dat voorspelt veel beter. Hierbij leunt 

KRUS op de theorie van security programming van de olie- en gas en vliegtuigindustrie en 

het werken in high reliability organizations (zie o.a. Dekker, 2007).  

 

KRUS is over het algemeen tevreden met het gevoerde beleid. Er zijn minder ernstige incidenten 

dan bijvoorbeeld in Zweden, waar is gereageerd met meer statische veiligheid (muren), hetgeen tot 

een toename van incidenten heeft geleid. Noorwegen kiest voor een menselijke en dynamische 

penologische visie. Dat werkt volgens de betrokken experts, maar als trade-off leidt dat soms tot 

problemen met te formele taxaties en meer issues met gedrag in de lagere niveaus. In Noorwegen 

staan gestructureerde instrumenten voor risicotaxatie weliswaar niet ‘tussen de justitiabele en 

PIW’er in’, maar deze plaats lijkt te zijn ingenomen door de juridische criteria voor detentiefasering. 

Men werkt momenteel aan een betere balans tussen deze invloeden67.  

4.5 Best practices 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk willen wij enkele best practices benoemen, die ons in de besproken 

landen zijn opgevallen. Zij worden ofwel in de literatuur, of wel door de contactpersonen / experts 

benadrukt. We tekenen daarbij aan dat zeker voor het Noorse en Britse systeem van 

beveiligingsniveaus vele verbeterpunten zijn genoemd, en dat het simpelweg overnemen van deze 

best practices niet aan de orde is.  

 

- Een best practice die we willen benadrukken, is het werken met een uniforme en in de 

organisatie gedragen risicotaxatie als basis voor besluiten over alle beveiligingsniveaus en 

verlof. Dit zorgt voor balans tussen het resocialisatiebeginsel en maatschappelijke veiligheid 

(inclusief de belangen van slachtoffers en nabestaanden). In Nederland (en Noorwegen) 

wordt in de huidige praktijk de beslissing tot overplaatsing naar een ander, lichter 

beveiligingsniveau (inclusief promotie naar plusprogramma) gemaakt op basis van een 

gedeeltelijk gestructureerde klinische inschatting van de betrokken professionals. In 

Nederland wordt alleen bij beslissingen over verlof de RISc wel ingezet (of een kort advies). 

Noorwegen kent een strakke toepassing van formele regels voor (over)plaatsing en verlof, 

maar verbindt dit niet aan (instrumenten voor vaststelling van) objectieve gedragscriteria. 

Dat leidt in de praktijk toch tot problemen met zowel de doorstroom van justitiabelen als de 

legitimering door het personeel, waarvoor oplossingen gezocht moeten worden. In Canada 

                                                      
67 Persoonlijke comm. met Dag Standham en Brigitte Storvik, beleidsmedewerkers KRUS, Skype 10 mei 2016   
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en Groot-Brittannië ligt dat anders: de plaatsing en overplaatsing van elk beveiligingsniveau 

is daar gekoppeld aan gestructureerde risicotaxatie. Dat maakt de detentiedifferentiatie 

uniform, en beslissingen zijn ook beter uit te leggen (procedurele rechtvaardigheid). Deze 

praktijk is ook beter onderzoekbaar.  

- Het hanteren (invoeren, en ook meten en bijsturen) van het morele klimaat als 

organisatiebeginsel, komt in Groot-Brittannië naar voren als best practice. Dit lijkt sterk op de 

benadering in Noorwegen, die ook sterk op mensenrechten en ethiek is gebaseerd. Werken 

met het concept van morele klimaat blijkt niet alleen bevorderend voor resocialisatie, maar 

ook voor de veiligheid in de PI.  

- Noorwegen probeert de PI zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de 

buitenwereld, onder andere door het importeren van diensten van buiten en het werken met 

burgercontacten. Daardoor wordt het werken aan terugkeer zo aantrekkelijk en relevant 

mogelijk gemaakt.  
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5 Detentiedifferentiatie bij verblijf: de praktijk 

In hoofdstuk 1 is beschreven hoe de huidige regelgeving ten aanzien van het differentiatieproces naar 

beveiligingsniveau verloopt. Hiermee is antwoord gegeven op onderzoeksvraag 3a. We beantwoorden in dit 

hoofdstuk de overige onderzoeksvragen onder 3. Regelgeving en analyse van het huidige differentiatieproces 

in Nederland, te weten:  

b. Hoe verloopt het huidige differentiatieproces naar beveiligingsniveaus bij zowel de oplegging als de 

tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen? 

c. Hoe ziet differentiatie naar beveiligingsniveau eruit? Wat is bekend over de betrouwbaarheid en het 

onderscheidend vermogen (validiteit) van de gebruikte methoden? 

d. In welke mate gebeurt de differentiatie naar beveiligingsniveau uniform68? 

e. Van welke informatie wordt gebruik gemaakt in het differentiatieproces (zowel bij intake, als bij 

overplaatsing naar een ander regime)? 

f. Welke voor- en nadelen zien betrokken ketenpartners van de huidige werkwijze? 

5.1 Verloop differentiatieproces naar beveiligingsniveau 

In hoofdstuk 1 hebben wij de wet- en regelgeving ten aanzien van het differentiatieproces naar 

beveiligingsniveau beschreven. In deze paragraaf vullen wij deze informatie aan met de uitkomsten 

van de interviews in de PI’s en bij de betrokken ketenpartners.  

5.1.1 Plaatsing van verdachten 

In figuur 1 (zie hoofdstuk 1) is te zien dat de detentiefasering start bij de plaatsing van een 

verdachte in een huis van bewaring. Het verzoek tot deze plaatsing komt vanuit het OM, nadat de 

verdachte na zijn inverzekeringstelling is voorgeleid. De selectiefunctionarissen van de Divisie 

Individuele Zaken van DJI zijn verantwoordelijk voor deze plaatsing. Zij krijgen de voorgeleiding 

binnen aan de hand van het voorgeleidingsformulier. De selectiefunctionarissen handelen 

ongeveer 150 voorgeleidingen per dag af, waarvan 60 - 90 justitiabelen daadwerkelijk in bewaring 

worden genomen69. Binnen de Divisie Individuele Zaken wordt een onderverdeling gemaakt tussen 

deze eerste plaatsing en daarnaast doorplaatsingen70. Onder de eerste plaatsing vallen de 

plaatsing in het huis van bewaring, de zelfmelders en arrestanten. Onder doorplaatsing vallen de 

overplaatsingen van een huis van bewaring naar gevangenis en de overplaatsingen naar een 

andere afdeling of inrichting.  

 

Bij de selectie van justitiabelen voor een bepaalde inrichting en een bepaald regime, speelt het 

beveiligingscriterium een belangrijke rol.71 De toelichting op de Regeling is in artikel 1.1. bepaalt 

dat ‘de mate van beveiliging die past bij het risicoprofiel van een justitiabele bepalend is voor de 

verdere indicatie in welk regime en in welke inrichting of op welke afdeling de justitiabele geplaatst 

wordt’. De selectiefunctionaris stelt het risicoprofiel vast op grond van artikel 22 lid 1 van de 

Regeling. De justitiabele wordt zoveel mogelijk geplaatst in een inrichting die bij zijn risicoprofiel 

                                                      
68 Uniform slaat in dit onderzoek zowel op uniformiteit bij verschillende justitiabelen als uniformiteit bij één justitiabele (bijv. 
bij het meerdere malen op vervoer gaan).  
69 De selectiefunctionarissen spreken hierbij van ‘bruto’ en ‘netto’, waarbij ‘netto’ de daadwerkelijk te plaatsen justitiabelen 
zijn en de ‘bruto’ alle voorgeleidingsformulieren. 
70 Daarnaast zijn er nog 5 andere onderdelen: 1) verblijf buiten de inrichting (verlof), 2) bezwaar en beroep, 3) verlengingen, 
4) frontoffice en 5) internationale strafoverdracht.  
71 zie o.a. HR 23 december 2005, AU4793 
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past. Het risicoprofiel bestaat uit een aanduiding van het vluchtrisico en van het maatschappelijk 

risico (Staatscourant 2010, 20826). Indicatoren voor deze risico’s staan in paragraaf 5.2.1.  

 

In beginsel wordt voor iedere voorgeleide verdachte een formulier risicoprofiel ingevuld. Wanneer 

er geen bijzonderheden bekend zijn, wordt dit aangegeven op het formulier. Zijn er wel 

bijzonderheden, dan worden deze opgenomen op het formulier. Het formulier is bedoeld voor de 

inrichtingen (voor zowel vervoer als de plaatsing van de in bewaring gestelde verdachte). Het 

risicoprofiel kan al bij de vooraankondiging van de voorgeleiding worden ingevuld op het uniform 

voorgeleidingenformulier, maar het formulier risicoprofiel kan ook met het bevel bewaring naar de 

inrichting worden gestuurd waar de in bewaring gestelde verdachte inmiddels is geplaatst 

(Staatscourant 2010, 20826). Het risicoprofiel kan worden aangevuld met informatie vanuit het 

GRIP72. Het GRIP staat voor Gedetineerden Recherche Informatie Punt. Het GRIP fungeert als 

centraal informatieknooppunt tussen het OM, Politie en DJI. Het GRIP krijgt hierdoor inzicht in de 

achtergrond van de doelgroep, met name van de justitiabelen met een vlucht- en maatschappelijk 

risico en de justitiabelen die hun crimineel handelen tijdens de detentie voortzetten.  

 

Uit jurisprudentie van de beroepscommissie van de RSJ blijkt dat voor de selectie van justitiabele 

het uitgangspunt geldt ‘dat preventief gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in 

een huis van bewaring worden geplaatst in of nabij het arrondissement van vervolging, mits dit huis 

van bewaring is toegewezen aan het arrondissement van vervolging. Van dat uitgangspunt kan 

onder omstandigheden worden afgeweken. Er dient dan sprake te zijn van een voldoende sociale 

en/of medische indicatie, onderbouwd door een verklaring van een deskundige73’.  

Zo kan het voorkomen dat een justitiabele wordt overgeplaatst, omdat uit een rapport van het NIFP 

blijkt dat de justitiabele niet op de goede plek zit. Hij kan dan overgebracht worden naar een Extra 

Zorg Voorziening (EZV) of naar een afdeling voor Beheerproblematische Justitiabelen (BPG). 

Daarnaast kan een justitiabele zelf verzoeken tot overplaatsing, bijvoorbeeld omdat hij dichterbij 

zijn familie wil verblijven.  

 

Alle huizen van bewaring hebben een normaal beveiligingsniveau, waardoor in dit stadium nog 

geen onderscheid gemaakt wordt in beveiligingsniveau: alle verdachten gaan naar een normaal 

beveiligd huis van bewaring.  

5.1.2 Plaatsing van veroordeelden  

Een justitiabele die in een huis van bewaring verblijft wordt, nadat hij is veroordeeld, overgeplaatst 

naar een gevangenis. Bij deze overplaatsing is de selectiefunctionaris ook betrokken. De 

geïnterviewde selectiefunctionarissen geven aan dat zij bij de plaatsing in een gevangenis bekijken 

of het risicoprofiel nog actueel is, en zo nodig passen zij dit aan74. In plaats van het arrondissement 

van vervolging (wat het uitgangspunt is bij een huis van bewaring), is het uitgangspunt bij de 

                                                      
72 Het doel van het GRIP is het optimaliseren van de samenwerking tussen het OM, de politie en de DJI door het verbeteren 
van de informatie-uitwisseling in het kader van de handhaving van orde en veiligheid in de inrichtingen en de Dienst Vervoer 
en Ondersteuning, waaronder mede wordt begrepen het tegengaan van gevaar voor vlucht, en het bevorderen van de 
voorkoming of opsporing van strafbare feiten 
73 Zie RSJ 17 mei 2016, 16/0324/GB 
74 Vergelijk artikel 25 lid 1 van de Regeling: Ten aanzien van een veroordeelde, beoordeelt de selectiefunctionaris op grond 
van de beschikbare informatie omtrent het gedrag, de persoon en persoonlijkheidskenmerken van de veroordeelde welk 
regime het meest geëigend is voor de veroordeelde, alsmede of de veroordeelde voor plaatsing in een inrichting of afdeling 
voor bijzondere opvang in aanmerking komt 
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plaatsing in een gevangenis het arrondissement van vestiging (de woonplaats/regio van de 

justitiabele)75.  

 

Bij zelfmelders en arrestanten verloopt de plaatsing anders. Er zijn justitiabelen die hun rechtszaak 

in vrijheid mogen afwachten. Bij een veroordeling wordt een deel daarvan zelfmelder. Een 

zelfmelder is een veroordeelde met een onherroepelijke onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, die 

zichzelf moet melden bij een PI. Het CJIB bepaalt in opdracht van het OM of een veroordeelde met 

een lopend vonnis in aanmerking komt voor de status van zelfmelder. Wanneer dit het geval is, 

stuurt de Divisie Individuele Zaken van DJI een oproepbrief naar de veroordeelde om zich te 

melden bij de PI. Voorheen konden zelfmelders zich melden bij een BBi, maar tegenwoordig 

moeten zij zich melden bij de dichtstbijzijnde PI. De zelfmelder komt daarmee in een normaal 

beveiligde inrichting terecht. Een zelfmelder start altijd direct in het plusprogramma. ‘Hierbij blijft er 

een positieve stimulans voor zelfmelders om vervolg te geven aan een oproep zich te melden’ (p2, 

Staatscourant, 2013, 25079). Indien de zelfmelder niet binnen vier weken gehoor geeft aan de 

oproep zich te melden of als een veroordeelde niet voor de status van zelfmelder in aanmerking 

komt, wordt een arrestatiebevel (AB) uitgevaardigd.  

 

Een veroordeelde komt onder andere niet in aanmerking voor de status van zelfmelder als de aard 

en ernst van het delict of de psychische gesteldheid van de veroordeelde, met name bij een 

mogelijk gevaar voor de veiligheid van de samenleving, dit in de weg staan. In bijzondere situaties 

kan een verkregen status worden ingetrokken, indien daartoe naar het oordeel van het OM 

aanleiding bestaat.  

5.1.3 Verloop differentiatieproces binnen de inrichting  

Binnen een huis van bewaring vindt geen verdere differentiatie naar beveiligingsniveau plaats, 

maar in de normaal beveiligde gevangenis gebeurt dit wel: Justitiabelen kunnen in een 

basisprogramma of een plusprogramma geplaatst worden. In dit onderzoek vatten wij de overgang 

van het basisprogramma naar het plusprogramma op als een verandering in beveiligingsniveau76. 

Door promotie naar het plusprogramma krijgt een justitiabele namelijk meer vrijheden. De 

beslissing tot promotie of degradatie ligt bij de directeur van de penitentiaire inrichting (artikel 1d 

van de Regeling). Het MDO brengt daartoe een selectieadvies uit, op basis van het gedrag van de 

justitiabele.  

5.1.4 Verloop differentiatieproces naar BBi, ZBBi en PP  

Verdere fasering naar een BBI, ZBBI of PP, dus naar een programma met meer externe vrijheden, 

is een besluit van de selectiefunctionaris. Deze verdere fasering gebeurt aan de hand van de 

wettelijke criteria zoals opgenomen in artikel 2 en 3 van de Regeling. De toelichting op deze 

artikelen vermeldt dat ‘bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de 

beoordeling of de justitiabele geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke rol speelt 

(p9, Staatscourant, 2000, 76).77 Indicator bij de beoordeling daarvan is of de justitiabele al eerder 

tijdens de huidige detentie met goed resultaat (onbegeleid) buiten de inrichting is verbleven en of 

zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. 

                                                      
75 Artikel 25 lid 7 van de Regeling 
76 Zie paragraaf 1.4 
77 Dit is vergelijkbaar met het Canadese begrip reintegration potential, maar met een in Nederland zwaarder accent op de 
maatschappelijke veiligheid. Zie hoofdstuk 4.   
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Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond 

van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de justitiabele een rol bij de beoordeling of 

betrokkene geschikt is.  

 

Het besluit of een justitiabele geschikt is tot terugkeer in de samenleving, wordt genomen op basis 

van het selectieadvies. In het selectieadvies staat het gedrag van de justitiabele beschreven, en de 

weging daarvan in termen van de geschiktheid van de justitiabele voor verdere fasering. Hierbij kan 

ook de adviesrapportage van de reclassering (op basis van de RISc) zijn gebruikt. De 

beroepscommissie van de RSJ benadrukt in zijn jurisprudentie dat hiervoor de meest recente 

(geactualiseerde) versie gebruikt wordt78. Immers het gedrag en de omstandigheden van de 

justitiabele op dat moment – en niet die voorafgaand aan de detentie – moeten bepalend zijn voor 

de inschatting van het risico op geweld, ontvluchting en recidive 

 

De selectiefunctionaris ontvangt het selectieadvies van de directeur van de inrichting waar de 

justitiabele verblijft. In dit advies zijn de visies van het MDO, de vrijhedencommissie en de 

ketenpartners (waaronder OM en reclassering) geïntegreerd. In de vrijhedencommissie hebben 

plaats: de directeur, plaatsvervangend vestigingsdirecteur, hoofd veiligheid en hoofd Detentie &Re-

integratie (Kamerstukken II, 2011-1012, 29270).  

 

De casemanager bespreekt het selectieadvies (en het besluit van de selectiefunctionaris) met de 

justitiabele.  

5.1.5 Toekennen van verlof 

Wanneer een justitiabele volgens de gangbare regels voor verlof in aanmerking komt, of zelf om 

verlof verzoekt, wordt een afweging gemaakt op basis van de beschikbare informatie. In hoofdstuk 

1 zijn de verschillende vormen van verlof genoemd. In artikel 4 van de Regeling tijdelijk verlaten 

van de Inrichting worden de volgende weigeringsgronden voor verlof genoemd.  

 

Het verlof wordt geweigerd in geval van:  

a. ernstig vermoeden dat de justitiabele zal proberen zich aan de detentie te onttrekken;  

b. gevaar voor ernstige verstoring van de openbare orde of het plegen van strafbare feiten;  

c. ernstig vermoeden dat het verlof zal leiden tot alcoholmisbruik, druggebruik of een poging tot invoer van 

contrabande;  

d. gebleken onbetrouwbaarheid met betrekking tot het nakomen van afspraken;  

e. risico voor een ongestoord verlof als gevolg van de gestoorde of agressieve persoonlijkheid van de 

justitiabele;  

f. risico voor een ongestoord verlof als gevolg van ernstige spanningen in de woon- of leefsfeer van de te 

bezoeken persoon;  

g. risico van ongewenste confrontatie met slachtoffers van of anderszins betrokkenen bij het door de 

justitiabele gepleegde misdrijf;  

h. gevaar voor de justitiabele;  

i. risico van maatschappelijke onrust;  

j. het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres;  

                                                      
78 Zie beroepscomissie RSJ, 23 november 2015, 15/2743/GB 
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k. een justitiabele ten aanzien van wie vaststaat dat hij na de detentie zal worden uitgeleverd of ten aanzien 

van wie een uitleveringsprocedure loopt, tenzij hieraan schorsende werking is verleend;  

l. een justitiabele die ongewenst is verklaard, ten aanzien van wie een procedure tot ongewenstverklaring 

loopt, tenzij hieraan schorsende werking is verleend, of van wie vaststaat dat hij na de detentie zal worden 

uitgezet.  

 

De beslissing om een justitiabele verlof toe te kennen ligt bij de vrijhedencommissie. Het MDO 

adviseert de vrijhedencommissie.  

De beroepscommissie RSJ adviseert dat bij de beslissing over een verlofverzoek een afweging 

wordt gemaakt tussen enerzijds het belang van de justitiabele bij een goede en tijdige 

voorbereiding van zijn terugkeer in de maatschappij (resocialisatiebeginsel) en anderzijds het 

belang van de samenleving bij een ongestoorde tenuitvoerlegging van de opgelegde straf 

(maatschappelijke veiligheidsbeginsel)79. De bezwaren om iemand niet op verlof te sturen zijn per 

geval verschillend en kunnen afhangen van het delict, eerder verlof en gedrag binnen de inrichting. 

Bij slecht gedrag, kan een justitiabele niet op verlof. Ook wanneer een verlof eerder niet goed is 

verlopen, kan er worden besloten dat de justitiabele niet op verlof mag. De directeur van de 

inrichting kan advies vragen aan de andere ketenpartners (OM/ GRIP of Reclassering) over 

mogelijke redenen om de justitiabele wel of geen verlof te verlenen. Het OM kan hier zelf bij het 

uitspreken van het vonnis al om verzoeken, door een executie-indicator in het vonnis te laten 

opnemen. Dit gebeurt bij standaardzaken in de regel niet, maar juist wel bij een veroordeling voor 

een ernstig zedendelict, een ernstig geweldsdelict en mensenhandel80. 

 

Als het verlof wordt toegekend aan een justitiabele, wordt bezien of het slachtoffer geïnformeerd 

moet worden (dit is een verplichting als het slachtoffer heeft aangegeven hier prijs op te stellen).81 

Informatie over het slachtoffer kan daarnaast gebruikt worden bij het stellen van voorwaarden aan 

het verlof. Het OM laat bijvoorbeeld weten of een locatieverbod of andere bijzonder voorwaarde 

zinvol is om slachtofferconfrontatie tijdens verlof te voorkomen.  

5.1.6 Toekennen van een Penitentiair Programma 

Het besluit voor het Penitentiair Programma (PP) ligt bij de selectiefunctionaris. De reclassering 

houdt toezicht op het PP-traject. De respondent van de reclassering geeft aan dat hij bij een 

wijkagent informeert of een verlofadres bestaat, wat voor mensen op dit adres verblijven en hoe de 

buurt is waar de justitiabele zal verblijven. Voor de start van het PP vult de justitiabele samen met 

zijn casemanager een 24-uur dagindelingsformulier in. 

5.2 Methoden voor differentiatie naar beveiligingsniveau 

In de vorige paragraaf is het formele verloop van de differentiatie naar beveiligingsniveau 

besproken. In deze paragraaf beschrijven we aan de hand van welke inhoudelijke werkwijze 

(methoden) deze differentiatie plaatsvindt, en hoe dit wordt beoordeeld in de praktijk. Daarbij wordt 

ook besproken of de differentiatie uniform wordt uitgevoerd in de drie onderzochte PI’s.  

                                                      
79 Dit werd benadrukt in verlofuitspraak van Volkert van der G, 30 september 2013, 13/2217 GA en 13/2264GA 
80 http://wetten.overheid.nl/BWBR0029218/2011-01-01#Circulaire.divisie2 
81 Artikel 3 van de Aanwijzing Executie-indicator en formulier Risicoprofiel 2010A028 
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5.2.1 Het risicoprofiel 

Plaatsing op een zwaarder beveiligingsniveau dan het uitgangspunt ‘normaal beveiligd’ kan enkel 

als sprake is van een verhoogd of extreem vlucht- en of maatschappelijk risico. In 1994 is door de 

projectgroep beveiliging in overleg met het OM en de Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) 

een model ontwikkeld dat justitiabele op grond van objectieve criteria met betrekking tot vlucht- en 

maatschappelijke risico’s selecteert voor plaatsing in een inrichting met een overeenkomstig 

beveiligingsniveau (Leamers et al, 2001). Het OM vult een formulier risicoanalyse in om het vlucht- 

en maatschappelijk risico te kunnen bepalen. Zij kunnen een justitiabele in vier categorieën indelen 

(extreem, hoog, verhoogd of normaal). De selectiefunctionarissen maken op basis van dit formulier 

een risicoprofiel.  

 

Belangrijke indicatoren voor het bepalen van het vluchtrisico zijn: 

- Eerder ontvluchtingen en ontvluchtingspogingen; 

- Het perspectief van uitlevering; 

- De opgelegde of te verwachten gevangenisstraf; 

- Lengte van het strafrestant; 

- Informatie van externe instanties inzake een te verwachten ontvluchtingspoging die door het 

GRIP zijn geverifieerd op betrouwbaarheid en actualiteit. 

 

Bij de bepaling van het maatschappelijk risico vormt het laatste delict de doorslaggevende factor. 

Belangrijke indicatoren zijn: 

- De ernst, aard en politieke of maatschappelijke gevoeligheid van het delict met het oog op 

slachtoffers; 

- De achtergrond van de verdenking (of na vonnis: de veroordeling); 

- De mogelijkheid van wraakacties door de justitiabele; 

- Het ingeschatte risico van recidive.82 

 

In 2001 is deze werkwijze geëvalueerd. Bij een derde van de ondervraagde inrichtingen bleek het 

risicoprofiel geen rol te spelen bij de interne plaatsing. De onderzoeker concludeerde dat voor een 

optimale uitvoering van het differentiatiestelsel een goede toepassing van het risicoprofiel 

noodzakelijk is (Lamers et al, 2001).  

Voor het goed kunnen invullen van het risicoprofiel is informatie noodzakelijk. Ook stelt artikel 26 

van de Regeling voorwaarden die in acht genomen moeten worden bij een beslissing tot een 

zwaarder beveiligingsniveau. Alvorens het selectievoorstel wordt voorgelegd aan de selectie-

adviescommissie van de EBI moet dit voorzien zijn met externe justitiële informatie, in ieder geval 

van het meldpunt-GRIP en het OM omtrent het vlucht- en maatschappelijk risico van de 

betrokkene. De drie geïnterviewde selectiefunctionarissen vinden deze informatie niet altijd volledig 

om het risicoprofiel goed te kunnen invullen. Wanneer zij onvoldoende informatie hebben, vragen 

zij aanvullende informatie bij de ketenpartners. De volledigheid van de informatie van het GRIP is 

volgens de selectiefunctionarissen en de respondenten uit de inrichtingen echter wisselend, omdat 

het GRIP niet altijd alle informatie kan delen.  

Uit de jurisprudentie van de beroepscommissie van de RSJ blijkt echter dat niet alle informatie van 

het GRIP aanwezig moet zijn om toch het risicoprofiel te kunnen invullen.83 In deze uitspraak 

                                                      
82 Deze indicatoren zijn opgenomen in de aanwijzing executie-indicator en formulier risicoprofiel 2010A028. 
83 RSJ 15/0146/GB. 
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achtte de selectiefunctionaris de justitiabele vluchtgevaarlijk op grond van de beschikbare 

informatie. De justitiabele was al eerder gevlucht en het bleek dat er sprake was van het 

voorhanden hebben van geld, macht en middelen om invulling en uitvoering te geven aan een 

poging tot ontvluchting. De beroepscommissie oordeelde in deze zaak dat er sprake was van een 

geval onder lid 2 van artikel 26 van de Regeling, namelijk dat er sprake is van onmiddellijk 

dreigend ontvluchtingsgevaar, zodat afgeweken kan worden van de procedure uit lid 1. Informatie 

van het GRIP was hierdoor niet noodzakelijk.  

 

Fasering vanuit een zwaar beveiligingsniveau (Ebi) dient volgens de beroepscommissie van de 

RSJ ook mogelijk te zijn, getuige een uitspraak in 2016. ‘Het enkele gegeven dat bij eerste 

plaatsing in de EBI geoordeeld wordt dat een gedetineerde bij ontvluchting een onaanvaardbaar 

maatschappelijk risico vormt (waarbij het vluchtrisico als zodanig hieraan ondergeschikt is), brengt, 

nog niet met zich dat verlenging van de plaatsing in de EBI alleen daarom al dient plaats te vinden. 

Er is geen sprake van dat het adagium “eens een onaanvaardbaar maatschappelijk risico, altijd 

een onaanvaardbaar maatschappelijk risico” opgeld zou doen. Ook ten aanzien van de 

gedetineerden die op grond van dit criterium in de EBI zijn geplaatst, dient daarom telkens in het 

licht van het uitgangspunt van de wet te worden beoordeeld of die plaatsing in de EBI nog wel 

proportioneel en nodig is of dat (al dan niet met toepassing van specifieke 

beveiligingsmaatregelen) volstaan kan worden met plaatsing in een inrichting met een minder 

beperkend regime’.84 In deze casus was sinds 2005 geen recente informatie vanuit het GRIP meer 

beschikbaar en de justitiabele liet een positieve ontwikkeling zien in gedrag. De afweging van de 

selectiefunctionaris tot verlenging werd dan ook als “onredelijk en onbillijk” beschouwd.  

5.2.2 Toetsingskader Promoveren en Degraderen 

Fasering van een basis- naar een plusprogramma binnen de gevangenis is voor het eerst mogelijk 

na zes weken. Elke justitiabele wordt na zes weken basisprogramma besproken in het MDO. De 

verschillende disciplines (mentor, arbeid, trainer, onderwijs, sport en casemanager,) hebben dus 

zes weken de tijd om het gedrag van de justitiabele te bestuderen en te kleuren aan de hand van 

het ‘stoplichtmodel’: groen voor goed gedrag, oranje voor ‘dit kan beter’-gedrag en rood bij 

ongewenst gedrag85. Het personeel van de gevangenis hanteert het ‘Toetsingskader Promoveren 

en Degraderen’ om het gedrag van de justitiabele in kaart te brengen. In dit toetsingskader zijn drie 

aandachtspunten opgenomen waarop het gedrag van de justitiabele wordt beoordeeld: 

1. Veiligheid en beveiliging: 

a. Hoe is het gedrag van de justitiabele op de afdeling; 

b. Hoe gaat de justitiabelen om met spanning en conflicten/ agressie. 

2. Zorg en begeleiding: 

a. Hoe functioneert de justitiabele in relatie tot anderen (sociaal functioneren); 

b. Hoe reageert de justitiabele op de aangeboden begeleiding/zorg; 

c. Middelengebruik. 

3. Re-integratie en resocialisatie: 

a. Hoe gemotiveerd is de justitiabele voor een delictvrije toekomst (staat justitiabele open 

voor de KVV86). 

                                                      
84 RSJ 16/529/GB. 
85 Zie bijlage 3. 
86 Kiezen Voor Verandering.  
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In het MDO wordt het gedrag van de justitiabele door elke discipline beoordeeld. Op basis van de 

‘kleuring’ van de verschillende disciplines wordt een totaal kleuring gegeven aan de justitiabele. 

Alleen bij groen gedrag promoveert en justitiabele naar het plusprogramma. Laat de justitiabele 

vervolgens weer slecht gedrag zien, dan kan de directeur beslissen om de justitiabele weer te laten 

degraderen naar een basisprogramma.  

 

De Nota van Toelichting bij de Regeling in verband met de invoering van promoveren en 

degraderen van justitiabelen (Staatscourant, 2014, 4617) stelt dat promoveren afhankelijk is van de 

(mate van) verantwoordelijkheid die de justitiabele toont voor zijn re-integratie. De 

beroepscommissie van de RSJ leidt hieruit af dat niet elk oranje gedrag dan wel rood gedrag er per 

definitie voor zorgt dat een justitiabele in het basisprogramma blijft, aangezien niet elk oranje 

gedrag of rood gedrag tevens betekent dat een justitiabele onvoldoende verantwoordelijkheid 

neemt voor zijn re-integratie87. De RSJ stelt, met andere woorden, vraagtekens bij de toepassing 

van de gehele lijst met gedragingen bij de besluitvorming over promotie/degradatie.  

 

Ten aanzien van de beslissing tot promoveren of degraderen heeft de beroepscommissie van de 

RSJ in meerdere uitspraken bepaald dat “de directeur voorafgaande aan een beslissing over 

degradatie een belangenafweging dient te maken. Bij die belangenafweging dient de directeur het 

‘oranje gedrag’ dan wel het ‘rode gedrag’ van een gedetineerde af te zetten tegen het structurele 

gedrag, waaronder het ‘groene gedrag’ van een gedetineerde. Uit die belangenafweging dient 

duidelijk te blijken waarom het ‘oranje gedrag’ dan wel ‘rode gedrag’ van de gedetineerde, bezien 

in het licht van het uitgangspunt van het DBT dat gedetineerden zelf verantwoordelijkheid moeten 

nemen voor hun re-integratie, dient te leiden tot degradatie. Die belangenafweging dient, vanwege 

de ingrijpende gevolgen van die beslissing voor de gedetineerde, maar ook vanwege de 

toetsbaarheid van die beslissing achteraf door de beklag- en beroepscommissie, inzichtelijk te zijn 

en schriftelijk te worden vastgelegd’88.  

 

De RSJ bepleit hiermee de praktijk die ook in de contacten met de experts in Noorwegen en Groot-

Brittannie werd benadrukt (hoofdstuk 4): formele regels en besluiten mogen niet tussen de 

justitiabele en de PIW’er in staan, maar moeten worden onderbouwd en toegelicht in de relatie, 

zodat procedurele rechtvaardigheid kan worden ervaren.  

  

Het MDO adviseert, zoals hierboven aangegeven, de vrijhedencommissie omtrent promotie of 

degradatie. In de door ons bijgewoonde MDO’s observeerden we dat alle drie de PI’s gebruik 

maken van het ‘Toetsingskader Promoveren en Degraderen’. De afspraak dat elke discipline de 

justitiabelen ‘kleurt’ volgens het stoplichtmodel wordt niet altijd nagekomen. In de drie PI’s kwam 

naar voren dat een justitiabele soms nog niet door iedere discipline was gekleurd. De consequentie 

daarvan is dat de justitiabele niet kan promoveren naar een plusprogramma en langer op het 

basisprogramma blijft. Ook wanneer een discipline afwezig is, wordt de bespreking van de 

justitiabele uitgesteld naar een volgend MDO. De justitiabele blijft ook dan op het basisprogramma.  

 

Omdat de beroepscommissie van de RSJ heeft bepaald dat de belangenafweging inzichtelijk en 

schriftelijk moet worden vastgelegd, geeft het personeel naast de kleuring van het gedrag, ook een 

                                                      
87 RSJ, 16/0799/GA 
88 zie o.a. RSJ 14/3222/GA en 15/4317 GA 
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beschrijving van het gedrag. Het gedrag dient duidelijk en zo concreet mogelijk te worden 

omschreven. In de bijgewoonde MDO’s worden de beschrijvingen door de aanwezigen 

doorgenomen en wanneer er onduidelijkheden zijn wordt navraag gedaan bij het personeel die de 

onderbouwing heeft geschreven. 

  

In één Pi worden de justitiabelen niet na zes weken (na binnenkomst) besproken maar pas na 

negen weken. De visie van deze Pi is dat de justitiabele eerst drie weken de tijd heeft om bepaalde 

zaken op te pakken, bijvoorbeeld het inschrijven voor de training KVV. Pas na deze drie weken 

gaan de zes weken in waarin de justitiabele laat zien hoe zijn gedrag is.  

 

In de Handleiding Toetsingskader promoveren en degraderen wordt in paragraaf 2.3 de 

promotienorm bepaald. Bij promoveren wordt gekeken naar het structurele gedrag. Een justitiabele 

mag niet op een incidentele gedraging worden beoordeeld. Ook de beroepscommissie van de RSJ 

heeft bepaald dat één enkel incident niet voldoende grond is voor degradatie.89 Degradatie heeft 

immers grote consequenties voor de justitiabele. Hij verliest zijn privileges en de detentiefasering 

wordt stopgezet. Bovendien wordt hij pas na zes weken opnieuw besproken. “Alles opschrijven” 

over de justitiabele is volgens de door ons bezochte PI’s daarom belangrijk om tot een goede 

belangenafweging en besluitvorming te kunnen komen. In de drie PI’s zien we dat uitkomsten van 

urineonderzoek, het volgen van trainingen en interventies, en ook incidenten worden genoteerd 

door het personeel.  

 

Niet alleen negatief maar ook positief gedrag moet worden gedocumenteerd. De 

beroepscommissie van de RSJ stelt bijvoorbeeld in een uitspraak dat ‘De enkele weigering van 

een justitiabele om antwoord te geven op enkele vragen uit de KVV kan niet worden uitgelegd als 

zou klager niet willen meewerken aan zijn re-integratie. Al het positieve gedrag van de justitiabele 

dient bij de beslissing tot degradatie of promotie te worden betrokken90. Tijdens het MDO wordt 

door het personeel ook over de positieve punten van de justitiabele gesproken, is onze observatie. 

Of dit ook daadwerkelijk wordt genotuleerd, is niet goed duidelijk geworden.  

 

In een HvB is promotie niet mogelijk naar het plusprogramma (terwijl de voorlopige hechtenis vaak 

wel langer duurt dan zes weken). Bij het MDO in een HvB bewaring vindt daarom enkel overleg 

plaats over het gedrag van de justitiabelen. Een directeur kan wel besluiten om (alvast) een 

promotiebesluit af te geven bij goed gedrag. De justitiabele gaat wanneer hij naar de gevangenis 

gaat direct op het plusprogramma geplaatst. (zie paragraaf 5.1.3). Zonder promotiebesluit start de 

justitiabele in de gevangenis in het basisprogramma.  

5.2.3 Selectieadvies 

In het PI-dossier van de justitiabele wordt de faseringsdatum opgenomen. Pas vanaf die datum, en 

niet eerder, kan een justitiabele faseren naar een lichter beveiligingsniveau. De beroepscommissie 

van de RSJ stelt dat ‘vermelding van een faseringsdatum in een detentie- en re-integratieplan of 

selectieadvies niet inhoudt dat fasering op genoemde datum dient plaats te vinden, maar dat 

fasering niet vroeger in de tijd mogelijk is. Bovendien kan de fictieve einddatum lopende het hoger 

                                                      
89 RSJ 15/0247/GA 
90 RSJ 15/1240/GA  
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beroep nog verschuiven. Een beslissing of een justitiabele in aanmerking kan komen voor 

detentiefasering is uiteindelijk voorbehouden aan de selectiefunctionaris en niet aan de directeur91.  

  

De beslissing tot fasering naar een BBI, ZBBi of PP wordt genomen op grond van het 

selectieadvies. In dit selectieadvies zijn meerdere adviezen opgenomen van de verschillende 

ketenpartners. Respondenten in de PI merken op dat er daardoor tegenstrijdigheden in het advies 

kunnen staan. Het is uiteindelijk aan de selectiefunctionaris om op grond van alle adviezen tot een 

besluit te komen. De selectiefunctionaris moet bij tegenstrijdige adviezen goed moeten motiveren 

waarom hij een bepaald advies naast zich neer legt.  

 

Wanneer een justitiabele het niet eens is met het besluit heeft hij de mogelijkheid tot het indienen 

van een klacht en beroep in te stellen bij de beroepscommissie van de RSJ. In een uitspraak van 

de beroepscommissie van de RSJ oordeelde de selectiefunctionaris negatief over de 

detentiefasering. De directeur had positief geadviseerd en het OM negatief. De directeur 

adviseerde positief op basis van het goede gedrag van de justitiabele binnen de PI. ‘Uit het 

selectieadvies volgt dat de justitiabele zich gedurende zijn detentie goed gedraagt. Hij verblijft in 

het plusprogramma en is vriendelijk en beleefd. Hij heeft “Kiezen Voor Verandering” afgerond’. De 

Advocaat-Generaal adviseerde negatief gelet op recidivegevaar, vluchtgevaar en strafrestant. De 

selectiefunctionaris oordeelde negatief op basis van de ‘harde’ feitelijke informatie van de 

Advocaat-Generaal en ging niet mee met de informatie van de PI omtrent het gedrag. De 

beroepscommissie oordeelde uiteindelijk dat het besluit van selectiefunctionaris op goede gronden 

was genomen92.  

 
De hierboven geschetste praktijk laat zien dat:  

- Wanneer partijen niet tot een eensluidend advies komen over de detentiefasering, wordt de 

kwestie niet uitgesproken door de partijen zelf, maar voorgelegd aan de selectiefunctionaris. 

Deze kent (of spreekt) de justitiabele en/of de partijen in kwestie niet, en baseert zijn oordeel 

op alleen schriftelijke informatie. Het is vervolgens aan (alleen) de casusregisseur in PI om 

het besluit aan de justitiabele uit te leggen.  

- In zijn afweging betrekt de selectiefunctionaris het maatschappelijke belang en het 

resocialisatiebelang. In de besproken casus is zichtbaar dat de informatie over het 

maatschappelijk belang (recidivegevaar, vluchtrisico, etc.) van het OM statische en 

negatieve gegevens betreft die afkomstig zijn uit de periode voorafgaand aan de detentie. 

De gegevens vanuit de PI die voor de afweging van het resocialisatiebelang dienen, zijn 

dynamisch, positief en afkomstig uit de detentieperiode.  

 

Wanneer aan de wettelijke criteria voor fasering wordt voldaan, dienen verschillende ketenpartners 

en de inrichting zelf advies te geven of fasering daadwerkelijk kan plaatsvinden. De 

selectiefunctionaris zal op grond van alle adviezen en overwegingen uiteindelijk besluiten om 

iemand wel of niet lichter te beveiligen. Wij plaatsen inhoudelijke vraagtekens bij deze procedure: 

het is niet duidelijk wat de door justitiabelen ervaren procedurele rechtvaardigheid is van deze 

werkwijze, en op welke manier statische, onveranderbare gegevens door de selectiefunctionaris 

worden afgewogen ten opzichte van dynamische, veranderbare indicatoren.  

                                                      
91 RSJ, 15/1940 GA 
92 RSJ, 15/2869/GB 
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5.3 Aanvullende informatievoorziening 

In de vorige paragrafen is ingegaan op het risicoprofiel, het Toetsingskader promoveren-

degraderen en het selectieadvies. Dit zijn informatiebronnen die gebruikt worden door de 

verschillenden ketenpartners bij de afweging en beslissing tot (verandering van) het 

beveiligingsniveau. Naast deze informatiebronnen met informatie over de justitiabele kijken zowel 

de selectiefunctionaris (extern beslissingsbevoegd) en de directeur (intern beslissingsbevoegd), 

naar de andere informatiebronnen om hun beslissing te onderbouwen.  

5.3.1 GVM-lijst 

Bij het plaatsen van een justitiabele moet de selectiefunctionaris controleren of hij op de GVM-lijst 

staat. Is dat het geval, dan moet hij zwaarder beveiligd worden, omdat hij vlucht- dan wel 

maatschappelijk risico vormt. Om een justitiabele op een GVM-lijst te plaatsen wordt door de 

selectiefunctionaris een afweging gemaakt op basis van objectieve en subjectieve criteria. Er wordt 

gekeken naar het soort delict, maar ook naar subjectieve criteria zoals geld, macht, middelen en 

mogelijkheden van de justitiabele of de mediagevoeligheid van de strafzaak. Voor de beoordeling 

van de subjectieve criteria moet de informatie actueel, betrouwbaar en concreet zijn (ABC-

formule). Justitiabelen worden ingedeeld in drie profielen: extreem, hoog en verhoogd. 

Justitiabelen met het profiel ‘extreem’ worden in de Extra Beveiligde Inrichting of op de Terroristen 

Afdeling (TA) geplaatst. Justitiabelen met een hoog risicoprofiel kunnen in een reguliere, goed 

beveiligde inrichting met beveiligingsniveau 393 worden geplaatst met specifieke 

toezichtmaatregelen. De justitiabelen met het profiel verhoogd worden geplaatst in een inrichting 

met beveiligingsniveau 3 zonder specifieke toezichtmaatregelen.  

5.3.2 Executie-indicator 

De selectiefunctionarissen en de inrichtingen moeten ook letten op de aanwezigheid van een 

executie-indicator. De executie-indicator is een aantekening van het OM wanneer sprake is van 

veroordeling voor een ernstig zedendelict, ernstig geweldsdelict en mensenhandel. Als sprake is 

van een executie-indicator dan moet de inrichting het OM advies vragen voordat zij een besluit 

nemen over verlof of detentiefasering. Het OM kan hierdoor ook slachtoffers en nabestaanden 

informeren als een justitiabel vrijheden krijgt. De beslissing om een executie-indicator te plaatsen 

wordt zoveel mogelijk genomen bij de vordering inbewaringstelling. Gedurende de voorlopige 

hechtenis moet dan voor incidenteel verlof, altijd advies gevraagd worden aan het vervolgend 

parket. Na veroordeling moet bij een executie-indicator ook voor andere vormen van verlof en 

verdere detentiefasering om advies te worden gevraagd. Wanneer een executie-indicator is 

geplaatst dient de selectiefunctionaris dit mee te nemen in de overweging om een justitiabele wel 

of niet te laten faseren. Ook dan moet goed gemotiveerd worden of afgezien moet worden van 

faseren, of het toekennen van vrijheden.  

 

In een uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ heeft het OM negatief geadviseerd 

vanwege de ernstige geweldszaak en de executie-indicator. De directeur heeft positief geadviseerd 

op basis van ‘groen’ gedrag in de inrichting. Het verzoek is afgewezen omdat er sprake is van een 

vermeende veroordeling in verband met een ernstige geweldzaak. Uit de stukken valt volgens de 

                                                      
93 Website CvT ( https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/gvm-lijst/gvm-lijst/) Er zijn in Nederland negen inrichtingen 
met beveiligingsniveau 3 waar justitiabelen met profiel ‘hoog’ kunnen worden geplaatst: PI Vught, PI Almere, PI 
Leeuwarden, PI Hoogeveen, PI Achterhoek (locatie Ooyerhoek), PI Rotterdam (Locatie De Schie), PI Haaglanden (locatie 
Zoetermeer), PI Zwaag Hoorn en PI Zuid-Oost (locatie Roermond).   

https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/gvm-lijst/gvm-lijst/
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beroepscommissie enkel af te leiden dat de justitiabele is veroordeeld voor brandstichting en 

vernieling. Er dient dan ook een nieuwe beslissing te worden genomen omdat de afwijzing 

onvoldoende is onderbouwd94.  

5.3.3 Reclasseringsadvies 

De reclassering wordt op verschillende momenten gevraagd om een advies. Voor de rechtszitting 

worden adviezen uitgebracht aan de rechter en het Openbaar Ministerie. Na de rechtszitting 

worden adviezen uitgebracht aan de gevangenisdirecteur. Adviezen in het kader van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) worden uitgebracht aan het OM.  

Het reclasseringsadvies wordt gegeven op basis van afname of actualisering van de RISc 

(Hendriks, 2014). De reclassering kan hierdoor advies uitbrengen over de recidivekansen, 

gevaarskansen, zorgpunten die niet aan delictgedrag zijn gerelateerd, vereiste delictgerelateerde 

behandelingsdoelen, en – in dat kader – bijzondere voorwaarden, waaronder de deelname aan 

gedragsinterventies en therapie. De RISc is het enige gevalideerde instrument dat door de 

reclassering standaard gebruikt wordt voor het recidivegevaar en bevat hierdoor waardevolle 

informatie. De RISc procedure voorziet in de afname van aanvullende korte instrumenten voor 

risicotaxatie bij zedendelicten en huiselijk geweld, en in verdiepingsdiagnostiek (doorgaans 

uitgevoerd door het NIFP), indien de reclassering vermoedt of bekend is met psychiatrische 

problematiek van de justitiabele.  

5.3.4 Penitentiaire dossier 

Van iedere justitiabele wordt een penitentiair dossier (‘pendossier’) bijgehouden. Het doel hiervan 

is dat de daarin opgenomen informatie wordt gebruikt bij de monitoring van de justitiabele 

gedurende de detentie of nieuwe detenties. Blijkens artikel 36 lid 1 Pm kent het pendossier een 

standaard indeling. De inhoud van het dossier is onder meer van belang voor verlofaanvragen en 

overplaatsingsbeslissingen. In het penitentiair dossier moeten zich de stukken bevinden die in de 

artikelen 36 lid 1 en 37 lid 1 Pm limitatief zijn opgesomd. 

 

Artikel 36 lid 1: Het penitentiair dossier wordt op zorgvuldige wijze volgens een vaste standaardindeling 

opgebouwd. In de navolgende volgorde worden in het penitentiair dossier opgenomen: 

a. een overzicht van de periodes en inrichtingen van verblijf;  

b. selectie- en plaatsingsvoorstellen;  

c. registratiekaarten;  

d. de in artikel 37 genoemde bescheiden, gerangschikt per inrichting. 

 

Artikel 37 lid 1: In het penitentiair dossier worden tevens opgenomen 

a. een eindrapportage van de inrichting bij invrijheidstelling van de justitiabele dan wel een eindrapportage 

van het penitentiair programma bij invrijheidstelling vanuit het penitentiair programma van de deelnemer 

daaraan;  

b. een kopie van een selectieadvies onderscheidenlijk een overplaatsingsvoorstel onderscheidenlijk een 

voorstel tot deelname aan een penitentiair programma of de beëindiging daarvan met de daarbij 

behorende adviezen;  

c. de meest recente registratiekaart;  

d. andere belangrijke justitiële documenten, waaronder:  

                                                      
94 RSJ, 10/0262/GV 
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- het extract van het vonnis;  

- formulieren betreffende verlof en de daarop genomen beslissing;  

- verzoeken onderscheidenlijk machtigingen tot plaatsing en overplaatsing en deelname aan een 

penitentiair programma;  

- gratieverzoeken en de daarop genomen beslissing;  

- verzoeken om strafonderbreking en de daarop genomen beslissing;  

- mededelingen omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling.  

e. uitslagen van urinecontroles, dan wel een samenvattend overzicht daarvan;  

f. kopieën van strafrapporten, meldingen van bijzondere voorvallen en interne meldingen;  

g. documenten betreffende beklagzaken en beroepszaken;  

h. kopieën van correspondentie van de inrichting over de justitiabele;  

i. een kopie van het intakeformulier per inrichting van verblijf;  

j. samenvattingen van periodieke besprekingen over de justitiabele in inrichtingsoverleggen. 

 

Alle overige stukken die niet in het penitentiair dossier thuis horen, maar die wel betrekking hebben 

op de justitiabele, dienen ingevolge artikel 37 lid 2 Pm te worden opgenomen in het 

inrichtingsdossier.  

5.3.5  Social media 

Voor plaatsing op een bepaalde afdeling is informatie over de justitiabele volgens de directeuren 

onontbeerlijk voor een goede afweging. De verschillende informatiestromen bieden de betrokkenen 

informatie over de justitiabelen. Toch is dat niet altijd voldoende. De medewerkers binnen de PI 

geven aan dat wanneer een justitiabele binnenkomt in de inrichting, zij zelf actief informatie 

proberen te achterhalen via social media. Deze informatie kan een rol spelen of een justitiabele op 

wel of niet een afdeling wordt geplaatst met bepaalde andere justitiabelen.  

 

5.4 Voor- en nadelen van de huidige differentiatie volgens PI-medewerkers en 

ketenpartners 

In deze paragraaf beschrijven wij de voor en nadelen van de huidige werkwijze die door de 

respondenten naar voren zijn gebracht. Een kanttekening bij deze paragraaf is dat er maar een 

beperkt aantal respondenten per ketenpartner is gesproken. Het gaat dus om de mening van deze 

personen en we weten niet of hun visie breder gedragen wordt. Onderstaande tekst biedt wel 

aanknopingspunten voor verdere exploratie.  

 

Over het algemeen staan de respondenten positief tegenover de huidige werkwijze, al noemen zij 

een aantal verbeterpunten om de fasering beter te laten verlopen.  

5.4.1 Informatie-uitwisseling tussen ketenpartners 

Voordat differentiatie daadwerkelijk kan plaatsvinden is informatie-uitwisseling noodzakelijk. Vanuit 

de interviews met de verschillende ketenpartners en inrichtingen komt naar voren blijkt dat zij allen 

vinden dat de informatie-uitwisseling moet verbeteren.  

 

De PI’s hebben behoefte aan meer informatie bij binnenkomst in een HvB. Zij willen weten waar 

iemand van wordt verdacht, of de verdachte ‘een gebruiker’ is en of hij psychische problemen heeft 
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(gehad). Deze informatie is belangrijk voor de veiligheid van het personeel en medejustitiabelen, 

en voor samenstelling van justitiabelen op de afdeling, vooral bij bendeleden. De inrichting wil 

voorkomen dat leden van concurrerende bendes bij elkaar zitten en dat daardoor de kans op 

geweldsincidenten toeneemt. Wanneer dergelijke informatie niet beschikbaar is, gaat de inrichting 

zelf op zoek naar informatie over de justitiabele, bijvoorbeeld via social media. 

 

De informatie-uitwisseling tussen de PI’s kan volgens de respondenten uit de drie PI’s ook 

verbeterd worden. PI’s hebben bij overplaatsing niet direct alle informatie voorhanden. Hierdoor is 

bij overplaatsing niet altijd duidelijk of er in een HvB een promotiebesluit is afgegeven. Wanneer dit 

niet duidelijk is, wordt de justitiabele dus soms ten onrechte in een basisprogramma geplaatst. Ook 

is het zonder informatie over het gedrag van de justitiabele lastig om te bepalen op welke afdeling 

een justitiabele het beste kan worden geplaatst.  

 

Ook de selectiefunctionarissen denken dat er nog winst te behalen valt bij een betere informatie-

uitwisseling. Zij noemen twee knelpunten:  

- De onderbouwing van het plaatsingsadvies vanuit het GRIP is soms niet voldoende. 

Bijvoorbeeld: “de verdachte is vluchtgevaarlijk”. Voor een goede beoordeling en daarna 

beslissing heeft een selectiefunctionaris meer informatie nodig.  

- Meer informatie omtrent de persoon van de verdachte bij de eerste plaatsing. Vaak is 

hierover nog weinig bekend, bijvoorbeeld over het gedrag van de justitiabele tijdens de 

aanhouding en op het politiebureau. Ook zien deze respondenten graag een betere 

toelichting op het voorgeleidingsformulier (bijvoorbeeld omtrent de psychische problemen).  

 

De twee respondenten van Reclassering Nederland geven aan dat zij niet altijd beschikken over 

het selectieadvies: ‘Soms zijn er bijzondere voorwaarden opgenomen in het selectieadvies, maar 

heeft de selectiefunctionaris deze niet opgenomen in de beschikking terwijl deze voorwaarden juist 

voor de reclassering belangrijk zijn. Ik vind het dan lastig om bepaalde keuzes te maken.’ 

 

De respondent werkzaam bij het OM vindt dat de adviesformulieren van de directeuren niet altijd 

volledig zijn ingevuld. Gedragingen of incidenten die binnen de PI hebben plaatsgevonden, 

ontbreken. Wanneer er geen toelichting wordt gegeven gaat de respondent ervan uit dat er geen 

bijzonderheden zijn en dat de PI positief staat tegenover fasering. De respondent heeft zelf nog 

nooit contact gehad met de directeuren van de inrichting. 

 

Ook de twee geïnterviewde advocaten denken dat er winst valt te halen als de communicatie 

tussen de ketenpartners wordt versterkt: ‘Men wacht lang op elkaars stukken. Daarnaast is 

informatie soms gebrekkig.’ De consequentie van de afwezigheid van informatie is dat een 

justitiabele langer in de gevangenis moet zitten en niet kan faseren, omdat rapporten nog niet 

compleet zijn. Het ontbreken van stukken mag niet ten kosten gaan van de fasering.  

5.4.2 Verbetering van de nazorg 

In de PI wordt gewerkt aan de hand van het Detentie en Re-integratieplan (DRP), waarin doelen en 

activiteiten worden opgenomen voor de justitiabele voor de periode binnen en na afloop van de 

detentie. Dit gebeurt op basis van vijf leefgebieden. Het uitgangspunt voor dit plan is dat het welzijn 

en functioneren van een justitiabele bij het verlaten van de PI niet is verslechterd, en dat tijdens de 
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detentie gewerkt wordt aan resocialisatie. Het proces van het gezamenlijk opstellen van een DRP 

staat volgens de respondenten in de PI nog redelijk in de kinderschoenen. Het is voor 

casemanagers nog wennen om vanaf de start op deze manier met een justitiabele te werken, en 

ook de justitiabelen vinden dat er nu vooral gekeken wordt naar de periode binnen detentie en 

minder naar de periode daarna.  

Volgens de respondenten zou er meer toegewerkt moeten worden naar het vinden van werk en 

een woning. Sommige justitiabelen zouden daartoe zelfs in de gelegenheid moeten komen buiten 

de inrichting te werken en zich in de avond en in het weekend te melden.  

Er lopen verschillende experimenten binnen de inrichtingen om aan de nazorg meer vorm te 

geven. Goede samenwerking met ketenpartners (waaronder ook gemeenten) is volgens de 

respondenten uit de inrichtingen daarbij essentieel.  

Ook de geïnterviewde justitiabelen missen in het huidige systeem goede nazorg. Zij hebben het 

gevoel dat zij op het einde van de detentie ‘met een blauwe zak’ op straat worden gezet. Het D&R-

plan ziet, volgens hen op de periode binnen de PI en niet op de toekomst. Er is weinig ruimte om 

bijvoorbeeld contact te houden met een werkgever. Justitiabelen benoemen ook dat er geen 

mogelijkheid is om te sparen. Justitiabelen met financiële problemen hebben (mede) daardoor bij 

terugkeer in de maatschappij geen financiële reserve. De kans op recidive neemt volgens hen 

hierdoor toe. 

5.4.3 Versterking van sociale contacten 

Vanuit het oogpunt van voorkomen van recidive is het voor een justitiabele belangrijk om zijn 

sociaal netwerk te behouden tijdens verblijf in de PI. De mogelijkheden daartoe op een normaal 

beveiligde inrichting zijn volgens de justitiabelen beperkt. De kosten om te telefoneren zijn hoog en 

het bezoek is beperkt tot bepaalde tijden, die voor het bezoek niet altijd mogelijk zijn. Binnen de 

normaal beveiligde inrichtingen wordt wel geëxperimenteerd met vrijere communicatie. Er zijn 

plannen om justitiabelen een iPad te geven met (beperkt) internet en er wordt geëxperimenteerd 

met het gebruik van Skype. De justitiabelen ervaren dit als heel prettig. ‘Skype maakt het 

makkelijker om je kinderen te zien opgroeien.’ Justitiabelen op een zelfredzame afdeling hebben 

meer mogelijkheden tot contact met de buitenwereld en met elkaar, wat zij als positief ervaren. 

Justitiabelen missen ook contact met het personeel. Door bezuinigingen staan minder PIW’ers op 

de afdeling en de justitiabelen spreken hun mentor en casemanager weinig. Zij vinden het fijn als 

er een klik is met de mentor om hun zorgen en problemen te kunnen uiten. Omdat zij dat nu minder 

kunnen doen, ontstaan er volgens deze respondenten meer spanningen.  

5.4.4 Verandering in visie personeel 

Personeel binnen een PI denkt verschillend over de vraag hoe detentie vormgegeven moet 

worden. De beveiliging legt meer nadruk op zware beveiliging, zodat een justitiabele niet kan 

ontsnappen. Beveiligers zijn daar ook op geselecteerd en getraind. Dit staat soms tegenover de 

visie van de casemanagers en PIW’ers (mentoren) die juist bezig zijn met het werken aan de 

terugkeer van de justitiabele in de maatschappij, op basis van motivering (personeel in de PI’s 

heeft daartoe een training Motiverende Bejegening gevolgd). Wij constateren een verschil in visie 

op detentie tussen de afdeling Veiligheid en de afdeling Detentie & Re-integratie. Bij de afdeling 

Veiligheid staat beveiligen centraal (de security values), bij Detentie & Re-integratie staat de 

resocialisatie en de weg daar naar toe centraal, waaronder het toekennen van meer vrijheden als 

bijdrage aan de resocialisatie (de harmony values). Het bij elkaar brengen van deze verschillende 



 

 

vanmontfoort  103 

 

visies is nodig. Justitiabelen vinden dat er teveel wordt geëist van het personeel en dat niet iedere 

PIW’er geschikt is om mentor te zijn. ‘Er moet een klik zijn tussen de justitiabele en het personeel, 

het personeel moet kennis hebben van regels, de wil om mentor te zijn en assertief zijn, hier 

ontbreekt het vaak aan’.  

5.5 Voor- en nadelen huidige werkwijze volgens rechters en advocaten 

In het onderzoek is een kleine groep rechters en advocaten gesproken. Aan hen is gevraagd hoe 

zij aankijken tegen de huidige werkwijze van differentiëren. De onderstaande uitspraken zijn 

gedaan op basis van deze groep respondenten. Wij niet weten of hun visie ook breder wordt 

gedragen. 

 

Rechters hebben geen betrokkenheid bij de bepaling van het beveiligingsniveau van justitiabelen. 

‘Een rechter bepaalt enkel de hoogte van de straf en laat zich niet uit over de mate van beveiliging.’ 

Wel houden de respondenten rekening met de fasering. ‘Een rechter bekijkt wanneer een 

justitiabele mag faseren en wanneer hij dan in aanmerking komt voor zijn VI. Rechters vinden wel 

dat zij beter geïnformeerd kunnen worden over het huidige systeem, omdat dit niet bij iedereen 

bekend is. ‘Het zou goed zijn te weten welk deel van de door ons opgelegde straf een justitiabele 

nu precies vastzit, en wanneer hij naar een beperkt beveiligde inrichting mag’.  

 

De geïnterviewde rechters staan positief tegenover de huidige wijze van differentiëren. De 

mogelijkheid die een justitiabele krijgt om langzaam aan toe te werken naar meer vrijheden, vinden 

zij goed, omdat het de justitiabele perspectief biedt. Deze rechters willen dan ook niet meer 

betrokken worden in het proces. ‘Een rechter is niet degene die moet bepalen of een justitiabele 

meer vrijheden krijgen. Een rechter is puur voor de executie. Het is juist de kracht van het 

personeel om hierover beslissingen te nemen.’  

 

De geïnterviewde advocaten wel zijn kritisch op de huidige werkwijze. ‘Voorheen was er meer 

aandacht voor de justitiabele. Een justitiabele zit nu veel achter de deur en moet zelf veel regelen. 

Ook moeten justitiabelen aan alle voorwaarden voldoen om te kunnen faseren, zoals de afronding 

van de KVV training. Wanneer een justitiabelen teveel klaagt, kan dit reden zijn voor het OM de 

justitiabele niet te laten faseren.’ 

5.6 Mogelijkheden voor lichtere beveiliging 

De wetenschappelijke literatuur uit hoofdstuk 3 ondersteunt de stelling dat lichtere beveiliging 

mogelijk is: een detentieomgeving gericht op behandeling, herstel en gedragsverandering leidt tot 

minder recidive zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Lichtere beveiliging biedt meer 

mogelijkheden voor activiteiten gericht op resocialisatie. Justitiabelen hebben bij een start op een 

lichter beveiligingsniveau meer te verliezen, en zij worden sterker aangesproken op hun krachten.  

 

Aan de respondenten is gevraagd of het in de praktijk ook mogelijk is justitiabelen direct bij of vlak 

na aanvang door te plaatsen naar een lichter beveiligingsniveau en wat daar volgens hen voor 

nodig is. De respondenten denken dat het mogelijk is om een groep justitiabele lichter te 

beveiligen. Om dit te realiseren is het allereerst nodig om de verbeterpunten zoals genoemd in 

paragraaf 5.4 daadwerkelijk door te voeren. Vooral wanneer de informatie-uitwisseling beter 



 

vanmontfoort  104 

verloopt is het volgens de respondenten mogelijk justitiabelen eerder lichter te beveiligen. De 

respondenten noemen nog andere punten die moeten worden aangepast. Wij bespreken deze 

hieronder.  

5.6.1 Differentiëren bij aanvang 

Bij de eerste plaatsing wordt de grootste groep justitiabelen op een normaal beveiligde inrichting 

geplaatst. Enkel plaatsing op een zwaarder regime is mogelijk of op een extra zorg afdeling. Zowel 

personeel, justitiabelen en selectiefunctionarissen denken dat een groep die nu normaal beveiligd 

wordt wel direct lichter beveiligd kan worden.  

Hoewel het direct plaatsen van zelfmelders op een BBi is afgeschaft kan deze groep volgens de 

respondenten uit de inrichtingen wel direct minder beveiligd worden. Een zelfmelder laat door 

zichzelf te melden bij de inrichting, zien dat er geen vluchtgevaar is.  

Naast deze groep kunnen volgens de respondenten ook andere justitiabelen direct lichter beveiligd 

worden. Om deze groep te selecteren, is een goede selectie vooraf noodzakelijk. De 

selectiefunctionarissen en inrichtingen willen voorkomen dat een groep justitiabele te licht beveiligd 

wordt, waardoor zij kunnen ontvluchten. Deze selectie kan volgens de respondenten gemaakt 

worden op basis van gedrag. Justitiabelen die structuur nodig hebben, die kampen met 

verslavingsproblematiek, ongemotiveerde justitiabelen en justitiabelen die zich overal tegen 

verzetten zijn volgens de inrichtingen ongeschikt om direct lichter beveiligd te worden. De 

geïnterviewde advocaten noemen daarnaast de first offenders. Volgens hen kunnen first offenders 

direct starten op het plusprogramma en ‘pas wanneer een justitiabele in de fout in gaat in de 

inrichting, moet hij op een basisprogramma worden geplaatst’.  

 

Voor de kortgestraften is het (tijdtechnisch gezien) lastig om aan resocialisatie te werken. Deze 

groep vormt het grootste deel van de justitiabelen, maar zij komen niet in aanmerking voor 

detentiefasering en daarmee plaatsing in een (Z)BBi. Een deel van deze groep bestaat uit 

justitiabelen met vervangende hechtenis. De RSJ heeft klachten tegen de beslissing van niet 

doorfaseren vanwege de te korte verkorte verblijfsduur ongegrond verklaard.95 De kortgestraften 

komen niet in aanmerking komt voor detentiefasering  

5.6.2 Legitimering en procedurele rechtvaardigheid 

Liebling (zie hoofdstuk 3) noemt legitimacy – het legitimeren van doelen en middelen – een 

belangrijk middel om een moreel klimaat te creëren, zodat detentie op zijn minst niet schadelijk is 

en mogelijk ook justitiabele als de samenleving iets oplevert. Directe plaatsing van zelfmelders of 

justitiabelen uit andere inrichtingen in het plusprogramma wordt door andere justitiabelen als 

procedureel onrechtvaardig ervaren. Sommige van hen vertonen wangedrag. Justitiabelen uit 

sommige detentiecentra krijgen bij overplaatsing naar een PI niet altijd “een kleur mee” waardoor 

zij in het basisprogramma moeten beginnen. Andere detentiecentra plaatsen justitiabelen al na drie 

weken op een plusprogramma. Kortom, het is voor justitiabelen niet altijd helder waarom een 

bepaalde justitiabele start op het plusprogramma of waarom een justitiabele promoveert. Dit leidt 

tot frustratie bij justitiabelen en tot meer spanning. Het is dus noodzakelijk om wanneer bepaalde 

justitiabelen lichter worden beveiligd hier helder en duidelijk over te communiceren.  

                                                      
95 Zie RSJ, 27 augustus 2013, 13/1779/GB. 
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5.6.3 Goed contact tussen personeel en justitiabelen  

Door de invoering van het DRP gaat het personeel vaker in gesprek met een justitiabele. Het 

contact tussen de justitiabele en het personeel is belangrijk voor de veiligheid van beiden. Toch 

merken justitiabelen dat er door personeelstekort steeds minder ruimte is voor contact met het 

personeel. Casemanagers hebben veel justitiabelen onder zich, waardoor er maar weinig contact 

mogelijk is met justitiabelen. Ook het contact met de mentor kan volgens de justitiabelen 

intensiever.  

5.6.4 Vergroten van autonomie 

Binnen normaal beveiligde afdelingen bestaan verschillen in de mate van autonomie die 

justitiabelen krijgen. Justitiabelen in het plusprogramma krijgen meer ruimte om hun activiteiten te 

plannen en kunnen meer ondernemen dan justitiabelen in het basisprogramma. Een zelfredzame 

afdeling binnen een normaal beveiligde inrichting geeft justitiabelen ook een grotere mate van 

autonomie: zij regelen zelf hun boodschappen, en zij koken en eten gezamenlijk. De justitiabelen 

ervaren dit als prettig. Toch blijkt dat sommige justitiabelen binnen het plusprogramma regelmatig 

teruggeplaatst worden op cel voor een korte periode, omdat een ander groep justitiabelen naar een 

activiteit moet en er geen voldoende personeel is om dit beide in goede banen te leiden. Volgens 

de justitiabelen leidt dit tot extra frustratie en hindert hun gevoel van autonomie. Het personeel 

staat wel positief tegenover het geven van meer autonomie aan de justitiabelen.  

5.6.5 Binnen de muren meer vrijheden 

Hoewel de drie bezochte inrichtingen alle een normaal beveiligde inrichting zijn, kennen zij alle drie 

een ander soort type bouw. PI Zoetermeer is een kruisinrichting. Doordat er sprake is van één 

gebouw ervaren justitiabelen weinig vrijheid. Justitiabelen vinden dat er veel druggerelateerde 

incidenten plaatsvinden. Dit komt overeen met de besproken literatuur, waaruit blijkt dat er meer 

incidenten zijn in een kruisinrichting in vergelijking met een vleugelinrichting. PI Lelystad is een 

relatief nieuwe gevangenis met verschillende gebouwen. Justitiabelen ervaren daar meer vrijheid. 

Zij kunnen zelfstandig naar de arbeid en sport lopen. Dit is volgens de inrichting een groot 

voordeel. Ook zijn de gangen breed en licht, en is er sociaal contact in de gangen mogelijk. Deze 

vrijheid heeft wel als nadeel dat er niet continu toezicht mogelijk is op de justitiabelen, maar er 

vinden weinig incidenten plaats binnen de PI.  

Ook PI Vught kent meerdere gebouwen met verschillende bestemmingen. Hier merken 

respondenten op dat justitiabelen met bijzonderheden vaker in Vught worden geplaatst. De 

afdelingen zijn kleiner, waardoor er minder justitiabelen bij elkaar leven. De oorzaak kan zijn omdat 

bij kleine afdelingen justitiabelen minder prikkels krijgt, wat positief kan werken. Teveel justitiabelen 

bij elkaar leidt tot meer (gevoel van) onveiligheid. De normaal beveiligde justitiabelen in PI Vught 

hebben de mogelijkheid zich op he terrein te verplaatsen als ze bijvoorbeeld naar sport gaan. 

Hoewel het dus mogelijk is om binnen de muren meer vrijheden toe te kennen, kan dit volgens het 

personeel nog geoptimaliseerd worden. Als de werkplaats op een andere locatie binnen de muur 

is, zouden justitiabelen hier zelfstandig heen kunnen gaan. Volgens één respondent is dit ook veel 

natuurlijker. ‘De justitiabele hoeft niet één uur op een bepaalde plek te ‘luchten’ maar door naar zijn 

‘werk’ te gaan komt hij in de buitenlucht.’  
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5.6.6 Bejegening 

In hoofdstuk 3 is op basis van de literatuur geconcludeerd dat er minder geweldsincidenten 

plaatsvinden als de relatie tussen het personeel en de justitiabelen beter is en het personeel meer 

nadruk legt op hulpvaardigheid. De respondenten zien dat enkel in het plusprogramma meer 

aandacht is voor deze hulpvaardigheid, zoals het bespreken van het behalen van doelen en 

nazorg. Volgens één PI zou positieve bejegening in het plusprogramma nog beter vorm kunnen 

krijgen door betere opleiding van het personeel. Justitiabelen benoemen ook dat een kleiner aantal 

incidenten niet samenhangt met het beveiligingsniveau, maar met de bejegening per individueel 

personeelslid. Dit verschilt wel in de praktijk: de ene PIW’er heeft meer te maken met 

geweldsincidenten dan de andere, ook al zijn zij beide werkzaam op dezelfde afdeling. Binnen de 

zelfredzame afdeling vinden de justitiabelen dat ze vriendelijker worden bejegend: zij stellen dit 

zeer op prijs. Wanneer justitiabelen rechtvaardig worden bejegend laten zij minder wangedrag 

zien. 

5.7 Gevolgen aanpassing wijze van differentiatie voor kosten 

Het direct of eerder op een lager niveau beveiligen van justitiabelen kan een kostenbesparing 

opleveren, omdat voor een minder beveiligde inrichting minder personeel nodig is. We zien dit in 

de fictieve normbedragen voor de vijf verschillende beveiligingsniveaus (tabel 5.1): 

 

Tabel 5.1: fictieve normbedragen per plaats per dag 

 Personeelskosten + Materiaalkosten = Normbedrag  Fte 

ZBBi € 69,69 € 22,18 € 88,87 0,42 

BBi € 98,17 € 22,18 € 120,35 0,64 

Normaal Beveiligd € 109,15 € 22,18 € 131,33 0,71 

Beheersgevaarlijk € 191,79 € 25,67 € 217,46 1,22 

EBI € 471,96 € 45,95 € 517,92 2,96 

 

Deze normbedragen per dag per plaats laten zien dat meer beveiliging altijd samengaat met meer 

personeel, en gedeeltelijk met ook hogere materiaalkosten. Een eerdere fasering naar een beperkt 

beveiligde inrichting kan dus inderdaad een besparing opleveren op basis van deze 

normbedragen. We zien echter dat de BBi capaciteit afneemt (zie paragraaf 3.5), vanwege de 

aanstaande sluiting van de (zeer) beperkt beveiligde inrichtingen. Differentiatie binnen de normaal 

beveiligde inrichting in basis- en plusprogramma kan hierbij uitkomst bieden. Momenteel wordt er 

nog geen onderscheid gemaakt in normbedragen voor een basis- of plusprogramma. Volgens de 

accountants van het ministerie van Veiligheid en Justitie, is het plusprogramma iets duurder dan 

het basisprogramma. Deze aanname is echter nog niet cijfermatig onderbouwd.  

 

In de interviews brengen respondenten naar voren dat eerder lichter beveiligen niet per se een 

kostenbesparing met zich meebrengt. Zij verwachten dat het bij elkaar plaatsen van justitiabelen 

met goed gedrag, gevolgen heeft voor de groep met ‘de rotte appels’ die achterblijft. Daarvoor is 

volgens de respondenten meer beveiliging nodig.  
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6 Vervoer van justitiabelen in de praktijk 

Naast het beveiligingsniveau bij huisvesting staat in dit onderzoek het beveiligingsniveau van 

justitiabelen tijdens het vervoer centraal. Bij DJI leeft namelijk het gevoel dat sommige 

justitiabelen niet passend beveiligd worden bij vervoer, gelet op hun beveiligingsniveau: het 

gevoel leeft dat justitiabelen soms te zwaar beveiligd vervoerd worden.  

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het vervoer van de justitiabelen en beantwoorden we de 

onderzoeksvraag 3g: in hoeverre het beveiligingsniveau van huisvesting en het 

beveiligingsniveau bij vervoer van justitiabelen op elkaar worden afgestemd? 

  

Om hier antwoord op te geven beschrijven we eerst de huidige praktijk van het vervoer van 

justitiabelen en de beveiliging tijdens dit vervoer aan de hand van interviews met de Dienst 

Ondersteuning en Vervoer (DV&O), diverse functionarissen binnen de drie geselecteerde PI’s en 

met justitiabelen over hun ervaringen met het vervoer.  

6.1 Niveaus, criteria en informatie voor vervoer van justitiabelen 

DV&O voert het plaatsings- en overplaatsingsvervoer in opdracht van de selectiefunctionaris uit, 

het boven-arrondissementale rechtsgangvervoer en het inrichtingsvervoer als sprake is van een te 

groot DV&O kan op basis van convenanten ook andere vormen van vervoer uitvoeren, zoals het 

binnen-arrondissementale vervoer en het overige inrichtingsvervoer. Uit de circulaire over de 

verdeling van vervoerstaken uit 199796 blijkt dat vanuit oogpunt van efficiëntie, het de voorkeur 

geniet dat DV&O deze vervoerstaken op zich neemt.  

6.1.1 Vervoer via DV&O: beveiligingsniveaus 

DV&O maakt bij het vervoer geen onderscheid in het type vervoer, zoals genoemd in paragraaf 

1.3.1, maar maakt alleen onderscheid in de vorm van beveiliging die wordt toegepast tijdens het 

vervoer. DV&O kent drie vormen van beveiliging: 

1. Regulier Beveiligd Vervoer (RBV); 

2. Extra Beveiligd Vervoer (EBV); 

3. Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT).  

 

Regulier Beveiligd Vervoer is de minimumvariant van vervoer vanuit DV&O. Elke aanvraag bij 

DV&O wordt minimaal onder een reguliere beveiliging uitgevoerd. Bij Regulier Beveiligd Vervoer 

wordt een justitiabele vervoerd in een busje van DV&O met maximaal zeven justitiabelen. Op dit 

transport zijn twee transportgeleiders aanwezig, die in het bezit zijn van een broekstok, handboeien 

en een wapen. Bij Extra Beveiligd Vervoer wordt een justitiabele alleen vervoerd in een 

onherkenbare bus met drie transportgeleiders in burgerkleding. Daarnaast is er een speciaal team 

binnen DV&O, namelijk het bijzondere ondersteuningsteam (BOT). Zij vervoeren justitiabelen met 

een hoog risico, zoals hoog vluchtgevaar, liquidatiegevaar of andere dreiging van buitenaf.  

 

Het overgrote deel van de justitiabelen wordt vervoerd onder een reguliere beveiliging. Per maand 

worden ongeveer 12.000 justitiabelen onder een regulier beveiligingsniveau vervoerd tegen 

ongeveer 400 extra beveiligd en 30 BOT. Binnen het regulier beveiligde vervoer is ruimte voor het 

                                                      
96 kenmerk 644013/97/DJI; in RSJ (2012) 
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bieden van maatwerk door het wel of niet inzetten van vrijheidsbeperkende middelen (broekstok en 

handboeien) en de bejegening door de transportgeleiders. In de convenanten tussen DV&O en 

haar opdrachtgevers staan afspraken hierover opgenomen. De discretionaire bevoegdheid tot het 

inzetten van de handboeien en de broekstok ligt bij de transportgeleiders. Dit staat in art. 10 van de 

geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen, waarin staat dat: “de ambtenaar of medewerker een 

justitiabele ten behoeve van vervoer een broekstok of ten behoeve van het vervoer of interne 

verplaatsing, handboeien kan aanleggen’. De beroepscommissie van de RSJ heeft in een casus 

benoemt dat het gebruik van broekstok en handboeien geen standaardwerkwijze is en dat het 

woordje ‘kan’ er op duidt dat per persoon een afweging van belangen dient plaats te vinden.97  

6.1.2 Criteria voor afweging beveiligingsniveau DV&O 

DV&O werkt voor een groot aantal opdrachtgevers. Met deze opdrachtgevers maakt DV&O 

afspraken omtrent het vervoer en legt deze vast in convenanten. De aanvragen voor vervoer 

komen binnen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van DV&O. De aanvrager geeft bij de aanvraag 

het gewenste beveiligingsniveau aan. Dit gewenste beveiligingsniveau is niet leidend: DV&O 

bepaalt zelf welk beveiligingsniveau nodig is.  

 

Na de aanvraag wordt de naam van de justitiabele door het registratiesysteem van DV&O gehaald. 

In dit systeem legt DV&O bijzonderheden rondom een justitiabele vast op basis van eerder 

vervoer. Dit kunnen zowel medische bijzonderheden zijn (aangepast vervoer) als bijzonderheden 

die van belang zijn voor de beveiliging van het vervoer (gedragingen van justitiabelen op eerdere 

transporten). Zodra er geen melding uit het systeem naar voren komen wordt de justitiabele 

vervoerd middels regulier beveiligd vervoer. Komt er wel een melding uit het systeem naar voren, 

dan gaat de aanvraag naar de afdeling Risico Advies. De afdeling Risico Advies doet een bindend 

advies over het in te zetten beveiligingsniveau.  

Een aanvraag komt ook terecht bij de afdeling Risico Advies, indien: 

1. Op de aanvraag is aangegeven dat het vervoer plaats moet vinden middels EBV of BOT; 

2. Op aangeven van het Klant Contact Centrum, indien: 

a. Op de aanvraag bijzonderheden worden vermeld, zoals ontvluchting, poging tot 

ontvluchting, fysieke bedreiging, suïcidepogingen, niet mee willen werken met de 

procedure, plotselinge gedragsveranderingen of strafduur;  

b. Het sociaal of medisch vervoer betreft, omdat bij de verdeling van de vervoerstaken is 

vastgelegd dat DV&O het inrichtingsvervoer uitvoert als er veiligheidsrisico’s zijn;  

c. Ophaal- of afzetlocatie een open locatie betreft; 

d. De te vervoeren persoon in een Penitentiair Psychisch Centrum verblijft. 

 

De afdeling Risico Advies bekijkt de aanvraag en geeft op basis van 1) de veiligheid van het 

uitvoerend personeel, 2) de veiligheid van de justitiabele, 3) de veiligheid van burgers en 4) de 

veiligheid van de maatschappij een bindend advies over het beveiligingsniveau. De omgeving en 

de locatie waar een justitiabele naar toe gaat zijn belangrijk voor afweging en bepaling van het 

beveiligingsniveau. Zo wordt een justitiabele zwaarder beveiligd (extra beveiligd vervoer of BOT) 

tijdens het vervoer als sprake is van een openbare locatie waar een justitiabele naar toe moet 

(veiligheid burgers) of als sprake is van een vluchtgevaarlijke justitiabele (veiligheid maatschappij). 

                                                      
97 RSJ, 11/0023/GA 
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Justitiabelen die op de GVM-lijst98 staan worden altijd zwaarder beveiligd vervoerd. Bij dreiging van 

buitenaf (bijvoorbeeld liquidatiegevaar)wordt een justitiabele middels BOT vervoerd (veiligheid 

justitiabele en veiligheid personeel). Bij medische beperkingen wordt passend vervoer geregeld 

(bijvoorbeeld een rolstoelbus). Naast bovengenoemde criteria spelen daarbij ook de politiek- en 

mediagevoeligheid van een zaak of een justitiabele een rol bij de bepaling van het niveau: er wordt 

dan gekozen voor een zwaardere beveiliging tijdens het vervoer. 

6.1.3 Informatievoorziening  

Om een goede afweging te kunnen maken is DV&O afhankelijk van informatie van buitenaf. In het 

registratiesysteem van DV&O worden alleen bijzonderheden tijdens eerder vervoer vastgelegd. 

DV&O verkrijgt informatie ten eerste uit het aanvraagformulier, waarin verschillende zaken worden 

nagevraagd omtrent de justitiabele. Daarnaast kan de afdeling Risico Advies informatie over de te 

vervoeren justitiabele opvragen bij verschillende ketenpartners, zoals het GRIP, de PI, het OM en 

de politie. Ook kunnen zij TULP raadplegen, waarin gegevens over justitiabelen zijn vastgelegd. 

Deze informatie-uitwisseling verloopt volgens DV&O niet altijd even goed. Soms vergeten de 

ketenpartners ter zake doende informatie door te geven en dan bestaat de mogelijkheid dat DV&O 

een niet gepast beveiligingsniveau kiest (te hoog óf te laag). Juist omdat DV&O afhankelijk is van 

informatie van buitenaf, is juiste en volledig informatie omtrent de vervoeren justitiabele van groot 

belang voor de bepaling van het beveiligingsniveau. Het nieuwe registratiesysteem DRIFE99 moet 

voorzien in een betere informatievoorziening voor deze afweging.  

Gestructureerde risicotaxatie kan zorgen voor een betere inschatting van het beveiligingsniveau. 

Het gaat dan om risicotaxatie gericht op ontvluchting van een justitiabele tijdens vervoer.  

6.2 Vervoer bij de drie geselecteerde PI 

Uit de interviews met de drie geselecteerde PI’s blijkt dat twee van de drie PI’s het vervoer, waar 

de PI verantwoordelijk voor is, laten uitvoeren door DV&O. Bij beide PI’s is dat niet altijd zo 

geweest: in het verleden hebben zij het inrichtingsvervoer zelf uitgevoerd. Bij één PI gebeurde dit 

onder de naam SUST (Samen Uit, Samen Thuis). De justitiabele werd begeleid door twee 

medewerkers als hij op familiebezoek ging of naar het ziekenhuis moest (sociaal of medisch 

vervoer). Dit vervoer is door de PI zelf stopgezet om financiële redenen: vervoer door DV&O bleek 

goedkoper dan SUST, aldus de PI. De andere PI is gestopt met het zelf vervoeren van justitiabelen 

omdat de transportgeleiders van DV&O specifiek opgeleid zijn in het begeleiden en vervoeren van 

justitiabelen.  

 

De derde PI voert het inrichtingsvervoer wel mede uit en hier worden niet alle vervoersbewegingen 

in opdracht van de PI uitgevoerd door DV&O. Naar schatting van deze PI is bij ongeveer 20% van 

de vervoersbewegingen bewaking bij inrichtingsvervoer niet noodzakelijk. Als bewaking helemaal 

niet noodzakelijk is, kan een justitiabele zelfstandig op pad. De PI stelt hieraan wel voorwaarden: 

Er wordt gekeken naar het gedrag van de justitiabelen binnen de PI (a.d.h.v. het stoplichtmodel100) 

en het strafrestant. Het criterium dat wordt gehanteerd, is dat een justitiabele geen vluchtbelang 

moet hebben, maar juist iets te verliezen: ‘Een justitiabele die dicht tegen zijn Voorwaardelijke 

                                                      
98 Justitiabelen met een vlucht- en/of maatschappelijk risico. 
99 Drive For Excellence: het nieuwe aanvraag- en planningssysteem van de DV&O (bron: 
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/vervoer/gevangeniswezen/gevangeniswezen/). 
100 Zie bijlage 3 
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Invrijheidstelling (VI) zit, zet dit niet op het spel door te ontvluchten tijdens vervoer’, aldus één van 

de respondenten. Daarnaast moet een justitiabele hebben laten zien, zich aan afspraken te kunnen 

houden (bijv. geslaagd verlof). Het is ook mogelijk dat een justitiabele wordt begeleid door één of 

twee medewerkers van de PI. Bij spoedgevallen voert de PI in ieder geval het vervoer zelf uit.  

6.2.1 Vervoersbewegingen 

In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel vervoersbewegingen vanuit de drie geselecteerde 

PI’s zijn geweest in de maanden januari tot en met mei 2016, die uitgevoerd zijn door DV&O, 

uitgesplitst in de drie beveiligingsniveaus.  

 

Tabel 6.1. Vervoersbewegingen DV&O per PI 

PI RBV EBV BOT Totaal 

 N % N % N % N % 

PI Vught 1029 82,2% 202 16,1% 21 1,7% 1252 100% 

PI Zoetermeer 401 93,7% 21 4,9% 6 1,4% 428 100% 

PI Lelystad 544 97,1% 6 1,1% 10 1,8% 560 100% 

TOTAAL 1974 88,1% 229 10,2% 37 1,7% 2240 100% 

 

Bij de drie geselecteerde PI’s zien we dat het overgrote deel van de vervoersbewegingen heeft 

plaatsgevonden onder een regulier beveiligd niveau (gemiddeld 88%). Alleen bij de PI Vught ligt dit 

aandeel iets lager. Dit komt doordat de PI Vught een terroristenafdeling en een extra beveiligde 

afdeling heeft. Dit zijn de meest streng bewaakte justitiabelen en die worden minimaal extra 

beveiligd vervoerd.  

 

Omdat de grootste groep justitiabelen regulier beveiligd worden vervoerd hebben wij in deze groep 

ook gekeken waar de justitiabelen naartoe worden vervoerd. DV&O maakt binnen de 

vervoersbewegingen een onderscheid tussen: 

- Vervoer in opdracht van DJI; 

- Rechtsgang vervoer; 

- Sociaal/Medisch vervoer.  

 

Uit onderstaande tabel blijkt dat binnen het reguliere vervoer, justitiabelen vooral worden vervoerd 

naar rechtbanken en gerechtshoven. Dit aandeel ligt in Vught hoger dan in de andere twee PI’s.  

 

Tabel 6.2. Regulier beveiligd vervoer 

PI DJI Rechtsgang Sociaal Medisch Totaal 

 N % N % N % N % 

PI Vught 203 19,7% 508 49,4% 318 30,9% 1029 100% 

PI Zoetermeer 94 23,4% 148 36,9% 159 39,7% 401 100% 

PI Lelystad 153 28,1% 202 37,1% 189 34,7% 544 100% 

TOTAAL 450 23,8% 858 41,1% 666 35,1% 1974 100% 

 

Gemiddeld 35% van alle vervoersbewegingen in de drie PI’s is sociaal/medisch vervoer. Juist 

binnen de groep sociaal/medisch vervoer is, volgens de respondenten differentiatie mogelijk. Dit 
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type vervoer gaat in opdracht van de PI, de overige vormen van vervoer gaan in opdracht van de 

selectiefunctionarissen of in opdracht van de rechtbank of OM.  

6.2.2 Opvattingen justitiabelen  

De geïnterviewde justitiabelen hebben ervaringen met vervoer. Zij hebben dit vervoer wisselend 

ervaren. Sommigen vinden het allemaal geen probleem, omdat ze door het vervoer op bezoek 

kunnen bij familie, waardoor de beveiliging geen rol speelt: ‘het maakt mij niet uit hoe ik beveiligd 

word, als ik er maar heen kan’. Andere justitiabelen benoemen wel een aantal negatieve punten 

omtrent het vervoer: 

1. Justitiabelen krijgen geen informatie omtrent het vervoer. Hen wordt verteld op een bepaald 

moment klaar te staan om te worden opgehaald. Verder weten zij niets omtrent het niveau 

van beveiliging of andere details omtrent het vervoer.  

2. Er wordt verschillend omgegaan met beveiliging: In de drie PI’s geven de gesproken 

respondenten aan dat sommige justitiabele wel handboeien en een broekstok krijgen, terwijl 

andere justitiabele dit niet krijgen. Het is de respondenten niet helder waarom en op basis 

waarvan dit verschil gemaakt wordt. 

3. kan leiden tot vertrouwen, waardoor justitiabelen geen handboeien of broekstok aangelegd 

krijgen.  

4. Eén justitiabele wordt telkens met BOT vervoerd, omdat hij vluchtgevaarlijk is. Hij volgt 

binnen de PI-interventies en verblijft binnen het plusprogramma. Volgens hem komt dit 

omdat in het pendossier van DV&O nog steeds staat dat hij vluchtgevaarlijk is en zijn 

positieve gedrag uit de PI niet is overgenomen in het dossier.  

 

Een positief punt wat de respondenten noemen is dat zij soms door dezelfde transportbegeleider 

vervoerd. Dit heeft bij een aantal respondenten ervoor gezorgd dat zij bij een tweede of derde keer 

geen handboeien of broekstok meer aangelegd kregen. Volgens de respondenten was er 

voldoende vertrouwen. 

6.3 Analyse beveiliging bij vervoer en beveiliging bij huisvesting 

Bij huisvestiging is sprake van 5 beveiligingsniveaus en bij vervoer van 3 beveiligingsniveau. 

Volgens DV&O en de geïnterviewde personen bij de PI kunnen deze beveiligingsniveaus niet één 

op één worden gekoppeld. Beveiliging binnen de muren is volgens de respondenten van een 

andere orde dan beveiliging buiten de muren. De plaats waar een justitiabele naar vervoerd wordt 

en eventuele gevaren van buitenaf spelen een rol bij de bepaling van het beveiligingsniveau voor 

het vervoer van een justitiabele: deze criteria spelen geen rol bij de bepaling van het 

beveiligingsniveau binnen de PI. De overige criteria voor afweging zijn vergelijkbaar: bij beiden 

wordt gekeken naar het strafrestant, de veiligheid van de samenleving en het gedrag van een 

justitiabele. 

6.3.1 Aanwijzingen voor discrepantie 

Zoals in paragraaf 2.3.7 beschreven, hebben wij geen volledig zicht gekregen op de objectieve 

gegevens omtrent een eventuele discrepantie tussen het beveiligingsniveau bij vervoer en bij 

huisvesting. Het is bij één PI gelukt informatie over het beveiligingsniveau bij huisvesting naast het 

beveiligingsniveau bij vervoer te leggen in de maanden januari en februari 2016. In onderstaande 

tabel is het resultaat daarvan weergegeven: 
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Tabel 6.3. Beveiligingsniveau bij huisvesting en bij vervoer jan/feb 2016 bij één PI 

Vervoer RBV EBV BOT 

Huisvesting    

Normaal beveiligd (basisprogramma) 60 48% 0 0% 0 0% 

Normaal beveiligd (plusprogramma) 48 39% 0 0% 0 0% 

Beperkt Beveiligd 16 13% 0 0% 0 0% 

Totaal vervoersbewegingen 124101 100% 0 0% 0 0% 

 

De tabel laat zien dat alle justitiabelen vervoerd zijn onder een regulier beveiligd niveau, zowel 

justitiabelen in een plus- als in een basisprogramma. Opvallend is wel dat het bij 17 

vervoersbeweging ging om een justitiabele op een beperkt beveiligde afdeling, die in ieder geval 

vier-wekelijks zelf op verlof gaan. Zoals hierboven beschreven kunnen er geen inhoudelijk 

conclusies getrokken worden over een eventuele discrepantie op basis van deze gegevens, maar 

het illustreert wel dat er bij huisvesting differentiatie is naar beveiligingsniveau en de justitiabelen 

bij vervoer op hetzelfde niveau worden beveiligd.  

 

In het kwalitatieve materiaal zijn aanwijzingen te vinden dat een deel van de justitiabele die nu 

regulier vervoerd worden lichter vervoerd zouden kunnen worden.  

 

De overgrote meerderheid van de justitiabelen wordt regulier beveiligd vervoerd. Wanneer een 

justitiabele middels extra beveiligd vervoer of BOT wordt vervoerd is hier een goede reden voor, zo 

beschrijven zowel DV&O als de geselecteerde PI. Deze justitiabelen vormen een gevaar voor 

zichzelf, de samenleving (maatschappelijke onrust) en medewerkers of zijn zelf in gevaar. De 

winst, in termen van lichtere beveiliging valt hoogstwaarschijnlijk niet of slechts gering te halen. Al 

laat een uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ wel zien dat het incidenteel voor kan 

komen. In deze casus102 verbleef een justitiabele binnen het plusprogramma, stond niet op de 

GVM-lijst, maar werd bij zowel medisch- als rechtbankvervoer middels BOT vervoerd. Dit kwam 

doordat de directeur informatie had ontvangen van het GRIP dat de justitiabele bij een eerdere 

detentie een vluchtplan zou hebben beraamd. De directeur heeft aan DV&O doorgegeven dat er 

een veiligheidsrisico was, maar kon geen inhoudelijk informatie geven, omdat de informatie vanuit 

het GRIP afkomstig was. DV&O besloot daarom tot BOT. De rest van de justitiabelen wordt 

regulier beveiligd vervoerd door twee transportgeleiders met wapen en met vrijheidsbeperkende 

middelen, zoals handboeien en de broekstok, waarvan zij zelf de inzet mogen bepalen. Het kan 

bijna niet anders dat onder een dergelijke grote groep justitiabelen differentiatie bestaat: een deel 

wordt waarschijnlijk vervoerd middels een regulier beveiligd niveau, terwijl dit niveau van 

beveiliging eigenlijk te hoog is.  

Dit gevoel wordt ondersteund door vroegere en huidige initiatieven, waarbij justitiabelen op een 

andere manier vervoerd worden. Alle drie de geselecteerde PI vervoerden of vervoeren nog steeds 

justitiabelen zelf. Voor deze groep justitiabelen is vervoer middels een regulier beveiligd vervoer te 

zwaar. In beginsel is aan DV&O ook alleen de taak gegeven inrichtingsvervoer uit te voeren met 

een te groot veiligheidsrisico. Dat er door twee PI nu wel gekozen wordt voor vervoer middels 

                                                      
101 Het totaal komt niet overeen met het aantal vervoersbewegingen genoemd in tabel 7.1 (gegevens DV&O). Volgens de PI 
komt dit doordat gegevens op verschillende plekken worden geregistreerd. De gegevens weergegeven in tabel 7.2 komen 
uit TULP-GW.  
102 RSJ, 14/3526/GA en RSJ, 14/3695/GA 
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DV&O is geen inhoudelijke overweging, maar een financiële (zie verder paragraaf 7.3.2) of een 

praktische.  

 

Daarnaast zijn er ook binnen DV&O initiatieven die erop duiden dat de groep regulier beveiligd 

vervoerde justitiabelen divers is en een deel daarvan minder zwaar beveiligd vervoerd kan worden. 

Zo blijkt uit het interview met DV&O dat de organisatie bezig is met een nieuw aanbod dat lichter 

beveiligd is dan regulier beveiligd: het zogenaamde begeleid vervoer. Ook is er een projectgroep 

SMV103 opgezet met als doel het sociaal medisch verlof104 te standaardiseren en meer op maat te 

werken, waardoor justitiabelen niet meer te zwaar beveiligd vervoerd worden. De projectgroep stelt 

voor een uniforme methoden van beslissen op te stellen aan de hand van risicotaxatie en de 

niveaus van beveiliging aan te passen en uit te breiden naar: 

- Extra beveiligde vervoer door DV&O; 

- Regulier Beveiligd vervoer door DV&O; 

- Begeleiding door personeel; 

- Onbegeleid verlof (Brand, 2015, p. 4).  

 

In de rapportage beschrijven zij een aanzet tot risicotaxatie, specifiek gericht op het 

beveiligingsniveau bij een kort sociaal en medisch verlof op basis van literatuur, een eigen 

empirische studie en interviews met experts. De literatuurstudie is gebruik voor kenmerken van een 

justitiabele die samenhangen met ongeoorloofde afwezigheid. Om tot maatwerk te komen, stelt de 

projectgroep voor een SMV risicolijst toe te passen die bestaat uit 1) kritische vragen, 2) 

risicovragen en 3) maatwerk vragen. Op basis van deze vragen volgt het eindadvies (het niveau 

van beveiliging). De lijst heeft een opbouw volgens het H-A-M model: enkele items over Historie als 

voorsorteer instrument, enkele items over Actueel gedrag omdat de beste voorspeller voor 

vandaag en morgen het gedrag van gisteren is en tot slot enkele items over Maatwerk of 

Management, items over specifieke risico’s, management, afspraken en controles (Brand, 2015).  

 

De respondenten binnen de drie geselecteerde PI benoemen dat sommige justitiabelen in hun 

ogen te zwaar beveiligd worden vervoerd. Zij noemen daarbij telkens hetzelfde voorbeeld van de 

zelfstandig van verlof teruggekeerde justitiabele, die vervolgens met twee transportgeleiders 

vervoerd wordt naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Hoe vaak dit voorkomt kunnen zij niet zeggen.  

6.3.2 Kosten vervoer 

De vraag is wat een vermindering van het beveiligingsniveau voor invloed heeft op de kosten van 

het vervoer van justitiabelen. Uit de interviews blijkt dat één PI gestopt is met het zelf vervoeren 

van justitiabelen omdat vervoer middels DV&O goedkoper is: de inzet van twee medewerkers om 

justitiabelen te vervoeren bleek duurder dan het inschakelen van DV&O. Aan de andere kant 

benoemt een andere PI juist dat met name ziekenhuisbezoek en aansluitende ziekenhuisbewaking 

een grote kostenpost is als dit volledig uitgevoerd wordt door DV&O.  

 

DV&O hanteert geen tarieven of normbedragen per verplaatsing of justitiabele, maar hanteren 

tarieven per fte. Dit komt doordat DV&O ramingsmodellen heeft, waarin wordt bepaald hoeveel fte 

                                                      
103 Zie Brand et al. (2015). 
104 In de notitie wordt gesproken van een nieuwe term Sociaal Medisch Verlof in plaats van Sociaal Medisch Vervoer, omdat 
het vaak ook gaat om verlof dat verleend is aan de justitiabelen en hij in het kader daarvan vervoerd wordt. 
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nodig is om een bepaalde hoeveelheid vervoer uit te voeren, op basis van verschillende factoren 

die onderling met elkaar samenhangen. Het anders regelen van het vervoer kan dan, volgens 

DV&O, betekenen dat het niet goedkoper, maar juist duurder wordt. Extra differentiatie kan er voor 

zorgen dat er meer fte nodig is om deze differentiatie op te vangen. Een voorbeeld: als vervoer met 

één transportgeleider wordt ingevoerd, kan deze auto geen opdracht uitvoeren waar twee 

transportgeleiders voor nodig zijn. Door invoering van een nieuwe, minder beveiligde variant kan 

die nieuwe variant niet ingezet worden voor de andere, zwaarder beveiligde varianten. Hierdoor 

ontstaat efficiëntie verlies. DV&O benoemt juist dat het zogenaamde ‘bulk-vervoer’, dus zoveel 

mogelijk combineren van ritten voor verschillende opdrachtgever met één variant, zorgt voor 

goedkoper vervoer.  

 

Besparingen zijn volgens DV&O en de PI’s te behalen door goed in te schatten of een justitiabele 

wellicht in staat is op eigen gelegenheid naar familie of ziekenhuis te gaan. Een andere besparing 

zit in de planning van de ritten door DV&O. Ongeveer 30% van de aangevraagd ritten wordt 

afgezegd. Om dit beter te stroomlijnen wil DV&O actief 2 dagen voor het vervoer van de justitiabele 

contact opnemen met de PI waar hij verblijft om te vragen of het vervoer daadwerkelijk doorgaat: 

informatie- en verwachtingenmanagement.  
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7 Conclusies 

Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) leeft de beleidsvraag of justitiabelen onder een optimaal 

niveau beveiligd worden, zowel in de PI als tijdens het vervoer, waarbij DJI onder een optimaal 

beveiligingsniveau het volgende verstaat: ‘een evenwicht tussen maatschappelijke belangen (zoals 

het verkleinen van het ontvluchtingsrisico, het verlagen van de recidivekansen, aandacht voor 

belangen van slachtoffers of nabestaanden), de belangen van de justitiabelen (verlof-, arbeids- en 

scholingsmogelijkheden) en kosten.  

 

De veronderstelling vanuit DJI is dat een deel van de justitiabelen onder een te hoog 

beveiligingsniveau wordt gehuisvest en vervoerd. Om deze beleidsvraag te beantwoorden is in dit 

verkennende onderzoek onderzocht wat de wetenschappelijk literatuur leert over de samenhang 

van beveiligingsniveaus met recidive, geweldgebruik tijdens en na detentie en ontvluchtingen/ 

onttrekking en hoe vier andere landen de differentiatie naar beveiligingsniveau vormgeven. De 

uitkomsten daarvan zijn afgezet tegen de huidige werkwijze van differentiatie naar 

beveiligingsniveaus tijdens het verblijf en tijdens vervoer in Nederland om antwoord te kunnen 

geven op drie vragen die centraal hebben gedaan in dit verkennende onderzoek: 

1. In hoeverre kan ondersteuning gevonden worden voor de stelling dat een aanpassing van de 

huidige wijze van differentiëren, door justitiabelen direct bij of vlak na aanvang van de 

vrijheidsstraf, op basis van screening van de justitiabele en zijn voorgeschiedenis, toe te 

wijzen aan een instelling of afdeling met een passend (en dus mogelijk) lager 

beveiligingsniveau zal leiden tot recidivevermindering, minder ontvluchtingen, minder 

geweldsincidenten en kostenbesparing? 

2. In hoeverre kan ondersteuning gevonden worden voor de stelling dat er regelmatig sprake is 

van een discrepantie tussen de beveiligingsniveaus bij huisvesting en de beveiligingsniveaus 

bij vervoer? Indien er sprake is van discrepantie: welke mogelijkheden zijn er om het 

beveiligingsniveau bij huisvesting en bij vervoer beter op elkaar af te stemmen? 

3. Indien sprake is van mogelijkheden voor optimalisatie van het beveiligingsniveau van 

justitiabelen: wat is een indicatie van de financiële gevolgen die met een eventuele 

aanpassing gepaard kunnen gaan? 

 

Ter beantwoording van deze hoofdvragen is een reeks gedetailleerde onderzoeksvragen opgesteld 

(zie hoofdstuk 1), met een focus op wetenschappelijke literatuur, een verkenning van buitenlandse 

ervaringen, en een analyse van de huidige Nederlandse situatie. We wijzen hier nadrukkelijk op het 

feit dat dit onderzoek beperkingen kent. Deze worden besproken in hoofdstuk 2.  

7.1 Vraag 1: Mogelijk positieve effecten van aanpassingen in de huidige 

detentiedifferentiatie bij verblijf  

In deze paragraaf beantwoorden we de centrale vraag of een aanpassing van de huidige wijze van 

differentiëren, door justitiabelen direct bij of vlak na aanvang van de vrijheidsstraf toe te wijzen aan 

een instelling of afdeling met een passend (en dus mogelijk lager) beveiligingsniveau, leidt tot 

optimalisering van het beveiligingsniveau.  

De definitie van DJI van een optimaal beveiligingsniveau luidt: “.. een evenwicht tussen 

maatschappelijke belangen (zoals het verkleinen van ontvluchtingsrisico, verlagen van 
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recidivekansen, aandacht voor belangen van slachtoffers of nabestaanden), belangen van de 

justitiabele (verlof-, arbeids- en scholingsmogelijkheden) en kosten.”  

 

Om antwoord te geven op deze centrale vraag is een wetenschappelijk literatuuronderzoek 

uitgevoerd naar de samenhang tussen het beveiligingsniveau en recidive, geweldsincidenten en 

ontvluchtingen/onttrekkingen en is de differentiatie naar beveiligingsniveaus in Groot-Brittannië, 

Duitsland, Canada en Noorwegen geanalyseerd.  

7.1.1 Conclusies 

De resultaten van het literatuuronderzoek leiden tot kansrijke opties voor de Nederlandse situatie. 

Echter, zij zijn in aantal beperkt en het is in veel gevallen niet duidelijk of resultaten, conclusies en 

aanbevelingen vanuit het buitenland ook voor de Nederlandse situatie gelden. We presenteren 

daarom onderstaande conclusies met voorbehoud, en we geven waar nodig aan waar Nederlands 

(replicatie)onderzoek nodig is.  

 

Op basis van het besproken onderzoek kunnen we concluderen:  

1. dat vanuit het maatschappelijke belang van lagere recidivekansen een optimaal 

beveiligingsniveau primair gericht is op resocialisatie van de justitiabele, tenzij bij toekenning 

van verlof de maatschappelijk veiligheid door acute veiligheidsbelangen van slachtoffers 

voorop komt te staan, en 

2. dat een lager / zo laag als mogelijk beveiligingsniveau als uitgangspunt waarschijnlijk 

bijdraagt aan recidivevermindering, en daarbij niet leidt tot meer ernstig geweld en 

ontvluchtingen (punt 2 moet worden onderzocht in de Nederlandse situatie).  

 

Belangrijk is hierbij  

3. dat de justitiabele binnen elk beveiligingsniveau de mogelijkheid krijgt tot contact met zijn 

sociale netwerk,  

4. dat de justitiabele activiteiten kan verrichten die gericht zijn op zijn terugkeer in de 

maatschappij (zoals scholing en werk, maar ook training en behandeling), en 

5. dat vooral bij kortere detentieperioden justitiabelen hiertoe nadrukkelijk(er)worden verleid / 

gemotiveerd. (punt 5 moet worden onderzocht in de Nederlandse situatie).  

 

Hiermee kunnen de belangen van de maatschappij (minder recidive) en de justitiabele 

(mogelijkheden tot resocialisatie) aan elkaar worden verbonden en wordt tegemoet gekomen aan 

het resocialisatiebeginsel. 

 

Ten aanzien van geweld in de PI concluderen we  

6. dat gewelddadig gedrag voorafgaand aan detentie weinig voorspellende waarde heeft voor 

geweld binnen detentie. Door dit gedrag wel als voorspeller te gebruiken, groeit de kans dat 

teveel justitiabelen op een te hoog beveiligingsniveau worden geplaatst. Dit is ongunstig 

voor resocialisatie en de daarmee samenhangende afname van de kans op recidive (er zijn 

minder vrijheden om aan gedragsverandering te werken). Het is ongunstig vanwege mogelijk 

slachtofferschap: op hogere beveiligingsniveau komt meer ernstig geweld voor (punt 6 moet 

worden onderzocht in de Nederlandse situatie).  



 

 

vanmontfoort  117 

 

7. dat - indien DJI ‘meegaat’ in de conclusie dat een plaatsing in zo laag als mogelijk 

beveiligingsniveau een onderbouwd uitgangspunt is, lichte geweldsincidenten in de PI niet 

direct zouden moeten leiden tot plaatsing in een hoger beveiligingsniveau. Het besproken 

onderzoek laat zien dat lichte geweldsincidenten op alle beveiligingsniveaus voorkomen. 

Wanneer (duidelijk gedefinieerd) ‘licht geweld’ door DJI wordt geaccepteerd als iets wat ‘erbij 

hoort’, weliswaar niet tolerabel is, maar niet automatisch tot meer beveiliging leidt, kan dit het 

rendement van plaatsingen op een zo laag mogelijk beveiligingsniveau vergroten (punt 7 

moet worden onderzocht in de Nederlandse situatie).  

 

Ook formuleren we als deelconclusie,  

8. dat de mogelijk positieve effecten van het starten op een zo laag mogelijk beveiligingsniveau 

waarschijnlijk teniet worden gedaan, als niet tegelijk wordt gewerkt aan verdere verbetering 

(wetenschappelijk onderbouwde standaardisering) van de huidige praktijk rond het 

toekennen van vrijheden en verlof. Canada kan in dit opzicht worden beschouwd als 

gidsland. Aanleiding voor deze conclusie is, dat – ondanks eerdere aanbevelingen op dit 

gebied - in de kern nog steeds besluiten op basis van vooral klinisch-intuïtieve, inschattingen 

door meerdere betrokken professionals over de justitiabele worden genomen. Hierbij kan de 

directeur als uiteindelijk beslisser zich teveel laten beïnvloeden door adviserende 

professionals binnen en buiten de PI. In het licht van de toenemende bevoegdheden van de 

directeur, is dit een urgent punt van aandacht.  

 

De landenvergelijking geeft aanleiding tot enkele aanvullende conclusies. Aanvullend op 

deelconclusie 1) kan worden gesteld dat de wijze waarop het beveiligingsniveau wordt vastgesteld 

in Groot-Brittannië moet worden vermeden. Bij de vaststelling van het beveiligingsniveau worden 

het streven naar veiligheid en controle (“security values’) voorop gesteld bij niet alleen het 

maatschappelijke belang (wat terecht is), maar ook bij het resocialisatiebelang van de justitiabele: 

dit laatste leidt tot voortdurende aanpassingen en verwarring in de uitvoeringspraktijk. Dit neemt 

niet weg dat binnen het gevangeniswezen in Groot-Brittannië een best-practice naar voren is 

gekomen. Het systeem in Groot-Brittannië laat, net als in Noorwegen, zien:  

9. dat PIW’ers hun gezag en de legitimering van programma’s primair uiten door middel van 

hun relaties met justitiabelen, en pas in de tweede plaats door de formele regels. Dat geldt – 

in het kader van dit onderzoek – ook voor de legitimering van de verwachtingen richting 

justitiabelen binnen beveiligingsniveaus, de veranderingen in beveiligingsniveau, en 

toekenning van verlof. Elke verandering in beleid inzake differentiatie in verblijf en vervoer 

(“nieuwe formele regels”) betekent een verandering in de relatie tussen PIW’ers en 

justitiabelen. Aandacht voor draagvlak in de inrichting en eventuele professionalisering zijn 

daarbij vereist.  

 

Het systeem in Groot-Brittannië laat zien  

10. dat - als tegenhanger van een strikt veiligheidsklimaat (“security values”) – de introductie van 

een moreel klimaat (“harmony values”) in de gehele PI, zowel resocialisatie succesvol 

ondersteunt, als zorgt voor meer veiligheid in de inrichting. Een moreel klimaat gericht op ‘tot 

wasdom’ komen van de ontwikkelingsmogelijkheden van justitiabelen 

11. dat het starten op een lager beveiligingsniveau niet voor alle justitiabelen betekent dat zij 

daardoor meer gemotiveerd zijn voor gedragsverandering. Het “rationele keuzemodel” (te 
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verwoorden als “justitiabelen zullen kiezen voor verandering als zij daartoe worden 

gemotiveerd en beloond”) kent zijn grenzen bij justitiabelen die het gevangenisleven zwaar 

vinden: zij zijn daarvoor te moe, angstig of gedeprimeerd. Voor hen is handhaven van hun 

waardigheid meer belangrijk dan te worden ‘beloond’. Voor deze justitiabelen geldt ook het 

resocialisatiebeginsel, maar zij kunnen dit zelf niet verbinden aan gedragsverandering (punt 

11 moet worden onderzocht in de Nederlandse situatie). 

 

Bovenstaande conclusies richten op het beveiligingsniveau/differentiatiesysteem zelf (een 

situationele variabele), maar ook op deprivatievariabelen en importvariabelen. We benadrukken 

hier dat detentiedifferentiatie (situationele aanpassing) niet los zal staan van aanpassingen in de 

deprivatievariabelen (beginselen, organisatie en klimaat van de PI als geheel) en de omgang met 

importvariabelen (kenmerken die justitiabele bij binnenkomt meebrengen)  

7.1.2 Mogelijkheden voor verbetering  

Indien bovenstaande deelconclusies worden omgezet in beleid binnen de PI, moeten bepaalde 

wijzigingen worden aangebracht. Op basis van het veldonderzoek in de drie PI’s en informatie van 

de overig ketenpartners komen wij tot een aantal onderdelen die momenteel al (enigszins) worden 

toegepast en een aantal onderdelen die een grotere uitdaging vormen voor de huidige praktijk.  

 

Aanpassingen waarmee al wordt gewerkt 

1. Op dit moment wordt gestructureerde risicotaxatie uitsluitend ingezet bij advisering voor 

verlof. Onderzoek is echter vereist om vast te stellen of het daarbij gebruikte instrument, de 

RISc, voldoende bruikbaar (betrouwbaar en valide) is voor een voorspelling tijdens detentie 

van de recidivekans na detentie.  

2. In de huidige praktijk wordt de beslissing tot overplaatsing naar een ander, lichter 

beveiligingsniveau (inclusief promotie naar plusprogramma) gemaakt op basis van een 

klinische inschatting van de betrokken professionals. Voor zowel de beslissing voor het 

startniveau van beveiliging, voor verandering van beveiligingsniveau, en voor verlof, is 

echter een doorlopende, korte, efficiënte en uniforme gestructureerde risicotaxatie nodig, 

zoals in Canada. Een aanpassing / doorontwikkeling van de RISc heeft hierbij de voorkeur: 

De RISc voorspelt nu uitsluitend recidive buiten detentie (en geeft aan op welke 

veranderbare criminogene factoren daartoe bij voorkeur wordt aangegrepen), maar kan voor 

gebruik binnen detentie worden doorontwikkeld in de richting van een 

beslissingsondersteunend instrument. Dit is mogelijk door het invoegen van voorspellingen 

van a) geweld binnen detentie, b) ontvluchting en onttrekking, c) houding en actieve inzet bij 

gedragsverandering. Deze voorspellingen kunnen op basis van grotendeels nu al in de RISc 

opgenomen items worden ontwikkeld. Daardoor kan de RISC zich ontwikkelen als gedeeld 

instrument voor de reclassering en het gevangeniswezen, en tot een aanvulling op het DRP.  

3. Een randvoorwaarde voor invoering van een aangepast systeem van beveiligingsniveaus in 

de PI, is verbetering van de verzameling en uitwisseling van informatie. Het komt regelmatig 

voor dat informatie ontbreekt of niet volledig is, waardoor een goede inschatting niet kan 

worden gemaakt. Met name aan het begin is er weinig informatie beschikbaar over een 

justitiabele. Onderzoek naar de mogelijkheden voor verbeteren / versnellen van zowel het 

verzamelen als delen van informatie voor het plaatsingsadvies en selectieadvies is 

wenselijk. We wijzen hier op punt 2: de RISc kan hier als keteninstrument meer goede 
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diensten bewijzen dan nu het geval is. Ook is het van belang rechters te informeren over 

vaste perioden in detentiefasering (waardoor zij gerichter kunnen vonnissen).  

4. Procedurele rechtvaardigheid is belangrijk voor het voorkomen van spanningen en de 

ervaring in de PI als gesprekspartner serieus te worden genomen. Hierover maken we de 

volgende opmerkingen: 

a. Justitiabelen worden in de huidige praktijk niet (voldoende) betrokken bij beslissingen 

die over hun beveiligingsniveau en verlof genomen worden. Justitiabelen ervaren het 

ook als onrechtvaardig dat sommige justitiabelen kunnen starten op het 

plusprogramma en anderen juist op het basisprogramma. Het duidelijk maken van de 

criteria voor promoveren en fasering, zoals gebruik is in Noorwegen, kan leiden tot 

beter gedrag door de justitiabelen binnen de PI. Deze aanpassingen kunnen het 

morele klimaat binnen de PI versterken en daarmee het bestaansrecht van de PI beter 

legitimeren in het licht van de definitie van DJI: er wordt tegemoet gekomen aan zowel 

de maatschappelijke belangen als de resocialisatie van de justitiabele.  

b. Naar de totstandkoming selectieadviezen en verlofadviezen is nader onderzoek nodig. 

In de eerste plaats naar de rol van de selectiefunctionaris bij uiteenlopende adviezen 

van PI en ketenpartners (waarbij wellicht aan een functie van de selectiefunctionaris 

als bemiddelaar kan worden gedacht), en in de tweede plaats naar het gewicht dat 

aan informatie wordt toegekend om tot een besluit te komen. We doelen hier op het 

gebruik van enerzijds statische (historische, doorgaans negatieve) indicatoren van 

onveiligheid in selectieadviezen, en anderzijds meer recente, dynamische indicatoren 

van gedragsverandering binnen de PI.  

5. Sinds de introductie van DBT gaat een justitiabele vanaf de start van zijn detentie samen 

met zijn mentor en casemanager aan de slag met het Detentie & Re-integratieplan (DRP), 

waarin activiteiten van de justitiabelen worden opgenomen die gericht zijn op zijn periode in 

detentie en zijn traject naar buiten toe gericht op resocialisatie (aan de hand van de vijf 

leefgebieden). Dit is vergelijkbaar met het behandelplan in Duitsland. De inhoud van het 

DRP mist echter een stappenplan voor de periode na detentie. In dit stappenplan worden de 

activiteiten gezet die moeten worden ondernomen voor succesvolle resocialisatie. De 

justitiabelen ervaren nu dat alleen gekeken worden naar de periode binnen detentie.  

6. Door de invoering van het DRP gaat het personeel vaker in gesprek met de justitiabele. Ook 

de justitiabelen vinden het contact zeer belangrijk. Door DBT en het centraal stellen van het 

DRP wordt er meer gevraagd van een PIW’er. Zij hebben hiervoor allemaal een cursus 

motiverende bejegening gevolgd. Vanuit de literatuur weten we dat het zeer belangrijk is 

voor zowel de veiligheid binnen de PI als voor vermindering van recidive dat de relatie 

tussen het personeel en de justitiabelen goed is. De voorbije en momenteel lopende 

bezuinigingen kunnen het contact tussen de justitiabelen en het personeel in gevaar 

brengen als teveel wordt bezuinigd op personeel. Dit geldt ook voor de (experimenten) in 

grotere autonomie voor justitiabelen: deze worden door justitiabele sterk gewaardeerd en 

leiden in hun beleving tot minder incidenten en spanning bij voldoende beschikbaar 

personeel. In dit verband is ook verder onderzoek nodig naar de structurele focus van 

PIW’ers op positief gedrag van justitiabelen, en het vastleggen hiervan in rapportages voor 

het MDO. 

7. Contact met de buitenwereld komt uit de besproken onderzoeken naar voren als een 

belangrijke bijdrage aan het voorkomen van recidive en het voorkomen van geweldsdelicten 
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na detentie. Binnen de PI wordt steeds meer geëxperimenteerd met (digitale) mogelijkheden 

voor het onderhouden van contacten met de buitenwereld, bijvoorbeeld met Skype. Dit is 

goede ontwikkeling, omdat bezoek gelimiteerd is tot één uur in de week in zowel het basis- 

als het plusprogramma. Andere mogelijkheden om contact met de buitenwereld te 

onderhouden, zijn beperkt tot telefonisch contact: de kosten die dit meebrengt binnen de PI, 

zijn voor veel justitiabelen echter niet op te brengen.  

 

Uitdagingen 

8. Een voorwaarde voor het realiseren van optimaal beveiligingsniveaus achten we het 

(dichter) bij elkaar brengen van de visies op detentie in de afdelingen Veiligheid (met een 

focus op security values) en Detentie & Re-integratie (met een focus op harmony values). Dit 

is essentieel om per PI, en binnen DJI als landelijke organisatie tot ontwerp en invoering van 

een eventueel nieuw beleid rond optimale beveiligingsniveaus te kunnen komen. Pas als 

aan deze bodemvoorwaarde is voldaan, is een positief moreel klimaat in de PI voor langere 

duur mogelijk.  

9. In aanvulling op het gebruik van de RISc tijdens en na detentie (zie punt 8) kan worden 

gedacht aan verdere integratie van de opdrachten van het gevangeniswezen en de 

reclassering. De term ‘detentiedifferentiatie’ kan wordt opgevat als element van een breder 

concept, te weten ‘optimale vrijheidsniveaus’ (zowel binnen als buiten de muren van de PI). 

Verbreding van het (intern gerichte) systeem van detentiedifferentiatie is mogelijk in de 

richting van een integraal systeem van toenemende vrijheden in de perioden voor vonnis, 

tijdens detentie, en tijdens de nazorg (inclusief eventueel reclasseringstoezicht), waarbij (het 

behouden van) werk, huisvesting en sociale relaties en (kiezen voor) gedragsverandering in 

alle perioden voorop staan. Een eerste stap in deze richting is het kiezen voor identieke 

risiconiveaus binnen de PI en bij de reclassering.  

10. Tenslotte zijn er door respondenten concrete suggesties gedaan voor het eerder starten op 

een lichter beveiligingsniveau. We benoemen deze niet als concrete mogelijkheden, maar 

wel, dat hier onderzoek hiernaar op zijn plaats is:  

a. Onderzoek of de veronderstelling vanuit de praktijk klopt dat een eerdere start op een 

lager beveiligingsniveau niet geldt voor justitiabelen die structuur nodig hebben, die 

kampen met verslavingsproblematiek, ongemotiveerde justitiabelen en justitiabelen 

die zich overal tegen verzetten.  

b. Onderzoek de mogelijkheid om first offenders direct in het plusprogramma te laten 

starten (waarbij communicatie met andere justitiabelen belangrijk is). 

c. Onderzoek mogelijkheden het verbod op detentiefasering van kortgestraften op te 

heffen, of (wij voegen dit als suggestie toe) onderzoek als alternatief het tijdens korte 

detentie alvast onderbrengen van de begeleiding van justitiabelen bij de reclassering 

(die na vrijlating met de ex-justitiabele verder oploopt).  

d. Zelfmelders starten in beginsel in het plusprogramma in een normaal beveiligde 

inrichting. Onderzoek of zij niet op een lichter beveiligingsniveau kunnen worden 

geplaatst, omdat deze justitiabelen in veel gevallen hun leven (meer) op orde hebben 

(dan andere justitiabelen), en de afweging moet worden gemaakt om dit leven niet in 

de waagschaal te leggen van een strikter beveiligingsniveau (verlies van werk, 

huisvesting, opleiding). Onderzoek in dit verband ook of zelfmelders de mogelijkheid 

kunnen krijgen praktisch-materiele zaken eerst goed te regelen, voordat zij zich 
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definitief moeten melden. En onderzoek in dit verband de redenen van het huidige 

veelvuldig niet-melden door zelfmelders: het is onvoldoende bekend waarom zij zich 

niet melden. Dit kan samenhangen met hun vrees voor detentieschade, maar ook met 

het relatieve gemak waarmee zelfmelders nu nog kunnen ‘onderduiken’.  

7.1.3 Detentiedifferentiatie en de positie van slachtoffers, nabestaanden en de samenleving 

Leedtoevoeging is een integraal onderdeel van het strafrecht. Bij detentie bestaat de 

leedtoevoeging uitsluitend uit vrijheidsbeneming (het verblijf binnen de muren), al dan niet in 

combinatie met andere vormen van straf. Inzetten of ‘gebruiken’ van het beveiligingsniveau als 

vorm van leedtoevoeging verhoudt zich niet met het beginsel van minimale beperkingen en het 

daaruit voortvloeiende verbod van additionele leedtoevoeging. Alleen in het belang van de 

handhaving van de orde of veiligheid in de inrichting is het mogelijk extra beperkingen op vrijheden 

aan te brengen, bijvoorbeeld door het nemen van extra beveiligingsmaatregelen. Desondanks kan 

versoepeling van het gevangenisleven door aanpassing van de beveiligingsniveaus naar een start 

met meer vrijheden, bij de slachtoffers of nabestaande en de samenleving als geheel worden 

opgevat als een vermindering van het toegevoegde leed en daarom door deze partijen niet als 

legitiem beschouwd worden. Het gaat hier om een belangrijke subjectieve beleving (en niet om een 

juridisch argument om af te zien van aanpassing van de beveiligingsniveaus). Voorlichting en 

communicatie met slachtoffers, nabestaanden en de samenleving als geheel zijn daarom 

onmisbaar bij een eventuele aanpassing van de beveiligingsniveaus. 

 

In hoofdstuk 3 concluderen we dat er geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is naar de 

toepassing en resultaten of doelbereiking van besluitvorming over beveiligingsniveaus, inclusief 

verlof, in de Nederlandse PI. Aanbevelingen van Nelissen (2006) en Plaisier et al. (2008) om deze 

praktijk in de eerste plaats onderzoekbaar te maken lijken tot op heden niet voldoende te zijn 

opgevolgd. In dit verband wijzen we nogmaals op de meerwaarde van doorontwikkeling van de 

RISc: Voor de tegemoetkoming aan de belangen van slachtoffers en nabestaanden heeft de RISc 

de potentie om de gebruiker te ondersteuning bij een afgewogen advies over vrijheden, omdat het 

adviesdeel van dit instrument ook het maatschappelijk belang meeweegt.  

7.2 Vraag 2: Discrepantie tussen beveiliging bij huisvesting en vervoer  

Het overgrote deel van het vervoer van justitiabelen wordt uitgevoerd door de Dienst Vervoer & 

Ondersteuning (DV&O). DV&O voert het plaatsings- en overplaatsingsvervoer uit, het 

bovenarrondissementale rechtsgangvervoer en het inrichtingsvervoer, indien sprake is van een 

veiligheidsrisico. Daarnaast worden justitiabelen vervoerd door de politie, wanneer er sprake is van 

binnenarrondissementaal rechtsgangvervoer en door de medewerkers van de inrichting bij 

inrichtingsvervoer zonder een groot veiligheidsrisico. DV&O voert op basis van convenanten ook 

steeds meer deze laatste twee vormen van vervoer uit.  

7.2.1 Conclusies 

1. Onze eerste conclusie is dat vaststelling van een discrepantie door het beveiligingsniveau bij 

huisvestiging sec te vergelijken met het beveiligingsniveau bij vervoer niet mogelijk is.  

 

DV&O hanteert een eigen onderverdeling in beveiligingsniveaus, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt in drie varianten: 1) regulier beveiligd vervoer (RBV), 2) extra beveiligd vervoer 
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(EBV) en 3) bijzonder ondersteuningsteam (BOT). DV&O bepaalt zelf op basis van het 

aanvraagformulier tot vervoer en informatie over de justitiabele welk beveiligingsniveau 

nodig is tijdens het vervoer. Deze indeling komt niet overeen met de vijf beveiligingsniveaus 

van justitiële inrichtingen (van zeer beperkt beveiligd tot extra beveiligd). Eén op één 

koppeling van de beveiligingsniveaus bij vervoer aan de beveiligniveaus bij huisvestiging is 

daarom niet mogelijk.  

Bovendien zijn er inhoudelijke verschillen tussen de toegepaste criteria: Bij de afweging van 

het beveiligingsniveau voor vervoer is het beveiligingsniveau waaronder de justitiabele is 

huisgevest geen criterium. Ook zijn bij vervoer van justitiabelen de omgeving en de locatie 

waar de justitiabele naar toe gaat, belangrijke criteria voor bepaling van het 

beveiligingsniveau. Deze spelen geen rol bij de bepaling van het beveiligingsniveau binnen 

de PI.  

 

Bovenstaande neemt niet weg dat in het onderzoek veel aanwijzingen naar voren zijn 

gekomen die het vermoeden van DJI over het bestaan van discrepantie tussen het niveau 

van beveiliging bij huisvesting en bij vervoer ondersteunen. Er komen bovendien geen 

aanwijzingen naar voren die het vermoeden tegenspreken.  

 

2. Wij concluderen dat er zeer waarschijnlijk sprake is van een niet te rechtvaardigen 

discrepantie tussen beveiligingsniveaus bij huisvesting en beveiligingsniveaus bij vervoer: bij 

een deel van de justitiabelen wordt zeer waarschijnlijk bij vervoer voor een te zwaar 

beveiligingsniveau gekozen. Wij baseren deze conclusie op de volgende aanwijzingen: 

a. Uit de verkregen gegevens van één van de geselecteerde PI blijkt dat justitiabelen die 

verblijven op een beperkt beveiligde inrichting, regulier beveiligd vervoerd zijn. 

Justitiabelen op een beperkt beveiligde inrichting gaan zelfstandig, eens in de vier 

weken op verlof. Respondenten vinden dat justitiabelen die op verlof zijn geweest, niet 

middels regulier beveiligd vervoer van DV&O vervoerd hoeven te worden.  

b. Regulier beveiligd vervoer is de minimale variant bij DV&O. Dit is een variant waarbij 

de justitiabele in de bus in een gesloten celcompartiment zit, met twee 

transportgeleiders met wapen, die eventueel gebruik mogen maken van handboeien 

en broekstok. De overgrote meerderheid (ongeveer 90%) van de vervoersbewegingen 

gaat middels deze variant105. In een dermate grote groep moet een vorm van 

differentiatie naar minder beveiligd mogelijk zijn, gezien de differentiatie bij 

huisvesting.  

c. Eén van de geselecteerde PI’s voert het vervoer voor justitiabelen zonder 

veiligheidsrisico zelf uit. De andere twee PI laten al het vervoer door DV&O uitvoeren. 

Dit betekent dat alle justitiabelen uit deze twee PI’s standaard regulier beveiligd 

vervoerd worden, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat de populatie justitiabelen sterk 

verschilt (behalve een deel van de PI Vught). 

d. DV&O ontwikkelt initiatieven waarbij gebruik gemaakt wordt van minder beveiligd 

vervoer (begeleid vervoer). Dit duidt op een realisatie dat het huidige niveau van 

beveiligen bij een deel van de doelgroep te zwaar is.  

                                                      
105 3% reist niet in een celcompartiment, maar handboeien en broekstok blijven wel mogelijk 
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e. Er is een projectgroep SMV opgestart die zich specifiek richt op het sociaal en 

medisch vervoer, omdat uit de praktijk is gebleken dat met name bij dit type vervoer/ 

verlof de beveiliging te zwaar is.  

f. Alle geïnterviewde respondenten hebben benoemd het gevoel van de discrepantie 

tussen beveiliging bij huisvesting en bij vervoer te herkennen in de praktijk. Een groep 

justitiabelen kan lichter beveiligd worden bij vervoer, met name de justitiabelen die 

bewezen hebben zich aan afspraken te kunnen houden en op verlof zijn geweest. 

7.2.2  Mogelijkheden voor verbetering 

Een gesignaleerd knelpunt in de weg naar verbetering is de informatievoorziening. DV&O is 

volledig afhankelijk van informatie vanuit externe partners, omdat DV&O zelf geen informatie over 

de justitiabelen vastlegt, behalve informatie over het gedrag van de justitiabelen tijdens eventueel 

eerder vervoer. Gestructureerde risicotaxatie kan zorgen voor een betere inschatting van het 

beveiligingsniveau. Het gaat dan om risicotaxatie gericht op ontvluchting van een justitiabele 

tijdens vervoer. Een eerste stap is gezet door de projectgroep Sociaal en Medisch Verlof, die een 

specifieke risicotaxatie opzet gericht op de afweging van het beveiligingsniveau bij Sociaal Medisch 

Verlof.  

 

Een tweede verbeterpunt betreft het gebrek aan differentiatie naar een lichter beveiligd niveau van 

vervoer. Als een justitiële inrichting of een andere ketenpartner kiest voor vervoer door DV&O valt 

een zekere mate van beveiligingsdifferentiatie weg. De justitiabele wordt dan door DV&O minimaal 

regulier beveiligd vervoerd. Justitiabelen die al op verlof zijn geweest en hebben laten zien zich 

aan afspraken te houden, kunnen volgens de respondenten minder beveiligd vervoerd worden: óf 

met begeleiding vanuit de PI of zelfstandig. Welke oplossingen zijn mogelijk: 

- Bij DV&O is dit gebrek aan differentiatie ook gesignaleerd. De organisatie overweegt de 

introductie van een minder zware variant dan regulier beveiligd vervoer: het begeleide 

vervoer. Hiervan wordt ook melding van gemaakt in het rapport van de projectgroep Sociaal 

en Medisch Verlof (Brand et al., 2015). Deze projectgroep adviseert in de toekomst 

onderscheid te maken in 1) onbegeleid verlof, 2) begeleiding door personeel, 3) beveiligd 

vervoer door DV&O en 4) extra beveiligd vervoer door DV&O. Dit geldt puur voor het vervoer 

in het kader van sociaal en medisch verlof. 

- Niet alle justitiële inrichtingen kiezen ervoor om zelf het inrichtingsvervoer uit te voeren. Op 

basis van convenanten wordt dit vervoer dan uitgevoerd door DV&O, om praktische, 

bezetting technische of financiële redenen. Als echter een justitiële inrichting het 

inrichtingsvervoer zelf uitvoert, is het mogelijk te differentiëren naar de mate van beveiliging: 

kan een justitiabele alleen naar een afspraak, of moet hij worden begeleid door één of 

meerdere personen vanuit de PI? 

 

Een derde en laatste punt is het volgende: het volume van vervoer tussen PI’s is mede gevolg van 

de huidige spreiding van functies over PI’s. Naarmate meer beveiligingsniveaus en meer 

doelgroepen op dezelfde locatie mogelijk zijn, is er minder vervoer noodzakelijk, en zal het wel 

noodzakelijke vervoer ook minder zware beveiligingsniveaus vereisen. Hier kan mogelijk veel 

sociale en praktische winst worden geboekt, nog afgezien van de financiële voordelen.  
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7.3 Vraag 3: Financiële gevolgen 

In deze paragraaf beantwoorden we de centrale vraag of de aanpassingen aan het huidige stelsel, 

waarvoor op basis van bovenstaande paragrafen kan worden gekozen, een besparing opleveren of 

niet. We beschrijven de financiële gevolgen per onderdeel: verblijf en vervoer.  

7.3.1 Verblijf 

Door de aanpassingen van de differentiatie is het mogelijk kostenbesparingen te realiseren, omdat 

veiligheidsmaatregelen versoepeld kunnen worden en er minder op geweldsincidenten hoeft te 

worden ingegrepen. Besparingen kunnen ook worden gerealiseerd door justitiabelen meer 

autonomie en verantwoordelijkheid te geven binnen de PI. Zij nemen dan taken over van 

personeel, waardoor het personeel zich kan richten op de relatie met justitiabelen. 

 

Kanttekeningen bij deze conclusies:  

- De normbedragen per justitiabele worden nog niet verschillend berekend voor het basis- en 

plusprogramma. Mogelijk is het plusprogramma duurder dan het basisprogramma.  

- Een BBi en een ZBBi zijn goedkoper dan een normaal beveiligde inrichting, maar de kans is 

groot dat deze typen inrichtingen zullen verdwijnen.  

- De wetenschappelijke literatuur laat zien dat juist de relatie tussen personeel en de 

justitiabele van belang is in het verminderen van geweldincidenten in de PI en voor de 

vermindering van recidive (moreel klimaat). Hiervoor is goed opgeleid personeel nodig. Het 

geven van meer vrijheden aan justitiabelen, meer inzetten op activiteiten gericht op 

resocialisatie en meer focus op de relatie tussen justitiabelen en personeel, levert op de 

korte termijn wellicht niet direct een besparing op, maar wanneer het leidt tot vermindering 

van recidive, zoals de wetenschappelijke literatuur laat zien, dalen wel de maatschappelijke 

kosten.  

7.3.2 Vervoer 

De vraag of een verandering van vervoer van justitiabelen een kostenbesparing oplevert is niet 

eenduidig te beantwoorden. DV&O rekent niet in een vast gedrag per justitiabele per 

beveiligingsniveau, maar rekent in kosten voor het aantal fte dat nodig is per beveiligingsniveau 

voor een bepaald volume aan vervoerbewegingen. Momenteel kan DV&O efficiënt en goedkoop 

werken door het grootste deel van het vervoer middels reguliere beveiliging uit te voeren. Extra 

differentiatie kan deze efficiëntie in de weg staan en daarmee duurder worden.  

Een homogeen beveiligingsniveau is daardoor efficiënter en daarmee goedkoper, omdat hogere 

bezettingsgraden tijdens het vervoer mogelijk zijn. Mogelijk kan een verlaging van het homogene 

beveiligingsniveau kostenbesparing leiden.  

  

We herhalen hier vanuit 7.3.1 het punt, dat minder vervoer noodzakelijk is bij aanwezigheid van 

meer beveiligingsniveaus en meer doelgroepen op dezelfde locatie. Hier kan mogelijk veel 

financiële winst worden behaald.  

 

Besparing op de kosten voor vervoer kunnen wellicht ook worden gerealiseerd als de PI het 

vervoer zelf uitvoert in plaats van uitbesteedt aan DV&O, en als bepaalde justitiabelen die nu met 

DV&O worden vervoerd, zelfstandig naar een afspraak kunnen gaan (zoals het ziekenhuis, de 

rechtbank of een beroepszitting van de RSJ). Dit moet eerst worden onderzocht: Bij begeleid verlof 



 

 

vanmontfoort  125 

 

is personeel vanuit de PI nodig voor het vervoer, wat ook formatie (geld) kost106, en het is niet 

duidelijk hoe groot de groep justitiabelen is die zelfstandig naar een afspraak kan gaan.  

 

 

                                                      
106 Juist om deze reden is bij één van de PI’s het zelf begeleid vervoeren van justitiabelen stopgezet: vervoer door DV&O 
bleek goedkoper. 
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Bijlage 2: Zoektermen literatuuronderzoek 

Gerichte zoektermen beveiligingsniveau:  

- Normaal beveiligingsniveau 

- Normaal beveiligingsniveau en regime 

- Normaal beveiligingsniveau en justitiabelen 

- Normaal beveiligingsniveau en/in gevangenis 

- Normaal beveiligingsniveau en/in detentie 

- Normaal beveiligingsniveau en recidive/ herhaling 

- Samenhang beveiligingsniveau en recidive 

- Samenhang beveiligingsniveau en geweld(gebruik) 

- Samenhang beveiligingsniveau en ontvluchtingen/ vluchtgevaar/ vluchtrisico 

- Causaal verband beveiligingsniveau recidive/ herhaling 

- Causaal verband beveiligingsniveau geweld(gebruik) 

- Causaal verband beveiligingsniveau ontvluchtingen/vluchtgevaar/vluchtrisico 

 

Gerichte zoektermen selectie, methoden en momenten:  

- Selectiemoment justitiabelen 

- Selectiemoment justitiabelen 

- Selectiemoment gevangene(n) 

- Selectiecriteria justitiabelen  

- Selectiecriteria justitiabelen 

- Selectiecriteria gevangene(n) 

- Selectiemethoden justitiabelen 

- Selectiemethoden justitiabelen 

- Selectiemethoden gevangene(n) 

- Selectiemethoden justitiabelen 

- Differentie justitiabelen beveiligingsniveau 

 

Algemene zoektermen:  

- Versobering regime 

- Modernisering gevangeniswezen 

- Terugdringen recidive 

- Kostenbesparing in gevangenis 

- Risicoprofiel justitiabele 

- Ontvluchtingen in gevangenis/detentie 

- Differentie beveiligingsniveau  

- Detentiefasering  

 

Engelse termen gericht op buitenlands onderzoek 

- Security level prison Norway 

- Norway violence prison 

- Security level prison Canada 

- Security level prison United Kingdom  

- Security leven prison Germany 
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Algemene Engelse zoektermen: 

- Recidivism and prison conditions 

- Classification system prison 

- Higher security level 

- Prisoners in different security level 

- Normal security level 

- Normal security level and recidivism 

- Normal security level and violence 

- Normal security level and escape 

- Normal security level and flee 

- Security facilities 

- Effects security level and recidivism 

- Prison conditions 

- General population prison 

- Detention conditions 

 

Overige zoektermen expert-panel 

- Transport 

- Allocation 

- Transfer 

- Escape 

- Risks 

- Aggression 

- Protection 

- Safety 

- Vehicles 

- DV&O 

- IBT (intern bijstands team) 

- LBB (landelijk bijstands team)  

- BOT (bijzondere ondersteuningsteams) 
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Bijlage 3: Stoplichtmodel  

In het stoplichtmodel staan die kleuren gedrag centraal: groen voor goed gedrag, oranje voor ‘dit 

kan beter’ gedrag en rood voor slecht gedrag. In onderstaande staat hieronder moet worden 

verstaan, ontleend aan de ‘Handleiding Toetsingskader promoveren en degraderen’. 

 

GOED GEDRAG (Dit gedrag is wenselijk in de inrichting en wordt gestimuleerd en beloond) 

 

A Veiligheid en Beveiliging 

1. Meewerken op de afdeling 

- Dagprogramma uitvoeren 

- Regels naleven 

- Aanwijzing personeel opvolgen 

- Geen handel in verdovende middelen 

2. Omgaan met spanning en conflicten 

- Spanningen en frustraties uiten in gesprek  

- Gedragsalternatieven zoeken of daarvoor openstaan 

- Conflicten bespreekbaar maken en oplossen 

B. Zorg en Begeleiding 

3. Sociaal functioneren 

-     Open, eerlijk en betrouwbaar naar andere justitiabelen 

-     Contact maken met justitiabelen 

-     Meedoen in de groep 

-     Beleefd zijn 

-     Correct gedrag vertonen in de bezoekzaal 

-     Aanspreekbaar en corrigeerbaar op gedrag 

4. Omgaan met hygiëne, zorg en begeleiding  

- Lichaam schoonhouden 

- Cel schoonhouden 

- Kleding schoonhouden 

- Een regelmatig dag/nachtritme hebben 

- Gebruik maken van aangeboden zorg/begeleiding 

5. Middelengebruik 

- Geen middelengebruik  

- Motivatie op te stoppen met middelengebruik 

C. Re-integratie en resocialisatie 

6. Meewerken aan re-integratie 

- Meewerken screening, diagnostiek en intakes 

- Meewerken aan opstellen en uitvoeren van detentie- en re-integratie 

- Maken van huiswerk wanneer gevraagd 

- Bereid om te stoppen met criminaliteit 

(blijkt uit KvV) 

- Bereid om na veroordeling mee te werken aan herstelgerichte detentie  

(al dan niet met slachtoffers) 

- Bereid zijn tot betaling openstaande boetes/vorderingen 
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ORANJE GEDRAG (Dit gedrag is niet wenselijk in de inrichting, het wordt ontmoedigd maar niet bestraft) 

 

A Veiligheid en Beveiliging 

1. Niet meewerken op de afdeling 

- Met enige regelmaat te laat komen  

- Regels over maaltijd niet naleven 

- Corvee niet uitvoeren 

- Rondhangen 

- Mild protesteren tegen aanwijzingen personeel 

2. Omgaan met spanning en conflicten 

- Eerst strijd of woordenwisseling aangaan 

- Dreigend en intimiderend overkomen 

- Milde agressie tegen justitiabelen en/of personeel 

B. Zorg en Begeleiding 

3. Sociaal functioneren 

-     Gesloten, oneerlijk en onbetrouwbaar 

-     Contact vermijden 

-     Met regelmaat schelden en vloeken 

-     Een kort lontje hebben 

-     Afreageren van frustraties door storend gedrag te vertonen 

-     Niet willen deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten 

-     Niet correct gedrag in bezoekzaal 

-     Niet of moeilijk aanspreekbaar op gedrag 

4. Omgaan met hygiëne, zorg en begeleiding  

- Slechte lichamelijke verzorging (niet of weinig wassen, scheren 

tandenpoetsen, of schone kleding aantrekken.  

- Niet of beperkt schoonhouden van de cel 

- Afwijzen van de aangeboden zorg en begeleiding 

5. Middelengebruik 

- Incidentele terugval 

C. Re-integratie en resocialisatie 

6. Onvoldoende meewerken aan re-integratie 

- Niet meewerken aan opstellen en uitvoeren van detentie- en re-integratie 

- Geen verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag 

- Niet meewerken aan herstelgerichte detentie (na veroordeling) 

- Toont in woorden wel bereidheid om mee te werken, maar niet in daden 

(bijvoorbeeld onoplettend tijdens trainingen 

- Maakt geen huiswerk wanneer gevraagd 

- Betaalt openstaande boetes/vorderingen niet binnen mogelijkheden 

 

ROOD GEDRAG (Dit gedrag wordt niet getolereerd in de inrichting, wordt ontmoedigd en bestraft).  

 

A Veiligheid en Beveiliging 

1. Meewerken op de afdeling 

- Structureel huisregels niet naleven 
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- Plaatsing in meerpersoonscel weigeren 

- Te laat terugkeren van verlof 

- (poging tot vluchten) 

- Meewerken aan vluchtpoging van anderen justitiabelen 

- Handel in verdovende middelen 

- Bezit mobiele telefoon 

- Weigeren visitatie 

2. Omgaan met spanning en conflicten 

- Vernieling 

- Fysieke agressie tegen justitiabelen en/of personeel 

- Ernstige bedreiging van justitiabelen en/of personeel 

- wapenbezit 

B. Zorg en Begeleiding 

3. Sociaal functioneren 

-     Antisociaal gedrag (totaal geen rekening houden met de omgeving/personeel) 

-     Gedrag vertonen dat ten koste gaat van anderen 

4. Omgaan met hygiëne, zorg en begeleiding  

- Willens en wetens veroorzaken van stank en begeleiding 

5. Middelengebruik 

- Bezit/gebruik (harddrugs, inclusief alcohol en niet voorgeschreven medicijnen) 

- Weigeren of manipuleren urinecontrole 

C. Re-integratie en resocialisatie 

6. Onvoldoende meewerken aan re-integratie 

- Kiest openlijk voor criminaliteit en bijbehorend gedrag 
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      Afkortingen  

AB   Arrestatiebevel 

AICE   Administratie- en Informatie Centrum voor de Executiekosten  

BBi   Beperkt Beveiligde Inrichting  

BOT   Bijzonder Ondersteuningsteam  

BPG   Beheerproblematisch Justitiabelen  

CCRA   Corrections and Conditional Release Act  

CJIB    Centraal Justitieel Incassobureau 

CRI   Centrale Recherche Informatie  

CRS   Custodial Rating Scale  

CSC    Correctional Services Canada 

DRP    Detentie & Re-integratieplan 

DBT    Dagbehandeling, Beveiliging en Toezicht op Maat 

DJI   Dienst Justitiële Inrichtingen 

DV&O   Dienst Vervoer & Ondersteuning 

EBV   Extra Beveiligd Vervoer 

EZV   Extra Zorg Voorziening  

Gedeco    (Stichting Landelijke) GedetineerdenCommissie 

GRIP    Gedetineerden Recherche Informatie Punt 

GVM-lijst   Gedetineerden met Vlucht- of Maatschappelijk Risico - lijst 

HvB   Huis van Bewaring 

IDV   Informatiepunt Detentieverloop  

IEP    Incentives & Earned Privileges  

JJI   Justitiële Jeugdinrichting 

KCC   Klant Contact Centrum  

KRUS    Kriminalomsorgen (Correctional Service of Norway) 

KVV    Kiezen voor Verandering  

LS-CMI    Level of Service/Case Management Inventory 

LSI-R   Level of Service Inventory–Revised 

MDO   Multidisciplinair Overleg (in de PI) 

MQPL    Moral Quality of Prions List 

NIFP    Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 

NOMS   National Offender Management Service  

NPB   National Parole Board  

OASys    Offender Assessment System 

OM   Openbaar Ministerie 

Pbw    Penitentiaire beginselenwet 

PI   Penitentiaire Inrichting 

PIW’er   Penitentiair Inrichtingswerker 

PM   Penitentiaire maatregel  

PP    Penitentiair Programma 

PRA   Prison and Reformatories Act  

RBV   Regulier Beveiligd Vervoer 

Regeling  Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van justitiabelen 

RISc   Recidive Inschatting Schalen 

RN   Reclassering Nederland  

RoSH   Risk of Serious Harm  

ROTL    Release On Temporary Licence  

RSJ   Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 

SIR-r1    Statistical Information on Recidivism - Revised 1 

StVollzG   Strafvollzugsgesetz 

TEBi   Tijdelijk Extra Beveiligde inrichting  

TK    Tweede Kamer 

VI   Voorwaardelijke invrijheidstelling 

ZBBI   Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting 

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/raad-voor-strafrechtstoepassing-en-jeugdbescherming-rsj
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