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I INLEIDING 

1 

De drugsproblematiek in de penitentiaire inrichtingen is de laatste jaren in een stroomver-

snelling geraakt. Zowel het aantal verslaafden aan harddrugs als het aantal veroordeelden 

vanwege de Opiumwet zijn in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Begin jaren'80 heeft de 

Staatssecretaris van Justitie onder meer een werkgroep ingesteld om haar van advies te 

dienen over mogelijkheden om deze problernatiek in te dammen.- Het rapport van de 

Werkgroep Druggebruik en -handel in de inrichtingen van het gevangeniswezen verscheen 

in september 1982. Mede op basis van dit rapport is een verdere invulling gegeven aan het 

penitentiaire drugbeleid. De opdeling van de Haagse gevangenis in drie afzonderlijke 

inrichtingen voor langgestraften met elk een eigen bestemming, gaf gelegenheid een van 

deze drie aan te wijzen als inrichting die sPeciaal bedoeld is voor gedetineerden die in dit 

verband tot de risicogroep behoren. 

Gevangenis III (de voormalige C-vleugel) is bestemd voor gedetineerden van wie verwacht 

wordt of geconstateerd is dat zij zich tijdens hun insluiting meer of minder actief met 

handel in drugs bezighouden. Bovengenoemde bestemming heeft tot doel dergelijke handel 

in de overige inrichtingen voor langgestraf ten terug te dringen. In de afgelopen twee a drie 

jaar is langzamerhand twi jfel gegroeid over o.a. de omvang van de groep gedetineerden die 

op grond van de selectiecriteria (zie hoofdstuk 3) in aanmerking komt voor plaatsing in 

gevangenis III. Met name problemen rond het benutten van de beschikbare capaciteit (40 

plaatsen) baarde (in toenemende mate) zorgen. Dit heeft geleid tot een verzoek van de 

Directie Gevangeniswezen aan het WODC om te onderzoeken welke factoren bijdragenaan 

de dreigende onderbezetting en de vraag te beantwoorden of de bevolking van gevangenis 

III voldoet aan de geldende eisen voor plaatsing. 

In hoofdstuk 2 komen de onderzoeksvragen, de onderzoeksopzet en de steekproefsamen-

stelling aan de orde. In hoofdstuk 3 worden de selectiecriteria aan een beschouwing 

onderworpen. Hoofdstuk 4 is geheel gewijd aan een toetsing van de bevolking van gevan-

genis III aan de criteria. Daarna worden de plaatsingen van de Selectie Advies Commissie 

(SAC) vergeleken met de pre-adviezen van het huis van bewaring (HvB), de penitentiair 

consulent en het penitentiair selectie centrum (PSC). Het rapport wordt afgesloten met een 

nabeschouwing en .enkele •aanbevelingen. 



3 

2 ONDERZOEKSVRAGEN, OPZET EN STEEKPROEFSAMENSTELLING 

De centrale vraag van het onderzoek luidt: "Voldoet de populatie van gevangenis III in de 

periode 1-9-84 tot 1-9-86 aan de selectiecriteria?". 

Er is gegronde reden om aan te nemen dat deze vraag negatief beantwoord zal worden. 

Daarom worden twee andere vragen van belang, nl: "Waarin verschilt de bevolking van 

gevangenis III van de criteria?" en "Welke factoren dragen bij aan de verschillen?". 

Om de noodzakelijke gegevens te verzamelen zijn twee sporen gevolgd: in de eerste plaats is 

nagegaan welke informatie de diverse pre-adviezen ten behoeve van de selectie bevatten en 

hoe het plaatsingsadvies voor de betrokkene luidde; ten tweede is bij de afdeling Beveiliging 

van de Directie Gevangeniswezeneen inventarisatiegemaakt van gedetineerden die geregi-

streerd staan als drugsovertreder in een van de penitentiaire inrichtingen. Van deze gedeti-

neerden zijn de aard van de overtreding, de soort drug, de hoeveelheid, de datum van 

overtreding en de inrichting van overtreding vastgelegd. Deze laatste groep lijkt vooral in 

aanmerking te komen voor plaatsing in gevangenis III. De gekozen werkwijze stelt ons in 

staat na te gaan of in de pre-adviezen melding gemaakt wordt van de overtreding(e .n) 

waaraan de te selecteren gedetineerde zich schuldig gemaakt heeft, hoe groot de groep is die 

in beginsel in aanmerking komt voor gevangenis III en waar de "risicogroep" uiteindelijk 

geplaatst is. Andere informatie die van belang kan zijn, bestaat uit persoons-, delict-, 

strafrechtelijke en (eventueel) detentiegegevens. 

Samengevat zijn twee groepen gevormd: een groep die in de genoemde periode daadwerke-

lijk in gevangenis III geplaatst is en een groep gedetineerden die als eerste in aanmerking 

zou komen om daar te worden geplaatst. De samenstelling van deze laatste groep was aan 

enkele beperkingen onderhevig. In totaal werden in de onderzoeksperiode 564 overtre-

dingen gemeld. Niet alle overtreders komen in aanmerking om opgenomen te worden in de 

onderzoeksgroep: het gaat hier om langgestraften (d.w.z. een straf langer dan zesmaanden); 

elke overtreder die een kortere straf had te ondergaan, werd verwijderd uit de onder-

zoeksgroep. Op het secretariaat van de SAC werden de bescheiden van 235 overtreders 

getraceerd. 30 kleine cannabisovertreders werden aselect uit de groep van 137 getrokken. 

Het betreft hier een tweede beperking van de onderzoeksgroep. Aangenomen wordt dat het 

vooral om de grote overtreders zal gaan en dat een steekproef van "kleine" overtreders 

voldoende is om toch bepaalde uitspraken te kunnen doen. Alle harddrugs- .  en grote 

cannabisovertreders (n=98) werden opgenomen in de onderzoeksgroep. Van de 128 overge- 
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blevenen konden er van 42 de seIectiebescheiden niet worden gevonden •) en waren er 9 

voor gevangenis III geselecteerd. De onderzoeksgroep bestond dus uit de populatie van 

gevangenis III minus 7 van wie geen selectiedocumentatie aanwezig was, samengevoegd met 

77 drugsovertreders. In het onderstaande schema wordt dit samengevat. 

Schema I;  De samenstelling van de onderzoeksgroep 

groep I 	 Creep 2 

Geselecteerden Gev. III (n-81) 	 GeregIstreerde drugsovertredingen (n.564) 

tcos_Wt_1.741 

Cannabis -4gr 
(n.137) 

1___niet in 
onderzoek (n-107) 

Steekproef 	Harddregs -.5gr 	Cannabis .42r en/of 
(n=30) 	 (n=27) 	 harddrugs ..5gr 

	

i 	 (n.71) 

geen selectiebescheiden 
(n.7) 

overlap met 1 (n-9) 

Onderzoekspmpulatie n=15) 

wel behandeld door 
SAC-leng.(n.235) 

n-128 

groep 2 (n.77) 

niet behandeld door 
SAC-lang. (n-329) 

geen selectiebescheiden 
(n.42) 

•) flit werd veroorzaakt door een aantal factoren: soms worden staande de vergadering 
kandidaten toegevoegd zonder dat de documentatie beschikbaar is, soms worden gedeti-
neerden overgedragen aan de SAC-kortgestraften en bovendien waren de bescheiden van 
twee vergaderingen niet op het secretariaat aanwezig. 



3 SELECTIECRITERIA 

5 

Op 27 juli 1984 deed de Staatssecretaris van Justitie een circulaire uitgaan naar de directeur 

van de gevangenis te Den Haag, waarin zij - naast enkele andere zaken - haar besluit 

kenbaar maakte dat (de toenmalige C-vleugel) gevangenis III bestemd zal worden voor de 

als volgt omschreven categorieen gedetineerden: 

I. Mannelijke onherroepelijk veroordeelden terzake enig misdrijf met een werkelijke 

straftijd van meer dan zes maanden van wie is geconstateerd dan wel jegens wie een 

redelijk vermoeden bestaat dat zij tijdens hun detentie door hun betrokkenheid bij het 

gebruiken of verschaffen van verdovende middelen medegedetineerden, personeels-

leden of derden bewegen of zullen bewegen tot voor de inrichting onaanvaardbaar 

gedrag. 

2. Mannelijke onherroepelijk veroordeelden terzake de Opiumwet met een opgelegde straf 

van twee jaar of meer en een werkelijke straftijd van meer dan zes maanden van wie, 

gezien hun persoon dan wel de feiten die tot hun veroordeling hebben geleid, gevreesd 

moet worden dat zij medegedetineerden, personeelsleden of derden bewegen tot gedra-

gingen die in strijd zijn met de wet of voorschriften die in andere inrichtingen gelden. 

Beide criteria vallen uiteen in twee subcriteria: een formeel subcriterium betreffende 

strafduur en delict alsmede een inhoudeli jk subcriterium omtrent vermoeden, constatering 

of vrees van/voor aanzetten tot ongewenst gedrag. Een gedetineerde kan pas in gevangenis 

III geplaatst worden indien aan rowel het formele als het daarbij behorende inhoudelijke 

subcriterium voldaan is. Dit betekent dat gevangenis III bestemd is voor twee categorieen 

gedetineerden. Afgezien van de formele subcriteria gaat het in het eerste geval om gedeti-

neerden van wie tijdens de detentie geconstateerd is of van wie vermoed wordt dat zij 

anderen tot onaanvaardbaar gedrag (zullen) aanzetten. Daarbij is hun betrokkenheid bij 

gebruiken of verschaffen van drugs voorwaarde. In het tweede geval betreft het veroor-

deelden van wie gevreesd wordt dat zij anderen tot onwettig of anderszins ongewenst 

gedrag zullen bewegen. Deze vrees wordt afgeleid uit de strafbare feiten of de persoon van 

de gedetineerde. In schema is dit als volgt samen te vatten. 



Schema 2:  Subcriteria voor plaatsing in gevangenis III 

formeet 

jnhoudeli ik: 

formeel: 
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werkelijke straftijd >6 maanden 

constatering/vermoeden van aanzetten tot onaanvaardbaar ge-

drag van anderen door betrokkenheid bij gebruiken/verschaffen 

van drugs 

Opiumwetveroordeling, opgelegde straf >2jr, straftijd >6 mnd 

jnhoudeliik: 	vrees voor aanzetten tot onwettig of anderszins ongewenst gedrag 

gezien de persoon/gepleegde feiten. 

Het verschil tussen deze categorieen is subliel, maar onmiskenbaar. Niet alleen lijkt de 

"bewijslast" voor criterium 2 wat lichter te zijn - zij het dat de bewijsvoering aanmerkelijk 

meer haken en ogen met zich me kan brengen ook de grond waarop men iemand tot de 

risicogroep rekent, is anders dan in criterium I; de nadruk ligt opde persoon en de strafbare 

feiten. 

Om tot plaatsing over te kunnen gaan, zullen de formele subcriteria geen moeilijkheden 

opleveren. De toetsing aan de inhoudelijke subcriteria is problematischer van aard. In de 

eerste pleats wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat uit geconstateerd, vermoed of 

toekomstig gedrag van de ten, onwettig of anderszins ongewenst gedrag van de ander valt 

af te leiden. Afgezien van de vraag of dit nberhaupt mogelijk is, zal dan toch eerst 

vastgesteld moeten worden wat precies ongewenst gedrag is. Vooropgesteld dat aan het 

formele subcriterium voldaan is, biedt criterium 2 de mogelijkheid om een gedetineerde in 

gevangenis III te plaatsen van wie men denkt dat hi j (op grond van zijn querulante 

persoonlijkheid) als toeschouwer bij een onderlinge wedstrijd zijn favoriete ploeg het 

advies zal toeroepen de tegenstander onder "de zoden te schoppen" (of variaties op dit 

theme). Ook criterium I biedt geen specificatie van het onaanvaardbaregedrag. Hoeweldus 

nergens met zoveel woorden omschreven wordt om welk gedrag het nu precies gaat, moet - 

gezien de rationale voor de huidige bestemming van gevangenis III - aangenomen worden 

dal dit op enigerlei wijze samenhangt met druggebruik, -handel of -smokkel. 

De enige "hardheid" die aan de motivatie voor een plaatsing in gevangenis III meegegeven 

kan worden, is de constatering - of gefundeerd vermoeden - van een drugsovertreding in 

een penitentiaire inrichting voorafgaand aan de datum waarop de gedetineerde ter (her)- 

selectie aan de SAC wordt aangeboden. Ook hierbij doet zich overigens een probleem voor. 

Wat te doen met en gedetineerde die een (leer) geringe hoeveelheid drugs bezit voor eigen 

gebruik? Het gaat immers steeds om gedrag van anderen dan hi jzelf. Voor plaatsing op basis 
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van criterium 2 is een "zachtere" motivatie voldoende, nl. een uitgesproken vrees. 

Steeds zal echter ergens aanwijsbare "harde" of "zachte" informatie beschikbaar moeten zi jn 

om tot plaatsing in gevangenis HI over te kunnen gaan. De knelpunten bij de toepassing van 

de criteria lijken te liggen in het ontbreken van een norm die aangeeft wat ongewenst c.q. 

onaanvaardbaar gedrag is, hoe de term "vrees" moet worden geinterpreteerd en de voor-

onderstelling dat uit het gedrag of de persoon van de ten, gedrag van de ander af te leiden 

zou zijn. 

Niettemin zal in het hiernavolgende hoofdstuk een poging worden gedaan de bevolking van 

gevangenis III in de periode 1-9-84 tot 1-9-86 te toetsen aan zowel de formele als de 

inhoudelijke criteria. 
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4 DE BEVOLKING VAN GEVANGENIS HI IN DE PERIODE 1-9-84 TOT 1-9-86 

De eerste vraag die zich opwerpt, is wat "hard" genoeg is om op grond van criterium I tot 

plaatsing in gevangenis III over te gaan. Een goede indicatie daarvoor is de hoeveelheid 

drugs die gevonden wordt. Naarmate die hoeveelheid groter wordt, neemt de kans toe dat in 

ieder geval een deel ervan voor handelsdoeleinden gebruikt wordt. Sinds enige tijd hebben 

de inrichtingsdirecties de verplichting drugsvondsten (periodiek) te meldenaan de Directie 

Gevangeniswezen. In deze Centrale Registratie wordt onderscheid gemaakt tussen grote en 

kleine vondsten. De grens voor cannabisprodukten ligt op 4 gram en voor harddrugs (m.n. 

heroine en cocaine) op 0,5 gram. Hoewel het gebruik van medicinale drugs (methadon, 

rohypnol, valium, librium, seresta) toe lijkt te nemen, wordt hiervoor deze tweedeling niet 

gehanteerd. Deze zelfde verdeling in grote en kleine vondsten zal hier gebruikt worden als 

operationalisatie van het inhoudelijke deel van criterium I. Behalve de vraag hoeveel van de 

voor gevangenis III geselecteerden voldoen aan criterium 1, is het evenzeer van belang na te 

gaan of, en zo ja hoeveel, gedetineerden volgensdeze definitie tot de handelaren behoren en 

elders zijn geplaatst. Tenslotte wordt bezien in hoeverre in de pre-adviezen melding 

gemaakt wordt van de overtredingen. Zoals we weten, heeft de Selectie Advies Commissie 

(SAC) de beschikking over drie informatiebronnen: van vrijwel alle betrokkenen is een pre-

advies beschikbaar van de inrichting waar vandaan hi j ter (her)selectie wordt aangeboden, 

daarnaast is voor het merendeel van de gedetineerden een pre-advies van de penitentiair 

consulent (PC) aanwezig en voor een minderheid kan geput worden uit een pre-advies van 

het penitentiair selectie centrum (PSC). 

Deze twee soorten informatie (Centrale Registratie en pre-adviezen) zullen gebruikt wor-

den bij de toetsing aan de criteria. We zullen eerst nagaan hoeveel kandidaten aan de 

inhoudelijke eis van criterium 1 voldoen. 

In tabel 1 wordt een weergave gepresenteerd van de gehele onderzoeksgroep. Deze groep is 

uitgesplitst naar selectie, grootte van drugsovertreding (meer dan 4 gram cannabis en meer 

dan 0,5 gram harddrugs) en melding van de overtreding in de pre-adviezen. 



Tabel I:  Selectie, registratie en melding 

SAC-select ie 
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groep I 
Cev.III 

groep II 
elders 

bekend ale 'grote over- 
treder bij Centrale 	 ja 	nee 	ja 	nee 
Itegistratie7 

melding in pre-adviezen7 	 . 

ja 	 9 	33 	16 	13 	71 

nee 	 6 	26 	27 	21 	80 

tot aal 

to taal 

15 	59 	43 	34 	151 

We zien dat in totaal 58 "handelaren" (volgens de definitie) geidentificeerd kunnen worden 

(alien die als agrote overtreder" bij de Centrale Registratie bekend staan: 9+6+16+27); zij 

voldoen ook alien aan de formele eis van meer dan 6 maanden werkelijke straftijd (d.w.z. 

strafrestant op het moment van behandeling in de SAC). Van den 58 zijn er slechts 15 

geselecteerd voor gevangenis III. Zes van deze 15 zijn toevalstreffers, omdat in de pre-

adviezen geen melding gemaakt worth van de overtreding. Het kan zijn dat den 6 op grond 

van criterium 2 aldaar geplaatst zijn. We komen daar nog op terug. De overige 43 aim elders 

geplaatst. Van 27 van hen is dit begrijpelijk, omdat in de pre-adviezen met geen woord 

gerept wordt van de overtreding. Van 16 gedetineerden die elders geplaatst werden en als 

"handelaar" gekenmerkt kunnen worden, werd in de pre-adviezen wel melding Remaakt van 

hun overtreding(en). De reden voor de plaatsing elders is onduidelijk. Len mogelijke 

verklaring is dat andere overwegingen prioriteit hadden (vaak wordt bij plaatsing het 

algemene gedragsbeeld als sterkste indicatie gehanteerd, soms ook worden gedetineerden 

uit beheersbaarheidsmotieven filet in gevangenis III geplaatst). Een tweede mogelijkheid is 

dat weliswaar melding gemaakt is vande overtreding, maar zonder nadere omschrijving van 

aard en omvang ervan. flit maakt het voor de SAC moeilijk om te beoordelen of de 

betrokkene werkelijk in gevangenis ill thuishoort. Ten derde moet niet worden uitgesloten 

dat de overvolle agenda van de SAC-vergaderingen en de weinig systematische en gestan-

daardiseerde pre-adviezen eraan bijdragen dat de informatie over het hoofd wordt gezien. 

lien ander opvallend aspect man label 1 wordt gevormd door degenen die wet voor gevan-

genis III geselecteerd run, maar niet als "handelaar" geduid kunnen worden of niet als 

zodanig aan de SAC bekend kunnen zijn (33+6+26=65). Van den 65 werden er 33 voor een 

drugsovertreding gerapporteerd, maar in deze gevallen gnat het om kleine overtredingen en 
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vallen buiten de hier gebruikte definitie van handelaren; 26 zi jn geselecteerden van wie 

geen overtreding bekend is en die logischerwijze ook niet als zodanig opgevoerd worden in 

de pre-adviezen. Wat is de reden van deze 65 plaatsingen in gevangenis HI? Overduidelijk is 

dat zij niet vanwege handel, smokkel of bezit voor gevangenis III zijn geselecteerd. De 

volgende stap is dan deze groep van 65 te toetsen aan criterium 2. 

Eerst zal bezien worden in hoeverre deze groep aan het formele criterium van delict en 

strafduur voldoet (d.w.z. tot meer dan twee jaar veroordeeld wegens de Opiumwet en een 

werkelijke straftijd van meer dan 6 maanden). Dit laatste is niet precies uit te rekenen, 

omdat de datum waarop het vonnis onherroepelijk is geworden, ons niet bekend is. 

Uitgegaan wordt van het strafrestant op het moment dat de betrokkene in de SAC behandeld 

wordt. Van deze 65 voldoen 25 gedetineerden aan het op deze manier gecombineerde 

subcriterium. Over geen van deze gevallen wordt in de pre-adviezen gesproken in termen 

van vrees voor het aanzetten totonwettig of anderszins ongewenst gedrag. Dit roept de vraag 

op waarom de SAC-leden niettemin besloten hebben de betrokkenen in gevangenis te 

plaatsen. Het is niet uitgesloten dat de door de wol geverfde gevangenisdirecteuren hun 

pappenheimers kennen en zonder schriftelijke bevestiging daarvan weten wie tot de 

risicogroep behoort. Dit zou voor een deel van deze 25 op kunnen gaan. 1-let lijkt echter 

waarschijnlijker dat een veroordeling vanwege de Opiumwet op zichzelf in veel gevallen 

een voldoende voorwaarde wordt geacht om tot plaatsing in gevangenis III over te gaan. 

Van de resterende 40 gedetineerden kan yastgesteld worden dat zij noch aan criterium 1 

noch aan criterium 2 voldoen (54%). Tien van hen zijn niet vanwege de Opiumwet 

veroordeeld, de rest heeft een opgelegde straf van korter dan 2 jaar of een strafrestant van 

minder dan 6 maanden. 

Samenvattend: 

- Via de Centrale Registratie van Drugsovertredingen kunnen 58 "handelaren" geidentifi-

ceerd worden. 

- Van deze 58 vinden we er 15 terug in gevangenis HI. In 6 gevallen gaat het om 

toevalstreffers. 

- In ruim 45% van de pre-adviezen (27 van 58) wordt geen melding gemaakt van de 

overtreding. 

- Van de niet op grond van criterium 1 geplaatsten (65) voldoen er 25 aan de formele eis in 

criterium 2. Tegelijkertijd echter wordt betwijfeld of alien ook de inhoudelijke kant van 

de medaille dekken. 

- 40 geselecteerden (54%) voor gevangenis III voldoen aan geen van beide criteria. 

- In veel gevallen lijkt een veroordeling vanwege de Opiumweteen voldoende voorwaarde 

om in gevangenis III geplaatst te worden. 
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Dit geconstateerd hebbende, rijst de vraag of de capaciteit van gevangenis III volledig to 

benutten zoo zijn met de groep gedetineerden voor wie deze inrichting bedoeld is. Doze 

vraag is slechts ten dole te beantwoorden. 

Ten aanzien van criterium 1 word vastgesteld dat 58 gedetineerden geidentificeerd kunnen 

worden a1s 'handelaar" (volgens de norm die corder uiteengezet word). Van deze groep is uit 

to rekenen hoeveel capaciteit in bes1ag wordt genomen. Daartoe moet van deze 58 gedeti-

neerden nagegaan worden wat hun strafduur is. Zij hebben gezamenlijk eon werkelijke 

straduur van 935 maanden, d.w.z. 78 detentiejaren (gemiddeld 1,3 jaar p.p.). De onder-

zoeksperiode bedraagt 2 jaar en gevangenis III heeft een capaciteit van 40 plaatsen. Dit 

betekent dat gevangenis III in doze periode 80 detentiejaren ten uitvoer kan Ieggen. Op het 

eerste gezicht zoo je zeggen dal de 58 gegadigden deze capaciteit precies zouden kunnen 

benutten. In de praktijk gaat doze rekensom echter niet op. Een deel van de straf wordt 

immers in de vorm van preventieve hechtenis in het HvB doorgebracht. Bovendien gaat or 

nog enige tijd overheen alvorens de betrokkene na de onherroepelijke veroordeling ter 

selectie aan de SAC wordt voorgelegd. We zullen dus uit moetengaan van het strafrestantop 

het moment van behandeling in de SAC. Doze werkwijze !evert eon geheel ander beeld op. 

Het totale strafrestant op het moment van selectie bedraagt 471 maanden (39 detentiejaren, 

gem. 6,5 maanden). De capaciteit van gevangenis III zou voor de helft in beslag worden 

genomen door de groep gedetineerden die voldoet aan criterium 1; vooropgesteld dat de 

informatievoorziening van de SAC zodanig is dat zij alien ook als zodanig herkend kunnen 

worden door de commissieleden. 

Met betrekking tot criterium 2 zullen we voorzichtiger moeten zijn, omdat onbekend is 

hoeveel van de 25 gedetineerden die an het formeIe deel van van de eis voldoen, ook 

voldoen aan het inhoudelijke deel ervan. We kunnen slechts een maximum- en minimum-

capaciteitsbeslag aangeven. Het minimumbeslag ligt voor de hand. Indien goon van de 25 

gedetineerden ook aan de inhoudelijke eis voldoet, dan leidt dit tot eon gebrekkige 

capaciteitsbenutting (slechts de helft van de capaciteit wordt dan benut). lndien alien ook 

aan de inhoudelijke eis voldoen, wordt de beschikbare capaciteit overschreden. Het straf - 

restant van de betrokkenen is nl. totaal 600 maanden (gem. 24 mod.), d.w.z. 50 detentie-

jaren. Tezamen genomen met de andere categoric, wordt eon aantal van rond de negentig 

plaatsen in beslag genomen. Het eerder geuite vermoeden dal aan de eis van vrees voor 

aanzetting tot onaanvaardbaar c.q. ongewenst gedrag niet voldaan wordt, in aanmerking 

genomen, lijkt het waarschijnlijker dat de capaciteit van gevangenis III op grond van de 

bier gebruikte interpretatie van de criteria niet geheel benut zal worden. 
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Na in de voorgaande hoofdstukken specifiek de problematiek rond gevangenis HI aan de 

orde te hebben gesteld, lijkt het raadzaam nu de gang van zaken rond het selectiegebeuren in 

een wat ruimer kader te bespreken. Daartoe zal bezien worden welke rol de diverse pre-

adviezen spelen, in hoeverre zij overeenstemmen in het selectie-advies en welk relatief 

gewicht de SAC hecht aan het selectie-advies. 

Zoals al een paar maal aan de orde is gekomen, beschikt de SAC over een aantal selectiebe-

scheiden. In de eerste plaats is er voor alien het selectie-advies van de inrichting (meestal 

een HvB) waar vandaan de betrokkene wordt overgeplaatst. Vaak gaat dit vergezeld van 

enkele (aanvullende) opmerkingen en een plaatsingsadvies van de penitentiair consulent en 

soms is er nog een rapportage van het PSC aan toegevoegd. De vraag doet zich voor of deze 

beide laatste rapporten, in vergelijking met dat van de inrichting, nieuwe informatie 

verschaffen die van belang kan zijn voor de uiteindelijke plaatsing van de gedetineerde. Die 

vraag kan in z'n algemeenheid ontkennend beantwoord worden. Het selectie-advies van de 

penitentiair consulent (in totaal 123 maal aanwezig) levert in bi jna 70% van de gevallengeen 

nieuwe informatie op. Voorzover daar welsprake van is, heeftdeze informatie - in volgorde 

van frequentie - betrekking op: opleidingsniveau, verslaving, gedragsbeoordeling en be-

zoek. De bescheiden van het PSC (31 maal aanwezig) verschaf fen in bijna 90% van de 

gevallen geen nieuwe informatie. De , 4 waarvoor dit wel het geval is, hebben betrekking op 

de motivatie van de gedetineerde en op het oordeel over groepsgeschiktheid, opleidings-

n iveau en verslaving. De conclusie dat de drie verschillende soorten rapportage inhoudelijk 

niet zoveel van elkaar verschillen, zou tot het vermoeden kunnen leiden dat ook de 

plaatsingsadviezen goeddeels overeenstemmen. Dat bli jkt echter niet het geval te zijn. De 

consulent geeft in 50% van de gevallen een ander plaatsingsadviesdan de inrichting, het PSC 

in 60% van de gevallen en de uiteindelijke plaatsing door de SAC wijkt 96 maal af van het 

advies van de inrichting (van de 151 gedetineerden,d.i. 65%). Het advies van de penitentiair 

consulent komt goed overeen met de plaatsing door de SAC. In 85 van de 123 aanwezige 

rapporten volgt de SAC het advies van de conSulent (70%). Als we deze resultaten samenvat-

ten in een tabel, dan geeft dat het volgende beeld. 
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Tabel 7:  Overeenstemming tussen selectie-adviezen en plaatsing 

• adv. inr. adv. cons. adv. PSC plaatsing SAC 
(n-149) 	(n-123) 	(n-31) 	(n-149) 

advies intlehting 	 53% 	 42% 	 356 

adv1es consulent 	 706 	 696 

advies PSC 	 676 

plantains SAC 

De conclusie moet luiden dat de SAC in veel gevallen het advies van de consulent en/of het 

PSC volgt (hoewel de SAC char toc)i in 30% van de geselecteerden van afwijkt) en dat het 

advies van de inrichting weinig gewicht in de schaal lijkt it leggen. Ditis vooralmerkwaar-

dig rib we bedenken dat de rapportage van de inrichting weinig verschilt van dat van de 

consulent of het PSC. De beide laatsten komen op grond van grotendeels gelijkluidende 

informatie tot ten ander selectie-advies dan de inrichting. 

Voor de goede orde moet opgemerkt worden dat de bovenstaanderesultaten nietnoodzake-

lijkerwijze behoeven te gelden voor alle gedetineerden die in deonderzoeksperiode doorde 

SAC zijn behandeld: we hebben bier te maken met een selectievesteekproef. Niettemin kan 

de vraag gesteld worden welke factoren bijdragen aan de geconstateerde verschillen tussen 

de adviezen. Bij lezing van de diverse bijdragen valt een aantal zaken op. In de eersteplaats 

het taalgebruik en de zorg die besteed is aan de samenstelling van de ra.pportage. Zo !evert 

het PSC - voorzover aanwezig - een tamelijk uitgebreid, psychologisch getint verhaal, dat, 

zoals we gezien hebben, inhoudelijk weliswaar weinig afwijkt van de andere twee rapper-

ten, maar door hetprofessionelere taalgebruik wellicht meer status geniet bij deSAC-leden. 

Het plaatsingsadvies van de consulent doet veelal routinematig aan: vaak heeft men een 

aantal standaardzinnen bedacht, war het advies nauwelijks logisch op aansluit. De aan-

dacht die de inrichting besteed aan de samenstelling van de rapportage, blijkt uit deomvang 

van bun bijdrage, die is ruim bedeeld. Hieruit mag overigens niet de conclusie getrokken 

worden dat er tussen de inrichtingen overeenstemming bestaat over de vraag welke 

informatie relevant is voor een verantwoorde ,plaatsing; de rapporten zijn weinig systema-

tisch van and en ook bier is de opmerking op z'n pints dat het vaak niet duidelijk is welke 

argumenten van doorslaggevende betekenis zijn geweest bij het afsluitende advies. Gedu-

rende het onderzoek kwam ons regelmatig ter ore dat men in sommige inrichtingen moeite 

heeft met het opnemen van negatief getinte informatie in het pre-advies. Het advies wordt 

besproken met de betrokken gedetineerde en men zou ervoor terugschrikken de gedetineer- 



15 

de te confronteren met de - voor hem - nadelige consequenties van deze negatieve 

informatie. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er aan de rapportage veel verbeterd kan worden. 

Vooral belangrijk is hierbij dat gestreefd wordt naar een bepaalde systematiek in en een 

standaardisatie van de rapporten. Voor een goede selectie is relevante informatie onont-

beerli jk. Door de geringe standaardisatie ontbreekt deze in veel gevallen en verschillen de 

plaatsingsadviezen onderling in hoge mate. Daarnaast kan standaardisatie ertoe leiden dat 

de rapporteurs in de inrichtingen minder gemakkelijk bepaalde informatie met de mantel 

der liefde bedekken. 
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6 SLOTBESCHOUWING EN AANBEVELINGEN 

In dit verslag wordt in de eerste plants nagegaan of de bevolking van gevangenis III te Den 

Haag voldoet of voldaan heeft aan de criteria die gelden voor plaatsing aldaar. Tevens wordt 

in meer algemene zin ingegaan op de gang van zaken rond de selectie van langgestraf ten. 

De overheersende conclusie is dat slechts 12% (n=9) van de gedetineerden die in de periode 

1-9-84 tot 1-9-86 geselecteerd zijn voor gevangenis HI, ondubbelzinnig voldoet aan de 

eisen die in criterium 1 gesteld worden. Nog eens zes geplaatsten horen als toevalstreffer in 

deze categoric thuis. Van 54% (n=40) staat vast dat zij ten onrechte in gevangenis Ill zijn 

geplaatst. Weliswaar zijn de meesten van hen veroordeeld vanwege de Opiumwet, maar zij 

voldoen niet aan de toegevoegde eis omtrent strafduur. Van 33%(n=25) is onduidelijk of zij 

terecht in gevangenis III zijn geplaatst. Met name ontbreekt bij deze groep eenuitgesproken 

vrees voor aanzetten tot ongewenst gedrag, maar het is niet uitgesloten dat de SAC-leden 

voorkennis hebben over bepaalde gedetineerden op grond waarvan zij tot plaatsing in 

gevangenis III besluiten. Hoewel daar inhoudelijk geen reden toe is, worden en werden de 

selectiecriteria geinterpreteerd in termen van het delict waarvoor men veroordeeld is. Dit 

leidt ertoe dat de bevolking van gevangenis III gekenmerkt wordt door overtreders van de 

Opiumwet. De groep gedetineerden waarvoor plaatsing in gevangenis III vooral geIndiceerd 

is, wordt grotendeels (43 van de 58) in andere inrichtingen ondergebracht. Dit maakt het op 

z'n zachtst gezegd twijfelachtig of het beleid dat ten grondslag ligt aan de specifieke 

bestemming van deze inrichting, de beoogde vruchten afwerpt. De rationale voor dit beleid 

berust op de gedachte dat concentratie van gedetineerden die zich in de inrichtingen 

bezighouden met handel in drugs, de problemen rond druggebruik in andere inrichtingen 

doet afnemen. 

Er is een aantal factoren dat bijdraagt aan dit resultant 

- In de selectiecriteria ontbreken welomschreven normen op grond waarvan vastgesteld 

kan worden wie tot de risicogroep behoort niet duidelijk is wat in dit verband onder 

onaanvaardbaar c.q. ongewenst gedrag moet worden verstaan. Het mag geen verwon-

dering wekken dat de Selectie Advies Commissie dankbaar gebruik maakt van het enige 

(schijnbare) houvast dat ze bieden, nl. het delict. 

- De in formatie op grond waarvan de SAC tot plaatsing besluit - de rapportage van de 

inrichting, de penitentiair consulent en/of het penitentiair selectie centrum - is weinig 

systematisch samengesteld en vaak onvolledig. Regelmatig wordt geen melding gemaakt 

van drugsovertredingen in de inrichting. 

- De agenda van de SAC is overvol. Herhaaldelijk moeten meer dan 100 gedetineerden op 

een vergadering behandeld worden. Het is niet uitgesloten dat de SAC-leden (soms) 

informatie over het hoofd zien. 
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De twee (soms drie) adviezen waarover de SAC de beschikking heeft, zijn in bun 

plaatsingsadvies slechts zelden eensluidend of goed met argumenten onderbouwd. Dit 

heeft tot gevolg dat de SAC Mar eigen overwegingen laat prevaleren. In combinatie met 

het vorige punt leidt dit niet altijd tot weloverwogen plaatsingen. 

Welke mogelijkheden zijn Cr om bovenstaande knelpunten tot een oplossing te brengen? 

Ervan uitgaande dat het concentratiebeleid onverkort gehandhaafd blijft - dit onderzoek 

kan niet leiden tot uitspraken over de wenselijkheid ervan - zullen hieronder enkele optics 

besproken worden. 

In de °erste plants verdient het aanbeveling de selectiecriteria aan een herformulering te 

onderwerpen. Met name zal gezocht moeten worden naar normen die ondubbelzinnig 

duidelijk maken of de betrokkene tot de risicogroep behoort. Enige aandacht hierbij voor 

medicinale drugs lijkt wenselijk. We hebben gezien dat bij een norm van 0,5 gram 

harddrugs en 4 gram cannabis niet gegarandeerd kan worden dat de beschikbare capaciteit 

geheel en permanent beat zal kunnen worden.Indien eendergelijke benutting voorwaarde 

is bij dit beleid, zullen aanvullende normen geformuleerd moeten worden. 

Een tweede punt dat van belang is, betreft ten standaardisatie van de rapportage aan de 

SAC. Te vaak komt het voor dat relevante informatie ontbreekt en dat minder ter zake 

doende gegevens overbelicht worden. Een steun hierbij zouden voorgedrukte formulieren 

zijn, met richtlijnen voor invulling. 

Naast positieve gevolgen voor de vergelijkbaarheid van de diverse kandidaten, is het 

waarschijnlijk dat standaardisatie zal leiden tot grotere overeenstemming in de adviezen. 

Dit maakt het mogelijk evident te plaasen gedetineerden, bij wijze van voorstel aan de 

SAC-leden, schriftelijk at te laten handelen door het secretariat van de SAC. De bijeen-

komsten van de commissie kunnen dan gewijd worden aan en geringer aantal problema-

tischer gevallen. 

Tenslotte is denkbaar dat drugsovertredingen dieop hetdepartement geregistreerd worden, 

langs daze weg ter kennis komen van het SAC-secretariaat. Dit biedtde garantiedat de SAC 

in ieder geval beschikt over in dit opzicht relevante informatie. 
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