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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Op 1 januari 1999 zijn de Penitentiaire beginselenwet (PBW), ter vervanging van de 
Beginselenwet gevangeniswezen, en de Penitentiaire maatregel (PM), ter vervanging 
van de Gevangenismaatregel, van lcracht geworden. Aan de Tweede Kamer is toege-
zegd dat de uitvoering van de regelgeving nauwgezet gevolgd zal worden en dat daar-
toe de eerste twee jaar na de inwerkingtreding gedvalueerd zouden worden. Het 
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie 
van Justitie heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Instituut voor Toegepaste 
Sociale wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) opdracht 
verleend om een evaluatie uit te voeren. In dit rapport wordt van deze evaluatie ver-
slag gedaan. 

De laatste jaren ontwikkelen zich nieuwe vormen van vrijheidsbeneming en vrijheids-
beperking: invoering van het standaardregime en de introductie van het 'sober regi-
me', experimenten met elektronisch toezicht en (voorbereidingen om te komen tot) 
penitentiaire programma's. 1  De directe aanleiding om te komen tot een nieuwe wet 
was de wens om te kunnen beschikken over een meer flexibel stelsel door herziening 
van het differentiatiestelse1. 2  Daarbij speelde mede de wenselijkheid van een wettelij-
ke basis voor extramurale executiemodaliteiten. 
De PBW bevat de rechten en plichten van gedetineerden die voorheen niet, onvol-
doende of te verspreid over verschillende regels waren opgenomen. De nieuwe wet 
kent, evenals de Beginselenwet gevangeniswezen, twee centrale uitgangspunten. Het 
eerste is dat de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatre-
gelen zoveel mogelijk dienstbaar wordt gemaakt aan de voorbereiding van de terug-
keer van de betrokkene in de maatschappij. Voorts geldt het uitgangspunt dat gedeti-
neerden aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die welke voor het 
doel van de vrijheidsbeneming of in het belang van de handhaving van de orde of de 
veiligheid in de inrichting noodzakelijk zijn. In de nieuwe wetgeving lijkt het uit- 

1 Na het gereedkomen van het concept-evaluatierapport verscheen: C. Kelk (2000), Nederlands detentie-
recht. Deventer: Gouda Quint. Het boek bevat de actuele stand van zaken van onder meer het gevangenis-
wezen voor wat betreft wetgeving, rechtspraak en literatuur. 

2 Het sober regime is als zodanig niet geIntroduceerd door de PBW. In deze evaluatie komt dit regime 
slechts zijdelings ter sprake. Zie hierover nader: A.G. Bosch, Het sober regime. In: Sancties 1999, p. 146- 
154. 
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gangspunt van minimale restricties aan betekenis te hebben gewonnen. Het gaat om 
een accentverschuiving, terwijI het veiligheidsaspect meer de nadruk heeft gekregen.' 
Penitentiaire inrichtingen worden gedifferentieerd naar de mate van beveiliging. In de 
praktijk is het `risicoprofiel' van de gedetineerde van belang. 

De PBW en PM hebben verschillende vemieuwingen gebracht. Deze betreffen in het 
bijzonder het differentiatiestelsel, de selectie van gedetineerden, de invoering van de 
zogenaamde penitentiaire programma's (PP's), de materiele rechten van gedetineer-
den, de gewijzigde beklag- en beroepsprocedures en de op te leggen disciplinaire 
straffen. 2  Op de drie belangrijkste - differentiatiestelsel, penitentiaire programma's, 
beklag- en beroepsprocedures - wordt hier bij wijze van introductie kort ingegaan. 

Differentiatiestelsel 

De directe aanleiding voor de vervanging van de Beginselenwet gevangeniswezen 
door een nieuwe wet vormt het differentiatiestelsee Blijkens de considerans van de 
PBW wordt het wenselijk geacht de penitentiaire regelgeving te herzien, in het bijzon- 

9 
 der aangaande het differentiatie- en selectiestelsel. Het differentiatiestelsel regelt de 
verschillende inrichtingen en de beveiligingsniveau's van de inrichtingen (zeer be-
perkt; beperkt; normaal; uitgebreid; extra beveiligd). De inrichtingen zijn te onder-
scheiden in huizen van bewaring en gevangenissen. 4  
Mannen en vrouwen worden als regel in verschillende inrichtingen ondergebracht. De 
minister bepaalt ten aanzien van elke inrichting of afdeling de mate van beveiliging, 
wijst de inrichtingen aan waarin samen met een veroordeelde ouder (moeder) kinderen 
kunnen worden ondergebracht en bestemt inrichtingen voor de onderbrenging Van 
gedetineerden die een bijzondere opvang behoeven. De directeur van de inrichting 
bepaalt de wijze van onderbrenging in zijn inrichting. Anders dan onder de Beginse-
lenwet gevangeniswezen zijn strafduur en kalenderleeftijd geen wettelijke criteria 
voor differentiatie meer. 
De daadwerkelijke invoering van het nieuwe differentiatiestelsel heeft op zich laten 
wachten. Voor de overgangsperiode tot de invoering van een nieuw stelsel heeft de 

I Lie P.C. Vegter, Enkele opmerkingen over de Penitentiaire beginselenwet. 	Proces 1999, p. 163 e.v. 
Zie voor de betekenis van het streven naar voorbereiding op de terugkeer in de samenleving: Peter 

Nelissen (2000), Resocialisatie en detentie. Ac. proefschrift Universiteit Maastricht (uitgegeven in eigen 

beheer). 
2 TK 1994-1995, 24263, or. 3 (MvT), p. 7. 
3 MvT, p. 3. 
4 Naar verwachting zal hier in de loop van 2001 de inrichting voor strafrechtelijke opvang van verslaaiden 

aan worden toegevoegd. De inrichtingen voor terbeschikkinggestelden blijven in dit onderzoek buiten 

beschouwing. Aan de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden wordt een afzonderlijk evalua-

tieonderzoek gewijd. 
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wetgever voorzien in de mogelijkheid voort te gaan op de voet van de regels van de 
Beginselenwet gevangeniswezen. Zie voor de basis daarvan artikel 92 PBW. Per 1 
oktober 2000 geldt de `Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden' 
waarin onder meer de bestemmingen van inrichtingen zijn geregeld en nadere selectie-
criteria worden geformuleerd.' 
Als bedacht wordt dat de kern van de nieuwe wetgeving in belangrijke mate wordt 
gel/.  ormd door de differentiatie en selectie en dat 'daarin eerst daadwerkelijk wijziging 
is gekomen per 1 oktober 2000 kan de conclusie geen andere zijn dan dat in ieder 
geval voor dit belangrijke onderdeel van de nieuwe wetgeving de evaluatie te vroeg 
komt. Bij het aanvaarden van de onderzoeksopdracht hebben de onderzoekers dit 
onder ogen gezien en onder de aandacht gebracht. Een politiek gegeven was echter dat 
een evaluatie van de PBW twee jaar na invoering was toegezegd aan de 'Pweede Ka-
mer. Uiteraard was ook voor wat betreft de differentiatie en selectie een deel van de 
regelgeving al wel in werking getreden. Te wijzen valt op de invoering van de functie 
van selectiefunctionaris en de regeling van bezwaar en beroep tegen zijn beslissingen. 
Ook is er wel meer of minder geanticipeerd op Regeling selectie, plaatsing en over-
plaatsing. 
In het kader van de totstandkoming van de nieuwe wetgeving inzake differentiatie en 
selectie is de discussie rechter-administratie weer opgebloeid. 2  De beslissing tot 
(over)plaatsing wordt genomen door een selectiefunctionaris. Daarbij neemt hij de 
aanwijzingen van het openbaar ministerie en van de autoriteiten die de straf of maatre-
gel hebben opgelegd in aanmerking (art. 15 lid 4 PBW). Reeds hier wordt opgemerkt 
dat deze wettelijke mogelijkheid voor rechterlijke aanwijzingen bij de executie niet tot 
bloei is gekomen. Er wordt zelden of nooit gebruik van gemaakt. Een bijzondere vorm 
van aanwijzingen van het openbaar ministerie is nog geregeld in artikel 1 onder c PM. 
Het betreft de executie-indicator. Daaronder is te verstaan de aantekening van het 
openbaar ministerie bij het aanbieden van een vonnis ter executie aan de minister van 
Justitie waarbij aangegeven wordt dat het openbaar ministerie wil adviseren over te 
nemen besluiten inzake de verschillende vormen van te verlenen vrijheden aan de 
betrokken gedetineerde. 

Beklag-en beroepsprocedure 

De nieuwe wet heeft ook enkele wijzigingen van het beklagrecht meegebracht. De 
belangrijkste is dat er thans nog maar een enkele beklaggerond is. Beklag staat name-
lijk open tegen een de gedetineerde betreffende beslissing van of namens de directeur. 
Het ruime begrip maatregel uit artikel 51 Beginselenwet gevangeniswezen is vervan- 

1 Regeling van 15 augustus 2000, Stcrt. 2000, nr 176, p. 9. 
2 Zie over die discussie: P.C. Vegter (1989), Vormen van detentie. Arnhem: Gouda Quint. 
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gen door het meer omlijnde begrip beslissing. De aan beklag voorafgaande bemidde-
ling heeft een plaats in de wet gekregen. Verder zijn de termijnen enigszins verruimd. 
Als in het verleden staat het beklag open bij de beklagcommissie uit de commissie van 
toezicht en tegen de beslissing van de beklagcommissie kunnen zowel de gedetineerde 
als de directeur beroep instellen bij de beroepscommissie (BC) uit de Centrale Raad 
voor Strafrechtstoepassing. 
Direct beroep is mogelijk tegen een beslissing van de selectiefunctionaris inzake plaat-
sing, overplaatsing, deelname aan een PP of tegen beslissingen van de minister inzake 
verlof en strafonderbreking. In navolging van de Algemene wet bestuursrecht dient al 
regel aan het beroep een bezwaarschrift vooraf te gaan. Het bezwaar wordt behandeld 
door de selectiefunctionaris. Er is dus sprake van een vorm van bestuurlijke herover-
weging. Er is geen bezwaarschriftprocedure ten aanzien van beslissingen genomen 
door de minister. Tenslotte valt te wijzen op de mogelijkheid om schorsing van beslis-
singen te vragen bij de voorzitter van de beroepscommissie uit de Centrale Raad voo 
Strafrechtstoepassing. 

Nieuw is voorts de beroepsmogelijkheid tegen medisch handelen. De regeling is om 
redenen van wetstechnische aard in de PM (zie de art. 28 e.v.) terechtgekomen, maar 
er is algemene overeenstemming dat ze thuis hoort in de PBW. Het beroep wordt 
behandeld door een door de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing benoemde corn-
missie.' Aan het beroep dient een verzoek tot bemiddeling door de medisch adviseur 
bij het ministerie van Justitie vooraf te gaan. 

Penitentiair programma 

Het meest vemieuwende element van de PBW is de wettelijke basis voor gedetineer-
den om een deel van hun vrijheidsstraf buiten de inrichting te ondergaan, binnen een 
zogeheten penitentiair programma. De veroordeelde is niet ondergebracht in een in-
richting, maar neemt deel aan een programma van activiteiten (art. 2, lid 1 PBW). In 
een dergelijk programma van volgens artikel 4, lid 2 PBW ten hoogste een jaar, maar 
in de pralctijk maximaal een half jaar, verrichten gedetineerden verschillende activitei-
ten (arbeid, studie) en worden zij voorbereid op terugkeer in de samenleving. Een 
belangrijke rot hierbij is weggelegd voor selectiefunctionarissen, die over de plaatsing 
in een PP beslissen. De betrokkene heeft het recht een met redenen omkleed bezwaar-
schrift in te dienen tegen een weigering tot deelname aan een PP of een beslissing tot 

I Hier is de Raad dus niet rechtstreeks zelf als beroepsinstantie aangewezen. Er is voor een ruimere 

mogelijkheid gekozen, zodat de Raad oak niet-teden met medische kennis kan benoemen tot lid van de 

commissie (art. 30, lid I PM: 'Het beroepschrift wordt ingediend bij en behandeld door een door de CRS 

benoemde commissie van drie leden, bestaande uit ten jurist en twee artsen, die wordt bijgestaan door 

een secretaris). 
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beeindiging van het PP. In de literatuur en in het parlement is overigens de principiele 
vraag gerezen of met het penitentiair programma de grenzen van wat onder de tenuit-
voerlegging van de vrijheidsstraf kan worden verstaan niet worden overschreden.' 
Niettemin heeft de wetgever ervoor gekozen hiervoor een wettelijke grondslag te 
creeren, waarvan de uitwerking is neergelegd in de PM. Artikel 5, lid 1 PM bepaalt 
dat een PP minimaal 26 uur per week aan activiteiten omvat. Een PP dient door de 
minister volgens de daarvoor in de Erkenningsregeling gestelde criteria te worden 
erkend. 2  Het PP is bedoeld voor toepassing in de detentiefaseting. De algemene ver-
antwoordelijkheid voor het PP berust bij de directeur van de inrichting waaraan het PP 
is verbonden, de reclassering zal volgens de wetgever een sleutelfunctie vervullen. In 
de praktijk is vaak ook een belangrijke rol weggelegd voor het Bureau sociale dienst-
verlening (BSD) van de PI-en, dat gedragsrapportages bijhoudt en als zodanig een 
adviserende taalc heeft voor de selectiefunctionaris. 

Beginselenwet gevangeniswezen nog gedeeltehjk van kracht 

Bij de PBW is de Beginselenwet gevangeniswezen vervangen met uitzondering van 
de artikelen 2 tot en met 5. Genoemde bepalingen vormen de grondslag voor de instel-
ling voor de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing. De Raad is reeds in 1953 inge-
steld en heeft sindsdien een adviserende, toezichthoudende en rechtsprekende taak. 
Deze combinatie van taken wordt door de Raad zelf als uiterst zinvol ervaren. Zo kan 
bijvoorbeeld aan de advisering meer inhoud worden gegeven doordat de Raad even-
eens de toezichttaak heeft. De Raad is daarmee goed op de hoogte van de toestand in 
de inrichtingen. Per jaar worden vele tientallen toezichtrapporten in de Raad bespro-
ken. Knelpunten worden onder de aandacht van de (vertegenwoordiger van de) minis-
ter van Justitie gebracht en er worden aanbevelingen gedaan. De adviestaak is beperk-
ter van omvang dan de algemene advisering over algemeen verbindende voorschriften 
of te voeren beleid. 3  De adviestaak is primair gericht op de toepassing van beleid en 
regelgeving op het terrein van gevangeniswezen, terbeschikkingstelling en reclasse-
ring. De rechtsprekende taak van de Raad is zeer omvangrijk. De Centrale Raad 
wordt door buitenlanders doorgaans als een uniek instituut ervaren dat typerend is 
voor onze strafrechtspleging. Opmerking verdient dat de Raad er in ieder geval tot 
voor kort steeds voor heeft gekozen om de werkzaamheden vooral in een functioneel 
overleg met het ministerie van Justitie en de inrichtingen af te handelen. Daarom 
treedt de Raad niet of nauwelijks zelfstandig naar buiten. 

1 F.W. Bleichrodt, Het penitentiair programma. In: Sancties, 1999, p. 33-35 en F.W. Bleichrodt, Under 
voorwaarde: een onderzoek naar de voorwaardeltjke veroordeling en andere voorwaardeltjke modalitei-
ten. Deventer: Gouda Quint 1996. 

2 Regeling Erkenning Penitentiair Programma, Stc. 1998, nr. 250, p. 6. 
3 Zie artikel 1 van de Kaderwet adviescolleges. 
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Bij KB van I november 1999 werd onder meer ter vervanging van de artikelen 2 tot 
en met 5 BWG een voorstel van wet ingediend tot Instelling van de Raad voor straf-
rechtstoepassing en jeugdbescherming.' De Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing 
en het College van Advies voor de justitiele kinderbescherming worden samenge-
voegd tot de Raad voor de Strafrechtstoepassing. Volgens artikel 12 van de Instel-
lingswet dient de Raad in het eigen bestuursreglement onder meer te voorzien in waar-
borgen tegen vermenging van de adviserende, toezichthoudende en rechtsprekende 
taak van de Raad. 2  Aanvankelijk leek het vooral om een enigszins technische en overi-
gens vooral organisatorisch getint wetsvoorstel te gaan. Dat lag ook geheel in de lijn 
van de verwachting gelet op de parlementaire behandeling van de PBW. Bij de tot-
standkoming van die wet is immers geen fundamentele wijziging aangebracht voor 
wat betreft de taken en positie van de Raad. Gelet hierop valt nauwelijks te begrijpen 
dat bij Nota van wijziging met slechts karige toelichting een zogenaamde horizonbe-
paling is ingevoegd: 'De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip en vervalt vier jaar na het tijdstip van inwerkingtreding'. 3  De toelichting ver-
meldt slechts dat er wordt nagedacht over de wijze waarop in de toekomst moet wor-
den voorzien in onafhankelijk toezicht op uitvoering van onder verantwoordelijkheid 
van de minister van Justitie werkende inrichtingen en instellingen. 4  Dat lijkt geen 
goede reden am de wet na vier jaar integraal te laten vervallen. Het gaat immers 
slechts om een van de functies van de Raad. Naar verluidt voelt de Raad zich door 
deze ontwikkeling waarin ze op geen enkele wijze aan de discussie heeft kunnen deel-
nemen ongemakkelijk getroffen'. 

1.2 Onderzoeksvragen s  

Doelstelling van de evaluatie is inzicht verschaffen in de wijze van uitvoering van de 
PBW en de PM en na te gaan of de doelstellingen van de regelgeving worden bereikt. 
Deze onderzoeksdoelstelling wordt in de startnotitie 6  geoperationaliseerd in de vol-
gende aandachtspunten en subvragen. 

I Jlet voorstel is op II december 2000 aanvaard. 
2 Zie voor het standpunt van het vorige kabinet over het Procola-arrest: Tweede Kamer, vergaderjaar 1997- 

1998, 25 245, nr. 3. 
3 Enigszins cynisch kan worden opgemerkt dat in het gevangeniswezen in het algemeen niets langduriger 

is dan een tijdelijk experiment. 
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 871, nr. 5, p. 9. 
5 In de startnotitie werden de vragen die in eerste instantie beantwoord zouden worden door DJI met een 

* gemerkt. Antwoorden op overige vragen dienden in het onderhavige onderzoek achterhaald te warden. 
6 Startnotitie Evaluatie Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatrege1, Wetenschappelijk Onder-

zoek en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Justitie, 16 november 1999. 
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1. Bekendheid met de inhoud en gedachtegoed van de regelgeving 
la. in welke mate zijn de directies van inrichtingen, beleidsambtenaren van DJI, 

OM en ZM bekend met de mogelijkheden die de regelgeving biedt en met de 
achterliggende filosofie? 

2. Differentiatiestelsel 
2a. In hoeverre wordt gebmik gemaakt van de grotere flexibiliteit die de regelge-

ving biedt t.a.v. differentiatie van regimes (zoals de mogelijkheid tot indivi-
dueel regime)*? Hoe ervaren gedetineerden individueel regime? 

2b. Wordt het differentiatiestelsel tevens benut ter versterking van de regionalise-
ring in het gevangeniswezen*? 

2c. Hoe wordt in de praktijk vorm gegeven aan de mogelijkheid tot verschillende 
beveiligingsniveau's van inrichtingen*? Doen zich knelpunten voor met betrek-
king tot implementatie van deze mogelijkheid? 

2d. Op welke wijze wordt inhoud gegeven aan het risicoprofiel en op welke wijze 
wordt dit profiel in de praktijk gehanteerd? 

3. Disciplinaire straffen 
3a. Wat zijn de ervaringen met nieuwe disciplinaire straffen, te weten: geldboete, 

inperking van verlof en beperking van activiteiten en bezoek? 
4. Beklagprocedures en dwangbehandeling 

4a. Hoe verloopt de beklagprocedure in de praktijk*? Waarbij het met name gaat 
om de afdoening door de voorzitter van de Centrale Raad voor de Strafrechts-
toepassing, en de schorsingsmogelijkheid? 

4b. Leidt de 15-uurs termijn bij het zgn. bewaardersarrest tot problemen en zo ja, 
hoe zouden deze verholpen kunnen worden? 

4c. Is door de nieuwe beklagprocedure de inhoud van de klachten veranderd; is er 
een afname in het aantal klachten nu alleen geklaagd kan worden over een 
beslissing van de directeur*? Heeft de efficiencywijziging in de regelgeving het 
gewenste effect? Is het aantal kort gedingen sinds de nieuwe klachtprocedure 
gewijzigd? 

4d. Hoe verloopt het nieuwe medische klachtrecht in de praktijk*; wat vinden ge-
detineerden en inrichtingsartsen hiervan? 

4e. Hoe gaat de Centrale Raad om met schorsingsmogelijkheden; hoe loopt de 
bezwaarschriftprocedure; is de werklast van de Centrale Raad toegenomen? 

4f. Hoe wordt medische verzorging door de inrichtingsarts en de geestelijke ver-
zorging gewaarborgd? 

4g. Hoe wordt in de pralctijk omgegaan met dwangbehandeling? 
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5. Knelpunten en (neven)effecten van de regeIgeving 
5a. Zijn er specifieke knelpunten in het functioneren van de regelgeving bij ver-

schillende categorieen inrichtingen (waarbij met name gekeken moet worden 
naar de EBI, het penitentiaire ziekenhuis en de inrichtingen voor vreemdelin-
genbewaring)*? 

5b. Zijn er knelpunten bij het uitvoeren van het dagprogramma voor gedetineerden 
die niet deelnemen aan een penitentiair programma (PP) ten gevolge van de 
PBW (by. praktische knelpunten bij het tijdschema)? 

5c. Wat zijn eventuele knelpunten en (onbedoelde) neveneffecten van de regelge-
ving? 

6. Penitentiaire programma's 
6a. Hoe wordt een penitentiair programma opgezet (welke varianten zijn er); welke 

criteria worden gehanteerd voor erkenning van PP's*? 
6b. In welke mate worden nieuwe elementen in de regelgeving toegepast binnen 

een PP, zoals extramurale dagbesteding, arbeidstoeleiding, elektronisch huisar-
rest? Wat zijn de ervaringen? 

6c. Hoe werken de verschillende partijen samen (directeuren inrichtingen, selectie-
functionarissen, reclassering, externe aanbieders van PP's) en hoe pakt de (for-
mele) verdeling van verantwoordelijkheden in de praktijk uit? 

6d. Hoe worden deelnemers aan PP's geselecteerd? Lijken de selectiecriteria zinvol 
of hebben zij negatieve neveneffecten (by. tweedeling in gedetineerden die wel 
en die niet in aanmerking komen voor een PP)? 

6e. Zijn er verschillen in deelname aan PP's door mannen en vrouwen; welke zijn 
dat en wat zijn de achtergronden? 

6f. Hoe verloopt in de praktijk het verstrekken van uitkeringen aan gedetineerden 
in een PP door de sociale dienst; zijn er knelpunten? 

6g. Hoe beleven gedetineerden deelname aan een PP? Zouden zij een PP langer 
dan een half jaar (het huidige maximum) kunnen volhouden? 

6h. Hoeveel gedetineerden beeindigen deelname aan een PP voortijdig; wat zijn 
hiervoor de oorzaken en redenen; waardoor kenmerken uitvallers zich? Wat is 
de follow-up na een voortijdige beeindiging van een PP (gaan gedetineerden 
terug naar een gesloten inrichting)? 

6i. Hoe vergaat het gedetineerden na voltooiing van een PP, met name voor wat 
betreft resocialisatie (wonen, werken, relaties), ook in vergelijking met gedeti-
neerden die geen PP volgen? 

6j. In hoeverre geven de ervaringen met (het mislukken in) PP's aanleiding tot 
heroverweging van de voorwaardelijke invrijheidstelling? 

7. Knelpunten en (neven)-effecten 
7a. Wat zijn succes- en faalfactoren, eventuele knelpunten en (neven)effecten van 

PP' s? 
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7b. Wat zijn de kosten voor uitvoering van een penitentiair programma; ook in 
vergelijking met kosten voor een gedetineerde die niet aan een PP deelneemt; 
leveren PP's door de bank genomen een besparing op? 

Kanttekeningen bij de onderzoeksvragen 

Met betrekking tot bovenstaande onderzoeksvragen kan het volgende worden opge-
merkt. Ten eerste is de regelgeving eerst kort in werking. Dit betekent dat sommige 
onderdelen bij het uitvoeren van deze evaluatie nog niet of nauwelijks geImple-
menteerd of in uitvoering waren, met name wat betreft het differentiatiestelsel. De 
evaluatie beperkt zich op het vlak van het differentiatiestelsel derhalve tot een eerste 
brede opname van de stand van zaken tot dusverre. 
Een tweede opmerking betreft de wijzigingen die de invoering van de Penitentiaire 
beginselenwet en de Penitentiaire maatregel zou hebben gebracht. Verschillende ont-
wikkelingen hebben zich reeds onder de oude wetgeving (van v6Or 1 januari 1999) 
voorgedaan. Zo is elektronisch toezicht weliswaar doorgaans verbonden aan een peni-
tentiair programma, maar kan niet gezegd worden dat de mogelijkheid van elektro-
nisch toezicht door de PBW is gentroduceerd. Ook van nogal wat penitentiaire pro-
gramma's is bekend dat de inhoud daarvan reeds eerder tot ontwikkeling is gekomen. 
Onder de BWG werd, wat nu penitentiair programma heet in de vorm van experimen-
ten zoals dat van de zogenaamde dagdetentie gegoten. In het hierna volgende komen 
onderwerpen uit het gevangeniswezen doorgaans slechts aan de orde als er sprake is 
van een duidelijke verandering van de wettelijke regeling van vOor 1 januari 1999 en 
de regeling in de PBW en de PM. 
Een derde belangrijk punt, betreft het niveau van regelgeven en beslissen. Er is meer 
ruimte geschapen voor een decentrale aanpak. Het lokale niveau van de autonome ,  
inrichtingsdirecteur heeft aan betekenis gewonnen.' Voor wat betreft de regelgeving 
geldt het volgende. Onder de oude regeling was er sprake van vier niveaus van regel-
geving: Beginselenwet gevangeniswezen; Gevangenismaatregel; huishoudelijk regle-
menten en huisregels. Onder het nieuwe recht zijn er drie niveaus overgebleven. Er is 
sprake van een wet (PBW) en een maatregel (PM). Het onderscheid tussen de door de 
minister van Justitie vastgestelde huishoudelijk reglementen en door de inrichtingsdi-
recteur vastgestelde huisregels is vervallen. Er bestaan nog slechts door de directeur 
vast te stellen huisregels (art. 5, lid 1 PBW). De directeur is bij de vaststelling van 
deze huisregels gebonden aan het door de minister vastgestelde model en ook oven-
gens aan de aanwijzingen van de minister. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij be-
leidsvoornemens om te komen tot clustervorming van penitentiaire inrichtingen bin- 

1 Zie omtrent de verhoudingen tussen de directeur en DJI; A. Boin (1998), Contrasts in leadership. Delft: 
Eburon. 
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nen arrondissementen (of ressorten). Binnen eon cluster dienen alle vormen van deten-
tie te kurmen warden aangeboden en door arrondissementale indeling dienen het over-
leg en de samenwerking met andere onderdelen van Justitie, met gemeenten en met de 
regionale hulpverlening te worden verbeterd. 
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2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

2.1 Inleiding 

Teneinde de gestelde vragen te kunnen beantwoorden is een onderzoeksopzet gevolgd 
bestaande uit de volgende fasen: 
1 Inventarisatie beschikbaar materiaal en literatuuronderzoek; orienterende gesprek-

ken 
2 Breedte-onderzoek 
2a Vraaggesprekken met sleutelfiguren 
2b Schriftelijke vragenlijsten voor alle unitdirecteuren 
3 Casestudies 
4 Rondetafelconferentie. 

2.2 Voorbereidingsfase: inventarisatie beschikbaar materiaal en literatuuronder-
zoek 

Deze fase behelsde inventarisatie en onderzoek van beschikbaar schriftelijk materiaal 
over de PBW/PM en inventarisatie van relevante bronnen (onder meer literatuur, 
rechtspraak, instanties, respondenten) voor verder onderzoek. Op basis hiervan is het 
veld globaal in kaart gebracht en het onderzoeksdesign verder ingevuld. De activitei-
ten bestonden uit desk research', vra4gesprekken met sleutelfiguren in het veld (ze-
ven), aanschrijven van de verschillende relevante instanties, het bijwonen van een 
zitting van de beroepscommissie van de CRS en het bijwonen van het congres over de 
PBW op 10 december 1999 te Amsterdam. 2  

I Voor de beschrijving van de wettelijke regels is onder meer geput uit: C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer 
(2000), Tekst en Commentaar Strafrecht. Derde druk. Deventer: Kluwer. 

2 Zie themanummer Proces, nov./dec. 1999. 
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2.3Breedte-onderzoek: vraaggesprekken met sleuteffiguren en schriftelijke vra-
genlijsten 

Sleutelfiguren 

Aan de hand van vraaggesprekken met een selectie van direct betrokken personen is 
een beeld verkregen van de betekenis van de PBW voor penitentiaire inrichtingen, de 
Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, commissies van toezicht, selectiefunctiona-
rissen, ministerie van Justitie (kemdepartement en directie gevangeniswezen van DJI), 
Reclassering en Rechtshulpverlening. 
In totaal is met elf personen een vraaggesprek gevoerd (naast de in fase een reeds 
gevoerde zeven interviews, en de vraaggesprekken die in het kader van de casestudies 
zijn gevoerd). De vraaggesprekken geschiedden aan de hand van halfopen topiclijsten. 
Dit waarborgde voldoende standaardisatie en volledigheid van vraagstelling en bood 
tevens voldoende ruimte voor eigen inbreng van respondenten. De selectie van de 
gesprekspartners en de vaststelling van de topiclijsten geschiedde in overleg met de 
begeleidingscommissie (zie bijlage 1 en bijlage 2). 

Vragenlijsten 

Het tweede onderdeel van het breedte-onderzoek bestond uit schriftelijke vragenlijsten 
onder de unitdirecteuren van alle penitentiaire inrichtingen. In de Startnotitie van het 
ministerie van Justitie werd er van uitgegaan dat een aantal vragen in eerste instantie 
door DJI kon worden beantwoord. Dit deel van het onderzoek was erop gericht nood-
zakelijke aanvullende informatie te verkrijgen (zie bijlage 3). 
Opgemerkt dient te worden dat niet gekozen is voor het uitzetten van een schriftelijke 
vragenlijst onder betrokken medewerkers van de reclassering. Voor wat betreft het 
hoofdstuk over penitentiaire programma's was dit wel wenselijk, maar niet haalbaar. 
Een nader onderzoek onder deze groep verdient dan ook aanbeveling. 

2.3.1 Verloop veldwerk en respons 

Eind maart 2000 zijn naar alle (38) penitentiaire complexen/inrichtingen vragenlijsten 
verstuurd, gericht aan de algemeen directeur. In een begeleidende brief van de hoofd-
directeur van de Dienst Justitiele Inrichtingen, REM. Jagers, en de voormalig direc-
teur van het WODC, H.G. van de Bunt, werd de algemeen-directeur verzocht de bij-
gevoegde vragenlijsten (varierend van twee tot negen exemplaren, afhankelijk van het 
- in de `Wegwijzer Dienst Justitiele Inrichtingen' vermelde aantal units) door de unit-
directeuren te laten invullen. 
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Op 9 mei 2000 waren 32 vragenlijsten, verspreid over 20 penitentiaire inrichtingen, 
terugontvangen. 
Alle penitentiaire inrichtingen zijn in mei telefonisch benaderd met de vraag: 1) hoe-
veel unitdirecteuren werkzaam zijn binnen de inrichting 2) of (alsnog) een of meer 
ingevulde vragenlijst(en) terugverwacht kon(den) worden. Uit deze telefonische in-
ventarisatie bleek dat, door directievoering over meer dan den unit door een persoon, 
ziekte van de unitdirecteur of het bestaan van een vacature, maximaal 82 vragenlijsten 
zouden kunnen worden ingevuld. 
Uiteindelijk zijn 64 vragenlijsten ingevuld retour ontvangen. Dat betekent een respon-
spercentage van 78 procent. Van 34 (van de 38) penitentiaire inrichtingen/complexen 
is minimaal eon vragenlijst ingevuld retour ontvangen (het maximale aantal is vijf). 

Responsgroep 

38 Unitdirecteuren geven aan dat zij directeur zijn van een HvB; 14 unitdirecteuren 
geven daarnaast nog leiding aan een andere inrichting of afdeling: zes geven ook lei-
ding aan een gesloten gevangenis, vier geven ook leiding aan een POI, een aan een 

• HO!, twee aan zowel een POI als aan een gevangenis en een heeft de algehele leiding 
over HvB, POI, HOI en gesloten gevangenis (totaa1: 52 HvB of HvB-combinatie). 
Zes unitdirecteuren geven leiding aan een gesloten gevangenis. Een respondent is 
directeur van een POI, een van een HOI, een van de EBI, een van een POI/gesloten 
gevangenis-combinatie. Twee respondenten geven leiding aan een POI/HOI-combina-
tie. 

Bestemming in de toekomst 

Respondenten hebben aangegeven welke toekomstige bestemming hun inrichting zal 
hebben. 

Tabel 2.1- Percentage unitdirecteuren dat toekomstige bestemming van inrichting aan 
geeft (n=61) 

algehele gemeenschap 	 26 
beperkte gemeenschap 	 46 
individueel regime 	 2 
combinatie 	 7 
nog niet bekend 	 8 
overige 	 10 
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Beveiligingsniveau in de toekomst 

Respondenten hebben aangegeven welk beveiligingsniveau hun inrichting in de toe-
komst Icrijgt. 

Tabel 2.2 - Percentage unitdirecteuren dat het toekomstige niveau van beveiliging 
aangeeft (n=63) 

zeer beperkt beveiligd 	 2 

beperkt beveiligd 	 6 

norrnaal beveiligd 	 56 

uitgebreid beveiligd 	 21 

nog niet bekend 	 2 

overig (combinaties) 	 14 

Bijzondere taak bij totstandkoming of invoering van PBW en PM 

Eenderde van de respondenten heeft een bijzondere taak gehad bij de totstandkoming 
en/of invoering van de PBW en de PM. Dit geldt zowel voor de groep directeuren van 
een HvB als voor de groep die leiding geeft aan een gesloten gevangenis. Zeven van 
de twintig respondenten die een bijzondere taak melden, geven aan betrokken te zijn 
geweest bij het opstellen/coordineren van de huisregels. In veel gevallen ging het om 
voorlichting aan eigen personeel. Enkele unitdirecteuren waren betrokken bij een 
landelijke werkgroep. 

2.4 Verdiepingsonderzoek: casestudies 

Verdieping van het onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van casestudies 
rondom de beklagprocedures, dwangbehandeling en de penitentiaire programma's. Op 
basis van de in de schriftelijke vragenlijst verstrekte informatie zijn drie cases geselec-
teerd: twee met betrekking tot penitentiaire progranuna's, waarvan in e'en ook aan-
dacht is voor het beklag-en beroepsrecht, en den met betrekking tot medische dwang-
behandeling. In elke case zijn relevante betrolckenen - gedetineerden, PIW'ers, selec-
tiefunctionarissen, Bureau's Sociale Dienstverlening, beklagcornmissie, inrichtingsart-
sen, reclasseringsmedewerkers, geestelijke verzorgers, programmaleiders, Centrale 
Raad voor Strafrechtstoepassing, enzovoort - bevraagd. Daarnaast zijn relevante docu-
menten bestudeerd. 

14 



2.5 Rondetafelconferentie 

Op basis van de bevindingen in de eerste driefasen zijn de geformuleerde onderzoeks-
vragen beantwoord, conclusies getrokken en stellingen geformuleerd. Deze resultaten 
zijn op 19 oktober 2000 besproken tijdens een rondetafelconferentie met vertegen-
woordigers afkomstig van het ministerie van Justitie, penitentiaire inrichtingen, reclas-
sering, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, openbaar ministerie, zittende magi-
stratuur, commissies van toezicht, advocatuur en wetenschap (zie bijlage 4). 
Opgemerkt wordt dat de uitspraken gedaan tijdens deze expertmeeting in het onderha-
vige rapport veelal zijn opgenomen zonder expliciete vermelding van de naam van de 
deelnemer of de instantie waar deze werkzaam is. Veel uitspraken hebben geen alge-
mene geldigheid. Het gewicht dat eraan kan worden toegekend varieert naar de mate 
van representativiteit. In ieder geval zijn alle deelnemers te beschouwen als experts op 
het terrein van de PBW en de PM. 

2.6 Opbouw van het rapport 

De hoofdstukindeling correspondeert in grote lijnen met de geselecteerde onderwer-
pen van de vragenlijst voor unitdirecteuren. De clusters binnen die vragenlijst zijn: 1) 
Bekendheid met inhoud en gedachtegoed van de regelgeving, 2) Differentiatiestelsel, 
3) Disciplinaire straffen, 4) Dwangbehandeling, 5) Beklag en beroep en 6) Penitentiai-
re Programma's. 
Per onderwerp worden na een korte inleiding, waarin literatuurbronnen zijn verwerkt, 
de resultaten van het vragenlijstonderzoek vermeld. Vervolgens wordt melding ge-
maakt van informatie verstrekt door gesprekspartners uit de diverse betrokken secto-
ren en - in voorkomend geval - worth de casestudie beschreven. 
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3 Bekendheid met inhoud en gedachtegoed van de regelgeving 

3.1 Inleiding 

De aangebrachte vernieuwingen doen allereerst de vraag rijzen naar de bekendheid 
met de wijzigingen in het veld: in welke mate zijn de directies van inrichtingen, be-
leidsambtenaren van DJI en het openbaar ministerie bekend met de mogelijkheden die 
de regelgeving biedt en met de achterliggende filosofie? Bekendheid met en toepas-
sing van de nieuwe regelgeving heeft dus niet alleen betrekking op de regelgeving en 
de ter zake geldende jurisprudentie, maar zeker ook op het gedachtegoed achter de 
regeling en bijvoorbeeld de toegenomen discretionaire ruimte op lokaal, decentraal 
niveau: bijvoorbeeld op het punt van de huisregels en de nadere invulling van het 
`dagprograrnma' (dat in het regime van algehele gemeenschap 88 uur dient te omvat-
ten).' Een en ander heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de bewegingsvrijheid in de in-
richtingen (mate van gemeenschap, ordemaatregelen en regels rond het verlaten van 
de inrichting), de effectuering van het recht van de gedetineerde op onaantastbaarheid 
van lichaam en kleding, de verblijfsruimte van gedetineerden, het controle- en ge-
weldgebruik, de disciplinaire straffen, en de concrete uitwerking van de rechten van 
gedetineerden op verzorging, arbeid en andere activiteiten. Met name de (toegeno-
men) bevoegdheid van de directeur van de inrichting is hierbij van belang. Daartegen-
over staat dat op de directeur weer nauw omschreven verplichtingen rusten, bijvoor-
beeld ter iake van informatieverschaffing aan de gedetineerde en het toepassen van 
hoor- en mededelingsplicht alsmede ten aanzien van het aanleggen en bewaren van 
dossiers. In welke mate zijn de directies van inrichtingen, beleidsambtenaren van DJI, 
OM en ZM bekend met de mogelijkheden die de regelgeving biedt en met de achter-
liggende filosofie? 

1 Per 1 november 2000 werd de duur van het dagprogramtna door een wijzing van de Penitentiaire 
maatregel verkort tot 78 uren. Verwezen kan ook worden naar rechtspraak CRS 31 mei 1999, Sancties 
1999, nr. 29; CRS 19 oktober 1999, Sancties 2000, nr. 30 en CRS 27 april 2000, Sancties 2000, nr. 45, 
met noot J.L. van der Neut. 
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3.2 Bekendheid met PBW en PM 

3.2.1 Vragenlijst 

Wdze van bekend raken 

In de eerste plaats is gevraagd hoe unitdirecteuren bekend zijn geworden met de in-
houd en het gedachtegoed van de PBW en de PM. Van de unitdirecteuren gaf 34 pro-
cent aan volstaan te hebben met deelname aan bijeenkotnsten ter voorlichting en scho-
ling, 42 procent verdiepte zich daamaast nog in valcliteratuur. Twee unitdirecteuren 
namen nimmer deel aan bijeenkomsten ter voorlichting en scholing, maar lazen wel 
vakliteratuur en raakten op andere wijze bekend met de inhoud van de PBW en de 
PM. Elf procent van de unitdirecteuren combineerde deelname aan bijeenkomsten met 
andere manieren om op de hoogte te raken en negen procent benutte zowel de 
voorlichtings- en scholingsbijeenkomsten, hield vakliteratuur bij en benutte bovendien 
andere mogelijkheden. 
Andere manieren om bekend te ralcen met de materie waren: kennis nemen van circu-
laires, contacten met (de afdeling Juridische Zaken van) DJI, bespreking in het mana-
gementoverleg, collegiaal overleg, zelfstudie of deelname aan werkgroepen. 

Tweederde van de unitdirecteuren die de bijeenkomsten ter voorlichting en scholing 
bijwoonden, beoordeelde deze als ruim voldoende, de anderen vonden de bijeenkom-
sten weliswaar zinvol maar vonden dat de opgedane kennis nog flunk moest worden 
aangevuld. Een unitdirecteur vond dat de inhoud van de wet en de maatregel hierdoor 
niet helder werden. Geen enkele van hen vond het volgen van bijeenkomsten ter voor-
lichting en scholing overbodig omdat de nieuwe regelgeving niet wezenlijk zou ver-
schillen van de oude. 

3.2.2 SIeutelfiguren 

Eon directeur stelt dat de implementatie van de PBW binnen zijn inrichting zorgvuldig 
is begeleid: directeur en hoofd van het BSD hebben een heel traject gedaan in de in-
richting. De unitdirecteuren zijn goed op de hoogte. Een collega bevestigt dat direc-
teuren goed geinformeerd zijn: concept-teksten zijn in het directie-overleg besproken. 
Iedere directeur maakt nu deel uit van e'en landelijk orgaan (vroeger was er een regio 
Noord en een regio Zuid) waar de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zijn geweest. 
Iedere maand komt die club bij elkaar en dan is er steeds veel aandacht voor de invoe-
ring. Het departement he,eft getoetst wat elke PI heeft gedaan, heeft overleg gevoerd 

18 



met de commissie van toezicht en onder meer Power-Pointpresentaties gegeven in de 
inrichting. 
Een rechtshulpverlener merkt op dat een aantal zaken niet tijdig is geimplementeerd. 
De loonregeling houdt volgens deze sleutelfiguur een verslechtering in: een BGG'er 
kan nooit meer opslag lcrijgen. Ook de urinecontroleregeling kwam niet tijdig. 

Met betrekking tot de loonregeling merken de auteurs hier op dat een poging tot uni-
formering aanvankelijk mislukte: de nieuwe loonregeling wekte zulke grote weerstand 
met name onder gedetineerden dat een overgangsregeling tot stand kwam.' De rege-
ling arbeidsloon gedetineerden van 24 december 1998 werd voor langgestraften min 
of meer teruggedraaid bij het besluit van 30 juli 1999. 2  Dit was een tijdelijke over-
gangsmaatregel tot 1 januari 2000. Inmiddels is dus in formele zin een volledige uni-
formering van het arbeidsloon tot stand gekomen. Naar verluidt, wordt de regeling in 
bepaalde inrichtingen uiterst creatief toegepast met als gevolg dat weer verschillen 
tussen de inrichtingen ontstaan. 

3.2.3 Rondetafelconferentie 

De bekendheid van betrokkenen in het veld met de inhoud en achtergrond van de 
(nieuwe) regels van de PBW en de PM is aan de orde gekomen in relatie tot enkele 
onderdelen. Dit komt in het navolgende aan bod bij de beschrijving van die onder-
delen (executie-indicator, disciplinaire straffen en PP's). 

3.3 Veranderingen voor de inrichting 

3.3.1 Vragenlijst 

Dat unitdirecteuren zich bewust zijn van de veranderingen die de nieuwe regelgeving 
met zich heeft meegebracht blijkt uit het bevestigende antwoord van een overgrote 
meerderheid op een dienovereenkomstige vraag (93 procent). Slechts vier van hen zijn 
van mening dat er geen veranderingen zijn door de inwerkingtreding van PBW en 
PM. 

1 Over de hoogte van het loon werd - zonder succes - een drietal kortgedingen gevoerd bij de president van 
de rechtbank 's-Gravenhage (vonnissen van 17 februari 2000, nrs. 00/80, 00/130 en 00/131. Zie nader 
over deze materie G. de Jonge, Het gedetineerdenloon als graadmeter van sociale uitsluiting, in: Rechts-
hulp 8/9, 2000, p. 28-34. 

2 Zie Sancties 1999, nr. 8 en Sancties 1999, nr. 20. 
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Welke veranderingen worden als het meest in het oog springend vermeld? Onder-
staand diagram geeft daarvan een beeld. De regeling van beldag en beroep, het nieuwe 
disciplinaire sanctiestelsel, de regeling van plaatsing en overplaatsing, de huisregels 
en het dagprogramma hebben kennelijk de grootste veranderingen gebracht. 

Figuur 1.1- De drie meest in het oog springende veranderingen voor uw inrichting 
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3.3.2 Sleutelfiguren 

De veranderingen voor de inrichtingen en andere betrokkenen in het veld zijn in de 
gesprekken met sleutelfiguren aan de orde gekomen in relatie tot enkele onderdelen. 
Dit komt in het navolgende aan bad bij de beschrijving van die onderdelen. 

3.3.3 Rondetafelconferentie 

3.4 Huisregels 
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Het hiervoor onder 3.3.2 gestelde geldt mutatis mutandis voor de uitkomsten van de 
rondetafelconferentie. 

De door de minister voor elke inrichting vastgestelde huishoudelijke reglementen zijn 
vervallen met de komst van de huisregels per 1 januari 1999. Op basis van een model 
hebben de inrichtingen elk hun eigen huisregels opgesteld. Niet alleen de verschillen 
tussen de inrichtingen met een vergelijkbare bestemming kunnen hiemiee grater war-
den, oak voor de rechtsbescherming heeft de wijze van regelen gevolgen. Wordt bij- 



voorbeeld gekozen voor een algeheel verbod van een voorwerp op cel dan zal in be-
ginsel geen beklag mogelijk zijn, aangezien er geen sprake is van een bezwaar tegen 
een beslissing, maar tegen een algemene rege1. 1  

3.4.1 Vragenlijst 

Gevraagd naar de adequaatheid van de verhouding tussen het verplichte deel en het 
vrije deel antwoordt 90 procent positief. Een gelijk percentage unitdirecteuren vindt 
dat het verplichte deel van de huisregels een goede invulling heeft gekregen. Vijf 
unitdirecteuren onderschrijven weliswaar dat er een verplicht deel is, maar vinden dat 
er te weinig vrije ruimte resteert. Een unitdirecteur, hij geeft leiding aan een POI, 
vindt dat het opstellen van huisregels helemaal vrij zou moeten zijn. Er zijn geen op-
merkelijke verschillen in opvatting tussen de directeuren van de onderscheiden (com-
binaties) van inrichtingen. 
De zes unitdirecteuren die vinden dat het verplichte deel geen goede invulling heeft 
gelcregen, voeren daarvoor verschillende argumenten aan: 
- enkele onderdelen werken beklemmend, zoals twee blokken recreatie van twee uur; 
- onevenwichtigheid in het verplichte deel: sommige belangrijke onderdelen geven 

geen enkele ruimte, terwijl daar wel meer ruimte gewenst is, terwijl sommige es- 
sentiele onderwerpen nog te veel ruimte geven; 

- de formulering is te hoogdravend, niet te begrijpen voor de gemiddelde gedetineer-
de (3x); 

- sommige voorschriften sluiten niet aan bij wat wenselijk is in de praktijk; 
- voor vreemdelingenbewaring kon het verplicht deel niet aangepast worden. 

3.4.2 Sleuteffiguren 

Sleutelfiguren binnen de penitentiaire inrichtingen zijn van mening dat de gang van 
zaken rond de huisregels sterk is verbeterd: in het recente verleden waren er flinke 
verschillen, de vrije ruimte werkt in het algemeen goed. Er is een landelijk concept 
voor de huisregels, de speelruimte per inrichting is beperkt, bijvoorbeeld ten aanzien 
van voorwerpen op cel. De regeling biedt ruimte voor de directeur om voorwerpen te 
verbieden. Op dit punt is duidelijk behoefte aan eenduidigheid. De invloed van de 
minister op de vrije ruimte in de huisregels heeft zich ertoe beperkt dat alle huisregels 
zijn getoetst door de afdeling juridische zaken van DJI. 

1 CRS 5 oktober 1999, Sancties 2000, 7. 
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4 Differentiatiestelsel 

4.1 Inleiding 

Evenals onder de Beginselenwet gevangeniswezen bepaalt de minister van Justitie de 
bestemming van een penitentiaire inrichting. De soorten bestemmingen zijn echter 
gewijzigd. De wet verplicht niet meer tot het aanwijzen van inrichtingen voor jeugdi-
gen en volwassenen en lang- en kortgestraften. Daarvoor in de plaats kwamen de 
bestemmingen als genoemd in de artikelen 8 tot en met 13 van de PBW. Het gaat om 
de volgende bestemmingen. De minister wijst inrichtingen of afdelingen aan met een 
bepaald niveau van beveiliging. Voor vrijwel alle HvB 's geldt een normaal beveili-
gingsniveau. Mannen en vrouwen worden als regel gescheiden,ondergebracht. Voor 
gedetineerden met kinderen dienen eveneens inrichtingen of afdelingen te worden 
aangewezen. Voorts is er mogelijkheid een inrichting of afdelingen voor bijzondere 
opvang te bestemmen.' Ook is nieuw dat de minister niet alleen een inrichting een 
bepaalde bestemming geeft, maar de bevoegdheid heeft om een bepaalde afdeling van 
een inrichting een bestemming te geven. Het gaat dan om een landelijke bestemming. 
Dit sluit uiteraard niet uit dat een directeur van een inrichting zelfstandig een bepaalde 
afdeling van een inrichting voor een bepaalde groep gedetineerden bestemt. Gespro-
ken wordt wel van lokale bestemming. Het zal duidelijk zijn dat in het wettelijk sys-
teem de ministeriele bestemming prevaleert boven de bestemming door de directeur. 
De mogelijkheid voor de directeur om een bepaalde afdeling een bepaalde bestem-
ming te geven geldt alleen voor bijzondere opvang ex artikel 16 PBW. Natuurlijk kan 
het wel zo zijn dat de bijzondere bestemming door de directeur wordt overgenomen 
door de minister. De lokale bestemming wordt dan een landelijke bestemming. 
Nieuw element is de in artikel 2, lid 1 PBW opgenomen mogelijkheid tot deelneming 
aan een penitentiair programma, als middel tot resocialisatie. 

Op 1 oktober 2000 is de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineer-
den in werking getreden. 2  Opzet van de regeling is zo volledig mogelijk de aspecten 
van de selectie, plaatsing en overplaatsing te regelen, voor zover deze nog niet bij 
formele wet zijn vastgesteld. Het bestaande feitelijke differentiatiestelsel heeft daarbij 

1 Onlangs is vorm gegeven aan (een conceptversie van) een Handboek voor de bijzondere opvang van 
psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen. Navraag bij DJI half december 2000 
leerde dat dit de status heeft van een beleidsstuk, vooralsnog bedoeld om te fungeren als interne richtlijn. 

2 Regeling van de minister van Justitie van 15 augustus 2000, nummer 5042803/00 DJI, houdende regels 
over de selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden. Staatscourant 2000, 176, p. 9. 
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als uitgangspunt gegolden, waarbij een vertaalslag naar de bepalingen in de PBW is 
gemaakt. De regeling regelt niet de interne differentiatie die de directeur van een in-
richting binnen zijn inrichting kan aanbrengen: binnen de kaders van de externe 
differentiatie kan de directeur binnen de inrichting een verdergaande inteme differen-
tiatie doorvoeren. Hierboven kwam reeds naar voren dat de omstandigheid dat bedoel-
de Regeling eerst op 1 oktober 2000 in werking is getreden in zekere zin het onder-
zoek heeft belemmerd. In de fase waarin het onderzoek is gedaan (tot ongeveer begin 
november 2000) werden in de praktijk nog de bestemmingen gehanteerd die tot stand 
waren gekomen onder de Beginselenwet gevangeniswezen. I  Het vervallen van het 
wettelijke onderscheid tussen lang- en kortgestraften en tussen jeugdigen en volwasse-
nen heeft echter wel directe betekenis gehad. Daarom is het onderzoek ook sterk op 
dit laatste aspect gericht en komen de overige bestemmingen nauwelijks aan de orde 
met uitzondering van de mate van beveiliging? Die mate van beveiliging speelde 
immers ook onder de oude regeling al een zekere rol. 

4.2 Samenstelling populatie 

4.2.1 Vragenlijst 

Tweeentachtig procent van de respondenten die antwoord gaven op de vraag of de 
nieuwe wet invloed heeft op de samenstelling van de populatie van hun inrichting, 
antwoordde ontkennend. De achttien procent unitdirecteuren die wel een verandering 
signaleert, geeft daarop de volgende toelichting: 
- eerst kortgestraftengevangenis; PBW hanteert deze differentiatie niet (2x) 
- het wegvallen van JOVO en SAC JOVO geeft veel problemen 
- mogelijke invoering van PP en MI (3x) 
- meer gedetineerden met korte straf(restanten), daardoor meer mutaties/onrust (2x) 
- sober regime populatie; meer arrestanten 
- van langgestraften naar afgestraften. 

1 Zie voor de wettelijke basis van deze praktijk art. 92 PBW. 
2 Op 17 november 2000 verscheen een Eindconcept Bestemmingenplan Ultimo 2001. Navraag bij D.11 

medio december 2000 leerde dat bet plan intern bekend is gemaakt, maar op dat moment nog niet was 

ingevoerd. 
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4.2.2 Sleutelfiguren' 

Van de kant van de selectiefunctionarissen wordt gemeld dat de strafduur een rol 
speelt bij plaatsing: gedetineerden met een straf tot 2007 bijvoorbeeld starten in Krim-
pen, Zoetermeer of Sittard. Na 18 maanden kan een verzoek tot overplaatsing worden 
behandeld. Alle gevangenissen voor kortgestraften (zoals Havenstraat) zijn niet meer 
als zodanig in gebruik. Dat is om verschillende redenen lastig: de kortgestrafte komt 
binnen in een inrichting waar een gevestigde orde bestaat. Voor langgestraften bete-
kent de komst en het vertrek van steeds weer andere kortgestraften een zekere onrust 
en druk. Onder langgestraften ontstaat min of meer cohesie. Ze weten dat ze geduren-
de een langere periode ook tot elkaar veroordeeld zijn en dat het een kwestie van ge-
ven en nemen is. Kortgestraften hebben aan de gevestigde interactiepatronen tussen 
langgestraften nauwelijks een boodschap. Zij verstoren derhalve het dagelijkse pa-
troon.' 
De jeugd wordt zo veel mogelijk in Vught geplaatst (Vught heeft BGG/jeugd). 

Rekening wordt gehouden met wensen van de gedetineerde. Vroeger was er - voor 
zover het langgestraften betrof - een persoonlijk gesprek met de penitentiair consulent, 
nu schrijft de wet dat niet meer voor en is het afgeschaft. Alleen bij plaatsing in de 
EBI en bij grote uitzondering wordt nog persoonlijk met de gedetineerde gesproken. 
De BWG gaf dit ook niet aan, dus op dit punt is geen sprake van een wetswijziging. 

4.3 Invloed op taak en werkwijze van BSD, PIW en detentieberaad 

4.3.1 Vragenlijst 

Verandering in taak en/of werkwijze van BSD 

Ruim 80 procent van de unitdirecteuren maakt melding van een verandering in de taak 
of werkwijze van de BSD, vooral door de rol van de selectiefunctionaris. Van die 
groep meldt eenderde toename in de (administratieve) werkzaamheden van de BSD' 
er als gevolg van de rapportageverplichtingen en het te geven selectie-advies. De tus-
senkomst van de selectiefunctionaris kan volgens sommigen leiden tot meer bureau-
cratie en toename van mutaties door veelvuldige overplaatsingsverzoeken. De nieuwe 
rolverdeling in het selectietraject eist kennelijk extra inzet, maar leidt ook tot gestruc-
tureerder werken. Men went aan differentiatie door het moeten geven van selectie-
adviezen, maar er wordt ook gesignaleerd dat directeuren minder onderling zaken 

1 Zie ook onder de paragrafen 4.6 en 4.7. 
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kunnen doen bij overplaatsing. Een directeur meldt dat er weinig invloed kan worden 
uitgeoefend op het plaatsen van gedetineerden, hetgeen storend werkt op de samen-
stelling van de populatie. De taakverzwaring leidt volgens enkelen tot een gebrek aan 
tijd voor sociale dienstverlening. Ook de invoering van PP brengt meer werk met zich 
mee voor de BSD (4x). 

Verdere verandering in taak en! of werkwyze van 8W 

Op de vraag of na invoering van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing ver-
dere veranderingen worden verwacht in de taak van de BSD antwoordt bijna tweeder-
de van de respondenten ontkennend (36 van de 59). Van de directeuren die wel veran-
dering verwachten, menen twee dat het wel mee zal vallen: omdat nu al gewerkt wordt 
met de `conceptregeling' respectievelijk omdat selectieadviezen thans ook al geba-
seerd zijn op met name de mate van beveiliging. Twee verwachten wel veranderingen, 
maar weten nog niet welke. De overige verwachten een grotere nadruk op detentiefa-
sering, een andere positionering van de selectiecoordinator ten opzichte van de selec-
tiefunctionaris en uitbreiding van werlczaamheden alsmede hogere kwaliteitseisen. 

Verandering in took enl of werkwijze van de PIW' er 

Van de 31 unitdirecteuren die melding maken van veranderingen meldt ruim eenderde 
veranderingen in de rapportageverplichtingen: die zijn uitgebreid en de rapportages 
zijn beter geworden. Ook het geven van voorlichting (betere informatie over rechten 
en plichten), over detentiemogelijkheden en het (nog) gerichter/intensiever begeleiden 
van gedetineerden is belangrijker geworden. Enkele directeuren vermelden dat de 
NW' er de gedetineerde minder goed kent door de kortere verblijfsduur; de grote door-
loopsnelheid bemoeilijkt dan het contact. 

Verdere verandering in taak enlof werkwijze van de NW' er 

Drieentachtig procent van de unitdirecteuren geeft aan dat zij na de invoering van de 
Regeling plaatsing en overplaatsing geen verdere veranderingen verwachten in de taak 
en/of de werkwijze van PIW'ers. Bij de anderen varieerden de toelichtende teksten 
over de verwachte veranderingen van: `mentoraat wordt belangrijker', `trajectbejege-
ning' (2x), `uitgebreider en beter rapporteren' (2x) tot `voorstellen formuleren voor 
PP's'. Een unitdirecteur relativeerde de verwachte veranderingen door op te merken 
dat PIW'ers ook thans bij het selectieadvies letten op de mate van vrijheid die een 
gedetineerde aankan. 
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Verandering in taak en/ of werkwijze van detentieberaad 

Van de 46 unitdirecteuren die een toelichting geven op de vraag wat de wetsverande-
ring thans reeds betekent voor de taak en/of werkwijze van het detentieberaad, verwij-
zen de meeste naar het toegenomen gewicht van detentietrajecten/-fasering. Er zijn 
meer kandidaten ter bespreking, er is meer aandacht voor selectiecriteria en een zorg-
vuldige afweging met betrekking tot verlof, en ook de mogelijkheid van PP's doet het 
belang van advisering toenemen. Doordat het belang groter is geworden en meer tijds-
investering per gedetineerde is vereist, wordt de verandering door enkelen als een 
verzwaring ervaren. Een vijfde van de groep unitdirecteuren die de desbetreffende 
vraag heeft ingevuld, geeft aan te vinden dat er geen of geen noemenswaardige veran-
deringen zijn voor het detentieberaad. Opgeteld bij de unitdirecteuren die deze vraag 
open hebben gelaten, resulteert dit in de vaststelling dat bijna de helft van alle unitdi-
recteuren geen veranderingen bespeurt voor de taak en/of werkwijze van het detentie-
beraad ten gevolge van de invoering van de PBW en de PM. 

Verdere verandering in taak en/of werkwijze van detentieberaad 

Ruim tweederde van de unitdirecteuren verwacht na invoering van de Regeling 
(over)plaatsing geen verdere veranderingen in de taak en/of werkwijze van het deten-
tieberaad. De overigen verwachten grosso modo een intensivering van de veranderin-
gen die thans al plaatsvinden: meer inhoud (afweging en discussie), intensievere be-
geleiding en grotere nadruk op veelheid en kwaliteit van de rapportages. 

4.3.2 Rondetafelconferentie 

Een deelnemer merkt in zijn bezoeken aan penitentiaire inrichtingen dat de kritiek op 
het BSD toeneemt; de formatie is niet overeenkomstig de taakverzwaring uitgebreid. 
Dit wordt bevestigd door enkele anderen die nief willen dat de rapportageverplichting 
wordt afgeschaft, maar wel vaststellen dat het totaal aan werkzaarnheden als zwaarder 
wordt ervaren. 
De vraag wordt geopperd of deze zaken direct aan de wetgeving te relateren zijn: het 
geldt voor veel werkomgevingen. Ziekteverzuim is daarvoor een signaal. 
Er wordt ook gesteld dat de reclassering wel (eens) tekortschiet bij de voorbereiding 
van overplaatsingen. Dat levert een heel vervelend spanningsveld: er wordt meer dan 
gemiddeld getrokken aan de reclasseringsmedewerker, de reclassering moet het werk 
nu eenmaal met minder mensen doen. De binnenreclassering voelt zelf ook dat zij 
tekortschiet. Dit is geen diskwalificatie maar een waarneming. Het komt voor dat de 
geestelijk verzorgers hulpverleningstaken overnemen. 
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4.4 Risicoprofiel 

In 1994 heeft de projectgroep beveiliging in overleg met het OM en de Divisie Centra-
le Recherche Informatie (CRI) een model ontwikkeld, dat gedetineerden op grond van 
objectieve criteria met betrekking tot vlucht- en maatschappelijke risico's selecteert 
voor plaatsing in een inrichting met een overeenkomstig beveiligingsniveau. Om het 
vlucht- en maatschappelijke risico van een gedetineerde te kunnen bepalen, wordt 
door het OM een formulier risico analyse ingevuld. Op basis van het formulier risico 
analyse wordt door het Bureau Selectiefunctionarissen per gedetineerde een risicopro-
fiel gemaakt. In 2000 is de stand van zaken met betrekking tot het Formulier risico 
analyse en executie-indicator opgemaakt. 1  Op grond van de positieve resultaten van 
onderzoek in het ressort 's-Hertogenbosch is gekozen voor landelijke invoering van 
het risicoprofiel. In juli 1998 is het desbetreffende besluit van het College van 
procureurs-generaal in twee brieven aan de hoofden van de parketten kenbaar ge-
maakt. In deze brieven wordt ook verzocht te gaan werken met de executie-indicator. 
Uit een in september 1999 gehouden inventarisatie bleek dat de landelijke implemen-
tatie door het OM nog niet in voldoende mate was gerealiseerd. Daarom werd in maart 
2000 opnieuw een onderzoek gestart door middel van een vragenlijst onder de 
executie-officieren en kwalitatieve interviews. In de vragenlijst werd onder meet ge-
vraagd naar bekendheid, werkwijze en gebruikersvriendelijkheid van het formulier 
risico-analyse en de executie-indicator. 
Gedetineerden worden in vier risico-categorieen ingedeeld: van gedetineerden die een 
extreem vlucht- en maatschappelijk risico opleveren, via hoog en verhoogd, tot nor-

maal. Deze indeling komt overeen met de beveiligingsniveaus van de gesloten peni-
tentiaire inrichtingen. 
Uit genoemd onderzoek bleek dat de invulling van het formulier risico analyse in de 
onderscheiden parketten verschillend werd gehanteerd; parket Rotterdam maakt er 
geen gebruik van maar geeft alleen een indicatie voor de executie door middel van het 
plaatsen van een stempel op het strafdossier. In 32 procent van de gevallen (16.251 
preventieven) werd in 1999 een risicoprofiel opgemaakt, dus 5.256 keer. Hoewel het 
invullen van het fonnulier door het OM niet wordt ervaren als belastend (tijdrovend) 
komt dit niet tot uitdrukking in het aantal opgemaakte profielen. De Bureaus Selectie-
functionarissen melden inmiddels een toename over het eerste kwartaal van 2000. 
Het beleid van DJI en het OM is erop gericht dat het risicoprofiel tijdens het verblijf 
op het politiebureau wordt vastgesteld. Zodra de inrichting van plaatsing bekend is, 
wordt het risicoprofiel door het Bureau Selectiefunctionarissen gefaxt naar de inrich-
ting. In de inrichting van plaatsing wordt het risicoprofiel door het Bureau Sociale 

I Dll en OM, Stand van zaken Formulier Risico-analyse en Executie-indicator viff jaar node invoering. 

(z.j.). 
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Dienstverlening onderhouden, zodat het de inrichting inzicht verschaft in de aard en 
samenstelling van de gedetineerdenpopulatie en zodat de inrichting daarmee rekening 
kan houden in het kader van het vrijhedenbeleid, de detentieroute en de toekenning 
van privileges. 

4.4.1 Vragenlijst 

In de vragenlijst is unitdirecteuren gevraagd welke van de voorgelegde uitspraken ze 
onderschrijven ten aanzien van het risicoprofiel (RP). 

Tabel 4.1- Percentage unitdirecteuren dat uitspraak over RP onderschrifft; meerdere 
antwoorden mogelijk (n=59) 

1. Het RP functioneert naar tevredenheid 	 12 
2. RP is niet meer dan een mededeling omtrent de aangewezen mate van beveiliging 	44 
3. RP speelt momenteel in minder dan de helft van het aantal gedetineerden een rot 	27 
4. RP moet meer inhoud en betekenis krijgen 	 58 
5. RP is een momentopname, het moet geactualiseerd worden 	 51 

Op de vraag in hoeverre het risicoprofiel een rol speelt bij interne plaatsing binnen de 
inrichting antwoordden de respondenten als volgt: 

Tabel 4.2 - Percentage unitdirecteuren dat aangeeft welke rol risicoprofiel speelt bij 
interne plaatsing (n=60) 

geen rol 	 36 
aandachtspunt 	 55 
doorslaggevend 	 9 

In ruim eenderde van de gevallen speelt het risicoprofiel geen rol bij interne plaatsing, 
in de overige gevallen is het een aandachtspunt dat voor een enkele inrichting door-
slaggevend is. 
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4.4.2 Sleutelfiguren 

Een risicoprofiel wordt niet voor iedere gedetineerde opgemaakt. Bij ongeveer de helft 
van de parketten gebeurt het meestal wel. Het gaat - net als de executie-indicator - wel 
steeds beter. Als een risicoprofiel is gemaakt door het OM, gaat het naar de selectie-
functionaris en daama mee naar het HvB. In juni '99 is er een instructie van het colle-
ge van procureurs-generaal aan alle hoofdofficieren gestuurd: er wordt een aantal 
criteria nagelopen, het laatste is de executie-indicator. Er is een pilot geweest en nu is 
er een inhaalslag bezig. Van belang is dat het profiel actueel is. Van het OM mag 
verwacht worden dat nadere gegevens worden doorgegeven. 
Een selectiefunctionaris heeft meegedeeld dat de selectiefunctionarissen in een aantal 
gevallen het risicoprofiel naast zich neerleggen: het is een groeiproces en de selectie-
functionaris beslist zelfstandig. 
Sleutelfiguren uit de inrichtingen melden dat het risicoprofiel nog niet werkt omdat 
het nog onvoldoende is uitgelcristalliseerd. In het begin is er wet een redelijk zuiver 
beeld van de gestrafte, maar dat zou je steeds moeten actualiseren. Er is nog geen 
goed geautomatiseerd systeem. be gestarte pilot is weer teruggedraaid. Formeel kan 
de inrichting een gedetineerde niet weigeren, wel kan er een gesprek worden aange-
gaan met de selectiefunctionaris. 
Vanuit DJI wordt gemeld dat in de toekomst het risicoprofiel door informatie-analyse 
met een puntenscore moet gaan aangeven waar iemand geplaatst wordt. Manco van 
dat systeem is dat je afhankelijk bent van hoe de eerste informant omgaat met infor-
matie. Het is historisch gegroeid dat de bijzondere plaatsingen op centraal niveau 
plaatsvinden. De geinterviewde zegt voorstander te zijn van den landelijk bureau van 
selectiefunctionarissen in plaats van twee. 

4.4.3 Rondetafelconferentie 

Opgemerkt wordt dat het belangrijk is dat er communicatie plaatsvindt tussen OM en 
PI. Vanuit het OM wordt benadrukt dat door een goede hantering van het risicoprofiel 
problemen kunnen worden voorkomen. be selectiefunctionaris 'onderhoudt' het risi-
coprofiel. Oorspronkelijk was het RP bedoeld om het vluchtrisico in te schatten. De 
meeste inrichtingen zitten op een goed beveiligingsniveau. In de loop van de tijd werd 
het ook als executie-indicator gebruikt (overplaatsingen). be inrichtingen lcrijgen 
tegenwoordig vaker briefjes van het OM: men wil er wel aan, maar het is nog geen 
levend instituut. Een deelnemer merkt op dat het OM niet zo heel veel belangstelling 
heeft voor executie. Hij vindt het zinvol om te kijken of daar iets aan gedaan moet 
worden; voor inrichtingen zelf is het RP van belang. 
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Het is belangrijk met welk doe je het profiel maakt: de reclassering zou er ook iets 
aan kunnen hebben. In Engeland wordt hieraan al veel meer vorm gegeven. De ge-
vangenis en de reclassering moeten daar samen een risico-analyse maken. 
In de beroepsrechtspraak met betrekking tot plaatsing en overplaatsing blijkt dat de 
informatie die het OM geeft nogal algemeen van aard is. Hoe valt het `cijfer' dat 
wordt opgeplakt te toetsen door een derde-instantie, onder andere in de rechtspraak bij 
plaatsing en overplaatsing? 

4.5 Executie-indicator 

De executie-indicator (art. 1 sub c PM) is op het formulier risico-analyse opgenomen. 
De indicator is een aantekening van het OM bij het aanbieden van een vonnis ter exe-
cutie. Door middel van de executie-indicator geeft het OM aan te willen adviseren 
over te nemen besluiten inzake de verlofvormen die openstaan voor gedetineerden die 
een (onherroepelijk geworden) vrijheidsstraf uitzitten. Het initiatief of het OM bij de 
tenuitvoerlegging van de straf betrokken wil worden, ligt exclusief bij het OM: heeft 
het OM geen executie-indicator geplaatst, dan hoeft de directeur van een inrichting 
geen advies aan het OM te vragen terzake van een verzoek om verlof van een gedeti-
neerde. Eerdergenoemd onderzoek heeft aangetoond dat de executie-indicator niet 
landelijk wordt gebruikt, met als gevolg dat ten aanzien van grote aantallen gedeti-
neerden geen structurele terugkoppeling plaatsvindt tussen het gevangeniswezen en 
het OM (DJI/OM 2000, p. 13). 
De executie-indicator speelt een rol bij de selectie en plaatsing, aangezien voor plaat-
sing in een (zeer) beperkt beveiligde inrichting de geschiktheid voor verlof criterium 
is. 

4.5.1 Vragenlijst 

Op de vraag wat wordt aangegeven met de executie-indicator (El) liet 38 procent van 
de unitdirecteuren het antwoord open, 12 procent gaf aan dat de El niet van toepassing 
was, twee gaven aan het niet te weten, een respondent antwoordde `niets'. De overige 
antwoorden zijn geclusterd in de volgende tabel. 
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Tabel 4.3 - Percentage unitdirecteuren dat uitspraak onderschrijft met betrekking tot 
de vraag wat wordt aangegeven met de executie-indicator (n=30) 

- OM wil betrokken worden bij beslissingen over vrijhedenbeleid 	 30 

- OM wil betrokken warden bij beslissingen over plaatsing/overplaatsing 	 23 

- Vluchtgevaarlijkheid gedetineerde 	 17 

- OM wil betrokken warden bij beslissingen over venial 	 13 

- Overige 	 17 

Rol executie-indicator bij interne plaatsing 

Op de vraag of de executie-indicator een rot speelt bij de interne (over)plaatsing van 
de gedetineerde, bijvoorbeeld op een bepaalde afdeling, antwoordt een mime meerder-
held (84 procent) ontkennend. Bij unitdirecteuren van een HvB ligt het percentage op 
82, bij gesloten gevangenissen op 100 en bij combinaties van inrichtingen op 80 pro-
cent. 
Door diegenen bij wie de El een rol speelt, is een toelichting gegeven. Een van hen 
tekent aan dat de El te vaak als mosterd na de maaltijd komt. Een collega meldt extra 
aandacht van de PIW'er voor de aangegeven zaken. Anderen houden met de El reke-
ning bij plaatsing: een gedetineerde is op een cel aan de binnenzijde geplaatst in ver-
band met ontvluchtingsrisico of - in een ander geval - wordt bezien of het een patient 
betreft die op een driepersoonskamer kan worden geplaatst. Als er maar eon soort cel 
is, zoals een respondent aangeeft, valt er weinig te kiezen bij plaatsing. Ook bij deten-
tiefasering kan de El een rol spelen. 

4.5.2 Sleutelfiguren 

Van de kant van het Bureau selectiefunctionarissen wordt gemeld dat in juni '99 een 
notitie van de PG aan alle hoofdofficieren is gestuurd: er wordt een aantal criteria 
nagelopen, het laatste is de executie-indicator. Er is een pilot geweest en nu is er een 
inhaalslag bezig. 
Gevangenisdirecteuren melden dat er door collega's veel energie in is gestoken. Men 
hoopt dat het goed gaat werken, nu is er nog niet veel van te merken. Er komen wet 
gedetineerden binnen 'met een sterretje', maar ook bij het uitzitten van het strafrestant 
(langer dan een jaar) moet het BSD bellen met de OvJ. De unitdirecteuren onderhou-
den dit soort contacten. Ook gaat het OM in gesprek met selectiefunctionarissen. De 
contacten met het OM zijn goed; als de OvJ iets aangeeft dan zit daar ook een goede 
reden achter. 
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Vroeger praatte de selectiefunctionaris met iedere langgestrafte, nu is het voor 80% 
bureauwerk. Er bestaat niet de indruk dat de nieuwe werkwijze tot grote veranderin-
gen heeft geleid. 
Ook DJI-woordvoerders zijn van mening dat de .executie-indicator nog niet werkt: het 
is niet meer dan een aantekening op het dossier dat er iets bijzonders aan de hand is. 
De Dienst gaat vaak voorbij aan een negatief advies van het OM. Vroeger moest ook 
de politie om advies gevraagd worden door de Dienst. In de nieuwe regeling is dat 
`gelukkig' vervallen. De Dienst heeft een mandaat van de minister, maar in heel zware 
gevallen worden zaken nog wel voorgelegd. 

4.5.3 Rondetafelconferentie 

Opgemerkt is dat de wettelijke definitie van de executie-indicator in de PM weinig 
houvast geeft. Voor de praktijk zou het wellicht goed zijn dat die definitie meer in-
houd lcrijgt. De El zou in ieder geval periodiek bijgesteld moeten worden. Een deelne-
mer vraagt zich af of het OM wel over voldoende instrumenten beschikt om een 
executie-indicator (El) te maken. 

4.6 Rol leeftijd bij differentiatie en selectie 

4.6.1 Vragenlijst 

Aan de unitdirecteuren is gevraagd of ze het een goede zaak vinden dat fysieke leeftijd 
geen wettelijk verplicht selectiecriterium is. Een ontkennend antwoord kon nog gespe-
cificeerd worden met de aantekening dat `JOVO's gelukkig wel worden opgenomen 
in de regeling plaatsing en overplaatsing', dan wel met de aantekening dat 'intern wel 
wordt gedifferentieerd'. Van de 61 respondenten beperkten 54 unitdirecteuren zich tot 
een antwoord, een directeur kruiste zowel het nee-antwoord als beide specificaties aan 
en de overige lcruisten twee antwoorden aan. 

Tabel 4.4 - Percentage unitdirecteuren dat mening geeft over loslaten leeftijd als se-
lectiecriterium en totaal aantal antwoorden per categorie (n=61) 

1. goede zaak 	 29 
2. geen goede zaak 	 23 
3. geen goede zaak; JOVO's wel 	 41 
4. geen goede zaak; intern wel 	 7 

33 



Ruim tweederde van de unitdirecteuren spreekt zich negatief uit over het loslaten van 
het leeftijdscriterium. 

4.6.2 Sleutelfiguren 

Onder sleutelfiguren leeft de vraag wat er in het volwassenencircuit gebeurt met de 
18-25 jarigen. Zij menen dat het begrip jeugdigen tot verwarring kan leiden. Onder 
jeugdigen zijn hier te verstaan degenen tussen 18 en ongeveer 25 jaar op wie het straf-
recht voor volwassenen is toegepast. Het gaat dus om jeugdigen die gevangenisstraf 
moeten ondergaan. Het zou wellicht beter zijn hier uitsluitend nog te spreken over 
jongvolwassenen en de term jeugdigen te reserveren voor personen die berecht zijn op 
grond van jeugdstrafrecht. Dat zijn personen die jeugddetentie moeten ondergaan. 
Onder de oude wet was `jeugd' een criterium voor de tenuitvoerlegging van gevan-
genisstraf. De gedachte was dat er slechte invloed van de volwassenen uit zou gaan. 
Criminele infectie van jeugdigen diende te worden voorkomen. Nu worth soms vanuit 
een volledig ander uitgangspunt geredeneerd. Niet uitgesloten is dat de volwassenen 
de jeugd kunnen corrigeren. Naar de bijzondere positie van jongvolwassenen is nader 
onderzoek nodig: er is geen inzicht in de vraag of de voorgestane Imenging' werkt. 
Feitelijk is thans het circuit voor jongvolwassenen beperkt: Rotterdam, Den Haag, 
Zeeland, Veenhuizen. De noodzaak tot differentiatie van de jeugdgroep wordt niet 
algemeen onderschreven; uit de .beroepsrechtspraak komen geen duidelijk signalen dat 
er sprake is van (aanzienlijke) problemen. 

Een inrichtingsdirecteur stelt dat, hoewel het onderscheid jeugd/volwassenen is ver-
vallen, er toch aandacht is voor de JOVO's. Dit is mede te danken aan een interpella-
tie in de Tweede Kamer die betrekking had op inrichtingen met 'herkenbare regimes' 
(zoals het Penitentiair Trainingskamp--PTK). De wet laat de mogelijkheid om jong-
volwassenen op te vangen in een bijzonder regime. De vraag is wie voor deze vonn 
van bijzondere opvang in aanmerking komen. De kalenderleeftijd is niet meer bepa-
lend, maar het gaat veeleer om een psychologische leeftijd. Hoe is die laatste leeftijd 
vast te stellen? Er wordt gedacht aan een assessment aan het begin van detentie om in 
aanmerking te komen voor 'bijzondere opvang'. 

4.6.3 Rondetafelconferentie 

Over dtfferentiatie en selectie is gezegd dat het onderzoek eigenlijk te vroeg komt. Is 
de wetgever niet te snel geweest, bijvoorbeeld ter zake van het loslaten . van het leef- 
tijdscriterium? Het heeft in sommige gevallen onwenselijke gevolgen wanneer de 
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kalenderleeftijd als criterium genomen wordt. Bijzondere opvang van jongvolwasse-
nen kan overigens altijd gerealiseerd worden. Van de zijde van DJI werd opgemerkt 
dat het niet wenselijk is dat differentiatie geschiedt op grond van het geboortejaar, 
maar dat differentiatie zou moeten op grond van de mate van volwassenheid. Instru-
menten worden daartoe momenteel ontwiklceld. 

Vanuit de CRS wordt gepleit voor herinvoering van leeftijd als wettelijk criterium. 

In de praktijk wordt nog wel onderscheid gemaakt tussen oud en jong. De discussie 
over de inrichtingen voor JOVO's is nog volop bezig. Bedacht dient te worden, vol-
gens een expert, dat het vastleggen van het onderscheid tussen volwassenen en jeugdi-
gen in de wet thuishoort: dat biedt rechtsbescherming. Indien het onderscheid slechts 
berust op praktisch beleid kan het morgen allemaal weer anders zijn. De staatskas zal 
dan mogelijk bepalend zijn. Het standpunt van deze deelnemer kreeg bijval van een 
gesprekspartner die de terminologie verwarrend vindt: bij jeugdigen hebben we het 
over mensen jonger dan 18 jaar. De vrijheidsstraf is bij die groep jeugddetentie. Bij 
deze groep is het maken van onderscheid voorgeschreven door het Verdrag van 1996: 
Bij jongvolwassenen gaat het om personen die veroordeeld -zijn op grond van het 
strafrecht voor volwassenen en aan wie gevangenisstraf is opgelegd. Een wettelijke 
basis voor de groep jongvolwassenen (18-23/25 jaar) lijkt aangewezen. 

4.7 Gezamenlijke onderbrenging lang-en kortgestraften 

4.7.1 Vragenlijst 

Op de vraag of de facto lang- en kortgestraften gezamenlijk worden Ondergebracht in 
hun inrichting, antwoordt 79 procent van de unitdirecteuren bevestigend. De menging 
van lang- en kortgestraften verloopt in het algemeen probleemloos zo blijkt uit tabel 
4.5. 

1 Bedoeld zal zijn het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) dat op 8 maart 1995 in 
Nederland in werking is getreden. G. de Jonge stelt in 'Het Nederlandse jeugdstraf(proces)recht en het 
IVRK: 't kan nog beter' in: Tijdschrtft voor familie- en jeugdrecht: orgaan van de Vereniging Familie-
en Jeugdrecht (1998, nr. 1) dat de Nederlandse overheid vindt, kort gezegd, dat het jeugd(straf)proces-
recht aan alle verdragseisen voldoet en geen reden ziet om de bij het Verdrag gemaakte voorbehouden 
te herzien. Dat op zo'n standpunt wel wat af te dingen valt, blijkt uit de kritische bespreking van het 
Nederlandse jeugd(straf)procesrecht door de auteur. 
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Tabel 4.5 - Percentage unitdirecteuren dat oordeelt over de menging van lang- en 
lcortgestraften in de praktific (n=47) 

probleemloos 	 79 

problematisch, maar kunnen er niet veel aan doen 	 13 

problematisch, maar streven naar interne indeling naar strafduur 	 8 

4.7.2 Sleuteffiguren 

Lang- en kortgestraften worden bij elkaar geplaatst. Nog niet duidelijk is uitgelcristal-
liseerd hoe nu met de strafduur als criterium voor plaatsing wordt omgegaan. 
Een gevangenisdirecteur stelt: de afschaffing van het onderscheid kort- en langgestraf-
ten is nieuw en dat is wennen. De populatie verandert door regionalisatie in combina-
tie met het cellenoverschot. In principe was zijn inrichting bedoeld voor langgestraf-
ten, maar nu zitten er al tientallen met een straf van twee tot drie maanden. Dat heeft 
een `besmettingseffece: kortgestraften ervaren niet de noodzaak zich aan te passen, ze 
vormen een duidelijk andere categorie. 

4.7.3 Rondetafekonferentie 

De discussie werd geopend met de opmerking dat langgestraften grote bezwaren heb-
ben tegen samenvoeging met kortgestraften; er is een zekere animositeit tussen beide 
groepen. Uit een oogpunt van regimebeheersing is het gewenst hen uit elkaar te plaat-
sen. Een woordvoerder vanuit de praktijk benadrukte dat wordt gewerkt aan interne 
ondersc heidi ng. 
Een andere deelnemer gal aan dat inrichtingen als Norgerhaven en Esserheem in de 
praktijk uitsluitend een functie hebben voor langgestraften. Dat gegeven hanteren 
selectiefunctionarissen. Zou dat dan ook niet wettelijk geregeld moeten worden? An-
dere gedetineerden kunnen niet meer naar die plaatsen omdat het selectiebeleid nu 
eenmaal zo is. 
Opgemerkt werd dat toen begin jaren negentig een project intake differentiatie liep, 
de volgende problemen werden gesignaleerd: 
I. Voor het gevangeniswezen is niet de duur van de door de rechter opgelegde straf, 

maar de duur van het feitelijke verblijf in de inrichting bepalend. 
2. Een tweede knelpunt is dat het moeilijk is de geboortedatum als criterium te nemen :  

Bijzondere opvang van jongvolwassenen kan altijd gerealiseerd worden. 
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4.8 Advisering bij selectie door unitdirecteur 

Rol executie-indicator bij her geven van selectie-adviezen 

Drieenzestig procent van de unitdirecteuren acht zich altijd gebonden aan de executie-
indicator bij het geven van selectie-adviezen, 31 procent meestal en zes procent acht 
zich niet gebonden. Unitdirecteuren die leiding geven aan combinaties van inrichtin-
gen achten zich het minst `altijd gebonden': 53 procent geeft aan zich altijd gebonden 
te voelen. Dit verschil wordt weer rechtgetrokken door de uitkomst dat 41 procent 
zich `meestal wel' gebonden voelt. Overigens zijn er geen opmerkelijke verschillen 
tussen de unitdirecteuren van de onderscheiden inrichtingen. 

Contact met de officier van justitie 

Tabel 4.6 - Percentage unitdirecteuren dat contact heeft met de officier van justitie in 
kader van (over)plaatsing en verlof (n=60) 

ja, regelmatig 	 42 	 62 
ja, incidenteel 	 33 	 22 
nee 	 25 	 16 

Rol woonplaats gedetineerde bij plaatsingsadvies 

Voor ruim tweederde van de unitdirecteuren speelt de woonplaats van de gedetineerde 
regelmatig een rol bij hun plaatsingsadvies, voor 15 procent van hen incidenteel en 
voor 16 procent van hen niet. 

Binding van directeur aan executie-indicator 

in kader (over)plaatsing 	in kader verlofregeling 

Over de mate waarin de directeur zich gebonden acht aan de executie-indicator is in 
de enquete geen afzonderlijke vraag gesteld. Naar valt aan te nemen zal er niet veel 
verschil zijn met de mate waarin de directeur zich gebonden acht aan het risicoprofiel 
(zie tabel 4.2). In de rechtspraak wordt benadnikt dat de beslissende autoriteit met 
inachtneming van de relevante factoren een eigen afweging dient te maken. Een puur 
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formeel beroep op het standpunt van het openbaar ministerie alleen is dus in het alge-
meen niet voldoende.' 

4.9 Individueel regime 

Volgens artikel 19 PBW vindt de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf plaats in 
algehele dan wel beperkte gemeenschap, tenzij plaatsing in een individueel regime 
noodzakelijk is. De minister wijst eerst de bestemming van een inrichting of afdeling 
aan en vervolgens bepaalt hij of er in die inrichting of afdeling sprake is van enige 
vorm van gemeenschap of van een individueel regime. De plaatsing in een inrichting 
of afdeling met een individueel regime is een externe overplaatsing welke door de 
selectiefunctionaris wordt genomen. De vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatre-
gel worth in de regel in gemeenschap ten uitvoer gelegd. Het individuele regime is 
uitzondering en betekent nog geen structurele afzondering. Een structureel regime van 
afzondering is - net als in de Beginselenwet gevangeniswezen - niet toegelaten. Inci-
dentele afzondering is we! toegelaten. Een directeur kan een gedetineerde alleen in het 
kader van een ordemaatregel (met verlengingsmogelijkheid) of in het kader van een 
disciplinaire straf (ten hoogste veertien dagen) uitsluiten van gemeenschappelijke 
activiteiten. 

4.9.1 Vragenlijst 

Van de 48 unitdirecteuren die antwoord gaven op de vraag hoeveel gedetineerden op 
1 maart 2000 ondenvorpen zijn aan het individueel regime, gaf tweederde (67%) aan: 
geen enkele. De overige inrichtingen herbergden op die datum naar opgave van de 
directie een aantal gedetineerden in individueel regime dat varieert van 1 tot 240. 
Voor deze groep worden dan activiteiten in kleine groepen geboden, er wordt een 
minimaal programma geboden of het gaat om een maatregel van korte duur op grond 
van een ordemaatregel. GemeenschaPpelijk activiteiten betreffen in de regel: arbeid, 
recreatie, luchten, kerkgang en bezoek. 
Met hoeveel personen de gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden is afhankelijk 
van de aard van de activiteiten. Waar sommige unitdirecteuren een maximum aange- 
ven varierend van 3 tot 72, noemen andere zeer uiteenlopende iaantallen varierend van 

1 Zie CRS 16 juni 1999, Sancties 1999, in. 30. Vgl. Ook: CRS 20 april 2000, Sancties 2000, nr. 43. Voorts 

CRS 25 februari 2000, B99/456/G8, 6 december 1999, B 99/296/68. Er is sprake van een vaste recht-
spraak die door invoering van (art. 14, lid 4 van) de PBW niet gewijzigd is. 
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I tot 250 personen. Len grootste gemene deler is moeilijk vast te stellen binnen deze 
variatie. 

4.9.2 Sleutelfiguren 

Len algemeen directeur van een PI meldt dat individueel regime alleen wordt gevoerd 
op de IBA, waar strakkere regels gelden (bij hem: twee groepjes van 12, veelal zeer 
langgestraften of TBS-klanten). Voor deze groep wordt een maatwerkplan opgesteld. 
Het is van belang of ten aanzien van deze groep sprake is van interne of externe diffe-
rentiatie: bij interne differentiatie is het handig dat je vrijheid hebt. Deze directeur 
verstaat onder `individueel regime' de volstrekt op den individu toegesneden benade-
ring. De wetgever heeft het oog op beperkte gemeenschap. `Zijn' IBA heeft een exter-
ne bestemming en is alleen bedoeld voor `gemeenschapsgeschikten'. Intern zijn er 
drie differentiaties (de TBS'ers, de extreem langgestraften en de gedetineerden met 
`maatwerk onderwijs'). Intern wordt dus wel onderscheid gemaakt tussen lang- en 
kortgestraften. Len van zijn collega-directeuren stelt dat er voor zijn (normaal bevei-
ligde) inrichting sprake is van continuering van de bestaande situatie. Volgens artikel 
13 wordt een andere onderscheiding tussen inrichtingen of afdelingen gehanteerd, dus 
andere inrichtingen zullen mogelijk wel de gevolgen ervaren. Hij denkt overigens dat 
er pragmatisch geredeneerd zal worden. Het huidige beveiligingsplan wordt wel in 
technisch opzicht bezien. 
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5 Disciplinaire straffen/Onderzoek in het lichaam/ 
Dwangbehandeling 

5.1 Inleiding 

Disciplinaire straffen en maatregelen 

Net als in de Beginselenwet gevangeniswezen worden in de PBW straffen (art. 50 
e.v.) en (orde)maatregelen (art. 23 -25) onderscheiden. Als voorwaarde voor straf-
oplegging geldt dat de gedetineerde voor de gewraakte gedraging verantwoordelijk 
kan worden gesteld. Het gaat om verwijtbaar wangedrag. Het onderscheid tussen straf 
en maatregel blijkt in de praktijk niet altijd even duidelijk. Dat is ook niet verwonder-
lijk omdat er naar de ervaring van de gedetineerde geen verschil zal zijn. Vanuit het 
perspectief van de gedetineerde zal het niet uitmaken of hij bij wijze van straf of bij 
wijze van maatregel in afzondering verblijft. Het verschil tussen straf en maatregel zit 
vooral in de grondslag. De straf is een reactie op gedrag in het verleden (repressief 
karakter). De maatregel beoogt (verdere) ordeverstoring te voorkomen of te beteuge-
len en is daarmee primair preventief van aard. In de oude regelgeving was de regeling 
verspreid over de wet, de maatregel en huishoudelijk reglement. Thans zijn de hoofd-
regels over straffen en maatregelen ondergebracht in de wet zelf. 

Nieuw is ook dat de grondslag voor de disciplinaire straffen enigszins is uitgebreid 
alsmede het arsenaal aan beschikbare straffen. Als grondslagen voor straf gelden: 
1. Feiten die onverenigbaar zijn met de handhaving van de orde of de veiligheid in de 

inrichting. 
2. Feiten die zich niet verdragen met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrij-

heidsbeneming. 
De tweede grondslag brengt ook veroordeelden die niet binnen de muren van een 
inrichting verblijven onder het bereik van het disciplinaire strafstelse1. 2  Ook gedrag 

1 Zie M.J.M. Verpalen, Straffen en (orde)maatregelen in: Sancties, afl. 3, 1999 p. 188. 
2 Artikel 50 PBW spreekt over oplegging van een straf aan een `gedetineerde'. M. de Groot, raadadviseur 

MvJ stelt dat een PP'er niet onder het disciplinaire stelsel valt omdat hij geen `gedetineerde' is in de zin 
van art. 1 sub e PBW. Voor dit standpunt is steun te vinden in de nota van toelichting bij artikel 10 van 
de PM, waar is aangegeven dat een deelnemer aan een PP niet onder de definitie van 'gedetineerde 'valt 
en dat daarmee het beklagrecht van de PBW dus niet van toepassing is, omdat in artikel 60 van `gedeti-
neerde' worth gesproken. Ook in de MvT bij de PBW is steun te vinden voor dit standpunt (Handboek 
1999, onderdeel 20 onder a, p. 111). Weliswaar wordt gezegd dat ook incidenten buiten de inrichting 
aanleiding kunnen zijn voor disciplinaire straffen, maar hier worth - aldus deze deskundige - duidelijk 
gedoeld op zalcen die tijdens verlof plaatsvinden. 
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tijdens vervoer tussen inrichtingen en gedrag tijdens verlof valt nu binnen het bereik 
van het disciplinair tuchtrecht. Zelfs is filet uitgesloten dat strafwaardig gedrag in een 
inrichting van vorig verblijf alsnog tot een disciplinaire straf leidt.' 

De directeur kan kiezen uit vijf limitatief in de wet genoemde sancties (art. 51, lid 1): 
1) Opsluiting in een strafcel of andere verblijfsruimte voor ten hoogste twee weken: 2  
2) ontzegging van bezoek; 3) uitsluiting van deelname aan een of meer bepaalde acti-
viteiten; 4) weigering, intrekking of beperking van het eerstvolgende verlof; 5) geld-
boete tot een bedrag van ten hoogste tweemaal het in de inrichting of afdeling gelden-
de weekloon. De straffen onder . 2 en 4 zijn geheel nieuw. Voor de geldboete geldt dat 
deze straf niet meer beperkt is tot open inrichtingen en dat bepaald meet worden door 
welke maatregel de boete vervangen wordt bij niet-betaling. 
De mogelijkheid een straf voorwaardelijk op te leggen is blijven bestaan. Deze moge-
lijkheid is enigszins nader wettelijk ingekaderd door de PBW. Bij (nieuw) strafwaar-
dig gedrag kan naast (nieuwe) strafoplegging de voorwaardelijke straf worden ten 
uitvoer gelegd. 3  
Onder maatregelen valt vaak uitsluiting van activiteiten als sport, arbeid en recreatie 
- vaak voor een dagdeel (art. 23) - en de afzondering (art. 24). 4  

Schadevergoeding 

De aansprakelijkheid van de gedetineerde voor door hem veroorzaakte schade staat 
los van het opleggen van een disciplinaire straf. Artikel 51, lid 4 PBW bepaalt dat 
oplegging van een straf de mogelijkheid veer de directeur em terzake een regeling te 
treffen onverlet laat. Een nadere uitwerking is te vinden in de huisregels: het verhaal 
van de schade is niet aan een maximum gebonden en met toestemming van de gedeti-
neerde kan de directeur besluiten de schade te verhalen middels het saldo op de 
rekening-courant van gedetineerde. Anders dan onder de vigeur van de Beginselenwet 
gevangeniswezen is het niet mogelijk em zonder instemming van de gedetineerde de 
schade rechtstreeks van de rekening van de gedetineerde bij de inrichting af te schrij- 

1 CRS 23 februari 2000. Sancties 2000, nr. 20. 
2 Zie Regeling straf- en afzonderingsce1penitentiaire inrichtingen. Besluit van 15 juni 1999, Sancties 1999, 

nr. 11. Hoewel in de regeling niet is opgenomen dat plaatsing van een camera ter observatie in de strafed 
mogelijk is, acht de beroepscommissie zulks wel toegelaten. Het is wenselijk dat zulks schriftelijk aan 

de gedetineerde wordt medegedeeld. Zie CRS 25 februari 1999, Sancties 1999, nr. 15. 
3 Zie CRS 13 september 1999. Sancties 2000, nr. 4. 
4 Zie voor het sanctiebeleid in penitentiaire inrichtingen: R. Haaskens m.m.v. V. Wolting (1998), Gewoon 

gedetineerd: Sanctie- en preventiebeleid in ten gevangenis. Groningen. 
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yen.' Onder de oude wet is de vraag reeds gerezen wat de verhouding is tussen de 
bijzondere penitentiaire regelgeving en de algemene regels van het Burgerlijk Wet-
boek. In de praktijk deed zich de vraag voor of een vordering van de Staat op een 
gedetineerde kon worden gecompenseerd. De CRS is terughoudend en lijkt geneigd 
het primaat te geven aan de bijzondere regels van de penitentiaire wetgeving. 2  

Onderzoek in het lichaam 

Artikel 31 PBW voorziet in een verdergaand onderzoek van lichaamsholten of -ope-
ningen dan het louter schouwen hiervan als bedoeld in artikel 29: nemen van een 
rontgenfoto of het inbrengen van een endoscoop in slokdarrn of endeldann. Weigert 
de arts op grond van zijn eigen- verantwoordelijkheid de uitvoering van het door de 
directeur gevraagde onderzoek, dan kan de directeur een politiearts of arts van de 
GGD inschalcelen. 

Gedwongen geneeskundige handelingen 

In artikel 32 PBW is bepaald dat de directeur de gedetineerde kan verplichten te gedo-
gen dat ten aanzien van hem een bepaalde geneeskundige handeling wordt verricht en 
wel indien de handeling naar het oordeel van de arts noodzakelijk is ter afwending van 
ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de gedetineerde of van anderen. 
De medisch-professionele autonomie van de arts behoeft in dit geval niet te worden 
beperkt door de reChten van de gedetineerde patient. Dit betekent dat het recht van de 
gedetineerde op vrije artsenkeuze de beslissing van de arts niet hoeft te doorbreken. 3  
De gedwongen geneeskundige handelingen zijn nader geregeld in de artikelen 21 tot 
en met 23 van de PM. 
Bij de gedwongen geneeskundige handeling is volgens de wetgever sprake van een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directeur en de arts voor de gezondheid 
van de gedetineerden tijdens detentie. 4  

1 Zie CRS 29 september 1999, Sancties 2000, nr. 5. Deze beslissing betreft een geldboete, maar niet in te 
zien valt dat zulks niet van overeenkomstige toepassing is bij schadevergoeding. Dit laatste is ook 
geschied in CRS 16 maart 2000, A99/1058/GA. 

2 CRS 11 december 1998, Sancties 1999, nr. 5 m.n. M. Veder. Zie over het primaat van het penitentiair 
recht ook F.W. Bleichrodt, Hoe bijzonder is het detentierecht. In: Sancties 1999, p. 65-67. 

3 P.P.M. van Reijsen, Sancties, afl.5, 1999, P.  272. Zie uitgebreider ook P.P.M. van Reijsen (1999), 
Medisch-professionele autonomie en gezondheidsrecht. Lelystad: Vermande. Zie met name hoofdstuk 
5.3 over `bajes-artsen'. 

4 1\veede Kamer, 1994-1995, 24 263 nr. 3, p. 49. 
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5.2 Disciplinaire straffen 

Wat zijn de ervaringen met nieuwe disciplinaire straffen, te weten: geldboete, inper-
king van verlof en beperking van activiteiten en bezoek? 

5.2.1 Vragenlijst 

Gevraagd naar het aantal keren dat de unitdirecteur geldboete heeft uitgedeeld in 
1999, antwoordden de respondenten zeer verschillend: bijna de helft deed dat geen 
enkele keer, de rest laat een variatie zien van 1 tot 204 keer. Tweederde van hen komt 
niet boven de 10 keer per jaar. Uitschieters zijn de twee unitdirecteuren die respectie-
velijk een aantal van 180 en 204 aangeven. 

Ontzegging van bezoek wordt minder vaak toegepast dan geldboete: ruim eenderde 
van de respondenten heeft het in 1999 helemaal niet aan de hand gehad; bij de overige 
respondenten heeft een op de vier deze straf eenmaal toegepast, negen tweemaal, vijf 
driemaal, een viermaal, vijf vijfmaal, een zesmaal, twee achtmaal, twee tienmaal, een 
vijftien maal en een zeventien maal. Dat komt neer op een gemiddelde van tussen de 
vier en vijf keer voor alle unitdirecteuren die in 1999 dew straf hebben toegepast. 
Gemiddeld halen alle unitdirecteuren de drie keer net niet. 

Weigering, intrekking of beperking verlof wordt door een beperkte groep directeuren 
als disciplinaire straf toegepast: tweederde geeft aan dat zij deze straf in 1999 geen 
enkele keer hebben toegepast. 
De zeventien unitdirecteuren die wel het verlof hanteerden in het kader van discipli-
naire straf, deden dat in ruim de helft van de gevallen minder dan tien keen De acht 
die vaker dan tien keer het verlof weigerden, introkken of beperkten laten een opval-
lende variatie zien in het aantal keren: 14, 15, 28, 30, 54, 55, 80, 96 en - grote 
uitschieter- 287 keer. 
De unitdirecteur die melding maakte van 287 keer verlofsanctie geeft leiding aan een 
HOUPOI-combinatie. De unitdirecteur die deze straf 96 keer toepaste geeft leiding aan 
een HvB/HOI-combinatie. 

Kijken we op het niveau van de inrichtingen dan zien we bij de HvB's dat unitdirec-
teuren 398 keer geldboete hebben opgelegd (n=34). Van die vierendertig responderen-
de unitdirecteuren hebben er veertien geen geldboete opgelegd in 1999 en een heeft 
dat maar liefst 204 keer gedaan. 
Van de drieendertig HvB-unitdirecteuren die een antwoord gaven op de vraag hoe 
vaak ze een bezoeksanctie hebben toegepast in 1999 antwoordden er tien: nul keen 
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Dertig HvB-unitdirecteuren gaven een antwoord op de vraag hoe vaak ze een verlofs-
anctie hebben toegepast. Daarvan hebben drieentwintig dat geen enkele keer gedaan 
in 1999. 

De zes gevangenis-unitdirecteuren die de vragenlijst invulden, deelden samen zesen-
dertig keer geldboete uit. Twee van hen deden dat geen enkele keen Gezien het kleine 
aantal moet het gemiddelde van negen geldboetes per jaar bij gevangenis-unitdirecteu-
ren die geldboete als disciplinaire straf hanteren, met de nodige voorzichtigheid wor-
den gebracht. 
Ontzegging van bezoek is in totaal drieendertig keer uitgesproken door vijf van de zes 
gevangenis-unitdirecteuren. Het totaal aantal verlofsancties komt op honderddertien. 
Aangeven van een gemiddelde is bezwaarlijk omdat een van de zes unitdirecteuren 
geen enkele verlofsanctie heeft uitgedeeld, terwijl den collega dat tachtig keer deed in 
1999. Dat laatste laat zich verklaren uit de omstandigheid dat vanuit die inrichting 
gedetineerden structureel wekelijks weekendverlof werd verleend. 

Met voorzichtigheid kan opgemerkt worden dat in HvB 's de geldboete favoriet lijkt 
' (zelfs wanneer de case met 204 opgelegde geldboetes buiten beschouwing wordt gela-

ten). Bij gesloten gevangenissen lijkt de toepassing van de nieuw ingevoerde discipli-
naire straffen redelijk gespreid te zijn (mits we de case met 80 toegepaste verlofsanc-
ties buiten beschouwing laten). 

Tabel 5.1 - Percentage unitdirecteuren dat cumulatie van straffen toepastldat vindt 
dat huidige strafmogehjkheden voldoenldat aangeeft dat PBW tot verandering in 
strafbeleid heeft geleidldat andersoortige straffen toepast? (n=61) 

Cumulatie: vaak 	 8 
Cumul at ie: soms 	 62 
Cumulatie: niet 	 30 

Huidige strafmogelijkheden voldoen 	 95 

Veranderingen in strafbeleid 	 5 

Andersoortige straffen 	 15 
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Cumulatie van straffen 

Tabel 5.1 laat zien dat 30 procent van de respondenten goon gebruik maakt van de 
mogelijkheid tot cumulatie van straffen, de anderen doen dat in meerderheid niet stan-
daard. Van welke combinaties wordt gebruik gemaakt? Unitdirecteuren gaven het 
volgende aan (in aantallen): 

- disciplinaire straf en verwijdering tv uit cel 	 2 
- disciplinaire straf met boete 	 5 
- disciplinaire straf met aanvullende maatregel 	2 
- afzondering en boete 	 7 
- afzondering en inkorting verlof 	 1 
- afzondering en intrekkeniontzeggen bezoek 	3 
- afzondering + boete of ontzegging baantje 	 1 
- afzondering en uitsluiten activiteiten 	 5 
- afzondering en uitsluiten arbeid 	 4 
- bezoekontzegging, schadebetaling, afwijzing verlof 	1 
- combinatie voorwaardelijk en onvoorwaardelijk 	2 
- voorwaardelijke overplaatsing 	 1 
- straf en ontzegging van bezoek 	 1 
- afzondering en overplaatsing 	 1 
- afzondering en in beslagname 	 1 

Bij afzondering op eigen cel wordt doorgaans standaard de aanvullende maatregel 
getroffen van verwijdering van tv van de cel. Deze aanvullende maatregel is in de 
huisregels van nogal wat penitentiaire inrichtingen vervat. Volgens de rechtspraak van 
de beroepscommissie uit de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing doet het behoud 
van een tv afbreuk aan het strafkarakter van de afzondering op eigen eel en de aanvul-
lende maatregel is daarom toegelaten.' Het dreigen met voorwaardelijke overplaatsing 
is, evenmin als het een gedetineerde 'ontzeggen van een baantje' een disciplinaire 
straf. Niettemin wordt een dergelijlce niet-wettelijke 'swat" kennelijk wet opgelegd in 
combinatie met een wettelijke disciplinaire straf. Eveneens kan een disciplinaire straf 
samengaan met of gevolgd worden door een maatregel. Van cumulatie van disciplinai-
re straffen is ook in dit geval geen sprake. Beperken we het overzicht tot de wettelijke 
combinaties (waarbij 'ontzeggen van baantje' is opgevat als het uitsluiten van activi-
teiten) dan levert dat het beeld als opgenomen in label 5.2. 

1 CRS 31 mei 1995, A95/201. 

46 



Tabel 5.2 - Cumulatie van disciplinaire straffen, in aantallen 

cumulatie met geldboete (waarvan 8 afzondering en geldboete) 	 13 
afzondering en inkorting verlof 	 1 
afzondering en intrekken/ontzeggen bezoek 	 3 
afzondering en uitsluiten van activiteiten (waarvan 4 afzondering 
en uitsluiten van arbeid) 	 9 
cumulatie met ontzegging van bezoek 	 1 

Tevredenheid over de huidige strafmogelijkheden 

Tabel 5.1 laat zien dat er in veruit de meeste gevallen tevredenheid bestaat over de 
huidige strafmogelijkheden. Er zijn geen grote verschillen naar aard van de inrichting. 
Het minst tevreden zijn directeuren van de combinatie HvB-gevangenis: 83 procent is 
daar van mening dat de huidige strafmogelijkheden voldoen. De weinige unitdirecteu-
ren die daar anders over denken, geven als toelichting dat de boetemogelijkheid te 
beperkt is. Het maximum van de boete kan per inrichting overigens verschillen, omdat 
een boete mag worden opgelegd tot een bedrag van ten hoogste tweemaal het in de 
inrichting of afdeling geldende weekloon. Te denken valt aan ongeveer vijftig tot 
zestig gulden. Het zou - volgens een andere unitdirecteur - te ingewikkeld zijn om een 
geldboete op te leggen: de toestemming die je moet verkrijgen om geld van de 
rekening-courant te halen' , of de tijd die het kost om geld van buiten te laten komen, 
zorgt ervoor dat het werkt als mosterd na de maaltijd. 

Van de respondenten geeft 15 procent aan dat andere dan de in de wet genoemde 
straffen toegepast worden. De negen betreffende unitdirecteuren hebben ook laten 
weten om welke straffen het ging. In veel gevallen ging het om variaties op het uitslui-
ten van activiteiten, den keer om het inperken van activiteiten die in de inrichting extra 
- bovenop de wettelijk verplichte - worden georganiseerd. 
Echt `anders' is de toepassing van alternatieve straffen (schoonmaken en dergelijke) 
of een `alternatieve sanctie, passend binnen huidige kaders maar speciaal op de per-
soon toegesneden'. 
Een `schikking' is eveneens genoemd. Met een schikking wordt bedoeld dat in over-
leg tussen inrichting en gedetineerde wordt afgezien van een straf, maar dat de gedeti-
neerde vrijwillig een bepaalde prestatie verricht bijvoorbeeld twee dagen op zijn eel 
blijven. Het schikkingsmodel is kennelijk geInspireerd door de mogelijkheid van poli-
tie en justitie om een transactie aan te bieden. De PBW kent de mogelijkheid van 

1 Zonder toestemming is dit niet toegelaten. Zie CRS 29 september 1999, Sancties 2000, nr. 5. 
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schikken niet. Het schikkingsmodel werd al gehanteerd voOr de invoering van de 
PBW onder meer in de penitentiaire inrichtingen te Almere en Arnhem (De Berg). Op 
initiatief van de CRS worth nader bezien of deze buitenwettelijke mogelijkheid niet 
dient te verdwijnen. 

Situatie van artikel 50, lid 3 PBW 

Weinig unitdirecteuren melden de toepassing van een disciplinaire straf zonder schrif-
telijk verslag (art. 50, lid 3 PBW). Bij de vier unitdirecteuren die dat wel eens aan de 
hand hebben gehad, beperkte het aantal keren zich tot twee. De overige unitdirecteu-
ren melden dat die situatie zich geen enkele keer heeft voorgedaan. 

Voorwaardelijke straf 

Tabel 5.3 - Percentage unitdirecteuren dat een voorwaardelijke straf heeft opgelegd 
in 1999, naar frequentie (n=60) 

nooit 	 5 

bijna nooit 	 8 
fen enkele keer 	 55 

vrij vaak 	 32 

Welke bijzondere voorwaarden worden opgelegd? Er zijn 29 antwoorden gegeven die 
daarover informatie verschaffen: 17 unitdirecteuren eisen dat er geen herhaling van 
het strafbare handelen plaatsvindt. Volstaan wordt daarbij dus met wat in het gewone 
strafrecht de algemene voorwaarde van het zich onthouden van strafbare feiten wordt 
genoemd. Deze voorwaarde is volgens artikel 53, lid 2 PBW verplicht Van de moge-
lijkheid bijzondere voorwaarden te stellen wordt weinig gebruik gemaakt. Acht unitdi-
recteuren willen dat de gedetineerde excuses aanbiedt en/of een gesprek over het straf-
waardige felt aangaat en afspraken voor de toekomst maakt. Twee unitdirecteuren 
geven aan dat zij de gedetineerde opdragen zijn cel schoon te maken. De vraag is of 
dit kan worden gelcwalificeerd als een voorwaarde aan het gedrag van de gedetineerde 
als bedoeld in artikel 53, lid 2 PBW. 
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5.2.2 Sleutelfiguren 

Ten aanzien van geldboete heeft de CRS bepaald dat niet verrekend kan worden met 
het saldo op de rekening-courant van de gedetineerde.' Naar schadevergoeding moet 
nog goed gekeken worden door wetgeving, dat is een civielrechtelijk probleem. 
Er worden straffen opgelegd die niet in de wet staan, bijvoorbeeld tv van cel verwijde-
ren (in de rechtspraak is overigens uitgemaakt dat dit kan). 
Een sleutelfiguur uit de inrichtingen meldt dat wordt geexperimenteerd met een geld-
boete in bepaalde gevallen (volgens het principe van `spiegelen': als een gedetineerde 
het vermogen van de inrichting heeft aangetast, dan wordt ook zijn vermogen aange-
sproken). Subsidiair (dus voor het geval dat er niet wordt betaald) wordt celstraf opge-
legd. Hetzelfde geldt voor bezoek- en verlofsancties (die voorheen niet als straf be-
kend waren): wanneer er ongeregeldheden waren bij bezoek zonder toezicht dan 
wordt een volgend bezoek met toezicht opgelegd. Verder geldt in de inrichting van 
deze sleutelpersoon, dat de gedetineerde niet met verlof mag wanneer opiaten zijn 
gebruikt (hetzelfde geldt bij overplaatsing naar een POI). 

Een collega-directeur stelt dat het in de praktijk meestal gaat om straffen op urinecon-
trole. Het is belangrijk dat deze zaken op een eenduidige manier afgedaan worden. 
Dat kan ook omdat het THC-gehalte duidelijk aangeeft of er gebruik is gemaakt van 
hash of marihuana. Een positief resultaat levert vijf dagen eigen cel op. Deze regel is 
besproken met de commissie van toezicht en in de huisregels vastgelegd. Bij herhaling 
volgt verdubbeling van de straf. Hard drugs leveren celstraf op. Bij bedreiging of 
handgemeen wordt - in de inrichting van deze sleutelfiguur - meestal een maatregel 
opgelegd van een week of langer celstraf, in overleg met de arts. 
Er wordt weinig gebruik gemaakt van boete (mensen hebben veelal geen geld) en heel 
soms wordt gekozen voor afzondering in de eigen cel. Als er een bezoeksanctie wordt 
opgelegd krijgt ook de bezoeker een brief, waarin staat dat hij bijvoorbeeld vier weken 
weg moet blijven. 

5.2.3 Rondetafelconferentie 

Een deelnemer merkt ten aanzien van het opleggen van straffen door de directeur op 
dat er een groot verschil is tussen straffen en maatregelen: de eerste zijn detaillistisch 
en uitputtend geregeld, de maatregelen kennen een 'open eind'. Niet alle maatregelen 

1 Beroepscommissie 29 september 1999, A99/547/GA. Een geldboete opgelegd bij wege van een discipli- 
naire straf mag niet verrekend worden met de rekening-courant van de desbetreffende gedetineerde. 
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zijn geregeld. Denk bijvoorbeeld aan 'bezoek achter glas'. De PBW bepaalt slechts 
dat bij het bezoek toezicht kan worden uitgeoefend (art. 38, lid 4). 
De regeling van het afluisteren van telefoongesprekken in artikel 39 PBW is minder 
gelukkig. In de praktijk is er nogal wat onduidelijkheid over (welke onduidelijkheden 
de spreker bedoelde werd niet aangegeven; bij arrest van 2 juni 1999, NJ 1999, 576 
heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat gesprekken die op grond van de penitentiaire re-
gelgeving zijn afgeluisterd ook in de strafzaak tegen een verdachte mogen worden 
gebruikt; dat was in ieder geval een van de onduidelijkheden/de auteurs). 
De regeling omtrent de verplichting voor gedetineerden om schade te vergoeden is 
niet duidelijk: is de verrekening/compensatie nit het BW van toepassing? Vanuit een 
commissie van toezicht wordt opgemerkt dat er bij schadevergoeding geen beletselen 
dienen te zijn voor verhaal op het geld van de gedetineerde op de relcening bij de in-
richting (rekening-courantverhouding). 

5.3 Bewaardersarrest 

• In artikel 23, lid 3 PBW is de mogelijkheid voorzien dat een ambtenaar of medewer-
ker de maatregel tot uitsluiting van deelname aan een of meer activiteiten neemt in-
dien onverwijlde tenuitvoerlegging van de uitsluiting geboden is. Dit is ook mogelijk 
indien dit ter bescherming van de betrokken gedetineerde noodzakelijk is. Verwijtbaar 
wangedrag is niet vereist. De duur van de afzondering of uitsluiting mag ten hoogste 
vijftien uren bedragen. De directeur of diens plaatsvervanger dient zelf - zodra dat 
mogelijk is - een beslissing te nemen. Indien de ambtenaar of medewerker een gedeti-
neerde in afzondering plaatst, moet de directeur daarvan onverwijld op de hoogte 
worden gesteld (art. 24, lid 4). De wettelijke grondslag voor wat in de praktijk wordt 
genoemd het bewaardersarrest is Monty. Onder de Beginselenwet gevangeniswezen 
was in de rechtspraak een opening ontstaan om in spoedeisende gevallen de PIW'er 
enige armslag te geven. De nieuwe regeling biedt onmiskenbaar meer ruimte dan de 
jurisprudentiele opening die onder het oude recht bestond. In de rechtspraak is uitge-
maakt dat vijftien uren een harde termijn is. Overschrijding van de termijn leidt tot 
gegrondheid van beklag.' 

I CRS 14 juli 2000, 00/560/GA (niet-gepubliceerd). 
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5.3.1 Vragenlijst 

Tabel 5.4 - Percentage unitdirecteuren dat aangeeft hoe vaak bewaardersarrest wordt 

toegepast in 1999 (n=61) 

vaak 	 11 
regelmatig 	 43 
een enkele keer 	 30 
nooit 	 16 

Bijna de helft van de unitdirecteuren wordt regelmatig geconfronteerd met het be-
waardersarrest. Hoewel 16 procent van de unitdirecteuren aangeeft dat er in 1999 
nooit bewaardersarrest is toegepast, geven ze allemaal aan voor hoeveel uur het be-
waardersarrest meestal wordt toegepast. 

Tabel 5.5 - Percentage unitdirecteuren dat aangeeft voor hoelang bewaardersarrest 

wordt toegepast (n=61) 

tot vijf uur 	 21 
vijf tot tien uur 	 25 
tien tot vijftien uur 	 44 
overig binnen vijftien uur 	 10 

Verlenging wensehjk? 

Het percentage unitdirecteuren dat verlenging van de duur van het bewaardersarrest 
wenselijk vindt bedraagt 65. Hoewel ze blijkens de laatste tabel binnen de thans voor-
geschreven vijftien uur blijven, kost dat kennelijk wel zodanig veel moeite dat ze dat 
graag veranderd zien. Negentig procent van degenen die verlenging wenselijk achten, 
wil die verlenging tot 24 uur. Zes procent wil verlenging tot 36 uur, drie procent tot 48 
en 3 procent (i.c. een directeur) wil zelfs verlengen tot 60 uur. 
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5.3.2 Sleutelfiguren 

Een gevangenisdirecteur meldt dat ten aanzien van bewaardersarrest feitelijk niet veel 
is veranderd: meestal gaat het om periodes korter dan 15 uur. Het is goed dat de uit-
loopmogelijkheid er is, maar het wordt niet vaak toegepast. Zijn collega zegt dat het in 
het weekend of 's avonds nogal eens voorkomt. De 15-uursgrens is hanteerbaar, zes 
uur is te kort. De duur van het arrest is afhankelijk van het tijdstip waarop het vergrijp 
gepleegd is. Meestal is de kwestie binnen zes tot acht uur opgelost. 

5.3.3 Rondetafelconferentie 

Een deelnemer is van mening dat de vijftien uur van het bewaardersarrest geen pro-
bleem hoeft te zijn als je de uren van de nachtrust buiten de berekening laat; proble-
men doen zich in het bijzonder voor aan het eind van de middag: dat ervaart men als 
een struikelblok. De 'praktijkdeelnemer' vindt het geen verbetering zoals het nu gere-
geld is: iemand wordt 'achter de deur' gezet en dan moet je hem binnen 15 uur spit-
ken. In het verleden werd de directeur doorgaans telefonisch op de hoogte gesteld en 
nam een beslissing. Nu heb je minder greep, want als iemand 15 uur onterecht achter 
de deur zit, is het ook niet goed. Dat wordt bevestigd door de opmerking dat het een 
goede zaak is dat de gedetineerde wordt gehoord. 

Puttend vanuit de wetshistorie meldt een deelnemer dat die 15 uur een compromis is. 
Het automatisme bestond dat mensen gelijk achter de deur gingen. Daar moest tegen-
wicht voor komen. Bovendien moest gegarandeerd zijn dat de beslissing op het juiste 
niveau werd genomen. De casuIstiek doet zich voor rond vijf of zes uur 's middags. 
Horen betekent niet dat je oor aan oor moet staan met de gedetineerde. Als je de zaak 
serieus neemt, laat je je briefen en neemt dan een beslissing. Niet voor iedereen geldt 
dat het dan goed is. 

Van de zijde van DJI wordt opgemerkt dat je met termijnen de zorgvuldigheid niet 
kunt beinvloeden. De kwaliteit van de beslissing is toch niet afhankelijk van het ni-
veau waarop de beslissing genomen wordt. De distantie is van belang. Dit standpunt 
wordt bestreden door de opvatting dat ons wettelijk systeem nu juist inhoudt dat naar 
mate de beslissing ingrijpender is er een hogere autoriteit aan te pas dient te komen. 
De gevangenisdirecteur meent dat de kwaliteit hoger wordt naannate de termijn korter 
is. Een andere deelnemer onderstreept dit door te stellen dat de termijnen tot op het 
uiterste beproefd worden: de hele procedure zou eigenlijk korter moeten zijn. 
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5.4 Onderzoek in het lichaam 

Onder 5.1 is een korte beschrijving van het onderwerp gegeven. 

5.4.1 Vragenlijst 

Van de 47 respondenten die antwoord gaven op de vraag hoe vaak in 1999 is bepaald 
dat onderzoek in het lichaam moest plaatsvinden (art. 31 PBW) antwoordt 94%: geen 
enkele keen Een respondent heeft het den keer aan de hand gehad, een twee keer en 
eveneens eon 43 keer.' 
De gevallen waarin het gebeurde betroffen de volgende situaties: alle inkomende ge-
detineerden Icrijgen rontgenonderzoek op TBC 2  (2x), drugs in lichaamsholtes, dwang-
medicatie (kennelijk is hier in de praktijk het onderscheid tussen artikel 31 en 32 PBW 
niet helder/de auteurs), bolletjesslikkers (bij serieuze verdenking daarvan is in het 
laatste geval een gedetineerde opgenomen in het penitentiair ziekenhuis). 

5.5 Dwangbehandeling 

Ook voor de gedetineerde geldt dat hij niet wordt behandeld zonder dat hij daarmee 
instemt. Op hem zijn de bepalingen met betrekking tot de geneeskundige behandel-
overeenkomst van toepassing. In uitzonderlijke gevallen kan de behandeling onder 
dwang plaatsvinden. 

5.5.1 Vragenlijst 

Op de vraag hoe vaak de unitdirecteur in 1999 besliste dat een gedetineerde moest 
gedogen dat er ten aanzien van hem een medische handeling in de vorm van een injec-
tie werd verricht (art. 32 PBW) antwoordde ruim drie kwart dat zulks geen enkele 
keer het geval was geweest. Vijf van hen hebben het den keer aan de hand gehad, drie 
twee keer, een drie keer, twee vijf keer en een 43 keen Andere vormen van gedwon-
gen medische handelingen dan in de vorm van injecties zijn niet gemeld. In alle 43 

1 De urinecontrole blijft hier buiten beschouwing. Deze was ook reeds toegelaten onder de vigeur van de 
Gevangenismaatregel. Ook een gegijzelde kan eraan worden onderworpen. Zie CRS 11 mei 1999, 
Sancties 1999, nr. 19. 

2 Zie voor de Mantouxtest (prik): CRS 29 maart 1999, Sancties 1999, nr. 17. Het is een beslissing die 
gebaseerd is op het `oude' recht. De medische beroepscommissie uit de CRS kreeg te beslissen over de 
(verlengde) afzondering van een gedetineerde die weigerde mee te werken aan een r6ntgenfoto (beslissing 
van 25 juli 2000, 00/446/GM, niet-gepubliceerd). Het advies van de arts om de afzondering na enkele 
weken te continueren, werd onzorgvuldig geacht. 
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gevallen die een unitdirecteur meldde, was daarbij sprake van een stoomis van de 
geestvermogens van de gedetineerde (art. 21, lid 2 PM), evenals in nagenoeg alle 
overige gevallen. De unitdirecteur die de 43 gevallen meldde geeft leiding aan de 
FOBA. Daamaast gaat het steeds om inrichtingen die een IBA, VBA, BZA of een 
dergelijke afdeling of een combinatie van genoemde afdelingen hebben. 

Tabel 5.6- Percentage unitdirecteuren dat in 1999 besliste dat een gedetineerde een 
medische behandeling in de vorm van een injectie moest gedogen (art. 32 PBW) 
(n=53) 

0 keer 	 77 
1 keer 	 9 
2 keer 	 6 
3 keer 	 2 
5 keer 	 4 
43 keer 	 2 

Tabel 5.7 - Percentage unitdirecteuren dat aangeeft dat een protocol inzake dwangbe-
handeling wordt gehanteerd (n=61) 

ja 	 16 

nee 	 28 

nee, wanneer landelijk protocol Cr is, gaan we dat volgen 	 56 

Van de achtendertig responderende unitdirecteuren van HvB's zijn er zeven die het 
hanteren van een protocol melden, negen geven aan zulks niet te doen en tweeentwin-
tig geven aan dat er nu geen protocol is, maar dat ze dat gaan volgen zodra het er is 
(respectievelijk 18, 24 en 58 procent). De percentuele verdeling onder directeuren van 
gesloten gevangenissen ligt nagenoeg gelijk: 17, 17 en 67 procent. Opgemerkt moet 
worden dat het bij de gesloten gevangenissen om een zeer beperkt aantal respondenten 
gaat, namelijk zes. Unitdirecteuren van gecombineerde inrichtingen laten iets vaker 
weten dat geen protocol wordt gehanteerd (47%) dan beide genoemde typen unitdirec-
teuren. Voor het overige bat de verdeling binnen en tussen de onderscheiden inrich-
tingen geen opmerkelijke verschillen zien. 
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5.5.2 Sleutelfiguren 

Len inrichtingsdirecteur stelt dat gedwongen medische handeling tot nu toe een dode 
letter was, maar dat hij het een goede zaak vindt jets te hebben als - het op den na 
laatste - redmiddel (voOr het veiligheidsbed). Er is een landelijk protocol opgesteld 
door een van zijn collega's. Dat is nog niet ingevoerd. 
Len andere genterviewde gevangenisdirecteur heeft het maar eenmaal meegemaakt in 
een IBA. Het knelpunt is dat ook de artsen worstelen met dit instrument. Voor de 
inrichtingsarts die in hoofdzaalc als huisarts van de gedetineerde optreedt, is het kenne-
lijk moeilijk om de gedwongen handeling toe te passen. Via (een verder niet aan de 
inrichting verbonden) GGD-arts zou het wel gemalckelijker ktumen. 
Len geinterviewde uit de rechtshulpverlening wijst erop dat dwangmedicatie vaak 
mensen betreft in de IBA, een kwetsbare, hulpeloze groep. Dwangmedicatie bevindt 
zich daamtee op een hellend vlak: er moet dus goed toezicht op zijn, moet geen 
Goelag-archipel worden. De populatie in PI's verandert: de groep gestoorde delin-
quenten is explosief toegenomen. 

5.5.3 Casus gedwongen geneeskundige handeling 

Verreweg de meeste gevallen van gedwongen medische handeling doen zich voor in 
de FOBA in Amsterdam. De psychiater met wie in deze casus gesproken is, is me-
disch eindverantwoordelijk binnen de FOBA, hij stuurt artsen en psychologen aan. 

De FOBA is in 1981 begonnen met 18 cellen, snel uitgebreid tot 54 cellen en momen-
teel zijn er 60. Er zijn zes paviljoens van tien bedden en zes `afzonderingscellen'. Er 
werken 100 forensische begeleiders op hbo-niveau onder leiding van afdelingshoof-
den. De medische staf kent twee psychiaters, vier artsen en twee psychologen. Tot de 
afdelingsactiviteiten behoort onder meer arbeidstherapie. Er wordt gesproken over 
'patienten', grotendeels preventief gehechten. Volgens de PM wordt een dagprogram-
ma van minimaal 73 uur aangeboden, de FOBA biedt 100 uur aan. Kosten: f 775,- per 
dag. 

Oorspronkelijke opdracht was crisisopvang, acute opname. De gemiddelde verblijfs-
duur was 20 weken, thans is dat 10 weken. Gedetineerden komen in de FOBA via een 
verwijzingsprocedure door de arrondissementale forensisch psychiatrische dienst 
(FPD). Bij reguliere aanmeldingen plaatst de SF formeel, in uitzonderingsgevallen 
bekrachtigt de SF achteraf. 
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Er zijn wachtlijsten, waarop gemiddeld tien tot twintig personen staan. Betrokkenen 
worden dan vaak tijdelijk geplaatst in de separeer van de PI. De opnamecoordinator 
belt elke week de wachtlijst af. Van de 12.000 cellen (landelijk) wordt, aldus de 
FOBA-psychiater - circa tien procent bevolkt door `geestelijk gestoorden', die in de 
regel binnen de P1-en in bijzondere zorgafdelingen of in een IBA geplaatst worden. 
De FOBA kan - zo stelt de psychiater - uitsluitend mensen met een strafrechtelijke 
titel opnemen, dus niet met BOW. Er is een beweging binnen de GGZ dat moeilijke 
patienten steeds meer buitengesloten worden door de psychiatrische ziekenhuizen. 
In de PBW gaat het om `handelingen' niet om behandeling. Formeel-juridisch mag 
FOBA dus niet behandelen. Er wordt wel medicamenteus behandeld, maar psycho-
therapie bijvoorbeeld is niet aan de orde. Alle dwanghandelingen betreffen het toedie-
nen van psychopharmaca per injectie, dwangmedicatie dus. Is iemand ook emstig 
somatisch ziek dan kan hij naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. 
ledereen die de FOBA binnenkomt Icrijgt een gesprek met een van de artsen. Op basis 
van een dergelijk gesprek is plaatsing binnen de individuele zorgafdeling mogelijk. 
Het criterium voor FOBA-plaatsing is de aanwezigheid van `gevaar': gevaar voor de 
patient zelf (levensgevaar, verminking of invaliditeit; een reeel gevaar is echter ook 
dat de patient door anderen binnen de inrichting lets wordt aangedaan) dan wel gevaar 
voor anderen. 

Dwangmedicatie is een ultimum remedium. Het gaat bij de beoordeling van `gevaar 
voor de patient' om graduele verschillen. Er is, aldus de psychiater, niet over elke 
vraag met betrekking tot de mogelijkheid tot ingrijpen jurisprudentie. Er wordt geke-
ken naar de praktijk van de BOPZ. Een man die geheel handelt vanuit zijn psychoti-
sche beleving, een psychiatrische zwerver met waandenkbeelden, levert bijvoorbeeld 
een professioneel dilemma. Sommige collega's vinden dat ingrijpen hier niet geboden 
is. Sinds 1971 staat vast dat het gevaarscriterium niet gehanteerd kan worden louter 
voor de bestwil van de patient'. 

Afgelopen tijd zijn er drie grote zaken voor CRS geweest over dwangbehandeling. 2  
Geeist werden een checklist en een protocol (overigens gebeurde dat ook al vO6r de 
invoering van de PBW/de auteurs). Beide worden gehanteerd binnen de FOBA: het 
protocol is aangescherpt in 1999 en er is een dagjoumaal over iedere patient. 

I Dit is niet geheel juist: op grond van art. 9 lid 2 onder g PBW bestaat een beperkte mogelijkheid om 
BOPZ'ers als passant op te nemen in een HvB/de auteurs. 

2 Zie voor de zorgvuldigheidseisen: CRS 8 maart 2000, Sancties 2000, nr. 22. Naar het oordeel van de CRS 
waren er gronden voor dwangmedicatie. Het beklag werdechter gegrond verklaard, omdat de gedetineer-
de niet schriftelijk op de hoogte was gesteld van de beslissing tot dwangmedicatie. 
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In 1999 zijn er 144 klachten geweest in 104 klaagschriften, waarvan de helft is inge-
trokken. Er werd twaalf keer geklaagd over dwangmedicatie; de meeste klachten zijn 
ongegrond verklaard. 

Aan iedere dwangmedicatiebeslissing van de directeur gaat een overleg vooraf met 
arts, medewerkers van de FPD, psychiater. Criteria van subsidiariteit, proportionaliteit 
en doelmatigheid liggen aan de basis van de beschikking die wordt afgegeven. Vaak 
gaat het om acute situaties, maar de bele procedure kan binnen een kwartier afgerond 
worden. Het is maar een of twee keer voorgekomen dat een advies van de psychiater 
werd genegeerd. 
De checklist wordt gevormd door de drie onderdelen van het gevaarscriterium. Er zijn 
`beloopsaantekeningen' waarvan verslag in het dossier komt. Er zijn verslagen van 
forensische begeleiders en verslagen van arts of psycholoog. De schriftelijke beschik-
king gaat altijd naar de gedetineerde. 

De CRS is kennelijk verontrust over het voortraject. Incidenten die voorafgaan aan 
dwangmedicatie worden niet altijd consequent gerapporteerd. Over iemand die veel-
vuldig loopt te vloeken wordt niet steeds opnieuw verslag gedaan, maar op een gege-
ven moment is er wel aanleiding om in te grijpen. In 1999 heeft de FOBA zo'n 300 
patienten gehad, waarvan er 43 dwanghandelingen ondergingen. De persoonlijkheid 
van patienten kan niet beInvloed worden, het gaat om kortwerkende middelen. Het 
betreft een ingewikkelde groep mensen: vaak zijn er inhoudelijke/professionele dilem-
ma's. 
De twee-wekenduur is een probleem: in twee weken heb je een psychose niet aange-
pakt. Het `gevaar' is dan wel weg, maar het vermoeden van recidive is groot. De 
dwanghandeling zou eigenlijk behandeling lege artis moeten zijn: handelen tot de 
psychose weg is, niet tot het gevaar weg is. Door uitleg te geven aan de patient wordt 
geprobeerd deze te motiveren voor verdere medicatie. Een multidisciplinair team be-
oordeelt de patient na twee weken, dan gaat het gevaarscriterium weer een grote rol 
spelen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt vaak eerst geIsoleerd; het gros staat toedie-
ning van verdere medicatie toe. 

Is het eind van de detentieperiode aangebroken dan zijn er twee mogelijkheden: vrij-
willig verder behandelen of BOPZ-maatregel voorstellen. Het is 20 tot 25 keer voor-
gekomen dat er aansluitend aan de FOBA IBS of rechterlijke machtiging werd gege-
ven. Bij BOPZ speelt ook de bescherming van de persoonlijke vrijheid en integriteit, 
maar daar geldt een `gevaarscriterium', binnen de dwangbehandeling in de PBW gaat 
het om `ernstig gevaarscriterium'. 
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Een voorbeeld: schizofrene buitenlandse man, 14 jaar in Nederland, veroordeeld we-
gens diefstal met geweld. Er is sprake van een persoonlijkheidsstoomis (door verwaar-
lozing) en een psychische stoornis. Op zijn afdeling stichtte hij kleine brandjes via 
roken; had geen besef van het gevaar. Weigerde pillen. Toen hij na een gedwongen 
handeling geen fiklcie meer stookte, bleef hij medicatie weigeren. Na een maand 
kwam er onvermijdelijk weer een brandincident. Uiteindelijk neemt hij nu iedere drie 
dagen een tablet, waardoor de zaak onder controle blijft. Hij moet behandeld blijven 
worden ook al dreigt er geen onmiddellijk ernstig gevaar: anders zal hij vroeg of laat 
in zijn oude gewoonte van brandstichting vervallen. 

5.6 Mechanische middelen 

De directeur kan bepalen dat een gedetineerde tijdens de afzondering door bevestiging 
van mechanische middelen aan zijn lichaam voor een periode van ten hoogste vieren-
twintig uur in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, indien die beperking noodzake-
lijk is ter afwending van een van de gedetineerde uitgaand emstig gevaar voor diens 
gezondheid of de veiligheid van anderen dan de gedetineerde. De wet stelt daaraan 

'nadere eisen en vermeldt dat de minister nadere regels stelt omtrent de bevestiging van 
mechanische middelen aan het lichaam. De ministeriele regeling als bedoeld in artikel 
33, lid 4 PBW is er nog niet.' Er heeft overigens enige tijd een experiment gedraaid 
met enkele mechanische middelen: vijf PI-en zijn als pilot aangesteld om alle voor- en 
nadelen van die middelen in beeld te lcrijgen, met als taakstelling het kunnen aanbie-
den van een humanere oplossing dan die in de vorm van het veiligheidsbed. Dit onder-
zoek heeft geresulteerd in de samenstelling van een voor iedere PI beschikbaar te 
stellen palcket mechanische middelen (plus twee oefen-/reservesets). Dit pakket bevat: 
een hoofdcap (in de maten S, M, L en XL), een buikriem met manchetten aan de voor-
kant, een builcriem met manchetten aan de zijkant, enkelbanden en wanten! 

Tabel 5.8 geeft aan hoe vaak de unitdirecteur of een van zijn medewerkers of ambte-
naren in 1999 heeft besloten tot bevestiging van mechanische middelen aan het 
lichaam van een gedetineerde. 

1 Wells er de Geweidsinstructie penitentiaire inrkhtingen, regeling van 14 december 1998, Sancties 1999, 

P. 7 . 
2 Informatie verstrekt door: R. van Dijk, sportinstructeur PI Dordtse Poorten en deel uitmakend van de pilot 

mechanische middelen in deze inrichting. Navraag bij Dii medio december 2000 leerde dat de Regeling 
mechanische middelen weliswaar gereed is, maar nog niet in de Staatscourant is geplaatst. De reden 
hiervoor is dat de (Europese) aanbesteding (in verband met de aanschaf van de middelen) nog niet is 
afgerond. 
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In praktisch alle gevallen ging het om het aanleggen van handboeien, soms enkel 
gedurende het transport naar isolatie- of observatie-afdeling of in afwachting van het 
toedienen van medicijnen. Driemaal werd het veiligheidsbed genoemd, eenmaal 
scheurkleding, eenmaal broelcriem, eenmaal onrustband en tweemaal broekstok. De 
twee unitdirecteuren die de eruit schietende aantallen noemen van 50 en 70 keer, lich-
ten toe dat het ging om het aanleggen van handboeien, broekstok en broekriem respec-
tievelijk om het gebruik van handboeien gedurende het transport naar de isolatie- of 
observatie-afdeling en wet slechts ten behoeve van dat transport. 

Tabel 5.8 - Percentage unitdirecteuren dat aangeeft mechanische middelen te hebben 
bevestigd in 1999 (n=52) 

nul keer 	 68 

1 keer 	 14 

2 keer 	 8 

4 keer 	 2 

7 	 2 

10 keer 	 2 

17 keer 	 2 

50 keer 	 2 
70 keer 	 2 

Negentien unitdirecteuren geven aan dat zij den of meer keer mechanische middelen 
gebruikt hebben in 1999. Het gaat voornamelijk om directeuren van HvB 's, met een 
BZA of een BZA en een andere bijzondere afdeling (tien van de negentien). Bij ruim 
tweederde van de unitdirecteuren die mechanische middelen hebben toegepast is dat 
beperkt gebleven tot een of twee keer in 1999 (42 procent, respectievelijk 26 procent). 

Van de zes gevangenis-unitdirecteuren geeft den aan dat hij zeven maal besloten heeft 
tot bevestiging van mechanische middelen aan het lichaam van een gedetineerde. 
De helft van de unitdirecteuren van combinaties van inrichtingen (dat zijn er acht) 
heeft een of twee keer mechanische middelen gebruikt. 
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6 Beklag en beroep 

6.1 Inleiding 

• De regeling van beklag en beroep, zoals die was opgenomen in Titel XIII van de Be-
ginselenwet gevangeniswezen, is op enkele punten aangescherpt. Door hantering van 
de term beslissing (art. 60, lid 1 PBW) wordt beoogd beklag tegen puur feitelijk han-
delen dat niet is tem te voeren op een beslissing door of namens de directeur, uit te 
sluiten.' Over adviezen en algemene regels kan als regel niet worden geklaagd. 2  Van 
de klager wordt gevraagd dat hij in zijn klaagschrift zo nauwkeurig mogelijk de ge-
wraakte beslissing en de redenen van zijn beklag vermeldt (art. 61, lid 3 PBW). 3 Daar-
mee wordt kostbare voorbereidingstijd gewonnen en ook wordt verwacht dat een 
duidelijke omschrijving ertoe bijdraagt dat veel aangekaarte problemen op eenvoudige 
wijze kunnen worden opgelost door inschakeling van de zogenaamde maandcommis-
saris (art. 63, lid 4 PBW). Op verzoek van de klager kan de voorzitter van de beroeps-
commissie de beslissing van de directeur schorsen (art. 66 lid 1 PBW). Na ingesteld 
beroep kan ook de tenuitvoerlegging van de beslissing van de beklagcommissie wor-
den geschorst op verzoek van de appellant (art. 70, lid 2 PBW). De PBW opent in 
artikel 62, vierde lid, de mogelijkheid van openbare behandeling van beklagzaken in 
daar omschreven gevallen. Voor zover bekend is van die mogelijkheid nog nooit ge-
bruik gemaalct. 

Bezwaar en beroep tegen plaatsing/overplaatsing/deelname aan een penitentiair pro-
gramma kan ingesteld worden door zowel voorlopig gehechte als onherroepelijk ver-
oordeelde gedetineerden. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij degene die de 
gewraakte beslissing heeft genomen: de selectiefunctionaris (art. 17). Van de beslis-
sing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de daarvoor aangewezen commissie 

1 Over grievende opmerkingen (vermeende discriminatie) kan niet (meer) worden geklaagd. CRS 16 maart 
2000, A99/1136/GA-niet-gepubliceerd. Wel echter kan geklaagd worden over het niet-reageren op 
intercomsignalen (in beginsel handelen namens de directie). Zie CRS 16 maart 2000, A99/1233/GA. Ook 
jurisprudentieel is de mogelijkheid van beklag en beroep beperkt. Een gedetineerde die binnen enkele 
maanden meer dan duizend klaagschriften heeft ingediend wordt niet-ontvankelijk in zijn beroepen 
verklaard wegens misbruik van beklagrecht. CRS 18 februari 1999, Sancties 1999, nr. 12. 

2 Zie bijvoorbeeld ook CRS 7 februari 2000, Sancties 2000, nr. 19. 
3 Artikel 69, lid 1 PBW bepaalt dat het beroepschrift met redenen moet zijn omkleed. De beroepscommissie 

verbindt geen sancties aan het niet-naleven van dit voorschrift nu de wetgever dit ook niet doet. CRS 15 
november 1999, A99/486/GA. Naar aan te nemen valt, geldt dit ook voor de gronden van het beklag. 
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uit de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing (art. 
72). 
Van de nieuwe mogelijkheid om tegen de plaatsing in of overplaatsing naar een huis 
van bewaring bezwaar te maken, wordt regelmatig gebruik gemaakt. 1  Het gaat hier 
doorgaans om gedetineerden die dichter bij hun woonplaats wensen te worden gecieti-
neerd in verband met bezoekmogelijkheden. De CRS is in de regel niet erg gevoelig 
voor dit argument, mede omdat thans het beleid is, dat de woonplaats bij plaatsing 
geen factor van betekenis is. In de literatuur is erop gewezen dat de nieuwe regeling 
niet geheel spoort met de voorschriften uit het Wetboek van Strafvordering! Voor de 
dagelijkse praktijk lijkt dit niet van groot belang. 3  

Medisch klachtrecht 

In hoofdstuk 7 PM (art. 28-34) is het klachtrecht over medisch handelen in een peni-
tentiaire inrichting opgenomen. 4  Een vergelijkbare regeling ontbrak in de Gevangenis-
maatrege1. 5  Artikel 28 is nagenoeg gelijkluidend aan artikel 47 Wet op de beroepen in 
de individuele gezondheidszorg (wet BIG) en kent de volgende procedure: verzoek tot 
bemiddeling binnen 14 dagen, bemiddelingspoging door medisch adviseur, beroep bij 
commissie van de CRS (binnen 7 dagen na afschrift mededeling medisch adviseur). 
Deze nieuwe regeling roept nogal wat vragen op, 6  die voor een klein deel in deze 
evaluatie beantwoord zullen worden: 
- is een aparte klachtenregeling voor handelingen van inrichtingsartsen zinvol? 
- werken de korte termijnen? (dat wil zeggen: zijn ze wel klantvriendelijk, laagdrem-

pelig?) 

1 Zie voor ten voorbeeld: CRS 20 april 2000, Sancties 2000, iii. 43. 
2 Zie G. de longe, Plaatsing en overplaatsing van preventief gehechten. In: Sancties 2000, p. 169-175. 
3 Door de raadkamer van de rechtbank 's-Hertogenbosch werd een verzoek om lcrachtens het bepaalde in 

artikel 78, vierde lid, van het Wetback van Strafvordering een wider huis van bewaring (dan de EMI aan 
te wijzen niet-ontvankelijk verklaard, in verband met een voorziening in de PBW. 

4 Sinds 1 mei 2000 geldt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ook voor medische 

behandeling tijdens detentie. In art. 7:450 BW is het toestemmingsvereiste vastgelegd. 
5 Klachten over medisch handelen vielen niet onder het beklagrecht van artikel 51 BGW. Over de organisa-

torische aspecten van de meclische verzorging was wel beklag mogelijk, omdat die aspecten tot de 
verantwoordelijkheid van de inrichtingsdirecteur konden en kunnen worden gerekend. Vgl. bijvoorbeeld: 

CRS 16 februari 1999, Sancties 1999, nr. 6 (Verpleegkundige venvijst gedetineerde niet door naar arts) 

en CRS 9 juni 1999, Sancties 1999, nr. 31. Klachten over de medische verzorging worden (of werden) 

veelvuldig ook afgedaan door de Nationale Ombudsman. Zie hieromtrent Anje Brouwer (1999), Met recht  

behoorlijk ingestoten. Deventer: Gouda Quint, hoofdstuk 5.4. Zie over de nieuwe regeling ook Li. van 
der Helm en.I.M. Neefe, Het nieuwe medisch klachtrecht veer gedetineerden; ten toegevoegde waarde? 

In: Sancties 1999, p. 283-296. Voorts ook A.K. van der Heide, Medisch-professionele autonomic. In: 

Sancties 2000, p. 43-45. 
6 Vgl. Kelk, Gezondheidsreck voor gedetineerden, pre-advies uitgebracht ten behoeve van de jaarvergade-

ring van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op 3 april 1998, p. 70 en NvT, p. 41 en 42. 
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- dienen deze termijnen te worden verruimd? 
- bemiddeling door medisch adviseur: vindt (moet) altijd bespreking in persoonlijk 

onderhoud plaats (vinden)? 
- hoeveel van de bemiddelde zaken komen alsnog voor de commissie CRS? 
- artikel 33, lid 2 PM: geldelijke tegemoetkoming aan klager; komt dat vaak voor? 
- klachtenregeling wet BIG kent niimere lcring van klachtgerechtigden dan de klach- 

tenregeling van de PM; 
- in beginsel niet-openbare behandeling; 
- is beginsel van hoor- en wederhoor voldoende gewaarborgd bij de klachtenregeling 

PM? 
- is het wenselijk een doorverwijsmogelijkheid van klachten voor de medisch advi-

seur en/of de CRS wettelijk vast tes leggen voor klachten die medisch inhoudelijk 
zeer complex zijn? 

6.2 Gevolgen nieuwe regeling 

6.2.1 Vragenlijst 

De aantallen zaken die in 1999 bij de beklagcommissie van de inrichting van de res-
ponderende unitdirecteur (n=56) zijn aangemeld, varieren van 0 tot 827. Het totale 
aantal gemelde klachten komt op 6326, dat is een gemiddelde van 113 klachten per 
inrichting. 
De aantallen zaken die in 1998 bij de beklagcommissie van de inrichting van de res-
ponderende unitdirecteur (n=54) zijn aangemeld, varieren van 0 tot 1395. Het totale 
aantal gemelde klachten komt op 6354, dat is een gemiddelde van 118 klachten per 
inrichting. 

Op de vraag of het eventuele verschil in aantal zaken in 1998 en 1999 te maken heeft 
met de invoering van de PBW antwoordt 79 procent van de unitdirecteuren ontken-
nend, 14 procent bevestigend en 7 procerit weet het niet. De unitdirecteuren die een 
bevestigend antwoord geven, lichten het verschil met de volgende verklaringen toe: de 
duur van het dagprogramma, uitlokken van jurisprudentie (2x), klachten over PP en 
trajecten, schorsingsverzoeken (2x), onbekendheid met de nieuwe regels (3x) en de 
verandering van het medisch klachtrecht. Ook wordt gemeld dat een en ander gevol-
gen heeft gehad voor de wijze van registreren van klachten. 

De vraag of de wijziging van de beklaggrond (tegen beslissingen van de directeur, art. 
60 PBW) verschil uitmaakt met de situatie onder de Beginselenwet gevangeniswezen 
is door negentien unitdirecteuren beantwoord. Dertien van hen zien geen verschil. De 
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overige (zes) melden de volgende veranderingen: beter geworden, de directeur let 
beter op bij beklagzaken of het inderdaad om een beslissing gaat, verandering in aan-
tallen niet-ontvankelijkverklaringen (3x) en verschil in bejegening. 

Achtenvege lawn van verweerschrift (art. 63, lid 2 PBW) 

Van de 58 respondenten antwoordt 86 procent nooit gebruik it maken van de be-
voegdheid tot het achterwege laten van een verweerschrift en bij 14 procent gebeurt 
het incidenteel. 

6.2.2 Sleutelfiguren 

De beklag- en beroepstermijnlprocedure 

De sleutelfiguur vanuit de rechtshulpverlening aan gedetineerden meldt dat het Lande-
lijk bajesoverleg, ondergebracht bij de Opleidingen Sociaal Recht (OSR), onlangs 
voor het laatst vergaderd heeft. Voorheen was het een landelijk netwerk van betrokke-
nen, waarbinnen ervaringen werden uitgewisseld en van waaruit signalen naar justitie 
werden gegeven. Er was een grote mate van idealisme, gericht op bewaking van de 
rechtsstaat aan de kant van de gedetineerden. Het is, aldus deze zegspersoon, een 
goede zaak als strafrechtsjuristen meer af weten van het penitentiair recht en daar 
cursussen voor volgen. Zo weet de gemiddelde advocaat bijvoorbeeld niet dat, wan-
neer er tegen iemand die is afgestraft nog een zaak loopt, het niet handig is beroep in 
te stellen in die zaak. Als beroep wordt nagelaten dan staat de einddatum vast, wordt 
beroep ingesteld dan is er sprake van een openstaande zaak en komt betrokkene nim-
mer in aanmerking voor HOI. 
De juristen van het Bureau voor Rechtshulp houden een keer per week spreekuur in de 
PI. Vijfenzeventig procent van de zaken wordt tijdens het spreekuur afgedaan, 25 
procent wordt ingenomen' en daarvan wordt 20 procent binnen drie uur afgedaan. 
Resteert vijf procent voor procedures. Aldus heeft het bureau een duidelijke zeeffunc-
tie. Niettemin worden de medewerkers nogal eens als behoorlijke stoorzenders gezien 
door de leiding van de PI. 
Als standpunt van de rechtshulpverlener is opgetekend dat de zeven dagen die de wet 
noemt voor beklag en beroep te weinig.zijn (was respectievelijk drie en acht dagen). 
Het Bureau voor Rechtshulp komt maar 'den keer per week in de inrichting: gebeurt er 
op donderdagmiddag iets, dan moet de gedetineerde tot de volgende donderdagoch-
tend wachten voordat er iets door de rechtshulpverlener kan worden gedaan. Nu wordt 
er vaak een voorlopig beklag- of beroepsschrift ingediend per fax in verband met de 
korte termijn. Dat is jammer, liever zou deze jurist eerst contact hebben met betrokke- 
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nen, ook om de andere kant van het verhaal te horen. Het gebruik van fax is noodza-
kelijk. Gedetineerden kunnen daar niet over beschikken in de inrichting, evenmin als 
de advocaat. Het faxnummer van de inrichting is zelfs niet bekend. De gemiddelde 
beklagzaak duurt drie tot vier maanden. Bij de CRS gaan er ook gauw vier maanden 
overheen. Bij deze termijnen zou het, aldus deze rechtshulpverlener, toch geen pro-
bleem moeten zijn als de termijnen voor de klager langer werden. Bovendien kan de 
juridisch hulpverlener de zeeffunctie beter vervullen. De lange totale looptijd is in het 
algemeen wel een probleem omdat de gedetineerde vaak al weer is overgeplaatst. 
De procedure zou ook wel efficienter kunnen. Mensen op de BGG hebben vaak wel 
tien zaken lopen. Ook al heeft de rechtshulpverlener maar in twee zaken een 
machtiging, van alle zaken worden de paperassen toegestuurd. 

6.2.3 Rondetafelconferentie 

Een deelnemer opent de bespreking over het nieuwe beklag- en beroepsrecht door te 
stellen dat hij het betreurt dat de rechtsbescherming over verschillende regelingen is 
verdeeld. Overigens is er inderdaad niet zo heel veel gewijzigcl, er moet voor het in-
stellen van beklag wel een teslissing' zijn. 
Van de kant van het departement wordt aangegeven dat het streven inderdaad is om de 
verschillende rechtspositieregelingen zoveel mogelijk samen te brengen. 

Het begrip teslissing' wordt heel verschillend geinterpreteerd. Is 'de bewaker keek 
zo vuil naar te herleiden tot een beslissing? 
Een directeur mist de 'routing': soms loopt die via de maandcommissaris en ook stelt 
hij vast dat de commissie het soms lastig vindt om te reageren. Hij beveelt aan om een 
model te laten ontwikkelen. Zaken moeten berusten op een beslissing van de direc-
teur; een teslissing' moet ook niet klakkeloos worden aangenomen en als het niet 
helder is, moet er gecheckt worden. Hij mist een goede instructie aan de beklagcom-
missie. Hoewel hij het probleem van de 'routing' in de hem bekende inrichting nooit 
zo echt heeft meegemaakt, reageert een deelnemer dat het misschien toch wel een 
goede zaak is om met voorbeelden/casusposities een goede instructie te geven. Een 
andere deelnemer is ook van mening dat met modellen gewerkt zou kunnen worden. 
Hij klaagt bovendien over het tempo dat de beklagcommissies en de CRS aan de dag 
leggen. 

Een deelnemer van de kant van de CRS stelt dat er aan de kwantitatieve zijde voor 
zover het betreft het instellen van beroep geen opmerkelijke veranderingen zijn. Wel 
is de taak van de beroepscommissie door nieuwe mogelijkheden uitgebreid. Ook de 
rechtshulpverlener is van mening dat in de praktijk het beklagrecht nauwelijks anders 
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functioneert. Toch meent een andere spreker dat de nieuwe omschrijving van de be-
klaggrond wet werkt (vroeger gold art. 51 BWG). Hij meent dater wel degelijk sprake 
is van een zekere inperking. 

Er wordt door sommigen al jaren naar voren gebracht dat over futiliteiten wordt ge-
klaagd. Uit ander onderzoek komt dat niet naar voren. Ook bij bestudering van de 
rechtspraak van de CRS lijkt er geen grond voor een dergelijlce geclachte. 

Compensatie 

Bij een gegrondverklaring van het beklag kan de beklagcommissie compensatie toe-
kennen. Die compensatie is echter geen schadevergoeding, maar slechts een tegemoet-
koming voor ondervonden ongemak. Voor afzondering worden standaardtarieven 
gebezigd.' Vanuit een commissie van toezicht wordt er voor gepleit de mogelijkheid 
te openen dat de beklagcommissie de schade vergoedt. Dat zou onnodig geprocedeer 
bij de burgerlijke rechter kunnen voorkomen. mans is dat niet mogelijk. Na gegrond-
verklaring van een beklag dient de directeur een nieuwe (eigen) beslissing te nemen 
tot het al dan niet toekennen van een schadevergoedine 

6.3 Bemiddeling 

6.3.1 Vragenlijst 

De beklagcommissie kan het klaagschrift in handen stellen van de maandcommissaris 
teneinde deze in de gelegenheid te stellen te bemiddelen. De secretaris doet hiervan 
mededeling aan de directeur (artikel 63, lid 4 PBW). 
Eertderde van de unitdirecteuren meldt dat de beklagconunissie geen gebruik maakt 
van de bemiddelingsmogelijkheid. Bij de overige varieert het percentage waarin in 
1999 daarvan gebruik is gemaalct van Oen tot honderd procent. Zeven procent van alle 
unitdirecteuren ziet dat in alle gevallen bemiddeld worth. Voor 33 procent geldt dat in 

1 Voor opsluiting in een strafcel is twintig gulden per dag en voor andere vormen van afzondering is 
vijftien gulden per dag het tarief. Bij andere beslissingen gelden geen tarieven en heeft de CRS voorkeur 

voor tspiegelende' compensatie: bijvoorbeeld een extra verlof als het verlof op onjuiste gronden is 
onthouden. Bij gegrondverklaring op touter formele gronden (bijvoorbeeld ontbreken schriftelijke 

beslissing) worth een lagere compensatie dart het tarief toegekend. Zie CRS 22 april 1999, Sancties 1999, 

nr. 23, idem 25 mei 1999, Sancties 1999, nr. 27 en idem 7 februari 2000, Sancties 2000, nr. 18. 

2 Deze problematiek speelt in de pralctijk vooral bij schade ten gevolge van het zoekraken van goederen 
van gedetineerden bij overplaatsing. Zie de Regeling afhandeling schadegevallen van 13 augustus 1993, 

nr. 383893/93/DJ en de circulaire omtrent vrachtvervoer van 20 december 1996, nr. 5860780i96/DJI. 

Voor een voorbeeld uit de rechtspraak zie CRS 19 juli 1999, Sancties 1999, sir. 32. 
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een tot en met tien procent van de gevallen, voor 13 procent in twintig tot en met vijf-
tig procent van de gevallen en het overige kwart ziet het in meer dan vijftig procent 
van de gevallen. 

Achtenzestig procent van de unitdirecteuren geeft aan dat deze bemiddeling meestal 
leidt tot een bevredigende oplossing, vijftien procent geeft aan dat zulks niet het geval 
is en 17 procent van de unitdirecteuren kan zonder meer een bevestigend antwoord 
geven (n=41). 

Op de vraag of de beklagcommissie vaak genoeg gebruik maakt van de bemiddelings-
mogelijkheid van art. 63, lid 4 PBW antwoordt 66 procent van de unitdirecteuren 
bevestigend en 34 procent ontkennend (n=56). 
De toelichtingen waarom de beklagcommissie niet vaak genoeg gebruik maakt van de 
bemiddelingsmogelijkheid luiden als volgt: 
- de beklagcommissie is niet goed op de hoogte van de PBW en/of handelt hier niet 

naar: ze laat bijna alle zaken voorkomen (4) 
- wel bemiddelen zou tijdsbesparend kunnen werken; met name bejegeningsklachten 

kunnen eerder afgewerkt worden 
- maandcommissaris neemt te weinig de rol van bemiddelaar op zich (3x) 
- ingediende klaagschriften worden altijd doorgestuurd naar de unitdirecteur (3x) 
- nog niet toegepast (5x) 
- van sommige zalcen staat de uitkomst al vast 
- bemiddeling kan ervoor zorgen dat gedetineerde zonder gezichtsverlies zaak kan 

intrekken. 

In de rechtspraak wordt soms uitdrukkelijk verwezen naar eerdere pogingen tot be-
middeling. Zie bijvoorbeeld beklagcommissie Zutphen 9 juli 2000, nr. 2000/58 (niet-
gepubliceerd): 'De beklagcommissie overweegt allereerst dat zij, gelet op de aard en 
inhoud van de klachten alsmede op het feit dat klagers hebben aangegeven dat het hier 
een inrichtingsbrede situatie betreft die meer gedetineerden aangaat dan alleen klagers, 
getracht heeft via respectievelijk bemiddeling en later aanhouding van de beklagzaak, 
een praktische en aanvaardbare oplossing te vinden en zodoende een formele afdoe-
ning te voorkomen.' 

De volgende vraag in de vragenlijst heeft weliswaar niet met bemiddeling te maken, 
maar wordt hier ter wille van de volledigheid met betrekking tot de behandeling van 
klachten, vermeld. 
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Nieuwe beslissing 

De beklagcommissie kan de directeur opdragen een nieuwe beslissing te nemen met 
inachtneming van haar uitspraak (art. 68, lid 3 sub a PBW). Hoe vaak is dat gebeurd 

in 1999? 
Om formele redenen (er is bijvoorbeeld een gebrekkige voorbereiding van de beslis-
sing of betrokkene is niet gehoord) gebeurt het bijzonder weinig: 90 procent van de 
unitdirecteuren geeft aan dat dat nooit gebeurd is in 1999 (n=48). Zes procent heeft 
het een keer meegemaakt en vier procent twee keer. 
Om materiele redenen (de beslissing wordt inhoudelijk onjuist geacht) gebeurt het 
eveneens weinig: 81 procent van de unitdirecteuren geeft aan dat dat nooit gebeurd is 
in 1999 (n=48). Zes procent heeft het den lceer meegemaakt, vier procent twee keer, 
zes procent drie keer en twee procent zes keer. 

Hoe vaak zijn unitdirecteuren in beroep gekomen tegen de beslissing van de beklag-
commissie in 1998 en in 1999? 

Tabel 6.1 - Percentage unitdirecteuren dat in beroep is gekomen tegen beslissing 
beklagcommissie naar frequentie in 1999 en in 1998 (n=56 resp. 52) 

nul keer 	 30 	 35 

1 keer 	 25 	 25 

2 keer 12 	 6 

3 keer 	 11 	 17 

4 keer 	 7 	 4 

5 keer 	 5 	 4 

> 5 keer 	 9 	 10 

De verschillen in percentages zijn niet groot in beide jaren. Volgens de meeste direc-
teuren heeft een eventueel verschil ook niet te maken met de invoering van de PBW. 
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6.4 Schorsing 

6.4.1 Vragenlijst 

Aan unitdirecteuren is de vraag gesteld hoe vaak zich in 1999 een verzoek tot schor- 
sing als bedoeld in artikel 66 PBW heeft voorgedaan. label 6.2 geeft daarvan een 
overzicht. 

Tabel 6.2 - Percentage directeuren dat aangeeft hoe vaak een schorsingsverzoek als 
bedoeld in artikel 66 PBW zich heeft voorgedaan in 1999, naar frequentie (n=53) 

0 keer 40 
1 keer 7 
2 keer 15 
3 keer 2 
4 keer 7 
5 keer 6 
6 keer 6 
7 keer of meer 	 17 

Een meerderheid van de unitdirecteuren zag in 1999 geen of slechts een enkel schor- * 
singsverzoek in zijn inrichting. Worden de aantallen schorsingsverzoeken bij elkaar 
opgeteld dan komen we tot een totaal aantal schorsingsverzoeken van 174 in 1999. 
Dat is niet in overeenstemming met de cijfers van de CRS (zie onder 6.5.2). Vermoe-
delijk hangt dit samen met het feit dat niet alle unitdirecteuren aan het onderzoek heb- 
ben deelgenomen en dat door de unitdirecteuren deze gegevens vermoedelijk niet 
systematisch worden verzameld. 

Aan unitdirecteuren is ook de vraag gesteld hoe vaak zich in 1999 een verzoek tot 
schorsing als bedoeld in artikel 70, lid 2 PBW heeft voorgedaan. label 6.3 geeft daar-
van een overzicht. 
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Tabel 6.3 - Percentage directeuren dat aangeeft hoe vaak een schorsingsverzoek als 
bedoeld in art. 70, lid 2 zich heeft voorgedaan in 1999, naar frequentie (n=52) 

0 keer 	 86 

I keer 	 8 

3 keer 	 2 

4 keer 	 2 

6 keer 	 2 

Gevraagd of ze voldoende in de gelegenheid zijn gesteld om hun standpunt toe te 
lichten terzake van een schorsingsverzoek antwoordt 97 procent van de unitdirecteu-
ren bevestigend. 

Bijna eenderde van de unitdirecteuren ervaart geen bijzondere toename van de werk-
belasting door de schorsingsmogelijkheid, 70 procent denkt daar anders over (n=46). 
De toelichtingen die gegeven worden bij het bevestigende antwoord op de vraag of de 
schorsingsmogelijkheid een toename voor de werkbelasting betekent, komen voor het 
merendeel neer op de benodigde spoed bij de afhandeling: de 24 uur reactietijd wordt 
te kort gevonden waar de schorsingszaak veel administratieve handelingen kost. Het 
gaat meestal om onverwacht werkaanbod, dat extra zwaar valt als op vrijdagavond een 
fax verstuurd wordt. 

Op de vraag welke knelpunten zich voordoen, formuleren 31 unitdirecteuren een ant-
woord. Van hen geeft eenderde aan geen knelpunten te zien. Bij de overige komen de 
punten die geformuleerd zijn bij de vraag over werkbelasting en het opzij moeten 
zetten van ander werk terug. Opnieuw meldt 20 procent dat de 24 uur om te reageren 
te kort zijn. De bereikbaarheid van CRS worth door een directeur als knelpunt ervaren 
evenals het felt dat er geen faxmogelijkheid is in het weekend. Verder meldt 10 pro-
cent dat het nogal eens voorkomt dat de betreffende unitdirecteur niet 'in huis' is. De 
duur van de uitspraak worth door twee directeuren vermeld als knelpunt: daardoor is 
schorsing niet bruikbaar bij korte straffen. Bedoeld is hier dat het voor de gedetineerde 
geen zin heeft chorsing te vragen van een afzondering van twee tot drie dagen, omdat 
op het moment van beslissen de afzondering reeds is geeindigd. 

De schorsingsmogelijkheid in artikel 66 PBW wordt door tweederde van de unitdirec-
teuren (64% bij n=56) niet als een zinvolie toevoeging van de PBW gezien. Voor de 
schorsingsmogelijkheid in artikel 70 PBW liggen de cijfers iets anders: twee vijfde 
van de groep respondenten (41% bij n=56) vindt dat het een zinvolle toevoeging is, de 
overigen vinden van niet (59%). Wellicht is het verschil te verklaren nit de omstandig- 
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heid dat het voor een directeur aantrekkelijk kan zijn om schorsing te kunnen vragen 
van een hem onwelgevallige beslissing van de beklagcommissie. 

Op de vraag of zij ervoor zijn dat een tot de gewone rechterlijke macht behorend lid 
van de beklagcommissie de schorsingsbeslissing neemt, antwoordt 30 procent van de 
unitdirecteuren bevestigend (n=56). 
Zowel de voor- als tegenstanders hebben hun standpunt toegelicht. 
De tegenstanders noemen de volgende argumenten (aantal keer): 
- beroepscommissie vorrnt hogere drempel 	 6 
- meer onpartijdigheid 	 12 
- bevordert rechtsgelijkheid 	 2 
- huidige procedure voldoet 	 5 
- enkel juridische toetsing is te eenvoudig 	 1 
- functiescheiding is zuiverder 	 2 
- rechterlijke macht heeft te weinig kennis van het gevangeniswezen 	1 

De voorstanders halen de volgende argumenten aan: 
- bekendheid met de inrichting 	 7 
- bevordert snelheid afhandeling 	 7 
- deze kan afweging maken indien beide partijen gehoord worden 	1 
- gaf in het verleden geen problemen 	 2 

6.4.2 Sleutelfiguren 

In de startnotitie is als vraag geformuleerd: hoe gaat de CRS om met schorsingsmoge-
lijkheden; hoe loopt de bezwaarschriftprocedure; is de werklast van de CRS toegeno-
men? Om een antwoord te krijgen op deze vragen zijn gesprekken gevoerd met een 
schorsingsvoorzitter en een woordvoerder van de CRS. 

De vraag of er sprake is van een toename van de werklast kan zonder enige twijfel 
met ja worden beantwoord. Er worden honderden schorsingen (zie voor de precieze 
aantallen onderdeel 6.5.2) per jaar afgedaan. Er is zowel op het organisatorische vlak 
als op het personele vlak aanzienlijk geInvesteerd door de CRS. 

Schorsingsbeschikkingen worden genomen door de voorzitter van de beroepscommis-
sie. Twee soorten beschikkingen worden onderscheiden: de 'A-beschikkingen' op 
basis van artikel 66, lid 1 PBW en de `B-beschikkingen als antwoord op een verzoek 
om schorsing van een (over)plaatsingsbeslissing (na bezwaar bij de selectiefunctiona-
ris). Daarnaast spelen nog schorsingsverzoeken inzake verlofzaken en strafonderbre- 
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king. In het volgende ligt de nadruk vooral op de schorsingen in A-zaken, omdat dit 
voldoende illustratief wordt geacht. ' 

Tot medio 2000 zijn in totaal 439 schorsingsverzoeken in beklagzaken, plaat-
sing/overplaatsing, verlof en strafonderbreking, binnengekomen. Het gaat om 327 
gevallen van schorsing in beklagzaken, waarvan 40 met betrekking tot een beslissing 
van beklagcommissie. Het aantal schorsingszaken in plaatsing/overplaatsingkwesties 
is 90. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt drie dagen. 

Procedure A-zaken 

Er worden altijd inlichtingen gevraagd aan de directeur. De wet stelt geen termijn voor 
de schorsingsuitspraak; de directeur wordt verzocht binnen 24 uur te reageren. Hij 
wordt daartoe uitgenodigd via een fax en reacties komen - aldus de geinterviewde 
voorzitter van de beroepscommissie - ook altijd tijdig. Tegelijkertijd gaat er een fax 
naar de secretaris van de beklagcommissie met de vraag of er een klacht is ingediend. 
Dit is van belang voor de ontvankelijkheid. Als de gedetineerde stelt dat hij een klacht 
heeft ingediend, dan gaat de schorsingsvoorzitter daarvan als regel ook uit. Bedacht 
mod t warden dat er wel vaak vijf dagen overheen gaan voordat een klacht - binnen de 
inrichting op de post gedaan - de beklagcommissie heeft bereikt. 
Deze voorzitter zou gedetineerden willen aanbevelen gelijk met het schorsingsverzoek 
het klaagschrift mee te sturen. Deze regel kan - aldus nog steeds de voorzitter - even-
tueel opgenomen worden in de penitentiaire regelgeving en de standaardformulieren 
kunnen in deze zin warden aangepast. 

Als de voorzitter beschikt over 'de tekst' van de directeur dan neemt hij zijn beslis-
sing: het is een marginale toetsing. Enerzijds is het marginaal omdat de wet slechts 
vraagt om toetsing op redelijkheid en billijkheid en anderzijds omdat er een aanzienlij-
ke afstand is tussen de voorzitter en de dagelijkse werkvloer. De schorsingsuitspraak 
wordt gefaxt aan: directeur, gedetineerde en secretaris beklagcommissie.' 

In het tweede stadium kan van de uitspraak van de beklagcommissie in beroep warden 
gegaan en schorsing warden aangevraagd (art. 70, lid 2 PBW). 2  Er is geen wettelijk 
verbod dat de schorsingsvoorzitter de beroepscommissie voorzit, maar om problemen 
te voorkomen heeft een van de voorzitters van de beroepscommissie zich teruggetrok- 

1 Zie voor een voorbeeld van een schorsing van de beslissing van de directeur: voorzitter CRS 10 november 

1999, Sancties 2000, nr. 14. 
2 Zie voor voorbeelden van schorsing van een beslissing van de beklagcommissie: voorzitter CRS 19 maart 

1999, Sancties 1999, nr. 16, voorzitter CRS 11 oktober 1999, Sancties 2000, nr. 24 en 24 november 1999, 

Sancties 2000, nr. 29. 

72 



ken als schorsingsvoorzitter. Een schorsingsverzoek dat herhaald wordt zonder dat 
nieuwe gronden worden aangevoerd, wordt niet-ontvankelijk verklaard.' 

Problematische punten 

Het gros van schorsingsverzoeken betreft straffen en maatregelen. Een enkele keer 
gaat het over jets anders: invoer PC bijvoorbeeld. Korte straffen zijn meestal al ten 
uitvoer gelegd vs5or de •schorsing aan de orde is. Een oplossing daarvoor zou kunnen 
zijn dat een klager alleen ontvankelijk is wanneer het een langere straf betreft (in de 
wet regelen). 
Niet alle zaken lenen zich voor schorsing. In A-zaken speelt bij schorsing in geval van 
een afwijzend verzoek om verlof, de kwestie dat als de voorzitter de afwijzing schorst, 
er nog geen uitspraak is in de bodemprocedure. Het resultaat is dus nul: het schor-
singsverhaal is bier een wassen neus. Voor weigering invoer van een PC geldt boven-
dien de vraag of daarvoor nu een spoedvoorziening nodig is. Dat is jets dat wel een 
paar weken kan wachten. 

Rechtshulpverlening bij schorsing 

Volgens een geInterviewde rechtshulpverlener van een Bureau voor Rechtshulp is de 
snelheid bij schorsingszaken goed, maar inhoudelijk schiet de gedetineerde er niets 
mee op. De schorsingsmogelijkheid wordt daarom weinig benut. Als dezelfde persoon 
over de schorsingszaak beslist als over de hoofdzaak zou deze rechtshulpverlener daar 
wel een punt van maken. Gedetineerden horen so wie so tot een rechtspositioneel 
kwetsbare groep, dus waakzaamheid is geboden. 

Verbetering ten opzichte van vroegere regelgeving 

De schorsingsmogelijkheid behelst een marginale toetsing om schrijnende gevallen 
tegen te gaan. In de regelgeving van v6or de PBW lag een enigszins vergelijkbare 
bevoegdheid bij de voorzitter van de commissie van toezicht die een voorstel kon 
doen aan de directeur (zie art. 56 Beginselenwet gevangeniswezen). Directeuren heb-
ben gepleit voor onafhankelijkheid en deskundigheid (door die mogelijkheid bij de 
voorzitter van de beroepscommissie te brengen). Volgens een van de sleutelfiguren is 
de huidige verandering een verbetering: de voorzitter van de corrunissie van toezicht 
had weinig bevoegdheden (hij kon slechts een voorstel doen). 

1 CRS 31 mei 1999, A96/447/GSA. 

73 



Procedure B-zaken 

De wet is volgens de geinterviewde sleutelfiguur niet duidelijk over de kwestie of er 
geschorst kan worden hangende het bezwaarschrift tegen de beslissing van de selectie-
functionaris: artikel 73, lid 4 PBW verwijst naar artikel 66 PBW. De selectiefunctio-
naris heeft zes weken om te beslissen op het bezwaarschrift. De beroepscommissie 
heeft uitgemaakt dat schorsing niet mogelijk is hangende het bezwaar. 
De schorsingsvoorzitter Imaakt' geen jurisprudentie, behalve in de kwestie van niet-
ontvankelijkheid van het schorsingsverzoek op . bezwaarschrift. De oplossing voor 
deze kwestie is het verkorten van de beslissingstermijn voor de selectiefunctionaris. 
Genoemd worden de volgende lcnelpunten: bij toewijzing van een schorsingszaak kan 
er sprake zijn van gezichtsverlies van de selectiefunctionaris en als de gedetineerde al 
is overgeplaatst, herleeft de oude situatie. 

Een andere betrokkene van de CRS stelt dat er een informele afspraak is tussen de 
CRS en de selectiefunctionaris, inhoudend dat deze zijn beslissing op het bezwaar-
schrift in drie tot vier dagen afwerkt. Als de gedetineerde daartegen vervolgens in 
beroep gaat en opnieuw schorsing verzoekt zou de onzinnige situatie kunnen ontstaan 
dat er twee schorsingsverzoeken in zeer korte tijd behandeld moeten worden. Gezien 
de korte termijnen acht de CRS schorsing alleen hangende het beroep zinvol. 

Ook in verlofzaken wordt schorsing gevraagd van de weigering tot het verlenen van 
verlof. Door een eventuele schorsing te bevelen is er nog geen nieuwe beslissing tot 
het verlenen van verlof. Volgens vaste rechtspraak van de voorztiter van de CRS is de 
gedetineerde in een dergelijk geval niet gebaat bij de enkele beslissing tot schorsing, 
omdat dit niet kan leiden tot de door verzoeker gewenste situatie, namelijk toekenning 
van het verlof. In zo'n geval concludeert de voorzitter dan dat de aard van de bestre-
den beslissing zich niet leent voor schorsing. I  Terecht wordt in de rubriek 'Becht-
spraak' van Delikt en Delinkwent (2000, p. 984) opgemerkt: `Deze en soortgelijke 
uitspraken van de voorzitter van de beroepscommissie brengen mee dat de schorsings-
mogelijkheid ten aanzien van de onderhavige beslissingen, hoewel in theorie wel 
mogelijk, niet wordt gerealiseenf. Omdat er na schorsing nog geen in rechte afdwing-
bare beslissing is voor de gedetineerde kan volgens de rechtbank Leeuwarden (beslis-
sing van 30 december 1999, nr. 1999/298) een vordering in kort geding worden ont-
vangen. Hiermee wordt de doelstelling van de nieuwe wetgeving ondergraven. De 
schorsingsmogelijkheid is immers geintroduceerd om de weg naar de rechter in kort 
geding af te snijden. 

1 Zie voorzitter CRS 29 december 1999, B9915370SV en idem 25 januari 2000, 00/28/GSV. 
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6.4.3 Rondetafelconferentie 

Tijdens de conferentie wordt nog eens gememoreerd dat de schorsingsvoorzitter alleen 
maar kan schorsen en geen andere beslissing voor de aangevochten beslissing in de 
plaats kan stellen. In ieder geval bij verlof of strafonderbreking kan het wenselijk zijn 
dat dit wel gebeurt. Het feit dat er niets in de plaats gesteld kan worden, is een lacune. 
De deelnemer uit de rechtshulpverlening stelt dat de schorsingsmogelijkheid ruimer 
zou moeten zijn. 
Hoewel het tempo er wel in zit volgens een deelnemer, stelt een ander dat het vaak 
gaat om korte disciplinaire straffen en dan heeft het geen zin om schorsing te vragen. 
De vraag rijst of het niet wenselijk is om een ondergrens in te voeren. 
Als een deelnemer .bepleit, in verband met de lange lijnen, dat de zaak voorgelegd kan 
worden aan de voorzitter van de beklagcommissie in de A-zaken, vindt hij bijval van 
een andere discussiant. Deze stelt dat dit vroeger is tegengehouden met het idee dat 
een 'huisvrouw' daarover zou gaan beslissen. In het algemeen geldt dat het beter is dat 
iemand in de buurt zit en de betrokkene hoort: de beslissing wordt er beter van. Hij 
vraagt zich wel af of je wel bij alles een schorsingsmogelijkheid moet hebben: bij-
voorbeeld bij de kwestie van PC op cel. Er zijn met andere woorden beslissingen die 
zich gelet op hun karakter niet voor schorsing lenen. 
Van de kant van de CRS wordt gemeld dat het logistiek ook heel lastig is om alles 
centraal te doen. 

6.5 Medisch klachtrecht 

6.5.1 Vragenlijst 

Tabel 6.4 geeft aan hoe unitdirecteuren het nieuwe medische klachtrecht in de praktijk 
waarderen. 

Tabel 6.4 - Percentage unitdirecteuren dat medisch klachtrecht waardeert, naar mo-
daliteit (n=56) 

heel goed 	 25 
redelijk 	 29 
slecht 	 21 
weet niet 	 25 
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6.5.2 Sleutelfiguren 

Enkele cijfers ter beschikking gesteld door het secretariaat van de CRS: 

Rechtspositionele klachten 
Schorsingen rechtspositie 
(over) plaatsingen 
scborsingen (over) plaatsingen 
verlof/strafonderbreking 
schorsingen verlof/strafonderbreking 
medische beroepen 
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Realisatie 1998 	Realisatie 1999 	Realisatie 2000 

1421 

303 

	

1013 	 940 

	

336 	 435 

	

333 	 355 

	

60 	 50 

	

143 	 105 

	

35 	 12 

	

16 	 55 

De medisch adviseur van DB meldt dat er in 1999 260 klachten waren. De gedetineer-
de krijgt een briefje dat de klacht ontvangen is. Een kopie gaat naar de behandelaar. 
Deze moet binnen zeven dagen reageren. De behandelaar krijgt zo nodig een aanma-
ning (dat komt regelmatig voor, aldus de medisch adviseur). Aan de hand van diens 
antwoord en een fotokopie van de status formuleert de medisch adviseur zijn ant-
woord. Hij stelt nooit dat de behandelaar fout is geweest. Een afschrift gaat naar de 
directeur en naar de klager. Heel vaak is de inhoud: ga nog eens samen praten. Veel 
gevallen berusten op gebreklcige communicatie: de gedetineerde wil valium, krijgt 
diazepam en denkt dan dat hij het verkeerde heeft gelcregen. 

In de beginperiode na invoering van de PBW sprak de medisch adviseur alle klagers: 
hij reisde 12.000 km door het land. Sinds de zomer van 1999 is hij daartnee gestopt. 
De effectiviteit van de huidige aanpak blijkt uit het feit dat maar tien gedetineerden in 
hoger beroep zijn gegaan. Toch vindt de medisch adviseur het beter de klachtenbehan-
deling te decentraliseren omdat de mensen elkaar beter lcennen. Het nadeel is ongelij-
ke benadering. 
De medisch adviseur is begonnen om bij hem aangemelde zaken te rubriceren. Hij wil 
zaken gaan analyseren en op basis daarvan een specifieke inrichting en de medicus 
aldaar nader gaan bekijken. 

De medisch adviseur kan ook ongevraagd advies geven: methadonverstreldcing is een 
belangrijk item. Hij houdt zich intensief bezig met studie en congresbezoek over dit 
onderwerp en beschikt daardoor over de nieuwste inzichten. Hij hanteert een stan-
daardantwoord in methadonzaken en gebruikt medische argumentatie: methadon is 



- vergelijkbaar met insuline - ook een medicijn. Niet iedere inrichtingsarts wil daar 
aan. 
Een ander belangrijk punt waarover geklaagd wordt is dat wachttijden niet worden 
geaccepteerd door gedetineerden. Het penitentiair ziekenhuis kende bijvoorbeeld 
- door verbouwing - veel te lange wachttijden voor gedetineerden met KNO-proble- 

• men. 

De medisch adviseur is van mening dat het voor gedetineerden een stuk beter is ge-
worden. In hoger beroep wordt de lijn die hij heeft uitgezet, gevolgd. Een vaak voor-
komend misverstand is dat naast methadon geen pijnstilling nodig is. De gevolgen 
voor toepassing bij werken aan machines in werkplaatsen moeten in de gaten gehou-
den worden. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst gold niet voor 
gedetineerden; per 1 mei 2000 is daarin verandering gekomen. 
Een enkele keer komen er klachten over tandarts, psycholoog of psychiater. De me-
disch adviseur onderhoudt geen contacten met de CRS (wil hij gescheiden houden). 
Door de anti-psychiatrie komen veel psychisch gestoorde personen in detentie terecht: 
van de 12.000 gedetineerden vertonen 1.200 een psychiatrisch ziektebeeld. 

Rechtshulpverlening bij medische klachtzaken 

Als standpunt van een rechtshulpverlener is opgetekend dat de nieuwe regeling op 
zichzelf een prima zaak is, maar dat de uitvoering hopeloos slecht is. De inrichtings-
artsen verzuimen aan te geven wanneer de betrokkene in beroep kan gaan en waar-
tegen. Met alle respect voor het werk van de medisch adviseur, stelt deze jurist vast 
dat bemiddeling erg lang duurt (een wachttijd van een half jaar). Dit leidt er in veel 
gevallen toe dat de gedetineerde de inrichting al lang verlaten heeft voordat het tot een 
beroepszaak komt. Duidelijk is er spralce van een overbelast apparaat. Binnen de peni-
tentiaire wereld voelt men zich al snel aangevallen, terwijl het voor de arts ook voor-
delig kan uitpakken als hij meewerkt. De gedetineerde kan weliswaar op eigen kosten 
een second opinion aanvragen, maar dat is een dode letter. Het zou goed zijn als een 
tweede arts betrokken zou kunnen worden in de oordeelsvorming. De arts in de corn-
missie van toezicht kan ook niet veel doen. Die commissie vereenzelvigt zich so wie 
so te veel met de inrichting. 
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653 Rondetafelconferentie 

Voor DJI vallen de resultaten mee: het medisch klachtrecht was een heikel punt. Voor 
2000 worden ongeveer 55 tot 60 zaken verwacht: de helft van wat oorspronkelijk 
werd verwacht. Gemeld wordt dat er relatief veel zaken gegrond worden verklaard. I  
Een deelnemer brengt naar voren dat hij geluiden kent van advocaten en bureaus voor 
rechtshulp dat ze afzien van een medische klachtprocedure vanwege de lange door-
looptijden. De deelnemende rechtshulpverlener heeft het gevoel dat dit een aanloop-
probleem is. Toch stelt iemand dat hij de lange doorlooptijd als een extra groot pro-
bleem ervaart omdat met de gezondheid van betrokkene van alles gebeurt. Dat maakt 
het tot een moeilijke procedure. Ten aanzien van een mogelijke spoedprocedure merkt 
hij op dat een rechter daarover niet alleen kan beslissen, maar zich moet laten bijstaan 
door (medische) experts. Ook de advocaat heeft ter zake te weinig expertise, zo wordt 
gesteld. Vanuit die hock wordt het als probleem ervaren dat er geen spoedvoorziening 
is. 

1 Zie CRS IS januari 2000, Sancties 2000, nr. 15. Het verzoek om bemiddeling dateert van 9 maart 1999. 
Het tijdsverloop tot ten beslissing in beroep bedraagt bier dus negen maanden. Het betrof een klacht over 
de toegang tot de inrichtingsarts. Deze klacht is gegrond verklaard. Een gedetineerde die dat wenst, dient 
binnen ten redelijke termijn toegang tot de inrichtingsarts te krijgen. Die toegang mag niet geheel 
afhankelijk zijn van anderen, niet-medici. Voorts CRS 18 januari 2000, Sancties 2000, nr. 16. Het verzoek 
om bemiddeling dateert van 22 augustus 1999. Het tijdsverloop tot de beslissing in beroep bedraagt bier 
ongeveer vijf maanden. Ook deze klacht werd gegrond verklaard: Onder de gegeven omstandigheden ( 
onder meer langdurig verslav ingsverleden) is het niet-verstreklcen van methadon niet terecht. De procedu-
re wordt nogal eens aangewend in verband met het niet-verstrekken van methadon. Zie bijvoorbeeld CRS 
6 september 1999, Sancties 2000, nr. 23. 
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7 Penitentiaire programma's' 

7.1 Inleiding 

Nieuw in de PBW is de in artikel 2, lid 1 opgenomen mogelijkheid van tenuitvoerleg-
ging van een vrijheidsbenemende sanctie in de vorm van een penitentiair programma 
(PP), als middel tot resocialisatie. Het PP, een samenstel van activiteiten (art. 4, lid 1), 
is gericht op voorbereiding op de terugkeer in de samenleving, onder meer door deel-
name aan arbeidsprojecten, vorming en onderwijs of combinaties daarvan. De beslis-
sing tot deelname aan een penitentiair programma wordt genomen door de selectie-
functionaris. 

De Erkenningsregeling penitentiair programma 2  

De Erkenningsregeling omschrijft aan welke formele en inhoudelijke eisen een peni-
tentiair programma of onderdeel daarvan moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor erkenning door het hoofd van de directie Gevangeniswezen (GW). De program-
ma's mogen alleen uitgevoerd worden door het GW, de SRN, organisaties en werkge-
vers die zijn aangewezen als verzorger van een PP. In de Erkenningsregeling zijn de 
eisen voor aanwijzing opgenomen en de procedure die gevolgd wordt. Een aanwijzing 
geldt voor twee jaar en kan desgewenst worden verlengd. De Erkenningsregeling 
bepaalt dat alleen penitentiaire inrichtingen en uitvoeringseenheden van de SRN als 
uitvoeringsverantwoordelijke instantie mogen optreden. De regeling voorziet tevens in 
de aanwijzing van een of meer penitentiaire inrichtingen per arrondissement waar 
deelnemers aan een PP's administratief kunnen worden ingeschreven. De uitvoerings-
verantwoordelijke instantie houdt toezicht op de feitelijke begeleiding van de deelne-
mer aan een PP. In de Erkenningsregeling wordt opgesomd wat onder toezicht in ieder 
geval moet worden verstaan. 

1 Zie over dit onderwerp ook M. Boone (2000), Recht voor commuun gestrafien; Dogmatisch-juridische 
aspecten van taakstraffen en penitentiaire programma's. Deventer: Gouda Quint. Vooral voor de 
rechtsbescherming van de commuun gestrafte' is dit proefschrift van groot belang. De rechtspositie van 
degene die in een penitentiair programma is geplaatst komt in het navolgende nauwelijks aan de orde. Dit 
verdient echter zonder twijfel nadere aandacht op het moment dat de startproblemen van de penitentiaire 
programma's zijn overwonnen. Zie voorts ook M. Boone, Regelgeving rondom het penitentiair program-
ma. In: Sancties 2000, p. 272-285. 

2 Bijlage bij circulaire 11 december 1998, samengevat in het Informatiedocument PP's d.d. 17 december 
1998. 
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Tot slot bepaalt de Erkenningsregeling dat het Beleidsoverleg Penitentiaire Program-
ma's (BOPP) het hoofd van de directie GW adviseert over aanwijzingen en erken-
ningen. 

Doelgroep' 

Voor deelname aan een PP komt alleen de gedetineerde in aanmerking die: 
- onherroepelijk veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van mini-

maal een jaar; 
- bij de aanvang van het PP tenminste de helft van de brutostrafduur heeft ondergaan 

(d.w.z. zonder rekening te houden met vervroegde invrijheidstelling); 
- bij de aanvang van het PP minimaal zes welcen en maximaal zes maanden (wettelijk 

maximum is een jaar) tot zijn VI-datum heeft te ondergaan. 
Van deelname is uitgesloten de gedetineerde die: 
- geen vaststaande einddatum van detentie heeft (nog openstaande strafzaak); 
- na detentie uitgezet zal worden; 
- naast gevangenisstraf ook de maatregel TBS heeft gekregen; 
- direct voorafgaand aan mogelijke plaatsing in een PP in de EBI verblijft. 

Een PP bestaat uit een samenstel van activiteiten op basis van individuele behoefte 
van de deelnemer en beslaat tenminste 26 uur per week. Het individuele PP is tenmin-
ste uit een van de volgende hoofdrubrieken opgebouwd: 
- arbeidstoeleiding (werk, het verlcrijgen van een vakdiploma, gewenning aan het 

arbeidsproces); 
- stimuleren van zelfredzaamheid (sociale vaardigheden, vergroten zelfdiscipline, 

budgettering, woonbegeleiding e.d.); 
- behandeling van een psychische stoomis of verslaving. 

Elektronisch toezicht 2  

Het strafkarakter van het PP komt ook tot uitdrukking in de door de Erkenningsrege-
ling (yeelal) verplichte combinatie van programma met elektronisch toezicht, in ieder 
geval bij de aanvang van het programma. Blijkens artikel 6, lid 4 van de Regeling 
omvat het PP minimaal de eerste zestien weken elektronisch toezicht, of een vergelijk-
bare vorm van 24-uurs toezicht indien de deelnemer aflcornstig is uit een inrichting 
waar geen spralce is van inrichtinggebonden verlof. Dat toezicht is volgens artikel 6, 
lid 5 van de Regeling minimaal twaalf weken indien de deelnemer afkomstig is uit een 

Infomiatiedocument Penitentiaire Programma's, 17 december 1998. 
2 In april 2000 verscheen her Eindverslag Project Landelijke invoering ET, ministerie van Justine, 
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inrichting waar sprake is van inrichtingsgebonden verlof dat bestaat uit een vrij week-
end per maand (onder de Beginselenwet gevangeniswezen `halfopen inrichting' ge-
noemd). Indien het programma uitsluitend plaatsing bij een werkgever betreft, omvat 
het gehele penitentiaire programma elektronisch toezicht (art. 6, lid 6 van de Rege-
ling). Dit kan leiden tot de vreemde situatie dat een gedetineerde in het kader van zijn 
plaatsing in een open inrichting bij een particuliere werkgever werkt zonder elektro-
nisch toezicht en aansluitend in het kader van het PP bij diezelfde werkgever werkt 
met een enkelband om. Bij een dergelijk ruime toepassing van het elektronisch toe-
zicht in het kader van het PP dreigt het gevaar dat niet de inhoud van de programma-
onderdelen centraal staat, maar dat het PP hoofdzakelijk bestaat uit elektronisch toe-
zicht. Ook de CRS heeft in een advies erop gewezen dat het elektronisch toezicht een 
zo belangrijke plaats heeft gelcregen dat de inhoud van de programma's daaraan on-
dergeschikt dreigt te worden. Het lijkt aangewezen het elektronisch toezicht niet rui-
mer toe te passen dan in het individuele geval aantoonbaar is vereist. 
Evaluatie van ET geschiedt in dit onderzoek niet: ET is niet ingevoerd door de PBW. 
Met ET wordt thans geexperimenteerd `bij de voordeur' (ET in het kader van voor-
waardelijke straf) en tij de achterdeur' (ET als onderdeel van PP). 

Overigens merkte een van de deskundigen op dat ET niet altijd hoeft `aan te staan': er 
is een flexibele invulling mogelijk in het toekennen van de zogenoemde `vrije uren'. 
ET kan ook afbouwen qua toezicht. Dat ET een psychische belasting is wordt door 
deze deskundige zeker wel beaamd. 

Aantal uitgevoerde PP's 

In het jaarverslag 1999 van de Dienst Justitiele Inrichtingen wordt over de penitentiai-
re programma's opgemerkt dat de start veel problemen met zich heeft meegebracht (p. 
33). Als oorzaken worden genoemd: 
- partijen zijn zich onvoldoende bewust geweest van de gevolgen van de invoering; 
- de samenwerking met de partnerorganisaties kwam in de praktijk te langzaam van 

de grond; 
- inrichtingen worden door het wegvallen van de druk op de capaciteit en de financie-

ringssystematiek onvoldoende geprikkeld om de mogelijkheden van het penitentiair 
programma optimaal te benutten; 

- de eisen die aan kandidaten worden gesteld voor deelname aan een programma zijn 
soms zo zwaar dat het aantrekkelijker voor hen is in bijvoorbeeld een open inrich-
ting te blijven; 

- de totstandkoming van heldere financieringsarrangementen tussen DJI en Reclasse-
ring Nederland blijkt meer tijd te kosten dan verwacht. 
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Het aantal uitgevoerde PP's is dan ook aanzienlijk achtergebleven bij de in de mana-
gementafspraken genoemde aantallen. Inclusief de 168 dagdetentieplaatsen die zijn 
omgezet in een PP had het gemiddeld aantal plaatsen moeten uitkomen op 368. Eind 
1999 namen 188 personen deel aan PP's. Dat is dus bijna net zoveel als voor de invoe-
ring van een PP in dagdetentie werden geplaatst. 

7.2 Vragenlijst 

In de vragenlijst is rekening gehouden met de vier verschillende hoedanigheden waar-
in de penitentiaire inrichtingen zijn betrolcken bij de uitvoering van PP's: 
1.P1 waar een kandidaat voor een PP verblijft. De algemeen directeur van deze PI 

adviseert de selectiefunctionaris over het aanbieden van een PP aan een kandidaat. 
Het hoofd van het BSD/selectiecoOrdinator selecteert Icandidaten en bereidt de ad- 
v iezen voor; 

2. PI als PP-aanbiedende instantie; 
3. PI als uitvoeringsverantwoordelijke instantie; 
4. PI waar deelnemer administratief staat ingeschreven gedurende de looptijd van het 
programma (PIA). De algemeen directeur van de PIA is de eindverantwoordelijke 
voor het gehele PP-traject. 

Een PI en de Stichting Reclassering Nederland kunnen meer dan e'en rol vervullen. 
Het kan zijn dat een PI zowel PIA is, uitvoeringsverantwoordelijke instantie, aanbie-
der van een PP, en inrichting waar een kandidaat voor een PP verblijft. De PI die deze 
taken in zich verenigt zal deze activiteiten in organisatorische en administratieve zin 
gescheiden houden om rolverwarring naar gedetineerden en derden te voorkomen 
(Regeling 15 september 1999, p. 5). 
Vooruitlopend op de aanwijzing van in totaal ongeveer 19 PIA's in het kader van de 
regio- en clustervorming worden in de Regeling vijf PIA's aangewezen, die een be-
drag van f 25.000,- per jaar krijgen toegekend als vergoeding voor de te verrichten 
werkzaamheden. 

7.2.1 PI als selecterende instantie 

Driekwart van de unitdirecteuren antwoordt betrokken te zijn bij de selectie van kan-
didaten in de eigen inrichting voor PR De overige directeuren geven aan dat een der-
gelijke selecterende functie niet aan de orde is, omdat het gaat om vreemdelingenbe-
waring, de FOBA (in een geval), om een sober regime of om gedetineerden met korte 
straffen. 
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Criteria 

Welke criteria worden bij de selectie gehanteerd naast de objectieve criteria? Directeu-
ren konden drie criteria aangeven. De 44 respondenten noemden het meest motivatie 
(38%) en gedrag (35%) (zie in dit verband ook art. 15, lid 3 PBW, waar het begrip 
goed gedrag wordt gehanteerd). Duidelijk is dat het functioneren/gedrag tijdens deten-
tie en verlof een belangrijk criterium is (16 keer genoemd), evenals de aanwezigheid 
van voldoende motivatie (15 keer genoemd). Ook de zinvolheid/ doelstelling van het 
programma in relatie tot de aard van de problematiek wordt in de overwegingen be-
trokken (9 keer genoemd). Vijf keer noemt de unitdirecteur de aard van het delict als 
criterium; even vaak wordt het drugsvrij zijn van de kandidaat genoemd. Het hebben 
van een aanvaardbaar verblijfadres is voor twee respondenten een criterium. Slechts 
twee unitdirecteuren stellen geen andere dan de objectieve criteria, en een wil `zo 
weinig mogelijk' andere criteria hanteren. 

Figuur 7.1- Criteria die unitdirecteuren hanteren bij selectie van gedetineerden voor 
PP naast de objectieve criteria, in aantallen 
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7.2.2 PI als aanbieder van penitentiair programma 

fi zinvol/doel 
verbijfsadres III 

Bijna 30 procen't van de respondenten (n=45) geeft aan PP's aan te bieden. De unitdi- 
recteuren die niet te maken hebben met het aanbieden van PP's geven als reden daar- 
voor op dat het aanbieden niet van toepassing is omdat ze HvB of (in den geval) 
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FOBA zijn. Een directeur geeft aan dat PP's door extemen worden aangeboden, een 
ander stelt dat er geen menslcracht aanwezig is om zelf programma's aan te bieden, 
maar dat er wel sprake is van nauwe samenwerking met andere projecten. De globale 
inhoud van de PP's die worden aangeboden hebben veelal betrekking op arbeidstoe-
leiding. Er worden zogenoemde basis-PP-activiteiten aangeboden ten behoeve van 
arbeidstoeleiding en zelfredzaamheid. Eén unitdirecteur geeft aan dat de voormalige 
dagdetentie is omgezet in basis-PP. 

Gevraagd naar problemen die de unitdirecteur ontmoet als aanbieder van PP's genere-
ren de aanbieders een gevarieerd palcket antwoorden: 
- moeizame procedures (2x) 
- elektronisch toezicht als psychologische drempel 

concurrentie met reclassering/onduidelijke taakverdeling (3x) 
- gebrek aan sturing bij (of door) DJI 
- achterblijvende selectie voor PP's 
- afstemming met de (buiten)reclassering 
- communicatie tussen betroklcen partijen 
- gering aanbod 
- onduidelijke regelgeving (2x) 
- slechte financiele regeling 
- moeizame selectieprocedure 
- onderbezetting reclassering. 

Samenwerking met de reclassering bij de voorbereiding van PP's 

Uit het voorafgaande blijkt dat samenwerking met de reclassering voor sommigen tot 
onduidelijkheid leidt. Als unitdirecteuren expliciet gevraagd wordt wat hun ervaringen 
zijn met de samenwerking met de reclassering bij de voorbereiding van PP's dan lo-
pen de meningen uiteen van ronduit slecht tot positief. 

Ongeveer de helft van alle unitdirecteuren (n=34) licht hun ervaring met de reclasse-
ring toe. Voor acht van hen is dergelijke samenwerking niet van toepassing of de unit-
directeur heeft er weinig ervaring mee. De overigen geven de volgende toelichting: 
- onduidelijkheid in procedure 	 1 
- extem: slecht (tijdslimieten, lcennis, slecht bereikbaar) 	 5 
- intern goed/extem slecht 	 3 
- moeizaam/matig 	 8 
- aanvankelijk stroef nu beter 	 1 
- intern goed 	 2 
- goede samenwerking 	 5 
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7.2.3 PI als uitvoeringsverantwoordelijke instantie 

Aileen een PI of een uitvoeringseenheid van de Stichting Reclassering Nederland kan 
uitvoeringsverantwoordelijke instantie zijn (artikel 7, tweede lid Regeling erkenning 
PP's). 

Op de vraag hoeveel PP's er onder verantwoordelijkheid van de inrichting op 1 maart 
2000 in uitvoering waren, antwoordden de unitdirecteuren als volgt: 

Tabel 7.1 - Percentage unitdirecteuren dat aantal PP's aangeeft dat op 1 maart 2000 
in inrichting in uitvoering was (n=25) 

0 penitentiair programma 	 64 
1 	 4 
3 	 4 
4 	 4 
8 	 12 
10 	 4 
14 	 4 
59 	 4 

Tabel 7.2 - Percentage unitdirecteuren dat aantal PP's aangeeft: op 1 maart 2000 
door gedetineerden in inrichting met succes afgesloten programma's (n=25) en sinds 
1 januari afgebroken programma' s (n=21) 

Succes 	 Afgebroken 

0 	 60 	 71 
1 	 4 	 5 
2 	 4 
3 	 9 
4 	 4 
5 	 9 
7 	 4 
8 	 5 
26 	 4 
51 	 4 
57 	 4 
60 	 4 
69 	 4 
70 	 4 
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Er zijn negen respondenten die aangeven dat ze eon of meer PP's in uitvoering hebben 
op 1 maart 2000. Het totaal aantal gemelde PP's in uitvoering op 1 maart 2000 be-
draagt 115. 

Er zijn zes respondenten voor wie geldt dat op 1 maart 2000 een of meer PP's met 
succes waren afgesloten. Het totaal aantal gemelde met succes afgesloten PP's be-
draagt 347. 

Er zijn zes respondenten voor wie geldt dat sinds 1 januari 1999 een of meer PP's 
werden afgebroken. Het totaal aantal gemelde afgebroken PP's bedraagt 25. 

Ervaring samenwerking met reclassering NJ de uitvoering van PP's 

Tabel 7.3 - Percentage unitdirecteuren dat hun ervaring met samenwerking met re-

classering bij de uitvoering van PP's aangeeft, naar modaliteit (n=27) 

1. goed 	 15 

2. niet goed, samenwerking blijkt moeilijk 	 33 

3. niet aan de orde 	 48 

4. combinatie 1/2 	 4 

Voor de helft van de unitdirecteuren is samenwerking met de reclassering niet aan de 
orde. Dit in aanmerking genomen, gaat de samenwerking bij eenderde van de unitdi-
recteuren goed. Opgemerkt worth dat bier de kant van het gevangeniswezen wordt 
beschreven en dat dus niet de opinie van de reclassering hiermee is verwoord. 

De verdeling van de verantwoordelijkheid tussen unitdirecteur en reclassering leidt 
voor ruim eenderde van de unitdirecteuren tot problemen. Voor een enkeling gaat het 
soms goed, soms slecht en voor bijna tweederde leidt die verdeling niet tot problemen 
(n=19). 
Ruim eenderde van de unitdirecteuren (n=16) 'heeft geen idee hoe daarin verbetering 
kan worden aangebracht. De andere hebben daar wel ideeen over: 
- betere afstemming binnen- en buitenreclassering en BSD's 
- bij dagdetentie was organisatie eenvoudiger, nu duurt het soms maanden 
- controle bij werkgevers neerleggen bij PI 
- duidelijke afspraken over een betere taakverdeling/doelstelling (3x) 
- inhoudelijke en organisatorische afstemming binnen BOPP 
- meer overleg 
- procedures vereenvoudigen. 
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7.2.4 PI als PIA 

Bij circulaire van 15 september 1999 (nr. 789031/99/DJI) zijn de algemeen directeu-
ren van de PI's en de selectiefunctionarissen geinformeerd over de ontwikkeling en 
totstandkoming van het aantal Penitentiaire Inrichtingen Administratief, alsmede over 
de Betalingsregeling PP's. 
PIA is de penitentiaire inrichting waar de deelnemer aan het PP administratief staat 
ingeschreven. Diens taken en verantwoordelijkheden zijn: het dragen van de algemene 
verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van het PP, het verzorgen van de 
administratie, de uitvoering van de Betalingsregeling, het onderhouden van contacten 
met de selectiefunctionarissen en de uitvoeringsverantwoordelijke instanties en - tot 
slot - adviseert de PIA op advies van de uitvoeringsverantwoordelijke instantie aan de 
selectiefunctionaris tot wijziging of beeindiging van het PP. 

Vier van de vierenveertig unitdirecteuren geven aan dat de eigen inrichting een PIA is. 
Niettemin geven vijf unitdirecteuren aan hoeveel PP's op 1 maart 2000 administratief 
bij hen zijn ondergebracht: 17, 20, 26, 34 en 59; in totaal: 156 PP's. 
Bij de vraag hoeveel PP's er van 1 januari 1999 tot 1 maart 2000 waren ingeschreven 
en hoeveel met succes afgesloten, duiken opnieuw vier respondenten op: in totaal 
waren er 507 PP's ondergebracht en 464 met succes afgesloten. 

Van de vijf unitdirecteuren die antwoord gaven op de vraag of afspraken met de re-
classering over ingrijpen bij dreigende mislukking van het PP zijn vastgelegd, ant-
woorden vier bevestigend en den geeft aan dat die afspraken er wel zijn, maar niet zijn 
vastgelegd. 

Zes unitdirecteuren hebben geantwoord op de vraag of zij verwachten dat de reclasse-
ring hen van elke vorm van niet nakomen van afspraken op de hoogte stelt. De helft 
verwacht dat niet. De unitdirecteuren die dat wel verwachten, geven daarbij de vol-
gende toelichting: 
- grens is onvoldoende duidelijk 
- integrale aanpak wordt daardoor beter 
- is in de praktijk niet merkbaar 
- wangedrag met betrekking tot het nakomen van gestelde voorwaarden. 
Van de vijf respOnderende PIA-directeuren leggen er twee nooit disciplinaire straffen 
op tijdens PP en drie doen dat incidenteel. Len van hen stelt als antwoord op de vraag 
welke straffen worden opgelegd dat het `deelnemers' betreft en geen `gedetineerden'. 
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Zes PIA-directeuren gaven antwoord op de vraag of er knelpunten zijn bij het ver-
strekken van uitkeringen aan gedetineerden in een PP door de sociale dienst. Vier van 
hen vinden van niet. 
De twee die we! Icnelpunten ervaren, stellen dater per gemeente of gebied verschillen 
zijn ten aanzien van financiele ondersteuning van gedetineerden respectievelijk dat er 
tot dan toe wel problemen waren, maar dat de hoop bestaat dat het, na invoering van 
de wettelijke regeling voor sociale uitkeringen voot -  gedetineerden, beter wordt. 

Koppeling PPIVI 

Gevraagd of PP aan waarde zou winnen als het gekoppeld wordt aan opnieuw in te 
voeren voorwaardelijke invrijheidstelling antwoorden unitdirecteuren als aangegeven 
in tabel 7.4. 

Tabel 7.4 - Percentage unitdirecteuren dat aangeeft dat PP aan waarde zou winnen 

bij koppeling aan VI (n=47) 

eens 	 79 
oneens 	 15 
geen mening 	 6 

Tabel 7.5 - Percentage unitdirecteuren dat aangeeft welke uitspraken met betrekking 

tot combinatie PP en ET worden onderschreven (n=46) 

L PP altijd combineren met ET 	 4 

2. PP combineren met ET afbankelijk van de inricbting (H01 of POI) 	 9 

3. PP combineren met ET afbankelijk van programma 	 24 

4. PP combineren met ET afbankelijk van de persoon 	 15 
5. Combinaties van antwoorden waarin antwoord 2 	 48 
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Tabel 7.6 - Percentage unitdirecteuren dat aangeeft wat de ideale duur is voor PP 
(n=46) 

6 maanden 	 37 
12 maanden 	 24 
18 maanden 	 4 
24 maanden 	 2 
anders 	 33 

Ruim tweederde van de unitdirecteuren (n=46) ziet geen negatieve effecten van PP's. 
De andere zien die wel, namelijk voor deelnemers. Zij lichten dat als volgt toe: 
- de meest aangepaste gedetineerden komen ervoor in aanmerking; deelnemers met 

duidelijke tekortkomingen krijgen vaak geen kans 
- de regelgeving hanteert te krappe termijnen waardoor mensen niet binnen de ter-

men vallen 
- door lange doorlooptijd zitten meer gedetineerden hun volledige tijd binnen 
- door de onduidelijkheid is er onzekerheid bij toekomstige deelnemers (3x) 
- geselecteerd worden voor PP vaak gedetineerden die zonder PP ook goed terecht 

zouden komen 
- dagdetentie wordt gemist 
- PP's lopen (kwantitatief) onvoldoende 
- ogenschijnlijke vrijheid geeft ook zware belemmeringen 
- aansluitend aan POI heeft PP weinig meerwaarde; teruggaan in vrijheid na 

POI/HOI 
- shopgedrag gedetineerden 
- te weinig bewust dat PP ook detentietijd is 
- probleem bij mogelijke mislukking. 

Tabel 7.7 - Percentage unitdirecteuren dat mening geeft over PP als (absolute) eind-
fase van detentie (n=49) 

1. ja, na PP moet gedetineerde zelfstandig kunnen functioneren 	 39 
2. nee, het is zaak na PP een vervolgtraject te hebben 	 55 
3. geen mening 	 6 
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Art. 43, lid 3 PBW en 15, lid 5 PBW alternatief voor PP? 

Op de vraag of de exteme behandelingsmogelijkheden een altematief vormen voor PP 
antwoordt 57 procent (n=49) bevestigend: die keuze is wel eens aan de orde geweest. 
Voor eenderde van hen geldt dat niet en acht procent heeft er geen mening over. 

Verhoudingsciffers PP, artikel 15 lid 5, artikel 43 lid3 en andere programma's 

Gevraagd is welk percentage van alle gedetineerden die een extern programma Icrij-
gen, deelneemt aan PP. Slechts achttien unitdirecteuren hebben deze vraag beant-
woord. Hun antwoorden laten een variatie zien van nut tot honderd procent. Kennelijk 
heeft niet iedere unitdirecteur de vraag (vraag 6.2) goed begrepen: invulling van per-
centages gedetineerden die een extern programma volgden in 1999 zou een totaal op 
moeten leveren van 100 procent. Dat is bij maar vier unitdirecteuren het geval. 

Op de vraag welk percentage van alle gedetineerden die een extern prograrnma krij-
gen via artikel 15, lid 5 PBW was ondergebracht in 1999, gaven slechts twaalf unitdi-
recteuren antwoord. Vijf van hen antwoordden nul procent, en de overigen gaven aan 
dat het om niet meer dan tien procent ging. Aan deze uitkomsten kan niet te veel bete-
kenis worden gehecht, gezien het hiervoor aangegeven gebrek in de beantwoording. 

Hetzelfde geldt voor de vraag welk percentage van alle gedetineerclen die een extern 
programma lcrijgen via artikel 43, lid 3 PBW was ondergebracht in 1999. Op deze 
vraag gaven veertien unitdirecteuren antwoord. Zes van hen antwoordden nul procent, 
en de overigen lieten een variatie zien van ten tot dertig procent. 

Van de acht unitdirecteuren die antwoord gaven op de vraag welk percentage van alle 
gedetineerden die een extern programma Icrijgen een 'ander programma' Icreeg, ant-
woordden zeven nut procent en er was den unitdirecteur die 48 procent vermeldde. 
Het betreft de unitdirecteur van een POI van waaruit gedetineerden voor 52 procent 
via PP en voor het overige via een 'ander' programma met VI gaan. 

7.3 Sleutelfiguren 

Een vanuit de reclassering betroldcen sleuteltIguur schetst de PP-regelgeving als volgt. 
In 1994 is het ET-verhaal begonnen. Van 1995 tot 1997 was de experimentele periode 
en in 1998 kwam de WODC-rapportage. Het maken van de PBW werd at gestalt 
v66rdat over het experiment was gerapporteerd. Er kon niet langer gewacht worden 
met de wet, het was de tijd van grote cellentekorten en de druk was hoog. Het gevolg 
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is geweest dat de regeling van PP en ET op het allerlaatst in de wet terechtkwam. Het 
is volgens deze sleutelfiguur een gewrocht geworden dat met behulp van allerlei 
kunst- en vliegwerk tot stand kwam, er zit geen concept achter, hetgeen hij betreurt. 
Er is wel reparatiewetgeving gepleegd in de PM, maar het is uiteindelijk geen goed 
regelgevingsproduct geworden. 

Deze sleutelfiguur spreekt ook van een permanente rolverwarring tussen reclassering 
en PI. Tot de VI-datum heeft de betrokkene de status van gedetineerde. De PI wilde 
die zorg dus wel op zich nemen, maar volgens de minister moest de reclassering vanaf 
het begin bij de PP-planning betrokken worden. Zo ontstond een domeinkwestie met 
als resultaat compromisregelgeving en onhandig door elkaar lopen van verantwoorde-
lijkheden. DJI hakte geen knopen door, maar dwong of tot samenwerking Of tot con-
currentie. 

Behalve de domeinkwestie speelt ook de driedubbele taakopdracht van de SRN: de 
interne advies-rol in de bajes, de advies-rol aan de PI en de rol als uitvoeringsverant-
woordelijke instantie bij `eigen' PP of bij PP van een andere aanbieder (bijvoorbeeld 
Riagg). Uiteindelijk is het de selectiefunctionaris die de PP-beslissing kenbaar maakt 
aan de gedetineerde en aangeeft: de periode van ET, welke programma's gevolgd 
gaan worden, welke instantie uitvoeringsverantwoordelijke is (en dus toezicht uitoe-
fent) en de bijzondere voorwaarden (beperkt zich tot vijf procent van de gevallen en 
tot verbod op middelen). 

Omdat de reclassering zo nauw betrokken is bij de PP's en deze instantie niet in de 
enquete is betrokken, laten we de reclasseringsmedewerker nog wat langer aan het 
woord: De reclassering geeft altijd advies en dat is een goede zaak, maar de reclasse-
ring is zelf ook altijd belanghebbende zowel als aanbieder als in de rol van uitvoe-
ringsverantwoordelijke. In deze posities/structuur zit belangenverstrengeling ingebak-
ken. Er is geen sprake van een open marktsituatie met een onafhankelijke beslisser. 
De SF is een functionaris van DJI, hij kent de mensen van het gevangeniswezen en is 
dus niet onafhankelijk. Deze situatie leidt tot compromissen. 
Je kunt stellen dat PP op het huisadres wordt uitgevoerd en de reclassering er dus bij 
betroldcen is Of je stelt dat het om mensen gaat met een gedetineerdestatus en dan moet 
het gevangeniswezen het doen. Men kwam tot het huidige compromis, vond dat alle 
bloemen moesten bloeien, maar in de praktijk leidt het tot problemen. De basisgedach-
te van PP is prachtig, maar de uitvoering gaat op deze manier niet goed. 
Ook de toevoeging van de ET-regelgeving draagt bij aan een onduidelijke verant-
woordelijkheidsverdeling omdat ET altijd wordt toegepast onder verantwoordelijkheid 
van de reclassering, ook wanneer de PI uitvoeringsverantwoordelijke is. 
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Wat de deelnemers betreft stelt deze sleutelfiguur dat soms op grond van eigen be-
langen van de PI de keuze voor PP wordt gemaakt, ook wordt de keuze voor POI 
en/of PP nogal eens aan de gedetineerde overgelaten.' Er ontstaat een soort cafetaria-
systeem omdat niet gewerkt wordt op basis van een heldere analyse van wat een gede-
tineerde noclig heeft, maar op basis van klantgerichtheid. Een calculerende gedetineer-
de komt bijvoorbeeld met zijn 24 maanden vrijheidsstraf, na 16 maanden aan zijn VI-
datum. Al na een half jaar kan hij in een vrijheidsvorm komen. Na 12 maanden kan hij 
voor vier maanden in PP. 

Met betrekking tot de instroom merkt de sleutelfiguur op dat deze nog onvoldoende is. 
Instroom van groepen die PP het hardst nodig hebben is wenselijk, maar nu is er nog 
te veel sprake van een selectieve aanpak en subjectieve beoordelingen. PI's hanteren 
de selectie eerder als beloning voor goed gedrag dan op basis van de vraag: wat is 
goed voor de persoon? Natuurlijk gelden de objectieve criteria (geen TBS, VI is on-
duidelijk bijvoorbeeld wegens openstaande boetes en ongewenste vreemdelingen). 
Overigens zet de reclasseringsmedewerker vraagtekens bij het feit dat de ongewenste 
vreemdelingen worden uitgezonderd, want de pralctijk leert dat die toch blijven. De 
subjectieve criteria, zoals 'is de gedetineerde in staat en bereid zich aan afspraken te 
houden', zijn prima, maar in het algemeen hebben PT's hierin te veel vrijheden en zijn 
ze te selectief en te voorzichtig. Ook speelt dit bij beeindiging van PP: de ene PI is 
veel strenger bij "overtredingen' dan de andere. Kortom, de sleutelfiguur signaleert 
twee wezenlijke zaken: er moeten duidelijke afspraken zijn rond de verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden van PP (dat kan wel degelijk: bij taalcstraffen en am-
bulante TBS bestaan die ook) en de positionering van PP in de detentief  sering moet 
anders. ET na verblijf in een POI is niet logisch, maar beveiliging is nodig en de sa-
menleving heeft er recht op. 

7.4 Rondetafekonferentie 

Uit de staande praktijk blijkt dat PP bij rechters weinig bekend is. Ook bij de reclasse- 
ring zou hieraan - al tijdens de voorlopige hechtenis - meer aandacht gegeven moeten 
worden. Gewezen wordt op een misverstand: PP en ET worden door elkaar gehaald. 

I Door een andere sleutelfiguur uit de reclassering is crop gewezen dat het overlaten van de keuze tussen. 

P01 of PP met ET aan de gedetineerde als volgt moet worden begrepen: aan de gedetineerde worth niet 

letterlijk de vrije keus gelaten inzake de te kiezen modaliteiten in het kader van de detentiefasering; als 

bepaald is dat PP/ET de volgende nap moet zijn en de gedetineerde wenst clat niet, kan hij daartoe niet 

gedwongen worden. Door deze sleutelfiguur wordt bepleit dat indien de gedetineerde geen PP/ET wenst, 

clan de consequentie moet zijn dat het detentiefaseringsproces wordt beeindigd en dat betrokkene 

terugvalt op het standaardregime met de bijbehorende plaatsing. Aldus wordt het shoppen voorkomen. 
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PP komt uitsluitend aan bod bij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van minimaal 
een jaar. Rechters zijn terughoudend met ET. 

Een deelnemer stelt dat moet worden nagegaan welke mensen voldoen aan de objec-
tieve criteria voor PP. Dan moet je vaststellen dat maar een beperkte groep geschikt is. 
Hij bepleit dan ook de kennelijk algemene gedachte dat het PP te weinig wordt toege-
past te relativeren. Een ander bestrijdt deze opvatting door erop te wijzen dat elke 
gedetineerde een keer met vervroegde invrijheidstelling gaat en dat dus elke gedeti-
neerde begeleid zou moeten worden bij terugkeer in de maatschappij. Een volgende 
spreker brengt naar voren dat diegenen die PP doen gemotiveerd zijn: dus is het wel 
zo slecht dat PP maar voor een beperkte groep geldt? Is PP ook niet een kwestie van 
waardering? 
DJI verklaart de cijfers door te stellen dat de vijver waaruit je deelnemers kunt vissen 
is veranderd: tegenwoordig worden nieer korte straffen opgelegd (25 procent van de 
straffen is minder dan den jaar en de gemiddelde strafduur is korter). Het gevangenis-
wezen heeft allerlei routes naar wijheid ontwikkeld en vaak wordt de gemakkelijkste 
weg gekozen. 
Ondanks de relativerende opmerkingen over tegenvallende aantallen PP's worden 
oplossingen aangedragen om tot grotere deelname te komen: 1) proces vereenvoudi-
gen, 2) een kapitein: gevangeniswezen als motorrijder; de reclassering als bakkenist 
en 3) de zaak zoveel mogelijk integreren (zo nodig saneren). 

Een deelnemer merkt op dat PP's zijn ingevoerd zonder dat is nagedacht over de con-
sequenties. Zo is de overgang van POI naar PP niet logisch. Nodig is: 1) je afvragen 
of POI's nog een functie hebben naast PP 2) een visie op sanctiebeleid: willen we wel 
dat de gedetineerde koning is en kan shoppen? Reclassering zou een analyse moeten 
maken van wat een gedetineerde nodig heeft. Daar kwam bij dat het parlement eigen 
gedachten had over PP: de duur is beperkt (omdat de Tweede Kamer PP anders te 
onbepaald vond), verantwoordelijkheid ligt bij de gevangenisdirecteur en PP is inge-
snoerd door de dwingende koppeling met ET. 

Rol reclassering 

De reclassering is geneigd afspraken met iemand te maken die haalbaar zijn (uitge-
voerd kunnen worden; daartoe zijn hulpverleners in het algemeen wel geneigd). Bij 
PP is de reclassering echter afhankelijk van andere beslissers en is zij onzeker over de 
vraag of plannen wel uitgevoerd kunnen worden. De reclassering kan niet zelf sturen 
als er iets gebeurt in het kader van het PP. De reclassering stelt andere justitiele instan-
ties wel op de hoogte, maar de invloed van de reclassering is maar beperkt. 
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Het stelsel en de verantwoordelijkheden moeten helderder. In Zwolle (HvB) zie je 
buitengewoon veel PP's door een perfecte samenwerking van BSD, OW, OM en 
Reclassering. Dit soort moclellen zou algemeen beschikbaar moeten zijn. 
Hoewel er ook voorbeelden zijn dat het goed gaat, is het ontbreken van een gemeen-
schappelijke visie op de PP's en doelgroep een belemmerende factor. 

Doelgroep 

Een voorbeeldige gedetineerde heeft geen PP nodig. Een BGG'er komt niet in aan-
merking voor PP, terwijI je hem wel in algehele gemeenschap kunt plaatsen. Ben 
wonderlijk onderscheid wordt hier gemaakt. 

PP moet ook betekenis hebben voor het detentietraject: het intensiveren van de PP's 
moet in e'en lijn liggen met het voorafgaande. Een PP is, anders gezegd, waatschijnlijk 
moeilijk op te starten vanuit een sober regime. Een tendens is dat de mogelijkheden 
binnen alle regimes versoberen. Dat heeft dus consequenties voor het aantal mensen 
dat in aanmerking gebracht kan worden voor een PP. De grens van versobering is 
bereikt. 

Ben deelnemer van de kant van de reclassering hoopt dat 1) de regeling versimpeld 
wordt en 2) er verandering komt ten aanzien van illegalen die met VI gaan: terwij1 ze 
niet worden uitgezet, zijn ze wel uitgezonderd van PP. 

Dat de koppeling van opnieuw in te voeren voorwaardelijke invrijheidstelling met PP 
door 80 procent van de unitdirecteuren gewenst wordt is een opvallend resultant. Nu 
op het departement wordt gewerkt aan nieuwe plannen inzake vervroegde invrijheid-
stelling is het zaak unitdirecteuren nader te bevragen naar de gewenste koppeling en 
ook de - in dit onderzoek niet of nauwelijlcs aan bod gekomen - opvattingen van de 
reclassering hierbij te betreldcen. 

7.5 Casus penitentiair programma en beklag- en beroepsprocedure 

Casus 1 

De inrichting 

In deze casus speelt een halfopen inrichting (HOI) een belangrijke rot. Deze HOI 
biedt MI-trajecten aan: iemand gaat werken of een vakopleiding volgen. Vanuit de 
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HOI is PP mogelijk, maar meestal wordt er `gestapeld': drie tot zes maanden POI en 
vervolgens (maximaal) zes maanden PP. 
De selectiecoordinator doet de intake, een detentieplan wordt opgesteld en bekrach-
tigd door de SF. In principe streeft de inrichting ernaar dat iedere detentie eindigt in 
PP. Er is vaak contact met de sociale dienst. Al in het stadium van detentie kan de 
sociale dienst ervan overtuigd worden dat het zinvol is een deel van de opleiding voor 
de gedetineerde te betalen. Een ander deel van de kosten wordt betaald uit de norm-
prijs. 

PP is voornamelijk ontstaan vanuit de experimenten met dagdetentie. Omdat de in-
richting maatwerk wil leveren zijn er eigen arbeidsbemiddelaars. De inrichting heeft 
met 300 werkgevers te doen, die lang niet allemaal voldoen aan de eisen die in het 
kader van PP aan de werkgever worden gesteld. 
Er wordt steeds een uurloon afgesproken met de werkgever (convenant), die betaalt 
aan de inrichting. De gedetineerde in de HOI lcrijgt f 50,- vergoeding in de week, in 
de POI f 190,- per week. Met het verschil tussen de weekvergoeding en het loon (rond 
de f 16,- per uur), wordt onder meer de opleiding betaald. Door middel van het deten-
tieplan verbindt de PI zich aan uitvoering ervan. 

De inrichting heeft grote wervende kracht door de aanpak van PP's . Al ve•or 1 januari 
1999 heeft de inrichting een pilot-PP gedraaid. Toen de PBW per 1 januari 1999 van 
kracht werd, was er een kaderregeling, maar er moest binnen dat raamwerk nog van 
alles ingevuld worden. De ervaring van de directeur is dat stapsgewijs de speelruimte 
voor PI's beperkt is. Nu is het bijvoorbeeld de gedetineerde zelf die een contract aan-
gaat met de werkgever (in plaats van de PI). De vergoeding voor een PP'er is f 136,- 
per dag. De PIA fungeert als doorgeefluik. 
De PI `calculeere de detentie en doet veel op basis van voorfinanciering. Er zijn suc-
cesverhalen te vertellen over de inrichting, omdat deze erin slaagt de tijd rendabel te 
maken. Toegepast wordt de methode van wennen aan een koud bad: dat moet niet in 
een keer, maar geleidelijk. Er zijn genoeg voorbeelden van gedetineerden die in de 
gevangenis voorbeeldig waren, in de HOI al wat lastig werden en in de POI de beest 
uithangen omdat ze de wijheid niet aankunnen. 

De gedetineerde 

De gedetineerde op wie deze casus betrekking heeft zit op enig moment in de HOI. 
Hij heeft een leer-werkprogramma gevolgd en daarna komt het echte werk bij een IT-
bedrijf. Het woon-werkverkeer is gecompliceerd, maar valt binnen het criterium 
(maximaal 1,5 uur met openbaar vervoer). De betrokken gedetineerde komt echter 
niet, of niet op tijd op zijn werk. Al snel wordt dit traject afgebroken door de directeur 
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van de Pl. De opgegeven reden voor het onderbreken van het MI-traject is `aantoon-
baar disfunctioneren'. Hij moet terug naar de PI en werIcen in de inrichting. Daartegen 
telcent betrokkene beklag aan. De maandcommissaris bespreekt de kwestie met de 
unitdirecteur en de gedetineerde wordt gehoord door de beklagcommissie. De beklag-
commissie geeft de unitdirecteur gelijk. De gedetineerde gaat aan het rekenen en stelt 
vast dat de onderbreking hem een hoop geld kost. Hij doet een schorsingsverzoek 
inzalce de beslissing van de directeur (en later opnieuw van de uitspraak van de be-
klagcommissie), welke worth afgewezen. Zijn beroep op de CRS (zitting 2 maart 
2000) heeft meer succes: de directeur wordt in het ongelijk gesteld. Om uitvoering te 
geven aan de uitspraak van de CRS (dat betrokken gedetineerde weer zo snel mogelijk 
in een arbeidstoeleidend traject zou komen) handelt de unitdirecteur creatief en zoekt 
naar oplossingen in overleg met de SF, het afdelingshoofd en de mentor van gedeti-
neerde. De unitdirecteur gaat in conclaaf met de commissie van toezicht en betrokke-
ne wordt op 6 maart 2000 geplaatst in een POI. 

Er worth een bedrijf gevonden, waar betrokkene PP gaat volgen. Hij reist vier keer per 
week van zijn woonplaats naar zijn werkplaats en werkt daar dan 9 uur. Hij overweegt 
zich na zijn VI-datum (28 juli 2000) in de plaats waar hi] werkt, te vestigen. 
De PI is in dit geval uitvoeringsverantwoordelijke en tuurt toezicht' van de reclasse-
ring. Iedere vrijdag heeft de gedetineerde een verplicht onderhoud met de reclassering. 
De terugkoppeling van de reclassering aan de uitvoeringsverantwoordelijke instelling 
vindt de unitdirecteur niet optimaal: `je moet er achteraan jagen'. Het PP verloopt niet 
helemaal vleklceloos: er ligt een brief van de PIA-directeur waaruit duidelijk wordt dat 
gedetineerde een waarschuwing heeft ontvangen omdat hij al twee keer niet op de 
afspraak met reclassering is verschenen. Hem wordt in die brief voorgehouden dat aan 
de SF wordt voorgesteld en geadviseerd dat zijn programma wordt betindigd als er 
geen verbetering volgt. 

Gedetineerde heeft zich inmiddels gewend tot een advocaat die een claim van tussen 
de 10 en 20 duizend gulden hi] de unitdirecteur heeft neergelegd wegens ondervonden 
persoonlijk leed, niet-genoten verlof en dergelijlce. De commissie van toezicht heeft 
daarover een uitspraak gedaan. Uiteindelijk heeft betrokkene f 250,- gekregen ter 
compensatie. 

Het afdelingshoofd van de POI, degene die de gedetineerde het laatst 'in huis' heeft 
gehad, heeft wel vertrouwen in de goede afloop van het PP dat betrokkene zes weken 
zal volgen. Betrokken gedetineerde was niet bereid om over zijn verhaal te vertellen, 
nu een goede afloop zo nabij was. 
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Casus 2 

De man in deze casus, A, is deelnemer aan een PP dat verzorgd wordt door het Peni-
tentiair Trainingscentrum (PTC) in Groningen. Hij spreekt moeizaam Nederlands. Hij 
werkt, maar heeft geen ET. 
A is veroordeeld tot vijf jaar en vier maanden. Op het moment van het gesprek waarop 
deze casus is gebaseerd, heeft hij nog twee weken te gaan. 

In 1995 komt hij in Noordsingel in Rotterdam, in mei 1995 in Norgerhaven te Veen-
huizen, in augustus 1999 in een HOI te Veenhuizen. De laatste vier maanden van 
1999 zit hij in Almelo, vanaf 30 december 1999 in het PTO. 
De HOI vond hij streng: `ze willen precies weten wat je steeds doet'. Om kleine ding-
en kon je snel problemen lcrijgen; een keer per maand naar huis. Dat was erger dan de 
gevangenis: 'dam-  kijken de bewaarders niet zo nauw'. 
In Almelo kon hij elk weekend naar huis, dat was een 'heel open inrichting'. Hij is 
vanuit Almelo naar Groningen gekomen als een soort eindpunt om na te denken over 
de toekomst. Via Groningen is hij aan het werk gegaan. Hier zijn ze voor het eerst met 
hem gaan praten. A vindt het PP heel goed. Hij kreeg de kans om via het PTC in een 
PP te komen en heeft die kans genomen. In het PTC praten ze met je, leggen ze din-
gen uit. Hij heeft hier veel mogelijkheden: zit er graag en 'het voelt alsof je al vrij 
bent'. 

Hij zat eerst elke dag in het PTC. In het PTC worden 's morgens problemen bespro-
ken (in de gesprekskamer) met de mentor en een stagiaire. Sinds twee maanden woont 
hij in Z. en heeft daar een eigen woning. Alleen als hij behoefte heeft aan een gesprek 
gaat hij naar het PTC. Een dag bestaat gewoon uit werken; hij heeft daar contact met 
mensen en gaat vervolgens naar huis. In zijn vrije tijd maakt hij kunst, sport hij wat. 
Bij ziekte moet hij een 'papier' naar het PTC sturen. Verlof kan wel, maar daar heeft 
hij geen behoefte aan. Verlof moet hij via zijn mentor regelen. Hij is nu al vijf maan-
den aan het werk. De totale duur van het PP is zes maanden. Hij werkt als kok, 40 uur 
per week. Hij kon kiezen uit verschillende soorten werk en ook tussen onderwijs en 
werk. Hij zit in een leer- en werkproject (omvat koksopleiding en cursus Nederlandse 
taal). Zijn Nederlands was door zijn lange detentie verslechterd. ET zou bij dit project 
lastig zijn, maar het werd ook niet nodig geacht: 'men had vertrouwen in hem'. 

Er is uitvoerig met hem gepraat om naar het PTC te gaan. De rechter heeft hem niet op 
detentievormen (PP) geattendeerd. De advocaat ook niet; met hem heeft hij allang 
geen contact meer. Bij de reclassering heeft hij contact met P, die kent hij al een jaar 
of drie. P heeft gezorgd voor een huis, spullen gekocht en de financier) bekeken. Hij 
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heeft veel voor A gedaan. Ook bij het werk heeft hij meegeholpen, samen met de 
mentor en een andere medewerker. 

Op 1 januari 2000 is zijn programma begonnen. A waardeert het PP. Er wordt veel 
met hem gepraat. Hij heeft tot nu toe geen problemen in het PP gehad. Het PP is beter 
voor hem dan detentie. Hij heeft nu meer contact met mensen. In de gevangenis potte 
hij zijn emoties op. Hij was toen erg gesloten, nu is hij opener. Praten is moeilijk voor 
hem, hij zegt altijd: 'is goed', maar'. Nu gaat hij vaker het conflict aan en praat 
dingen vervolgens uit. Hij vindt het heel belangrijk dat hij dit heeft geleerd. Hij komt 
in het PTC om te leren. Bij problemen kan hij gelijk naar zijn mentor bellen. Hij heeft 
geen op- of aanmerkingen op het PP. Hij merkt nog op dat je een PC-cursus kunt 
volgen en binnen acht weken een diploma halen bij het PTC. Dat heeft hij overigens 
zelf niet gedaan. 

Gesprek met BSD'er Groningen 

Bekendheid met en voorlichting over PP 

Er zijn verschillende manieren waarop de gedetineerde bekend kan raken met het PP: 
door onderlinge contacten van gedetineerden, door informatieverstrekking aan een 
individuele gedetineerde door een individueel trajectbegeleider (ITB-er) en via het 
BSD, waar iedere veroordeelde binnen vier weken terechtkomt, om mogelijkheden te 
bekijken en een traject uit te zetten ter uitvoering van het vonnis. 

De belangstelling voor PP onder gedetineerden is groot. De BSD'er denkt wel dat de 
belangstelling minder is dan voor dagdetentie, maar cijfers heeft niet bij de hand. De 
geringe bezetting in het PTC Groningen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de 
enkelband (ET). In eerste instantie heeft de helft van de gedetineerden belangstelling: 
zij informeren naar de mogelijkheden. Van die groep wordt in tien procent van de 
gevallen serieus gekeken of de gedetineerde in aanmerking komt. Hij schat dat van 
deze tien procent uiteindelijk de helft (vijf procent) 'cloorgaar. 
De BSD verwijst een mogelijke kandidaat door naar de trajectbegeleider. Er wordt een 
plan opgesteld door de ITB-er, het BSD, de binnenreclassering (PRA) en de buitenre-
classering. Betrokkenen schrijven een selectievoorstel. Dit wordt in alle instanties 
besproken. Er gaat daarna een advies naar de SF, die uiteindelijk beslist. De gehan-
teerde selectiecriteria zijn: 
- er mogen niet teveel boetes openstaan (er vindt navraag plaats bij het CJIB) 
- er moet een telefonische aansluiting zijn 
- betrokkene moet een verblijfsvergunning hebben (ook al is er wel eens een geval 

geweest waarin iemand die geen verbliffsvergunning had en van wie niet bekend 
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was of er uitzetting zou plaatsvinden, toch voor een PP is geselecteerd en geplaatst. 
De betroffene had werkervaring en een gezin. Mede doordat uitplaatsing niet be-
kend was is er overgegaan tot selectie. Een dergelijke beslissing is afhankelijk van 
het individuele geval). 

De BSD'er haalt het voorbeeld van de gedetineerde N aan. N heeft, na te zijn aange-
meld door de afdeling, een gesprek met de ITB-er gehad. Hij had een ruime werkerva-
ring. Er is een Plan van aanpak gemaakt, waarbij ook BSD en buitenreclassering zijn 
betroldcen. Er is een arbeidstoeleidingstraject gestart, aan opleiding had N namelijk 
geen behoefte. De inhoud van het selectievoorstel was: plaatsing van N in het PTCG, 
alwaar een passende werkplek voor hem zou worden gezocht en waar N zelf een aan-
tal modules zou volgen. Knelpunten in dit PP zijn de BSD'er niet bekend. Hij heeft de 
rapportage van de buitenreclassering nog niet binnen. 

De BSD'er weet niet hoe gedetineerden het PP ervaren. Daarvoor verwijst hij naar het 
PTC. Wel weet hij dat er mensen stuklopen omdat ze zich niet aan de afspraken hou-
den. Hij beschrijft ET als een `gevangenis met een open deur': de gedetineerde zit 
thuis, maar hij kan niet veel. Het ET wordt door gedetineerden als een knelpunt erva-
ren. Voortijdige beeindiging komt voor; het niet-nakomen van afspraken is vaak de 
reden. De samenwerking tussen het BSD en de overige instanties verloopt goed. 

Na afloop van een PP gaat het soms goed, soms vallen ex-gedetineerden terug. De 
laatste categorie wordt dan vaak weer teruggezien in het HvB. Het gaat veelal om de 
risicogroepen: druggebruikers en drugdealers. Met name de dealers vallen terug: vroe-
ger verdienden ze f 2000,- per dag, terwijl ze nu een maand op de steigers moeten 
staan voor dat bedrag. De follow-up na het PP bestaat uit reclasseringscontact. De 
BSD is hier niet bij betrokken. Uitzondering is het programma Werken na detentie': 
hierbij blijft men de ex-gedetineerden een periode volgen. In dit project zijn het ar-
beidsbureau, de Sociale Dienst, de reclassering en het HvB betrokken. Iedere gedeti-
neerde die in Groningen woont kan voor dit traject in aanmerking komen. BSD is bier 
dus wel bij het natraject betrolcken. 

De geInterviewde BSD'er noemt als reden voor de geringe bezetting van het PTCG de 
verhoging van de strafduurcriterium naar twaalf maanden: kortgestraften (acht tot 
twaalf maanden) vallen buiten de boot. Hij ziet ook dat er meer taakstraffen worden 
opgelegd. De rechtbank legt meer `voordeur-ET's' op, als andere invulling van de 
taakstraf. Hij weet echter niet of dit overal bij de rechters bekend is. De OvJ's houden 
bier in elk geval wel rekening mee. 
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Knelpunten in het PP zijn de reeds genoemde verhoging van het strafduurcriterium 
naar 12 maanden en de kwestie van de openstaande boetes. Er zijn twee soorten boe-
tes: boetes die nog in behandeling zijn (bier kan een regeling voor getroffen worden) 
en Lex Mulder-boetes. De laatste zijn een groot probleem. Deze moeten betaald wor-
den, er kan geen regeling getroffen worden. Daardoor is het mogelijk dat iemand die 
het BSD erg geschikt vindt voor een PP hieraan niet deel kan nemen. In den geval had 
een gedetineerde nog f 3000,- aan Lex Mulder- boetes openstaan. Gedetineerde wist 
dit geld bij elkaar te rapen en heeft zijn boetes betaald. Toen er vervolgens nog een 
aantal boetes uit een la kwam kon het PP niet doorgaan. Het CJIB komt regelmatig 
nog met een aantal boetes aanzetten waardoor het PP niet door kan gaan. 
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8 Overige onderwerpen 

8.1 Gedetineerdencommissie 

In navolging van de ontwikkelingen in de praktijk verschaft de PBW een wettelijke 
grondslag aan het overleg met gedetineerden. Artikel 74 PBW bepaalt namelijk dat de 
directeur zorg draagt voor een regelmatig overleg met gedetineerden over zaken die 
detentie rechtstreeks raken. 

8.1.1 Vragenlijst 

Vierentachtig procent van de unitdirecteuren geeft aan dat in hun inrichting een gede-
tineerdencommissie (gedeco) functioneerde op 1 maart 2000. Zesentachtig procent 
van de directeuren van een HvB en alle gevangenisdirecteuren geven aan dat er een 
gedeco binnen hun inrichting was op 1 maart 2000. Zesenzeventig procent van de 
unitdirecteuren van `combinaties' melden het functioneren van een gedeco. De ene 
EBI-directeur geeft aan dat in zijn inrichting geen gedeco functioneerde op 1 maart 
2000. 
In de tien inrichtingen waar geen gedeco functioneert, zijn daarvoor uiteenlopende 
toelichtingen gegeven: in een geval is er den keer per week een verplichte bijeenkomst 
van alle gedetineerden; een inrichting geeft er per afdeling vorm aan; korte verblijfs-
duur/grote doorstroomsnelheid is in vier gevallen de reden dat er geen gedeco is; de 
taalbarriere speelt in een geval en tot slot is er den respondent die aangeeft dat gedeti-
neerden zelf het initiatief tot een gedeco moeten nemen: de inrichting stimuleert het 
niet. 

8.1.2 Sleutelfiguren 

De geInterviewde sleutelfiguur binnen de rechtshulpverlening stelt dat de gedeco's in 
de wet geen vorm hebben gelcregen. Waar gedeco's zijn, zo stelt deze advocaat, zitten 
er vaak BGG'ers in. Veel problemen zouden voorkomen kuimen worden door gestruc-
tureerd overleg met de directie. Voorbeeld: in '96 was het WK-voetbal in Amerika. 
Daardoor waren uitzendingen vaak op ongebruikelijke tijden. In een van de inrichtin-
gen gold de regel dat de tv alleen aan mocht tussen 17.00 uur en 01.00 uur, waardoor 
de gedetineerden belangrijke voetbalwedstrijden moesten missen. Er is bijna opstand 
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door ontstaan, terwiji verharding van de verhoudingen naar de mening van de geinter-
viewde toch echt niet nodig was. Het zou ook goed zijn als er een landelijke overleg-
structuur kwam. Voor de gedeco of een landelijk overleg van gedeco's zou er een taak 
zijn om waar nodig aan te dringen om meer uniformering. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan verschillen tussen de inrichtingen voor wat betreft de huurprijs van een televisie 
op cel. Het is af te keuren dat de huur van een tv in de ene bajes f 3,- per week kost en 
in een andere f 10,- per week. 

8.2 Medische en geestelijke verzorging 

Hoe worden medische verzorging door de inrichtingsarts en de geestelijke verzorging 
gewaarborgd? Drieenvijftig unitdirecteuren hebben antwoord gegeven op de desbe-
treffende vraag in de vragenlijst. Wat de medische verzorging betreft worden vaak 
genoemd: 24-uurs bereikbaarheid van de inrichtingsarts, regelmatige spreekuren, 
(psycho-medisch-) overleg en het hanteren van protocollen. 
Op de vraag hoe de geestelijke verzorging gewaarborgd is in de inrichting is divers en 
over het algemeen summier geantwoord. Sommige unitdirecteuren geven aan dat ze 
een uitgebreide geestelijke verzorging aanbieden, met meerdere verzorgers en diverse 
activiteiten (kerk- en gebedsdiensten, groepsgesprekken en individuele gesprekken) 
terwijI andere het houden op: 'conform regelgeving' of 'door middel van diverse con-
sulten'. Ongeveer de helft van de unitdirecteuren geeft geen duidelijk beeld van hoe 
de geestelijke verzorging gewaarborgd is. Of daaruit de conclusie kan worden getrok-
ken dat de geestelijke verzorging in de desbetreffende inrichtingen ook onduidelijk is, 
aIthans niet duidelijk geregeld is, is niet zeker. Het onderzoek is op het punt van de 
medische en geestelijke verzorging erg summier geweest. Er zijn geen signalen verno-
men inzake knelpunten. 

8.3 Dagprogramma 

Het dagprogramma voor een inrichting of afdeling wordt bepaald in de huisregels en 
beslaat de periode tussen uitsluiting van de gedetineerden in de ochtend en de inslui-
ting van de gedetineerden voor de nacht. In het regime van algehele gemeenschap 
duurt het dagprogramma minimaal 88 uren per week en worden daarin minimaal 48 
men per week aan activiteiten en bezoek geboden (art. 3 PM). Het regime van beperk-
te gemeenschap wordt onderscheiden in een standaardregime, een sober regime en een 
regime voor ebi's. Aan het eind van de evaluatieperiode is de regeling gewijzigd: het 
dagprogramma is door een wijziging van artikel 3 PM met tien uur verminderd. 
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8.3.1 Vragenlijst 

Unitdirecteuren is gevraagd of zij knelpunten ervaren bij het uitvoeren van het dagpro-
gramma. Wellicht door de plaatsing van de desbetreffende vraag in de vragenlijst (bij 
de vragen over PP) hebben slechts 28 unitdirecteuren een antwoord gegeven op deze 
vraag. Negenenzeventig procent van de unitdirecteuren ervaart geen knelpunten. De 
unitdirecteuren die wel knelpunten ervaren lichten dat als volgt toe: 
- 88-uurs problematiek 
- ATW (13-uurs dagprogramma) en minimale openstellingsduur uit PM verdragen 

zich niet (3x). 

8.3.2 Rondetafelconferentie 

Door een deelnemende rechtshulpverlener werd naar voren gebracht dat - blijkens de 
desbetreffende jurisprudentie - de omvang van het dagprogramma zeer leeft voor de 
gedetineerde. 
Opgemerkt werd door iemand dat de voorgenomen wijziging (het dagprogramma is 
inmiddels per 1 november 2000 teruggebracht tot 78 uur) eerder te kwalificeren is als 
een bezuiniging dan als een tegemoetkoming aan noodsituaties in de inrichtingen. DJI 
bevestigde dat deze maatregel samenhangt samen met de wens tot versobering. Het 
gaat hier om een vertaling van de gedachten die in de maatschappij en het parlement 
leven over de vormgeving van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. Versobering 
is een centraal thema, al vindt de huidige minister dat we nu wel op het absolute mini-
mum zitten. 
Een deelnemende inrichtingsdirecteur meent dat de inkorting voor gedetineerden in 
algehele gemeenschap wel telt: als symbool zijn de inlcortingen belangrijk. Of het in 
de detentiebeleving uitmaakt, daarnaar is geen onderzoek gedaan. 

Een deelnemer vindt het juist dat er een wetswijziging komt. Veel inrichtingen hebben 
een gigantisch personeelstekort en kunnen in de pralctijk niet aan de wet voldoen. 
Maak dan de wet maar in overeenstemming met de praktijk', zo stelt deze expert. 

Een andere expert vraagt zich echter af of het onderscheid tussen algehele en beperkte 
gemeenschap nog wel voldoende helder is. De verschraling van algehele gemeenschap 
vindt hij betreurenswaardig, daaraan moet de wet niet aangepast worden. Hij oppert 
zelfs of de algehele gemeenschap de facto niet afgeschaft is. Doordat het dagprogram-
ma in de maatregel wordt geregeld, is het naar zijn oordeel (te) eenvoudig te wijzigen. 

De inrichtingsdirecteur stelt dat inrichtingen zelf het dagprogramma zijn gaan verlen- 
gen. Als het streven is, de algehele gemeenschap zo rijk mogelijk te laten zijn, dan is 
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het tijdstip van in- en uitsluiting minder belangrijk dan de inhoud van de activiteiten. 
Als repliek komt hierop de opmerking dat het wettelijk criterium de gemeenschap is, 
niet de vraag of mensen beziggehouden kunnen worden. De hoofdvraag is steeds: wat 
willen we met mensen in detentie? De minister zei vast te willen houden aan versobe-
ring. De wet (PBW) vraagt daar niet om: de wet heeft heel ruime normen (geen obsta-
kels) en het sober regime kan onder artikel 2. 

Een deelnemer merkt op dat vanuit de zittende directeuren weinig tegenspel komt 
tegen bezuinigingen. De inrichtingsdirecteur stelt daartegenover dat het ondanks de 
versoberingen/bezuinigingen bij het gevangeniswezen steeds beter loopt. 

8.4 Slotopmerkingen 

8.4.1 Vragenlijst 

Van de mogelijkheid om aan het eind van de vragenlijst opmerkingen te maken met 
betrelcking tot de nieuwe elementen van PBW en PM is door 24 unitdirecteuren ge-
bruik gemaakt. Hun opmerkingen betroffen uiteenlopende zaken: 
- bij het hanteren van de vijftien uur bewaardersarrest zou een uitzondering gemaalct 

moeten worden voor de nachtelijke uren (3x); 
- regelgeving met betrekking tot PP's was in 1999 onduidelijk, nu beter; 
- opstellen risicoprofiel is goede zaak; 
- zo spoedig mogelijk uitspraak over wetsteksten is van eminent belang (bijvoorbeeld 

start dagprogramma) (2x); 
- de dubbele rol van de re-classering met betrekking tot ET is problematisch: het be-

geleiden van gedetineerden en het moeten toepassen van sancties leidt tot spannin-
gen; 

- ontbreken drempel voor beklag (leges) is een gemis; 
- gelijktijdige uitvoering van de PBW en de ATW brengt onoplosbare problemen 

met zich mee; 
- de lengte van het dagprogramma ten opzichte van de beschikbare middelen is pro-

blematisch; 
- medisch klachtrecht via medisch adviseur is niet bevredigend; 
- ten aanzien van PP: regelgeving met betrekking tot controle van de werkgevers 

leidt tot onzinnige bureaucratie; 
- regelgeving is te weinig vemieuwend en te versnipperd. 
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9 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen 

9.1 Inleiding 

Op 1 januari 1999 zijn de Penitentiaire beginselenwet (PBW) en de Penitentiaire 
maatregel (PM) van lcracht geworden. In opdracht van het WODC heeft het ITS in 
samenwerking met de juridische faculteit van de KUN deze wettelijke regelingen 
gedvalueerd. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen gepresenteerd. 

Algemeen kan vastgesteld worden dat in het evaluatieonderzoek geen grote weeffou-
ten in de wet zijn gevonden. Wel is vastgesteld dat de noodzakelijke uitvoeringsrege-
lingen erg laat in werking zijn getreden. Mogelijk zijn de vele personele wisselingen 
bij DJI daaraan debet: in de tijd dat het wetsontwerp aanhangig was zaten er veel des-
kundigen bij DJI die een goed klankbord vormden. In de loop van de tijd is met de 
personele veranderingen ook (historische) kennis verdwenen. 
Ondanks de hier gesignaleerde aanzienlijke verschuivingen binnen het personeel is 
tijdens het onderzoek opgevallen dat de medewerkers van justitie in alle geledingen 
enthousiast, betrokken en gedreven zijn. 

9.2 Bevindingen en conclusies per onderwerp 

9.2.1 Bekendheid met de nieuwe regelgeving 

In het algemeen wordt weliswaar gezegd dat men wel bekend is met de nieuwe regel-
geving, doch bij doorvragen blijkt zulks minder het geval dan mag worden verwacht 
bij een dergelijk positief antwoord. Zo blijkt in de praktijk misverstand te bestaan over 
wat een individueel regime is. De term wordt vooral ingevuld naar normaal spraakge-
bruik. De praktijk is er niet van doordrongen dat het begrip individueel regime een 
eigen juridische betekenis heeft. Een individueel regime in de zin van de PBW kan 
slechts gevoerd worden in inrichtingen of afdelingen die daartoe speciaal door de 
minister zijn aangewezen. Dergelijke aanwijzingen hebben tot op heden niet plaats 
gevonden. Het is van wezenlijk belang te weten of een regime al dan niet individueel 
is in verband met de mate van gemeenschap die daar nog mogelijk is. Ook is de in-
houd van de regelgeving over penitentiaire programma's bij unitdirecteuren niet alom 
bekend. Dat lijkt overigens mede te verklaren uit de complexe regelgeving inzake 
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penitentiaire programma's. Ook de bekendheid met nieuwe disciplinaire straffen lijkt 
niet groot. 

De inrichtingen hebben zich bij de invoering van de PBW staande kunnen houden. 
Dat valt zonder meer te waarderen. Immers weliswaar was er bekendheid in grote 
lijnen met de nieuwe wet en waren in alle inrichtingen ook personeelsleden betrokken 
bij de implementatie, maar een aantal uitvoeringsregels bleek niet gereed op 1 januari 
1999. Volstaan wordt met te wijzen op de Regeling selectie, plaatsing en overplaat-
sing, die de kern van de nieuwe regels betreft. 

9.2.2 Differentiatie, plaatsing en overplaatsing 

De wijziging van de oude wettelijke regeling van differentiatie, plaatsing en overplaat-
sing van gedetineerden is weliswaar ingrijpend, maar de betekenis is tot op heden 
beperkt, omdat: 
- de uitvoeringregels (Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing) pas per 1 oktober 

2000 in werking zijn getreden. In deze Regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten 
bij de bestaande praktijk, die gedeeltelijk een voortzetting is van de voor 1 januari 
1999 bestaande situatie en voor een ander deel geanticipeerd heeft op de nieuwe 
regelgeving; 

- het wegvallen van de wettelijke verplichting om onderscheid te maken tussen lang-
en kortgestraften ook tot gevolg heeft gehad dat deze categorieen steeds meer geza-
menlijk worden ondergebracht; 

- in de praktijk, waar nodig en wenselijk, de scheiding van volwassenen en jeugdigen 
wordt toegepast ondanks dat de wet daartoe niet verplicht. 

Voor de inrichtingen waar kort- en langgestraften samen zijn ondergebracht kan 
gezegd worden dat van problematische situaties door gemeenschappelijke onderbren-
ging geen sprake is. Er is echter op gewezen dat de onderbrenging van telkens weer 
andere kortgestraften bij langgestraften bezwaren heeft vanuit het perspectief van de 
langgestraften. Het evenwicht dat na enige tijd doorgaans binnen een groep langge-
straften ontstaat, kan gaan wankelen door de min of meer permanente instroom van 
kortgestraften. Regimematig is dit dus moeilijk te hanteren. 
Het onderbrengen van (zeer) kortgestraften in een beperkt beveiligde inrichting (voor-
malig: HOB wordt niet als zinvol ervaren. Kennelijk wordt bedoeld dat deze categorie 
de korte straf beter kan uitzitten in een normaal beveiligde inrichting. Voor onder-
brenging in een inrichting met beperkte beveiliging is irruners noodzakelijk dat het 
personeel in verband met het vrije regime een beeld heeft van de persoon van de gede- 
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tineerde. Dat is een probleem bij onderbrenging van extreem kortgestraften in een 
beperkt beveiligde inrichting. 

Geconstateerd is dat de wettelijke grenzen voor onderscheid tussen langgestraften en 
kortgestraften evenals die tussen jeugdigen en volwassenen zijn vervallen, maar dat 
zulks geenszins betekent dat in de praktijk het onderscheid niet meer wordt gehan-
teerd. Nog steeds zijn bijvoorbeeld de gevangenissen Norgerhaven en Esserheem 
(vrijwel) uitsluitend bestemd voor langgestraften. Verder zijn er speciale inrichtingen 
of afdelingen voor jongvolwassenen. Het ontbreken van een centrale aansturing hier-
van, die in het verleden geschiedde door de SAC/JOVO, wordt als een gemis ervaren. 
Daarom is eind 2000 opnieuw een SAC/JOVO in het leven geroepen. Als het thans in 
de praktijk in belangrijke mate nog steeds gehanteerde onderscheid tussen lang- en 
kortgestraften enerzijds en volwassenen en jeugdigen anderzijds als een essentieel 
onderdeel van een goede tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming wordt ervaren 
- hetgeen ook in de ogen van de wetgever, getuige de verwijzing naar de mogelijkhe-
den van bijzondere opvang, het geval is - rijst de vraag waarom er eigenlijk gekozen is 
voor het wegvallen van het bedoelde wettelijk onderscheid. Anders gezegd lijkt het 
erop dat de praktijk zo sterk is dat de wetswijziging op dit punt niet veel invloed heeft. 
De doelstelling van het laten wegvallen van bedoelde wettelijke onderscheidingen 
door de wetgever was vooral het bereiken van flexibiliteit bij de tenuitvoerlegging. 
Dat doel is op zichzelf uiteraard gerealiseerd. Mede gelet op de krachtige praktijk is 
het - vanuit een oogpunt van rechtsbescherming - aan te bevelen om het onderscheid 
opnieuw in de wet op te nemen. Wanneer zulks niet geschiedt, is niet uitgesloten dat 
het onderscheid van de ene dag op de andere dag niet meer wordt gehanteerd op grond 
van kortetermijnpolitiek die vooral fmancieel gelnspireerd is. 

Voor wat betreft de selectieprocedure kan het volgende worden opgemerkt. De taken 
en de functie van de selectiefunctionaris sluiten nauw aan bij hetgeen vroeger ge-
schiedde door penitentiair consulent en SAC. In die zin is van een aardverschuiving 
geen sprake. In de inrichtingen is vaak een selectiecoOrdinator aangesteld; in de prak-
tijk heeft hij een aanzienlijke taak bij de voorbereiding van de selectie; de formele 
beslissing ligt echter bij de selectiefunctionaris. Selectiecoordinatoren ervaren dat zij 
op de selectiebeslissing zelf geen invloed hebben en er is geen mimte meer voor de 
inrichtingen om onderling zaken te doen (ruil gedetineerden). Het is opmerkelijk dat 
het ontbreken van vrijheid om tussen inrichtingen onderling gedetineerden te ruilen als 
enig bezwaar wordt aangevoerd tegen de invoering van een centrale selectiefunctiona-
ris. Er zijn geen aanwijzingen dat selectiefunctionarissen niet bereid zouden zijn om 
desverzocht tegemoet te komen aan gemotiveerde verzoeken van inrichtingen tot 
overplaatsing van een kennelijk lastige gedetineerde. Overigens was in het wettelijk 
systeem van vOor 1 januari 1999 het niet de bevoegdheid van de individuele directeur 
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om gedetineerden te ruilen. De conclusie kan dus zijn dat de wetswijziging hier een 
eind heeft gemaakt aan een praktijk die reeds onder de oude regelgeving contra legem 
was. 

De rank van de medewerkers van het Bureau sociale dienstverlening (BSD) is uitge-
breid in verband met de rapportage en het selectieadvies. Door unitdirecteuren is ge-
rapporteerd dat door de toename van het schriftelijk werk de BSD minder ruimte voor 
sociale dienstverlening heeft; arbeidsintensief zijn de veelvuldige overplaatsingsver-
zoeken, die in verband met de artikelen 17 en 18 PBW ook in behandeling moeten 
worden genomen als tevoren reeds vaststaat dat alleen een afwijzende beslissing mo-
gelijk is. Bedacht moet worden dat de wetgever reeds voorzien heeft dat mogelijk 
door een bepaalde gedetineerde veelvuldig verzoeken zouden worden gedaan. Van-
daar dat bepaald is dat een nieuw verzoek pas kan worden gedaan zes maanden na de 
afwijzing. In een dergelijk geval is er in ieder geval geen aanleiding voor een advies 
van de BSD. De vraag is of de BSD's dit zich voldoende realiseren. De taakverzwa-
ring is tijdens de expertmeeting zowel onderschreven als betwist. Diepgaand onder-
zoek naar deze problematiek heeft in het kader van deze evaluatie uiteraard niet kun-
nen plaatsvinden. Het lijkt echter van belang deze problematiek wel uitdrukkelijk te 
signaleren. Het ligt ook voor de hand dat voortvarend onderzocht wordt of de rapper-
tage van unitdirecteuren op dit punt juist is, omdat het werk van de BSD mm of meer 
bepalend kan zijn voor een succesvolle resocialisatie van de gedetineerde. 
De nieuwe regeling van de selectie heeft ook betekenis voor het dagelijks werk van de 
PIW'ers. Van Hirers wordt steeds meer verwacht dat zij ook in verband met te 
nemen selectiebeslissingen en de voorbereiding van een detentietraject rapportages 
opmaken over het gedrag van een gedetineerde op de afdeling; dit wordt nogal eens 
als tijdrovend en papiervers1indend gezien. 
Samenvattend kan de conclusie hier luiden dat de invoering van de nieuwe wetgeving 
door de BSD en PIW als werkverzwaring wordt ervaren. Dit lijkt niet geheel zonder 
grond. 

Het risicoprofiel is als zodanig geen wijziging die de PBW heeft gebracht. Het profiel 
heeft echter door de wettelijke differentiatie van inrichtingen naar beveiligingsniveau 
in abstracto in ieder geval een grote betekenis gelcregen. Het risicoprofiel speelt echter 
in de praktijk nog geen vooraanstaande rot. Voor een optimale uitvoering van het 
differentiatiestelsel is een goede toepassing van het risicoprofiel op zijn minst wense-
lijk en wellicht zelfs noodzakelijk. Het is duidelijk dat aan de toepassing van dit risi-
coprofiel in de praktijk bij voortduring aandacht dient te worden besteed. Het welct 
verwondering dat het OM slechts mondjesmaat meewerkt. 
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Voor de executie-indicator geldt dat deze deels niet bekend is en, waar hij wel be-
kend is, ook niet altijd toegepast/gebruikt wordt. Opgemerkt is zelfs dat het OM geen 
interesse lijkt te hebben in het verstrekken hiervan. Dat blijkt in ieder geval gedeelte-
lijk juist, omdat er parketten, zoals het Rotterdamse, zijn die niet meewerken. Wat er 
overigens met de executie-indicator wordt aangegeven, blijkt in de praktijk ook nogal 
onduidelijk.•Veelal wordt het zo opgevat dat het OM gekend wil worden bij het toe-
kennen van vrijheden. Dat sluit ook aan bij de wettelijke omschrijving. De meerder-
heid van directeuren acht zich ook gebonden aan de inhoud van de executie-indicator. 
Dat de indicator een factor van grote betekenis is bij het nemen van beslissingen is 
begrijpelijk. Er mag echter geen misverstand over bestaan dat de beslissing zelf tot de 
verantwoordelijkheid van de directeur of selectiefunctionaris moet worden gerekend. 
Het is dus mogelijk af te wijken van het - op grond van de indicator - gevraagde ad-
vies van het OM. 

Vrij algemeen wordt gezegd dat het openbaar ministerie niet of nauwelijks interesse 
meer heeft zodra een veroordeling onherroepelijk is. In dit licht is het opmerkelijk dat 
unitdirecteuren melding maken van regelmatige contacten met het OM over de wijze 
van tenuitvoerlegging. Dit moet echter wel in zoverre weer worden gerelativeerd dat 
in het veldonderzoek de Huizen van Bewaring oververtegenwoordigd zijn. In de fase 
van de voorlopige hechtenis kunnen er uiteenlopende (andere) redenen zijn voor con-
tact tussen de inrichtingsdirecteur en de officier van justitie. Denk bijvoorbeeld aan de 
beperkingen in het kader van het onderzoek en de instructie om verdachte A niet in 
dezelfde afdeling onder te brengen als verdachte B in verband met de dreiging van 
onderlinge agressie. 

Gezien het late tijdstip van inwerkingtreding van de Regeling selectie, plaatsing en 
overplaatsing is evaluatie van die regeling onmogelijk en een diepgaande evaluatie 
van de ontwikkelingen na invoering van de PBW weinig zinvol. De Regeling bestaat 
in hoofdzaak uit een beschrijving van de gang van zaken in de pralctijk. De bijzondere 
opvang wordt ingekaderd. De idee van de PBW: nieuwe kaders en uitvoeringsregels 
conform de wet, wordt maar gedeeltelijk gerealiseerd; er is gekozen voor een afstem-
ming met de huidige pralctijk. Positief punt is dat de Regeling in ieder geval de circu-
laires vervangt. De plaatsing en overplaatsing was gebaseerd op een groot aantal van 
dergelijke circulaires (naar aan te nemen valt zo rond de 20) en niet voor een ieder 
was steeds duidelijk of een bepaalde circulaire al dan niet nog als geldend diende te 
worden aangemerkt. Toegankelijkheid en uniformiteit worden met de nieuwe regeling 
gediend. Van enig nieuw elan is nauwelijks sprake. 
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9.2.3 Disciplinaire straffen, onderzoek in het lichaam en dwangbehandeling 

Over het arsenaal van disciplinaire straffen bestaat grote tevredenheid. Desondanks 

zijn er in enkele inrichtingen schikkingen en altematieve (dan wel niet-wettelijke) 

straffen. De wetgever heeft daar niet voor gekozen en deze modaliteiten zijn dan ook 

ontoelaatbaar. Het gebruik van wat de praktijk altematieve straf noemt, dient beperkt 

te blijven tot het opleggen van (bijzondere) voorwaarden in het kader van een voor-

waardelijke straf. De bekendheid met de nieuwe disciplinaire straffen lijkt niet erg 

groot, omdat in aanzienlijk meer dan de helft van de gevallen nog in het geheel geen 

toepassing wordt gegeven aan deze sancties (boete; ontzegging bezoek; verlofbeper-

king). 

Van het bewaardersarrest wordt in de praktijk ook daadwerkelijk regelmatig gebruik 

gemaakt. Een meerderheid van de unitdirecteuren wenst dat de termijn van bewaar-

dersarrest wordt opgetrokken van 15 naar 24 uren. Dit lijkt vooral een wens van direc-

teuren aan wie op dit punt eisen worden gesteld, te weten dat zij soms ook op ongere-

gelde tijden beschikbaar zijn. In de expertmeeting was duidelijk weinig steun voor het 

verder uitbreiden van het bewaardersarrest. Mede gezien modeme vormen van com-

municatie kan in redelijkheid gevergd warden dat binnen 15 uur de directeur een be-

slissing inzake de straf of maatregel neemt. 

Concluderend kan worden gesteld dat er geen noodzaak is tot verlenging van de duur 

van het bewaardersarrest. 

Van de mogelijkheid tot onderzoek in het lichaam (art. 31 PBW) wordt terughou-

dend gebruik gemaakt. Dit is nog meer het geval bij dwangbehandeling (art. 32 

PBW), die uitsluitend in de vorm van toediening van een injectie wordt toegepast. De 

toepassing van dwangbehandeling vindt in hoofdzaak plaats in de FOBA, doch een 

enkele keer ook elders. Het is van groat belang dat er een protocol voor dwangbehan-

deling wordt ingevoerd. Het is opmerkelijk dat bij zo'n ingrijpende beslissing als 

dwangmedicatie het opmaken van een schriftelijIce mededeling van de beslissing soms 

over het hoofd wordt gezien. 

9.2.4 Beklag en beroep 

De nieuwe wetgeving heeft niet geleid tot een enorme toestroom van beklagzaken. In 

tegendeel er lijkt sprake van stabilisatie en zelfs van een zekere terugloop. De cijfers 

over beroepszaken wijzen sterk in die richting. Of deze stabitisering c.q. terugloop op 

het canto van de nieuwe wet kan worden geschreven is intussen niet glashelder. Het 

lijkt te ver te gaan de reductie toe te schrijven aan de wijziging van de beklaggrond 
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en/of aan de toename van het aantal bemiddelingen. In de praktijk heeft de wijziging 
van de beklaggrond geringe betekenis. Een enkele maal is gemeld dat het beklag va-
ker niet-ontvankelijk wordt verklaard, maar daarnaast wordt ook opgemerkt dat de 
beklagcommissie in staat blijkt veel te herleiden tot een beslissing van de directeur. In 
de beroepsrechtspraak is nog geen sprake van een volledig uitgekristalliseerde lijn, al 
lijken er wel aanwijzingen dat eerder tot niet-ontvankelijkheid van het beklag wordt 
besloten. Met name feitelijk handelen van personeel valt buiten de boot. Er zijn geen 
aanwijzingen dat al te zeer over bagatellen wordt geklaagd, hetgeen een bevestiging is 
van hetgeen daaromtrent is opgemerkt in de Memorie van Toelichting. 
De nieuwe wet heeft een aanzienlijke taakverzwaring voor de CRS betekend met 
name op het terrein van schorsingen en medisch klachtrecht (dit geldt niet voor de 
commissies van toezicht). In het licht van deze aanzienlijke taakverzwaring valt de bij 
nota van wijziging van het wetsvoorstel tot Instelling van de Raad voor strafrechtstoe-
passing en jeugdbescherming ingevoerde horizonbepaling (zie p. 6: `De wet treedt in 
werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en vervalt vier jaar na het 
tijdstip van inwerkingtreding') niet te begrijpen. 

Van de mogelijkheid tot bemiddelen lijkt nog maar beperkt gebruik te worden ge-
maakt. Als het gebeurt, levert het wel in bijna 70 procent van de gevallen een bevredi-
gende oplossing op; overigens vindt tweederde van de directies dat er door de beklag-
commissie vaak genoeg van de bemiddeling gebruik wordt gemaakt. Onbekendheid 
lijkt nogal een rol te spelen. 

Van de diverse schorsingsmogelijkheden wordt op ruime schaal gebruik gemaakt 
door gedetineerden en ook directeuren weten de weg te vinden. De beoordeling door 
de voorzitter van de beroepscommissie geschiedt snel. De gemiddelde afdoeningsduur 
is drie dagen. Er worden maar weinig verzoeken toegewezen. In een korte termijn-
voorziening is sprake van een marginale beoordeling en de schorsingsvoorzitters zit-
ten ook fysiek op afstand. De schorsingsmogelijkheid wordt door de directeuren erva-
ren als een toename van de werkbelasting. Vooral de tijdsdruk speelt hier een rol. Er 
moeten belangrijker zaken voor aan de kant worden gezet. Geklaagd wordt over het 
moeten reageren binnen 24 uren. Bijna tweederde van de unitdirecteuren ziet de toe-
voeging met de mogelijkheid van schorsing ook niet als een zinvolle toevoeging. Dit 
percentage ligt lager (meer dan de helft) als het gaat om de schorsing van de beslissing 
van de beklagcommissie. Slechts jets minder dan een derde vindt dat het zinvol is dat 
een tot de rechterlijke macht behorend lid van de beklagcommissie de beslissing tot 
schorsing neemt. Als voordelen van de CRS worden genoemd: snel, zorgt voor rechts-
eenheid, drempel wordt anders te laag. 
Omdat er na schorsing nog geen in rechte afdwingbare beslissing is voor de gedeti- 
neerde kan een vordering in kort geding worden ontvangen. Hiermee wordt de doe!- 
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stelling van de nieuwe wetgeving ondergraven. De schorsingsmogelijkheid is immers 
gentroduceerd om de weg naar de rechter in kort geding af te snijclen. De indruk be-
staat overigens dat die doelstelling worth gehaald. Van de schorsingsmogelijkheid 
wordt echter ook veelvuldig gebruik gemaakt in gevallen dat een kort geding niet in 
aanmerking komt. In die zin heeft de schorsingsmogelijkheid een zekere aanzuigende 
werking. 

De regeling van het medisch klachtrecht is opgenomen in de PM, maar dient te wor-
den overgebracht naar de PBW. Plaatsing in de wet biedt betere rechtsbescherming 
gezien de zwaardere procedure bij totstandkoming/wijziging en plaatsing van het 
onderwerp bij de overige bepalingen rond de klachtregeling in de wet biedt meer dui-
delijkheid (vergroting toegankelijkheid). 

Van het medisch klachtrecht wordt met regelmaat gebruik gemaakt. Vooral in de aan-
loopfase was er sprake van een uiterst trage rechtsgang. Daarin lijkt inmiddels enige 
verbetering te zijn gekomen. De oordelen over dit klachtrecht 1open uiteen. Voor de 
invoering van een schorsingsmogelijkheid bij dit type klachten bestaat geen steun. 

9.2.5 Penitentiaire programma's 

Van de penitentiaire programma's werd en wordt door het ministerie van Justitie 
veel verwacht in termen van maatschappelijke reintegratie van (ex)justitiabelen. Deze 
programma's worden weliswaar in de meeste gevallen door gedetineerden met succes 
afgesloten, maar het aantal programma's dat wordt gevolgd blijft achter bij de ver-
wachtingen en de procedures rond de PP's verlopen nog niet altijd vlekkeloos. Daar-
voor zijn tal van oorzaken aan te wijzen. De voorbereiding van een PP is arbeidsinten-
sief. De nogal gecompliceerde selectieprocedure verloopt traag. Opmerkelijk is ook 
dat vanuit de inrichtingen nogal wat eigen subcriteria worden genoemd voor gedeti-
neerden om in aanmerking te komen voor een PP. De (overigens niet volledige) kop-
peling met ET vormt voor gedetineerden een drempel: als hen de keuze zou worden 
gelaten tussen een inrichting met zeer beperkte beveiliging (voormalig POI) of PP met 
ET dan zouden zij de voorkeur geven aan een inrichting met zeer beperkte beveili-
ging. 

De regels omtrent PP zijn niet alom bekend en zijn bovendien gecompliceerd. Uitspra-
ken van de kant van het gevangeniswezen, maar ook van de kant van de reclassering 
- zij het dat vertegenwoordigers uit deze sector in veel mindere mate zijn bevraagd - 
wijzen erop dat de samenwerking tussen gevangeniswezen en reclassering moeizaam 
verloopt. Er wordt door woordvoerders van het gevangeniswezen gewezen op traag- 
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heid en wisselingen bij de reclassering. Het PP wordt gecompliceerd omdat er zoveel 
instanties bemoeienis hebben (directie, selectiefunctionaris, buitenreclassering, bin-
nenreclassering, werkgever). Gedetineerden die het toch wel zouden redden buiten de 
inrichting worden thans geselecteerd. Er zou geen PP moeten worden toegelaten in 
aansluiting op verblijf in een inrichting met zeer beperkte beveiliging (POI). 
De verdeling van verantwoordelijkheden tussen inrichtingsdirectie en reclassering bij 
de uitvoering van een PP wordt als problematisch gezien. Het gaat niet goed met twee 
kapiteins op hetzelfde schip. Ontevredenheid bestaat over de rapportage over het ver-
loop van het PP. Termijnen worden overschreden. Als een PP eenmaal gestart is, is 
het aantal afbrekingen beperkt. Eenderde van het aantal unitdirecteuren meldt ook nog 
dat er knelpunten zijn bij het verstrekken van uitkeringen in een PP door de sociale 
dienst. 

Tachtig procent van de unitdirecteuren vindt dat het PP aan waarde zou winnen als het 
gekoppeld wordt aan opnieuw in te voeren voorwaardelijke invrijheidstelling. Niet is 
gevraagd of gesuggereerd wat de aard van die koppeling zou moeten zijn. Het resul-
taat van de vraag geeft echter aanleiding nader onderzoek te doen naar de draagwijdte 
ervan. 

De vraag of unitdirecteuren PP zien als (absolute) eindfase van de detentie is door 
meer dan de helft van hen ontkennend beantwoord: zij vinden het zaak om na afslui-
ting van het PP de vinger aan de pols te kunnen houden en dus een vervolgtraject te. 
hebben. Het onderzoek geeft overigens geen inzicht in de vraag wat voor nazorg 
wordt bedoeld (justitieel of hulpverlening). 

Artikel 43, lid 3 PBW wordt - conform hetgeen daarover in de MvT is opgemerkt, in 
het bijzonder waar staat dat onder meer te denken valt aan een langduriger verblijf in 
een verslavingskliniek - zo gelezen dat het de directeur de mogelijkheid geeft om de 
gedetineerde een zorg- of behandelingsprogramma buiten de inrichting te laten onder-
gaan. Unitdirecteuren geven aan dat dit type programma minder wordt toegepast dan 
het PP. Niettemin zijn er enkele unitdirecteuren die aangeven dat ze relatief frequent 
artikel 43, lid 3 toepassen. Dit is een opmerkelijke ontwikkeling. Toepassing van dit 
artikellid geschiedt immers door de directeur, terwijI het PP wordt toegepast door de 
selectiefunctionaris. De toepassing van artikel 43 verdient aandacht, omdat de bepa-
ling de mogelijkheid opent voor de directeur een geheel eigen beleid te voeren. Er zijn 
bier en daar aanwijzingen dat zulks ook geschiedt. Dit kan betekenen dat een gedeti-
neerde die volgens de wet of de selectiefunctionaris niet in aanmerking komt voor een 
PP alsnog onder een andere titel een soortgelijk programma buiten de inrichting kan 
volgen. Dat dit niet denkbeeldig is, moge blijken uit het feit dat de onderzoekers in 
rechtspraak en praktijk gestuit zijn op enkele gevallen waarin gedetineerden die zijn 
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ondergebracht in een gesloten inrichting reeds twee jaar voor de VI-datum vrijwel de 
gehele dag buiten de inrichting verblijven in het kader van maatschappelijke integratie 
(MI). Dit is ook bekend bij D.H. Overigens wordt in de toelichting bij de Regeling 
selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden nadrukkelijk ingegaan op de ver-
houding tussen een plaatsing ex artilcel 43, lid 3 en plaatsing in een PP. 

Uit het veldwerk zijn voorts de volgende meer gedetailleerde gegevens te vermelden. 
De verdeling van de verantwoordelijkheid tussen unitdirecteuren en reclassering 
leidt voor ruim eenderde van de unitdirecteuren tot problemen. Degenen die ideetn 
hebben hoe daarin verbetering kan worden aangebracht, noemen zaken als: betere 
afstemming binnen- en buitenreclassering en BSD 's, duidelijke afspraken maken over 
een betere taakverdeling/doelstelling, inhoudelijke en organisatorische afstemming 
binnen BOPP en vereenvoudigen van procedures. 

Unitdirecteuren geven in mime meerderheid aan dat de combinatie van PP met ET 
afhankelijk moet zijn van het type inrichting waar de gedetineerde het laatst verbleef, 
het prograrnma of van de persoon van de gedetineerde. Slechts een enkele unitdirec-
teur vindt dat PP altijd gecombineerd moet worden met ET. De huidige in de praktijk 
toegepaste duur van PP's van zes maanden (maximaal), wordt door een op de drie 
unitdirecteuren als de ideale duur aangemerkt. 
Bijna den op de vier unitdirecteuren ziet iets in een duur van twaalf maanden, slechts 
een enkeling is voorstander van een nog langere duur. De unitdirecteuren die aange-
ven dat de duur anders moet zijn, wijzen voomamelijk op de noodzaak van maatwerk 
voor de gedetineerde. 
Ruim tweederde van de unitdirecteuren ziet geen negatieve effecten van PP's. De 
andere zien dat wel, namelijk voor deelnemers. Zij lichten dat als volgt toe: 
- de meest aangepaste gedetineerden komen ervoor in aanmerking; deelnemers met 

duidelijke tekortkomingen Icrijgen vaak geen kans; 
- de regelgeving hanteert te Icrappe termijnen waardoor mensen niet binnen de ter-

men vallen; 
- door lange doorlooptijd zitten meer gedetineerden hun volledige tijd binnen; 
- door de onduidelijkheid is er onzekerheid bij toekomstige deelnemers; 
- dagdetentie wordt gemist; 
- PP's lopen (kwantitatief) onvoldoende; 
- ogenschijnlijke vrijheid geeft ook zware belemmeringen (bijvoorbeeld omdat de 

omgeving niet op de hoogte is van beperkingen); 
- aansluitend aan POI heeft PP weinig meerwaarde; teruggaan in vrijheid na 

POI/HOI; 
- shopgedrag gedetineerden; 
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- gedetineerden zijn zich te weinig bewust dat PP ook detentietijd is; 
- probleem bij mogelijke mislukking. 
Meer dan de helft van de unitdirecteuren is van mening dat PP niet de (absolute) eind-
fase is van detentie, maar dat het zaak is na PP een vervolgtraject te hebben. 

In de expertmeeting kwam naar voren dat PP bij rechters weinig bekend is. Gesigna-
leerd werd in de kringen van experts, dat PP's zijn ingevoerd zonder dat is nagedacht 
over de consequenties. Zo is de overgang van POI naar PP niet logisch, omdat in de 
POI verworven vrijheden tijdens de PP mogelijk in mindere mate genoten worden ten 
gevolge van toepassing van ET. Het is nodig dat men zich afvraagt of POI's nog een 
functie hebben naast PP. Bovendien is een visie op sanctiebeleid, opgevat als 'de wij-
ze waarop sancties en hun wijze van tenuitvoerlegging kunnen worden gecombi-
neerd', noodzakelijk. Het ministerie zou in ieder geval moeten voorkomen dat de 
gedetineerde `koning' is en kan shoppen'. 

9.2.6 Overige onderwerpen 

De evaluatie heeft een merkwaardig element voor wat betreft het dagprogramma dat 
in de inrichtingen geldt. In artikel 3 PM wordt de duur van het dagprogramma nader 
gereguleerd. Tijdens dit evaluatieonderzoek is de regeling gewijzigd. 
Het lijkt erop dat er sprake was van een acute noodsituatie. Uit de rechtspraak van de 
CRS blijkt immers dat dit een van de belangrijkste topics is en dat de directeuren van 
oordeel zijn dat zij niet uit de voeten kunnen met de wettelijke regeling. Dit zou onder 
meer samenhangen met de eisen die de Arbeidstijdenwet stelt. Uit de enquete ontstaat 
het verrassende beeld dat slechts 20 procent van de directies meldt hiermee problemen 
te hebben. Er is dan ook niet zozeer sprake van een reactie op acute nood als wel van 
de realisering van een bezuinigingstaakstelling. Deze vaststelling is belangrijk omdat 
deze wijziging van artikel 3 PM niet kan worden gekarakteriseerd als een technische 
operatie, maar volgens Raad van State en CRS wezenlijke betekenis heeft. Het onder-
scheid tussen algehele en beperkte gemeenschap vervaagt er aanzienlijk door. Dit 
onderscheid is echter een belangtijke bouwsteen van het gevangeniswezen zoals dit 
zich na de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld. 

9.3 Aanbevelingen 

1. Omdat dit evaluatieonderzoek een uiterst belangrijk onderdeel van de nieuwe rege-
ling (te weten de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing) slechts gedeeltelijk 
heeft kunnen bestrijken, verdient het aanbeveling om een nader evaluatieonder- 
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zoek te doen op een termijn van drie tot vier jaar na het verschijnen van dit onder-
zoek. Daarbij moet in ieder geval ook de vraag worden beantwoord of de wetgever 
met het in de wet laten vervallen van het onderscheid tussen jeugdigen en volwasse-
nen enerzijds en kort- en langgestraften anderzijds voldoende recht heeft gedaan 
aan de huidige pralctijk en aan de rechtsbescherming. De verlegging van het onder-
scheid kort-/langgestraften (beleidsmatig is differentiatie naar werkelijke straftijd 
vervangen door die naar strafrestant) en jeugdigen/volwassenen (met uitzondering 
van de wet in de wet geregelde mogelijkheid van bijzondere opvang) vanuit de wet 
naar het niveau van beleidsregelgeving beoogt weliswaar tegemoet te komen aan 
een expliciete behoefte uit de praktijk aan een meer flexibel differentiatiestelsel, 
maar de effecten ervan verdienen nadere bestudering. 

2. Hoewel de bekendheid met de nieuwe regelgeving in het algemeen voldoende is, is 
de vaststelling van leemtes op essentiele onderdelen (onder meer individuele regi-
mes, voorwaardelijIce straffen en penitentiair programma) voldoende aanleiding 
voor een aanbeveling tot permanente scholing over de betekenis en reikwijdte van 
de regelgeving. Overwogen zou bijvoorbeeld kunnen worden dat de directie ge-
vangeniswezen een samenwerkingsverband aangaat met een universiteit am jaar-
lijlcs een (bijvoorbeeld tweedaagse) cursus te organiseren (in het bijzonder ten be-
hoeve van unitdirecteuren) inzake actuele ontwikkelingen rond regelgeving en 
rechtspraak. 

3. Het verdient aanbeveling dat de minister indringend overleg voert met het openbaar 
ministerie over de toepassing van het risicoprofiel in de praktijk. Nu de differentia-
tie van de inrichtingen in de PBW gebaseerd is op de mate van beveiliging, is een 
goede en consequente toepassing van het risicoprofiel onontbeerlijk. Daarbij dient 
de vraag onder ogen te warden gezien of in alle gevallen het verschaffen van een 
risicoprofiel noodzakelijk is dan wel of dit beperkt kan warden tot bijzondere ge-
vallen. Aan de actualisering van risicoprofiel en executie-indicator dient structureel 
aandacht te warden besteed. 

4. Voor wat betreft disciplinair optreden gelden de volgende aanbevelingen: 
a. De buitenwettelijke praktijk van schikkingen dient te warden beeindigd; voorzo-

ver alternatieve straffen worden gebezigd dienen deze ingepast te warden in de 
voorwaardelijke oplegging van een disciplinaire straf; 

b. Bij de huidige stand van de rechtspraak van de CRS verdient het aanbeveling om 
een grondslag te scheppen voor verhaal van boetes en schade op geld van de 
gedetineerde (op een rekening bij de inrichting). Het gaat bier om aan gedeti-
neerden bij wijze van disciplinaire straf opgelegde boetes alsmede de verplich- 
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ting tot vergoeding van schade bijvoorbeeld wegens vernieling van rijkseigen-
dommen; 

c. In verband met artikel 8 EVRM dient de PBW een heldere grondslag te bieden 
voor camera-observatie in de strafcel en eventuele andere vormen van stelselma-
tige observatie van een persoon. 

5. Voor dwangbehandeling dient zo spoedig mogelijk een landelijk protocol te wor-
den vastgesteld en ingevoerd. Dit protocol dient ook afgestemd te worden op de 
eisen die in de rechtspraak worden gesteld. Ook ten aanzien van cameratoezicht 
verdient het vaststellen en invoeren van een protocol aanbeveling. 

6. Inzake het beklag- en beroepsrecht worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
a. Er dient een actief beleid te worden ontwikkeld om de mogelijkheden van be-

middeling beter te benutten en zo het aantal beklagzaken te beperken; daarbij 
dient de toegang tot de beklagrechter niet te worden beperkt. 

b. Er dient nader onderzoek plaats te vinden teneinde te bezien of het nuttig is in 
het kader van de compensatiebeslissing tevens te beslissen over de hoogte van 
een aan klager toe te kennen schadevergoeding. 

c. In het kader van de schorsingsbeslissine 
- Er dient een zekere beperking te worden gesteld aan de mogelijkheid schorsing 

te vragen; kortdurende straffen en maatregelen (minder dan twee dagen) die-
nen niet voor schorsing in aanmerking te komen; 

- Het verdient aanbeveling in de wettelijke eis voor het doen van een schorsing 
op te nemen dat verzoeker een spoedeisend belang .bij schorsing heeft; 

- Het verdient aanbeveling de schorsingsvoorzitter de mogelijkheid te geven zijn 
beslissing in plaats van die van de directeur te stellen; 

- Het verdient aanbeveling de voorzitter van de beklagcommissie te laten beslis-
sen over een schorsingsverzoek. 

d. In het kader van het medisch klachtrecht: 
- De regeling van het medisch klachtrecht in de PM dient te worden overge-

bracht naar de PBW; 
- Voor een goede invulling van de bemiddelende rol door de medisch adviseur is 

het aan te bevelen dat nadere studie wordt verricht naar de wenselijkheid van 
een persoonlijk contact van deze met de gedetineerde; 

- De doorlooptijden van medische klachten verdienen mede gelet op de aard van 
deze klachten aandacht en moeten worden verkort; invoering van een schor-
singsmogelijkheid bij medische klachten is niet aangewezen; 

1 Naar het oordeel van de onderzoekers hebben deze aanbevelingen geen invloed op de toegang tot de 
rechter in kort geding. 
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I Aan deze kwestie is inmiddels in de toelichting bij meergenoemde Regeling selectie, plaatsing en 
overplaatsing gedetineerden aandacht besteed. 

- De laatste twee aanbevelingen kunnen slechts worden gerealiseerd als er bud-
gettaire mogelijkheden worden geschapen. 

7. Inzake het penitentiair programma worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
a. De regeling inzake het penitentiair programma dient te worden vereenvoudigd, 

althans eenvoudiger toegankelijk te worden gemaakt; te verwachten valt dat 
hierdoor ook een verbetering optreedt van de voorbereiding van het programma 
in de inrichting van verblijf. 

b. De verantwoordelijkheidstructuur voor voorbereiding en uitvoering van een 
penitentiair programma dient eenvoudiger te zijn; de eindverantwoordelijkheid 
ligt bij het gevangeniswezen; ten aanzien van de uitvoeringsverantwoordelijk-
heid is een ondubbelzinnige en in de praktijk hanteerbare stellingname over 
gedeelde (tussen gevangeniswezen en reclassering) dan wel over ongedeelde 
(gevangeniswezen of reclassering) verantwoordelijkheid noodzakelijk. 

c. Er is voldoende draagkracht voor ten nadere studie van de mogelijkheid het 
penitentiair programma te kaderen in een opnieuw in te voeren voorwaardelijke 
invrijheidstelling. 

d. Verblijf in een zeer beperkt beveiligde inrichting (POI) en een penitentiair pro-
gramma (met ET) staan niet meer in een begrijpelijke verhouding tot elkaar; de 
plaats van de POI in het sanctiestelsel verdient heroverweging; wellicht kan de 
onderbrenging in een POI ook gestoeld worden op de mogelijkheid tot plaatsing 
in een penitentiair programma; een duidelijke visie op het sanctiebeleid is daarbij 
onontbeerlijk. 

e. De verhouding tussen penitentiair programma en andere in de wet vervatte mo-
gelijkheden tot exteme tenuitvoerlegging van vrijheidsstraf (art. 15 en 43 PBW) 
is precair en verdient aandacht, omdat die laatste mogelijkheden met zich kunnen 
brengen dat de voorschriften inzake penitentiaire programma's worden gene-
geerd op het niveau van de inrichtingsdirecteur; 
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Samenvatting 

Op 1 januari 1999 zijn de Penitentiaire beginselenwet (PBW) en de Penitentiaire 
maatregel (PM) van kracht geworden. Het WODC heeft de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid en het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen van de KUN op-
dracht verleend om een evaluatieonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek werd in de 
loop van 2000 verricht. De volgende hoofdthema's stonden centraal: 1) bekendheid 
van betrokkenen met de nieuwe regelgeving, 2) differentiatie, plaatsing en overplaat-
sing, 3) disciplinaire straffen, onderzoek in het lichaam en dwangbehandeling, 4) be-
klag en beroep, 5) penitentiaire programma's en 6) overige onderwerpen. 

Allereerst zijn - naast de inventarisatie van beschikbaar materiaal en literatuur- en 
jurisprudentieonderzoek - orienterende gesprekken gevoerd. Vervolgens zijn ongeveer 
twintig vraaggesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit onder meer het gevangeniswe-
zen, kemdepartement, rechtshulpverlening, CRS en reclassering. Alle unitdirecteuren 
van penitentiaire inrichtingen zijn benaderd met schriftelijke vragenlijsten. Drie case-
studies zijn verricht en het verzamelen van onderzoeksmateriaal is afgesloten met een 
rondetafelconferentie. 

Algemeen 

In het evaluatieonderzoek zijn geen grote weeffouten in de wet gevonden. Wel is 
vastgesteld dat de noodzakelijke uitvoeringsregelingen erg laat in werking zijn getre-
den. Dat geldt met name voor de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing. 

Bekendheid 

In het algemeen wordt weliswaar gezegd dat men bekend is met de nieuwe regelge-
ving, doch zulks blijkt niet te gelden voor alle onderdelen. Zo blijkt in de praktijk 
misverstand te bestaan over wat een individueel regime is en de regelgeving rond 
penitentiaire programma's en disciplinaire straffen is niet altijd bekend. 

Differentiatie, plaatsing en overplaatsing 

Ondanks het late verschijnen van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing kon 
geconcludeerd worden dat flexibiliteit bij differentiatie en selectie inderdaad, zoals 
door de wetgever is beoogd, wordt bevorderd door de nieuwe wet. 
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Het wegvallen van het wettelijk onderscheid tussen kort- en langgestraften en dat 
tussen jeugdigen en volwassenen houdt de gemoederen van de geinterviewden flMk 
bezig. In het onderzoek is vastgesteld dat het wegvallen van de wettelijke grenzen 
geenszins betekent dat in de praktijk het onderscheid niet meer wordt gehanteerd. 
Waar deze praktijk - ook in de ogen van de wetgever, getuige de verwijzing naar de 
mogelijkheden van bijzondere opvang - een goede zaak is, rijst de vraag waarom er 
eigenlijk gekozen is voor het wegvallen van het wettelijk onderscheid. Hoewel de 
door de wetgever beoogde doelstelling (vooral het bereiken van flexibiliteit bij de 
tenuitvoerlegging) op zichzelf is gerealiseerd, gaan er stemmen op om - vanuit een 
oogpunt van rechtsbescherming - het onderscheid opnieuw in de wet op te nemen. 
Over de selectieprocedure, waarin de selectiefunctionaris een hoofdrol speelt, zijn 
geen opmerkingen geregistreerd die aanleiding geven tot lcritische beschouwing daar-
van. Wel is vastgesteld dat de taak van de medewerkers van het Bureau sociale dienst-
verlening (BSD) is uitgebreid in verband met de rapportage en het selectieadvies. Ook 
voor de penitentiair inrichtingswerkers (PIW'ers) wordt - niet geheel zonder grond - 
de invoering van de nieuwe wetgeving als werkverzwaring ervaren. 

i 1/ Het risicoprofiel speelt, ondanks de toegenomen betekenis door de wettelijke differen-
I, tiatie van inrichtingen naar beveiligingsniveau, in de praktijk nog geen vooraanstaan-
; de rot. Voor de executie-indicator geldt dat deze deels niet bekend is en, waar hij we! 
' bekend is, ook niet altijd toegepast/gebruikt wordt. 

Evaluatie van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing was gezien het tijdstip 
van verschijnen onmogelijk. De Regeling bestaat in hoofdzaak uit een beschrijving 
van de gang van zaken in de praktijk. Positief punt is dat de Regeling in ieder geval de 
circulaires (circa 20) heeft vervangen. Toegankelijkheid en uniformiteit worden met 
de nieuwe regeling gediend, maar van enig nieuw elan is nauwelijks spralce. 

Disciplinaire straffen, onderzoek in her tic/warn en dwangbehandeling 

Over het arsenaal van disciplinaire straffen bestaat grote tevredenheid. Het gebruik 
van wat de praktijk altematieve straf noemt, dient beperkt te blijven tot het opleggen 
van (bijzondere) voorwaarden in het kader van een voorwaardelijke straf. 
Van het bewaardersarrest wordt in de praktijk regelmatig gebruik gemaakt. Een meer-
derheid van de unitdirecteuren wenst dat de termijn van bewaardersarrest wordt opge-
trokken van 15 naar 24 uren. In de expertmeeting was daarvoor weinig steun. 
Van de mogelijkheid tot onderzoek in het lichaam (art. 31 PBW) wordt terughoudend 
gebruik gemaakt. Dit is nog meer het geval bij dwangbehandeling (art. 32 PBW), die 
uitsluitend in de vorm van toediening van een injectie, en dan in hoofdzaak in de 
FOBA, wordt toegepast. 
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Beklag en beroep 

De nieuwe wetgeving heeft niet geleid tot een enorme toestroom van beklagzaken. In 
de praktijk heeft de wijziging van de beklaggrond geringe betekenis. De nieuwe wet 
heeft wel een aanzienlijke taakverzwaring voor de CRS betekend met name op het 
terrein van schorsingen en medisch klachtrecht. 
Van de mogelijkheid tot bemiddelen lijkt nog maar beperkt gebruik te worden ge-
maakt. Als het gebeurt, levert het wel in bijna 70 procent van de gevallen een bevredi-
gende oplossing op. 
Van de diverse schorsingsmogelijkheden wordt op ruime schaal gebruik gemaakt door 
gedetineerden en ook directeuren weten de weg te vinden. 
Van het medisch klachtrecht wordt met regelmaat gebruik gemaakt. Er lijkt in de ui-
terst trage rechtsgang in de aanloopfase inmiddels enige verbetering te zijn gekomen. 
Voor de invoering van een schorsingsmogelijkheid bij dit type klachten bestaat geen 
steun. 

Penitentiaire programma' s 

De regels omtrent PP zijn niet alom bekend en zijn bovendien gecompliceerd. De 
samenwerking tussen gevangeniswezen en reclassering verloopt moeizaam. Het PP 
wordt gecompliceerd omdat er zoveel instanties bemoeienis hebben (directie, selectie-
functionaris, buitenreclassering, binnenreclassering, werkgever). Gedetineerden die 
het toch wel zouden redden buiten de inrichting worden, naar veler oordeel, thans 
geselecteerd. Er zou geen PP moeten worden toegelaten in aansluiting op verblijf in 
een inrichting met zeer beperkte beveiliging (POI). 
De verdeling van verantwoordelijkheden tussen inrichtingsdirectie en reclassering bij 
de uitvoering van een PP wordt als problematisch gezien. Het gaat niet goed met twee 
kapiteins op hetzelfde schip. Inzake het PP wordt dan ook door de onderzoekers aan-
bevolen om de regeling inzake het PP alsmede de verantwoordelijkheidstructuur te 
vereenvoudigen. 
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Bijlage 1 - Uitvoering en advisering van het onderzoek 

De onderzoekers 

Het onderzoek werd uitgevoerd door mevrouw mr. dr. M.T.A.B. Laemers, onderzoe-
ker bij het ITS te Nijmegen, de heer prof. mr . P.C. Vegter, bijzonder hoogleraar peni-
tentiair recht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, raadsheer bij het Hof te 
Arnhem en lid van de CRS en de beer prof. dr. J.P.S. Fiselier, bijzonder hoogleraar 
penologie te Groningen, docent criminologie aan de Katholieke Universiteit te Nijme-
gen en lid van de CRS. 
De heer mr. K. Goossens, junior-onderzoeker bij ITS, heeft een bijdrage geleverd aan 
de uitvoering van een casestudie. De heren M. de Beijer en I. Derks hebben in de 
functie van studentassistent een bijdrage geleverd aan het verzamelen van onderzoeks-
materiaal en de verwerking van enquetegegevens. 

De Begeleidingscommissie 

De begeleidingscommissie was als volgt samengesteld: 

- de heer mr. J. Bartels, rechtbank Amsterdam 
- de beer J. van den Brand, algemeen directeur DJI Den Haag 
- mevrouw mr. M.F.M. de Groot, raadadviseur directie wetgeving ministerie van 

Justitie 
- mevrouw mr. D. Kuus, juridisch beleidsmedewerker DJI; vanaf augustus 2000 

vervangen door mevrouw mr. L. van der Zon 
- de heer H. van der Leek, ply. algemeen directeur Stichting Reclassering Nederland 
- de heer P. Oosting, secretaris CRS 
- mevrouw drs. J. Plaisier, projectbegeleider WODC 
- de heer prof. mr. Th. de Roos, hoogleraar strafrecht RUL 
- de heer dr. K. Swierstra, DPJS ministerie van Justitie. 
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Bijlage 2 - Lijst van personen met wie een persoonlijk gesprek is gevoerd 

- de heer mr. J. P. Balkema, voorzitter sectie gevangeniswezen CRS (fase 1) 
- de beer drs. R. Boelens, Stichting Reclassering Nederland, Bureau ressort Leeuwar-

den 
- de heer drs. A. van Bommel, CRS Den Haag 
- mevrouw mr. H. Cremers, Bureau voor Rechtshulp 's Hertogenbosch 
- de heer mr. J. Dee, schorsingsvoorzitter CRS 
- de heer drs. E.P.M. van Dorp, DJI (fase 1) 
- mevrouw mr. M.F.M. de Groot, raadsadviseur ministerie van Justitie 
- de heer J. Hassing, coordinator selectiefunctionarissen Noord, Zwolle (fase I) 
- de beer drs. A. van der Heide, medisch adviseur 
- de heer drs. G. Hoekendijk, hoofd beleidsontwikkeling (research and development) 

DJI 
- de heer F. Kerkhof, Dienst Individuele Beslissingen DJI 
- de heer drs. H. van der Leek, Reclassering Nederland, hoofd Bureau ressort Am-

sterdam (fase 1) 
- de heer drs. M. Rutten (DJI), (toenmalig)directeur gevangeniswezen (fase 1) 
- de heer R. Schaap, DJI (telefonisch) 
- de beer drs. Th. Scholten, directeur HvB Groningen (telefonisch) (fase I) 
- mevrouw mr. M. Vodegel, secretaris CRS 
- de heer R. de Vries, Dienst Individuele Beslissingen van DJI 
- de beer drs. Th. Westerhout, directeur PI Norgerhaven, Veenhuizen (fase I) 
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Bijlage 3- Vragenlijst bestemd voor unitdirecteuren 

Achtergrondvragen 

Wat is de aard en omvang van de inrichting/afdeling waarvan u unitdirecteur bent? 

Aantal plaatsen op 1 maart 2000 

o HvB 
o POI 
o HOI 
o Gesloten gevangenis 

II 	Welke bijzondere afdelingen kent uw inrichting? 
• VBA 
o IBA 
• BZA 
o anders, namelijk 

III Wat is de huidige bestemming van de inrichting waarvan u unitdirecteur bent? 
o algehele gemeenschap 
o beperkte gemeenschap 
o individueel regime 
o een combinatie, te weten 	  

IV Wat voor bestemming krijgt de inrichting in de toekomst? 
o algehele gemeenschap 
o beperkte gemeenschap 
o 	 • individueel regime 
o een combinatie, te weten 	  
o nog met bekend 

V 	Welk niveau van beveiliging lcrijgt de inrichting in de toekomst? 
o zeer beperkt beveiligd 
o beperkt beveiligd 
o normaal beveiligd 	 • 
o uitgebreid beveiligd 
ip extra beveiligd 
o nog met bekend 
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VI Heeft u een bijzondere taak (gehad) bij de totstandkoming en/of invoering van de 

PBW en de PM? 
CI nee 
0 ja, te weten 	  

1. Bekendheid met inhoud en gedachtegoed van de rege1geving 

1.1 Op welke wijze bent u bekend geraakt met de inhoud van de PBW en de PM? 

o deelname aan bijeenkomsten ter voorlichting en scholing 

o valcliteratuur 

o anders, te weten 	  

1.2 (alleen invullen als u bij 1.1 de eerste antwoordcategorie hebt aangekruist) 

Waren de door u gevolgde bijeenkomsten ter voorlichting en scholing zinvol? 

o ja, ruim voldoencle 
o ja, maar ik moest de opgedane kennis nog flink aanvullen 

ID nee, de inhoud van de wet en de maatregel werden niet helder 

o nee, het was overbodig want de nieuwe regelgeving verschilt niet wezenlijk van 

de oude 

1.3.1 Heeft de inwerkingtreding van de PBW en de PM veranderingen gebracht voor uw 

inrichting? 
o ja 

o nee 
1.3.2 Zo ja: wilt u kort de drie meest in het oog springende veranderingen voor de inrich-

ting waarvan u unitdirecteur bent aangeven: 
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I. 	  

2. 	  

3. 	  

1.4.1 Het model van de huisregels bestaat uit een verplicht deel en een vrij deel. Acht u 
de verhouding tussen verplicht deel en vrij deel adequaat? (s.v.p. een exempla& van 

de huisregels meesturen met deze vragenlijst). 
o ja 

o nee, een verplicht deel is goed, maar er resteert te weinig vrije ruimte 

o nee, het opstellen van huisregels zou helemaal vrij moeten zijn 



1.4.2 Het verplichte deel van de huisregels heeft een goede invulling gekregen. 
• ja 
o nee, s.v.p. kort toelichten 	  

2. Differentiatiest else! 

Op het moment van samenstelling van deze vragenlijst is de regeling plaatsing en over-
plaatsing nog niet definitief vastgestel . Toch willen we graag weten of (de voorafschadu-
wing van) het nieuwe differentiatiest sel invloed heeft op verschillende terreinen van het 
gevangeniswezen. 

2.1 Heeft de nieuwe wet invloed op de samenstelling van de populatie van uw inrich-
ting? 

nee 
o ja, s.v.p. kort toelichten 	  

2.2.1 Wat betekent de verandering van de wet thans reeds voor de taak en/of de werkwij-
ze van 
- BSD 

- PIW'ers 

- detentieberaad (of andere benaming voor het overlegstelsel dat bestaat in uw 
inrichting) 

2.2.2 Verwacht u na invoering van de Regeling plaatsing en overplaatsing verdere veran-
deringen in de taak en/of de werkwijze van? 
- BSD 
o nee 
o ja, s.v.p. kort toelichten 	  
- PIW'ers 
o nee 
o ja, s.v.p. kort toelichten 	  
- Detentieberaad (of andere benaming voor het overlegstelsel dat bestaat in uw 

inrichting) 
o nee 
o ja, s.v.p. kort toelichten 	  
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2.3 In het kader van de PBW en het nieuwe selectie- en differentiatiestelsel is het begrip 

risicoprofie gentroduceerd. 

2.3.1 Welke van de volgende uitspraken onderschrijft u? 
fi Het risicoprofiel functioneert naar tevredenheid 

o Het risicoprofiel is op dit moment niet veel meer dan de mededeling vanuit het 

rayonbureau omtrent de mate van beveiliging die voor de betreffende gedeti-

neerde aangewezen is 

O Het risicoprofiel speelt momenteel in minder dan de helft van het aantal gedeti-

neerden een rol 

O Het risicoprofiel moet meer inhoud en betekenis krijgen 

O Het risicoprofiel is een momentopname die zijn betekenis verliest aLs het niet 

geactualiseerd wordt 
2.3.2 In hoeverre speelt het risicoprofiel een rol bij interne plaatsing binnen de inrichting? 

geen 
o risicoprofiel is een aandachtspunt bij inteme plaatsing 
o risicoprofiel is van doorslaggevend belang 

2.4 (Fysieke) leeftijd speelt officieel volgens de wet geen ml meer in het nieuwe diffe-

rentiatiestelsel. Vindt u dat een goede zaak? 

o ja 
O nee 
1:1 nee, maar de `jovo's' worden (gelukkig) wel opgenomen in de regeling plaat-

sing en overplaatsing 

O nee, de facto wordt het wel gehonoreerd (d.w.z.: intern wordt we! gedifferen-

tieerd) 

2.5.1 De indeling naar strafduur is volgens de wet verdwenen. Worden in uw inrichting 

de facto kort- en langgestraften gezamenlijk ondergebracht? 

o ja 
O nee 

2.5.2 Hoe werkt de praktijk van menging van kort- en langgestraften? 
O probleemloos 

o problematisch, maar we kunnen er niet veel aan doen 

o problematisch, en daarom streven we naar een interne indeling naar strafduur 

2.6.1 Op welke wijze kunt u zien of er een executie-indicator (aantekening van het OM 

aangaande te verlenen vrijheden aan de gedetineerde) is? 
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2.6.2 In welk percentage van de dossiers van gedetineerden staat een executie-indicator? 

2.6.3 Wat wordt daarmee dan zoal aangegeven? 

2.6.4 Speelt de executie-indicator een rol bij de interne plaatsing van de gedetineerde, 
bijvoorbeeld op een bepaalde afdeling in uw eigen inrichting? 
o nee 
o ja, s.v.p. toelichten 	  

2.6.5 Acht u zich gebonden aan de executie-indicator - indien aanwezig - bij het geven 
van selectie-adviezen? 
o ja, altijd 
o ja, meestal wel 
o nee 

2.7.1 Heeft u al dan niet door tussenkomst van de BSD weleens contact met de OvJ in het 
kader van de advisering aan de selectiefunctionaris in het kader van (over)plaatsing? 
o ja, regelmatig 
o ja, incidenteel 
o nee 

2.7.2 Heeft u al dan niet door tussenkomst van de BSD weleens contact met de OvJ in het 
o kader van de verlofregeling? 
o ja, regelmatig 
o ja, incidenteel 
o nee 

2.8 Speelt de woonplaats van de gedetineerde een rol bij uw plaatsingsadvies? 
o ja, zo veel mogelijk 
o ja, incidenteel 
o nee 

2.9 Hoeveel gedetineerden in uw inrichting zijn op 1 maart 2000 onderworpen aan een 
individueel regime als bedoeld in art. 22 PBW 9 	 

2.10 Op welke wijze wordt binnen uw inrichting inhoud gegeven aan het individueel 
regime? 
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2.10.1 Welke gemeenschappelijke activiteiten zijn er? 	  
2.10.2 Met hoeveel personen vinden de gemeenschappelijke activiteiten plaats? 	 

2.11 Functioneerde er op 1 maart 2000 een gedetineerdencommissie (Gedeco) in uw 
inrichting? 
o ja 
O nee, s.v.p. toelichten 	  

3. Disciplinaire straffen 

3.1 	Wilt u van onderstaande (nieuwe) disciplinaire straffen aangeven hoe vaak u ze in 
1999 heeft toegepast? 

O geldboete 
O ontzegging van bezoek 
O weigering, intrekking of beperking verlof 

3.2 	Mulct u gebruik van de mogelillcheid om meerdere straffen naast ellcaar (cumulatie 
van diverse straffen) op te leggen? 
O ja vaak, te weten 	  
O ja soms, te weten 	  
• nee 

3.3 	Voldoen de huidige strafmogelillcheden? 
O ja 
O nee, s.v.p. toelichten 	  

3.4 Heeft de nieuwe regelgeving tot veranderingen in uw strafbeleid geleid? 
O ja 
O nee 

3.5 	Past u nog andersoortige straffen toe? 
O nee 
o ja, te weten: 	  
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3.6.1 Is in 1999 in de inrichting waarvan u unitdirecteur bent bewaardersarrest toegepast 

na het opmaken van een verslag (art. 24, lid 4 PBW)? 
O vaak 
O regelmatig 

o een enkele keer 
o nooit 

3.6.2 Voor hoeveel uur wordt het bewaardersarrest meestal toegepast? 
o tot vijf uur 
o vijf tot tien uur 
o tien tot vijftien uur 

3.6.3 Acht u verlenging wenselijk? 
o ja, te weten tot 	uur 
O nee 

3.7 	Heeft de situatie van art. 50, lid 3 PBW (toepassing disciplinaire straf zonder 
schriftelijk verslag) zich wel eens voorgedaan in 1999? 
o ja, 	keer 
O nee 

3.8.1 Hoe vaak hebt u in 1999 een voorwaardelijke straf opgelegd als bedoeld in art. 53 
PBW ? 
o nooit 
o bijna nooit 	 - 
o een enkele keer 
O vrij vaak 

3.8.2 Stelt u bijzondere voorwaarden? 
O nee 
• ja, s.v.p. toelichten 	  

135 



4A Onderzoek in het liclutarn/Dwangbehandeling 
4.1 	Hoe vaak en in welke gevallen heeft u of een ambtenaar/medewerker in 1999 be- 

paald dat onderzoek in het lichaam moest plaatsvinden (art. 31 PBW; bijv. endos-

copisch en rontgenologisch onderzoek)? 

o keer, in geval van 	  

o keer, in geval van 	  

o keer, in geval van 	  

4.2.1 Hoe vaak heeft u in 1999 beslist dat een gedetineerde moest gexlogen dat er ten 
aanzien van hem een medische handeling werd verricht (art. 32 PBW)? 

o injectie 	 keer 

O anders 	 keer 

4.2.2 Hoe vaak was er daarbij sprake van een stoomis van de geestvermogens van de 

gedetineerde (art. 21, lid 2 PM)? 

4.3 	Hanteert de inrichting waarvan u unitdirecteur bent een protocol inzake dwangbe- 

handeling? 
O ja, (s.v.p. meezenden) 

o nee 
:I nee, wanneer het landelijk protocol er is, zullen we dat gaan volgen 

4.4.1 De ministeriele regeling als bedoeld in art. 33 PBW is er nog niet. Hoe vaak heeft 
u/een van uw ambtenaren of medewerkers in 1999 besloten tot bevestiging van 
mechanische middelen aan het lichaam van een gedetineerde ? 	keer 

4.4.2 Welke middelen werden in 1999 gebruikt? 

4B Beklag en beroep 
4.5.1 Hoeveel zaken zijn in 1999 bij de beklagcommissie van de inrichting waarvan u 

unitdirecteur bent aangemeld? 
4.5.2 Hoeveel zaken zijn in 1998 bij de beklagcommissie van de inrichting waarvan u 

unitdirecteur bent aangemeld? 
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4.5.3 Heeft het eventuele verschil in aantal zalcen in 1998 en 1999 te maken met de in-
voering van de OBW? 
o nee 
o ja, s.v.p. toelichten 	  
o weet niet 

4.5.4 Wilt u kort aangeven of de wijziging van de beklaggrond (tegen beslissingen van 
de directeur, art. 60 PBW) verschil uitmaakt in vergelijking met vroeger (d.i. onder 
de Beginselenwet gevangeniswezen)? 

4.5.5 Hoe vaak maakt u gebruik van uw bevoegdheid gegeven in art. 63, lid 2 PBW 
(achterwege laten verweerschrift)? 
o nooit 
o incidenteel 
o regelmatig 
o vaak 

4.6.1 In welk percentage van het aantal ingediende klaagschriften is in 1999 gebruik 
gemaakt van de bemiddelingsmogelijkheid van art. 63, lid 4 PBW (dus na het in-
dienen van beklag)?   

4.6.2 Leidt deze bemiddeling tot een bevredigende oplossing? 
• ja 
o meestal wel 
o nee 

4.6.3 Maalct de beklagcommissie naar uw mening vaak genoeg gebruik van de bemidde-
lingsmogelijkheid van art. 63, lid 4 PBW (na het indienen van beklag)? 
o ja 
o nee, s.v.p. toelichten 	  

4.7 De beklagcommissie kan de directeur opdragen een nieuwe beslissing te nemen 
met inachtneming van haar uitspraak (art. 68, lid 3 sub a PBW). Hoe vaak is dat 
gebeurd in 1999: 
o om formele redenen (bijvoorbeeld niet gehoord): 	keer 
o om materiele redenen 	keer 

4.8.1 Hoe vaak bent u in beroep gekomen tegen de beslissing van de beklagcommissie in 
1998 en in 1999? 
1998 	keer 
1999 	keer 
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4.8.2 Hangt een eventueel verschil in aantal samen met de invoering van de PBW? 

O nee 

O ja, s.v.p. toelichten 	  

4.9.1 Hoe vaak heeft zich in 1999 binnen uw unit een verzoek tot schorsing als bedoeld 
in art. 66 PBW (schorsing beslissing van de directeur) en art. 70, lid 2 PBW 

(schorsing van de beslissing van de beklagcommissie) voorgedaan? 
O art. 66 PBW 	keer 

o art. 70, lid 2 PBW 	keer 

4.9.2 Bent u daarbij voldoende in de gelegenheid gesteld om uw standpunt toe te lichten? 

o ja 
O nee, s.v.p. toelichten 	  

4.9.3 Wat betekent de schorsingsmogelijkheid voor uw werkbelasting? 

o geen bijzondere toename werkbelasting 

o toename werkbelasting, s.v.p. toelichten 	  

4.9.4 Welke knelpunten doen zich voor? 

4.9.5 Vindt u de schorsingsmogelijkheid in art. 66 PBW een zinvolle toevoeging in de 

PBW? 

o ja 
O nee 

4.9.6 Vindt u de schorsingsmogelijkheid in art. 70 PBW een zinvolle toevoeging in de 

PBW? 

o ja 
o nee 

4.9.7 Bent u ervoor dat - anders dan thans het geval is - een tot de gewone rechterlijke 
macht behorend lid van de beklagcommissie de schorsingsbeslissing neemt? 

o ja, s.v.p. toelichten 	  

O nee, s.v.p. toelichten 	  
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4.10 Hoe waardeert u het nieuwe medische klachtrecht in de pralctijk? (s.v.p. kort toe-
lichten) 

o heel goed 	  

o redelijk 

o slecht 

o weet met 	  

4.11 Hoe wordt medische verzorging door de inrichtingsarts en de geestelijke verzor-
ging gewaarborgd? 

5. Penitentiaire Programma's 

In het volgende blok vragen komt uw betrokkenheid bij penitentiaire programma's (PP) in 
vier onderscheiden rollen aan de orde: 
1. als selecterende instantie 
2. als aanbieder van een PP 
3. als uitvoeringsverantwoordelijke instantie 
4. als Penitentiaire Inrichting Administratief (PIA) 

5.1 	Selecterende instantie 
5.1.1 Is de inrichting waarvan u unitdirecteur bent betrokken bij de selectie van kandida-

ten in de eigen inrichting voor penitentiaire programma's? 
• ja 
o nee, s.v.p. toelichten 	  

5.1.2 Welke criteria hanteert u bij hun selectie naast de objectieve criteria? 

1 

2 	  

3. 
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5.2 Aanbieder van Penitentiair Programma 
5.2.1 Biedt de unit waarvan u directeur bent PP's aan? 

o ja 
O nee, s.v.p. toelichten 	  

5.2.2 Kunt u globaal aangeven wat de inhoud is van de PP's die u aanbiedt? 	 

5.2.3 Welke problemen ontmoet u als aanbieder van PP's? 	  

5.2.4 Wat zijn uw ervaringen met de samenwerking met de reclassering bij de voorberei-

ding van PP's? 

5.3 	Uitvoeringsverannvoordelijke instantie 
5.3.1 Hoeveel P.P.'s waren er onder verantwoordelijkheid van de inrichting waarvan u 

unitdirecteur bent op 1 maart 2000 in uitvoering? 	 

5.3.2 Hoeveel PP's waren er door gedetineerden van de inrichting waarvan u unitdirec-

teur bent met succes afgesloten op 1 maart 2000? 	 

5.3.3 Hoeveel sinds 1 januari 1999 gestarte programma's werden afgebroken? 	 

5.3.4 Hoe zijn uw ervaringen met samenwerking met de reclassering bij de uitvoering 

van PP's? 
o goed 

o niet goed, samenwerking blijkt moeilijk; s.v.p. toelichten 	  

o niet aan de orde 
5.3.5 Leidt de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen u en de reclassering in de 

pralctijk tot problemen bij de uitvoering van PP's? 
o nee 
o ja, s.v.p. toelichten 	  

5.3.6 Hebt u een idee hoe daarin verbetering kan worden aangebracht? 

O nee 
o ja, s.v.p. toelichten 	  

5.4 Penitentiaire Inrichting Administratief (NA) 
5.4.1 Is uw inrichting een zogenoemde PIA? 

o ja 
O nee (doorgaan naar vraag 5.5) 

5.4.2 Hoeveel PP's waren er op 1 mart 2000 administratief bij u ondergebracht? 
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5.4.3 Hoeveel PP's waren er van 1 januari 1999 tot 1 maart 2000 ingeschreven en met 
succes afgesloten? 
O totaal aantal gestarte PP's van 1 januari 1999 tot 1 maart 2000 
O totaal aantal met succes afgesloten PP's tot 1 maart 2000 

5.4.4 Heeft u afspraken gemaakt met de reclassering over ingrijpen bij dreigende misluk-
king van het PP? 
O ja, afspraken zijn schriftelijk vastgelegd 
O ja, maar die afspraken zijn niet vastgelegd 
O nee 

5.4.5 Verwacht u dat de reclassering u van elk wangedrag van de veroordeelde/elke 
vorm van niet nakomen van afspraken op de hoogte stelt? 
O nee 
O ja, s.v.p. toelichten 	  

5.4.6 Legt u tijdens PP disciplinaire straffen op? 
O nooit 
O incidenteel 
O regelmatig, te weten 	  

5.4.7 Zijn er knelpunten bij het verstrekken van uitkeringen aan gedetineerden in een PP 
door de sociale dienst? 
O nee 
O ja, omdat 	  

5.5 	Wilt u aangeven of u het eens bent met de volgende stelling: 
'PP zou aan waarde winnen als het gekoppeld wordt aan opnieuw in te voeren 
voorwaardelijke invrijheidstelling' 
O eens 
O oneens 
O geen mening 

5.6 	Welke uitspraak (uitspralcen) met betrekking tot de combinatie PP en elektronisch 
toezicht onderschrijft u? 
O PP altijd combineren met ET 
O PP combineren met ET afhankelijk van het karakter van de inrichting van 

waaruit de gedetineerde afkomstig is 
O PP combineren met ET afhankelijk van het programma 
O PP combineren met ET louter afhankelijk van de persoon van de gedetineerde 
O geen mening 

141 



5.7 	Wat vindt u een ideate duur voor PP? 

El 6 maanden 
El 12 maanden 
o 18 maanden 
o 24 maanden 
o anders, te weten 	  

5.8 	Ziet u negatieve effecten van PP's? 

El nee 
o ja, voor deelnemers namelijk: 	  

5.9 	Ziet u PP als de (absolute) eindfase van de detentie? 
1:1 ja, na PP moet de gedetineerde in principe zelfstandig in de maatschappij kun-

nen functioneren 
13 nee, het is zaak om na afsluiting van het PP de vinger aan de pols te kunnen 

houden en dus een vervolgtraject te hebben 

o geen mening 

6.1 	Naast de mogelijIcheid om gedetineerden deel te laten nemen aan penitentiaire pro- 

gramma's voorzien artikel 43, lid 3 PBW I  en artikel 15, lid 5 PBW 2  in mogelijklie-

den tot exteme behandeling. 
Beschouwt u deze exteme behandelingsmogelijkheden als een altematief voor PP? 

o ja, de keuze tussen PP en de exteme behandelingsmogelijkheid van art. 43, lid 

3 PBW is wel eens aan de orde 

El nee 
o geen mening 

I De directeur 'clraagt zorg' voor overbrenging van de gedetineerde naar de daartoe bestemde plants, 

indien de in het eerste lid omschreven zorg en hulp dit noodzalcelijk maken en een dergelijke overbreng-

ing zich verdraagt met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. 
2 Plaatsing in psychiatrische kliniek door selectiefunctionaris. 
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6.2 	We willen graag weten hoe het aantal gedetineerden die aan een PP deelnemen zich 
verhoudt tot het aantal gedetineerden die een andere vorm van externe behandeling 
lcrijgen. Hoe was deze verdeling binnen uw unit in 1999? 
o pp 

	

	 % van alle gedetineerden die een extern programma 
krijgen 

o art. 15, lid 5 PBW 

	

	% van alle gedetineerden die een extern programma 
lcrijgen 

o art. 43, lid 3 PBW 	% van alle gedetineerden die een extern programma 
krijgen 

o ander programma 

	

	% van alle gedetineerden die een extern programma 
krijgen 

6.3 	Zijn er knelpunten bij het uitvoeren van het dagprogramma voor gedetineerden die 
niet deelnemen aan een penitentiair programma ten gevolge van de PBW (bijvoor-
beeld pralctische knelpunten bij het tijdschema)? 
o nee 
o ja, omdat 	  

Slot 

Tot welke opmerkingen die u eerder nog niet heeft kunnen maken geven de nieuwe ele-
menten van PBW en PM u aanleiding? 

S.v.p. invullen als u ermee akkoord gaat dat zo nodig over deze vragenlijst contact met 
u wordt opgenomen: 
Deze vragenlijst is ingevuld door: 

Naam: 

Telefoonnummer: 

Hartelijk dank voor uw medewerking. U kunt de vragenlijst via de algemeen directeur 
terugsturen in bijgesloten portvrije retourenveloppe. Vergeet u s.v.p. niet een exemplaar 
bij te sluiten van uw 'huisregels' en - eventueel - een protocol inzake dwangbehandeling. 

Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met: 
Miek Laemers, ITS Nijmegen 
tel. 024 - 365 35 96 
E-mail: miaemers@its.kun.n1  
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Bijlage 4a - Lijst van deelnemers aan de rondetafelconferentie 

- J.P. Balkema, voorzitter sectie geyangeniswezen CRS 
- J.A.C. Bartels, rechter en lid adviesraad CRS 
- R. Boelens, Stichting Reclassering Nederland 
- A.G. Bosch , oud-hoofdofficier van justitie en lid van de CRS 
- M.H.M. Bunck, selectiefunctionaris regio Zuid 
- B. Edens, hoofd Reclassering ressort Arnhem 
- G. van Essen, algemeen secretaris CRS 
- J.P.S. Fiselier, bijzonder hoogleraar penologie RUG en docent KUN 
- M.F.M. de Groot, raadadviseur directie wetgeving ministerie van Justitie 
- G.P. Hoekendijk, beleidsmedewerker DJI 
- W. ten Kate, officier van justitie Leeuwarden 
- M. Laemers, onderzoeker ITS/KUN 
- B.J.M. Leliefeld, waamemend directeur Gevangeniswezen 
- B. Molenkamp, algemeen directeur PI Vught 
- U. van de Pol, ply. voorzitter Registratielcarner en lid CRS 
- JAW. Plaisier, beleidsmedewerkster WODC 
- Th.A. de Roos, hoogleraar strafrecht Rijksuniversiteit Leiden 
- J.J. Serrarens, advocaat Maastricht (verbonden aan UM) 
- P.C. Vegter, bijzonder hoogleraar penitentiair recht en raadsheer Hof Arnhem 
- S.M. Wurzer-Leenhouts, universitair docent Leiden en ply. rechter in Rotterdam 

Bijlage 4b - Lijst van personen met wie een gesprek is gevoerd in het kader van 
de casestudies 

- D. van Boeschoten, unitdirecteur POI (De Sluis/De ICeem) 
- A, gedetineerde 
- M.A. ICruizinga, unitdirectettr Westlinge 
- T. Stain, afdelingshoofd Of (De Keem) 
- E. Siklcens, psychiater FOBA, Amsterdam 
- W. Wiegersma, ply. Directeur FOBA, Amsterdam 
- T. Weening, BSD, PI Groningen 

144 



Bijlage 5 - Discussieleidraad rondetafelconferentie 19 oktober 2000: enkele 
highlights en stellingen uit het evaluatieonderzoek PBW 

1. Bij een onderzoek binnen het gevangeniswezen valt op dat de medewerkers van 
justitie in alle geledingen enthousiast, betrokken en gedreven zijn. 

2. In het algemeen wordt weliswaar gezegd dat men wel bekend is met de nieuwe 
regelgeving, doch bij doorvragen blijkt zulks minder het geval dan mag worden 
verwacht bij een dergelijk positief antwoord. Dit blijkt met name uit onbekendheid 
met individueel regime en penitentiair programma. 

3. Het valt te waarderen dat de inrichtingen zich bij de invoering van de PBW staan-
de hebben kunnen houden; weliswaar was er bekendheid in grote lijnen met de 
nieuwe wet en waren in alle inrichtingen ook personeelsleden betrokken bij de 
implementatie, maar tal van uitvoeringsregels bleken niet gereed op 1 januari 
1999. Volstaan wordt met te wijzen op huisregels en regeling plaatsing en over-
plaatsing die de kern van de nieuwe regels bevatten. 

4. Differentiatie en plaatsing- en overplaatsing 
- De wijziging van de wettelijke regeling van differentiatie en plaatsing- en 

overplaatsing van gedetineerden is weliswaar ingrijpend, maar de betekenis 
moet niet worden overschat, omdat de uitvoeringregels (regeling plaatsing en 
overplaatsing) pas per 1 oktober 2000 in werking zijn getreden en dit ruimte 
bood voor een zoveel mogelijk voortzetten van de bestaande praktijk; 

- het wegvallen van de grens tussen lang-en kortgestraft heeft ook tot gevolg ge-
had dat deze categorieen steeds meer gezamenlijk worden ondergebracht; in de 
praktijk blijft overigens in een aantal inrichtingen een daadwerkelijke scheiding 
aanwezig; het onderzoek levert weinig aanknopingspunten op voor een proble-
matische situatie; alleen het plaatsen van extreem kortgestraften in een HOI 
wordt niet als zinvol ervaren; 

- in de praktijk wordt waar nodig en wenselijk de scheiding van volwassenenen en 
jeugdigen toegepast ondanks dat de wet daartoe niet verplicht; het ontbreken van 
een centrale aansturing hiervan, die in het verleden geschiedde door de SAC 
JOVO, wordt als een gemis ervaren. 
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5. Selectieprocedure 
- de taken en de functie van de selectiefunctionaris sluiten nauw aan bij hetgeen 

vroeger geschiedde door selecteur en SAC; 
- in de inrichtingen is een selectiecoordinator aangesteld; in de praktijk heeft hij 

een aanzien1ijke taalc bij de voorbereiding van de selectie; de formele beslissing 
ligt echter bij de selectiefunctionaris, selectiecoOrdinatoren ervaren dat zij op de 
se1ectiebeslissing zelf geen invloed hebben en er is er geen ruimte meer voor de 
inrichtingen om onderfing zaken te doen (ruil gedetineerden); 

- de taak van het BSD is uitgebreid in verband met de rapportage en het selectie-
advies; door de toename van het schriftelijk werk heeft de BSD minder ruimte 
voor sociale dienstverlening; arbeidsintensief zijn de veelvuldige overplaatsings-
verzoeken, die in verband met de artikel 17 en 18 PBW ook in behandeling moe-
ten worden genomen als tevoren reeds vaststaat dat alleen een afwijzende beslis-
sing mogelijk is; 

- de nieuwe regeling van de selectie heeft ook betekenis voor het dagelijks werk 
van de PIWers; van PIW'ers wordt steeds meer verwacht dat zij ook in verband 
te nemen selectiebeslissingen en de voorbereiding van een detentietraject rappor-
tages opmaken over het gedrag van een gedetineerde op de afdeling; dit wordt 
nogal eens als tijdrovend en papierverslindend gezien. 

6. Risicoprofiel 
Het risicoprofiel speelt nog geen vooraanstaande rol; in ieder geval in minder dan 
de helft van de gevallen heeft het in de praktijk enige betekenis. Het profiel worth 
wet belangrijk en moet meer inhoud krijgen. Voor de executie-indicator geldt dat 
deze dee1s onbekend is en deels niet toegepast/gebruikt wordt. Opgemerkt wordt 
zelfs dat het OM geen interesse lijkt te hebben in het verstrekken hiervan. Dat 
blijkt ook juist, omdat er parketten, zoals het Rotterdamse, zijn die niet meewer-
ken. Wat er overigens met de executie-indicator wordt aangegeven blijkt in de 
praktijk ook nogal onduidelijk. Veelal wordt het zo opgevat dat het OM gekend 
wil worden bij het verlenen van vrijheden. De meerderheid acht zich ook altijd 
gebonden aan de inhoud van de executie-indicator. Ook is er nogal eens contact 
met het OM bij overplaatsing (41% zegt regelmatig bij overplaatsing en 60% zegt 
regelmatig bij verlof). 

7. Penitentiaire programma's 
De ontwikkeling van PP's verloopt traag en de toepassing is spaarzaam. Het lijkt 
een nogal trieste balans. Daarvoor zijn tat van oonalcen aan te wijzen. De voorbe-
reiding van een PP is arbeidsintensief. De nogal gecompliceerde selectieprocedure 
verloopt traag. Opmerkelijk is ook dat vanuit de inrichtingen nogal wat eigen sub-
criteria worden genoemd voor gedetineerden om in aanrnerking te komen voor een 
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PP. De (overigens niet volledige) koppeling met ET vormt voor gedetineerden een 
drempel: als hen de keuze wordt gelaten tussen POI of PP met ET dan zouden zij 
de voorkeur geven aan POI. 
De regels omtrent PP zijn niet alom bekend en zijn bovendien gecompliceerd. Met 
de buitenreclassering verloopt de samenwerking moeizaam. Er wordt gewezen op 
traagheid en wisselingen bij reclassering. Het PP wordt gecompliceerd omdat er 
zoveel instanties bemoeienis hebben (directie; selectiefunctionaris; buitenreclasse-
ring; binnenreclassering; werkgever). De verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen inrichtingsdirectie en reclassering bij de uitvoering van een PP wordt als 
problematisch gezien. Het gaat niet goed met twee kapiteins op hetzelfde schip. 
Ontevredenheid bestaat over de rapportage over het verloop van het PP. Termijnen 
worden overschreden. Als een PP eenmaal gestart is, is het aantal afbrekingen 
beperkt. Een derde van het aantal ondervraagden meldt ook nog dat er knelpunten 
zijn bij het verstrekken van uitkeringen in een PP door de sociale dienst. 80% vindt 
dat PP gekoppeld moet worden aan VI. Gedetineerden die het toch wel zouden 
redden buiten worden thans geselecteerd. Er zou geen PP moeten worden toegela-
ten in aansluiting op POI. Niet zelden wordt een vervolg op het PP na de straf-
executie als noodzakelijk gezien. 
Artikel 43 lid 3 PBW wordt zo gelezen dat het de directeur de mogelijkheid geeft 
om een zorg-of behandelingsprogramma buiten de inrichting te laten ondergaan. In 
verhouding tot de PP worden dit type programma's redelijk intensief toegepast. 

Kortom: 
Het penitentiair programma komt uiterst moeizaam van de grond. De problemen 
doen zich voor in alle stadia van het traject: de selectie van kandidaten, de voorbe-
reiding van het penitentiair programma en de uitvoering ervan. De oorzalcen liggen 
in: 
a. de onduidelijke regelgeving; 
b. de gebrekkige samenwerking tussen gevangeniswezen en reclassering; 
c. het gebrek aan afstemming tussen binnen- en buitenreclassering; 
d. de begeleiding van de reclassering tijdens de uitvoering van het penitentiair 

programma. 

8. Dagprogramma 
In de PM wordt de duur van het dagprogramma nader gereguleerd. Uit de 
rechtspraak van de CRS blijkt dat dit een van de belangrijkste topics is en dat de 
directeuren van oordeel zijn dat zij niet uit de voeten kunnen met de wettelijke 
regeling. Dit zou onder meer samenhangen met de eisen die de Arbeidstijdenwet 
stelt. Uit de enquete ontstaat het verrassende beeld dat slechts 20% van de unitdi-
recteuren meldt hiermee problemen te hebben. Inmiddels wordt wetswijziging 
overwogen. 
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9. Disciplinaire straffen 
Over het arsenaal van disciplinaire straffen bestaat grote tevredenheid. Desondanks 
worden schikkingen en altematieve straffen toegepast. 
Bekendheid met de nieuwe disciplinaire straffen lijkt niet erg groot, omdat in aan-
zienlijk meer dan de helft van de gevallen nog in het geheel geen toepassing wordt 
gegeven aan deze sancties (boete; ontzegging bezoek; verlof beperking). Een grote 
meerderheid wenst dat de termijn van bewaardersarrest wordt opgetrokken van 15 
naar 24 uren. 

10.Rechtsbescherming (beklagrecht) 
In de praktijk heeft de wijziging van de beklaggrond niet veel betekenis. Een en-
kele maal wordt opgemerkt dat er vaker niet-ontvankelijk wordt verklaard, maar 
daarnaast worth opgemerkt dat de beklagcommissie in staat blijkt veel te herleiden 
tot een beslissing van de directeur. Van de mogelijkheid tot bemiddelen lijkt nog 
maar beperkt gebruik te worden gemaakt, hoewel - als het gebeurt - het wel in 
bijna 70% van de gevallen een bevredigende oplossing oplevert; overigens vindt 
tweederde van de directies dat er door de beklagcommissie vaak genoeg van de 
bemiddeling gebruik wordt gemaakt. Onbekendheid lijkt nogal een rol te spelen. 

11.Rechtsbescherming (schorsingen) 
Schorsingsmogelijkheid betekent een toename van de werkbelasting. Vooral de 
tijdsdruk speelt hier een rol. Er moeten belangrijker zaken voor aan de kant wor-
den gezet. Geklaagd wordt over het moeten reageren binnen 24 uren. Unitdirecteu-
ren zien de toevoeging met de mogelijkheid van schorsing ook in bijna tweederde 
van de gevallen niet als een zinvolle toevoeging. Dit percentage ligt lager (jets 
meer dan de helft) als het gaat om de schorsing van de beslissing van de beklag-
commissie. Slechts lets minder dan een derde vindt dat het zinvol is dat een tot de 
rechterlijke macht behorend lid van de beklagcommissie de beslissing tot schorsing 
neemt. Als voordelen van de CRS worden genoemd: snel, zorgt voor rechtseen-
heid, drempel wordt anders te laag. 

12.Rechtsbescherming (medisch klachtrecht) 
Het nieuwe medische klachtrecht wordt in de praktijk door bijna een kwart van de 
unitdirecteuren als heel goed gewaardeerd en door meer dan een kwart als redelijk. 
Ruim een op de vijf directeuren beoordeelt het medisch klachtrecht slecht en een 
op de vier weet het (nog) niet (vragenlijst). 
Stelling: in medische conflicten dient de mogelijkheid van een spoedvoorziening te 
bestaan. In veel gevallen heeft de gedetineerde er niets aan als de medisch adviseur 
na verloop van een paar tnaanden concludeert dat een van beiden (deels) gelijk 
heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden tot het creeren van een spoedproce- 
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dure: via de voorzitter van de CRS, via uitbreiding van de bevoegdheden van de 
medisch adviseur, via de onafhankelijk arts van de plaatselijke commissie van 
toezicht. 
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