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Voorwoord

Door het groeiend aantal gedetineerden en de gemiddeld langere straf-
duur is het beslag op de penitentiaire capaciteit steeds groter geworden.
De verwachting is dat die tendens zich de komende jaren zal doorzetten,
zodat het kabinet gedwongen is meer middelen uit te trekken voor
capaciteitsuitbreiding. In het regeeraccoord van 1998 is echter ook over-
eengekomen de uitbreiding van de celcapaciteit te beperken (onder an-
dere door versobering en bevordering van alternatieve straffen) en tot
2002 honderdvijftien miljoen gulden te bezuinigen.

Bouwen en de uitbreidingsplannen realiseren, maar toch besparen,
ziedaar de paradoxale opdracht waarmee het penitentiaire beleid wordt
geconfronteerd. Dat leidt allereerst tot de vraag hoe te bezuinigen en een
verschraling van het gevangeniswezen te voorkomen. Maar de proble-
matiek dwingt ook tot verdergaande heroverwegingen. Hoe kunnen we
de druk op het penitentiaire stelsel verminderen? We kunnen per slot van
rekening niet tot in het oneindige doorgaan met het bouwen van cellen.
Wellicht is het bestaande beleid en sanctiestelsel aan een fundamentele
herziening toe. Zo ligt het in de rede om ook de voorafgaande schakels in
de strafrechtelijke keten bij de herziening te betrekken: toedeling van
andere sancties dan de vrijheidstraf in de cel, afstemming van de straf-
toemeting op de beschikbare cellen.

Met een economische bril op kunnen besparingen in principe op drie
manieren worden bereikt: minder instroom, goedkoper verblijf en eer-
dere uitstroom. Bij zo’n benadering – waarvoor het herziene sociale
zekerheidsbeleid en met name de wao-ingreep model staat – kijkt men
in principe naar wat noodzakelijk en haalbaar is, om vervolgens een an-
dere ordening te scheppen. Men hecht daarbij minder aan wat er in de
publieke opinie leeft (vergeldingsdrang), aan sommige heilige huisjes in
het strafrechtelijke denken (zoals het idee dat rechters geen rekening
hoeven te houden met de effectiviteit van de strafrechtstoepassing) of
aan een politiek taboe als meerdere personen op een cel.

Om de instroom in het gevangeniswezen te verminderen kan men
denken aan de mogelijkheid van het maximeren en quoteren van de cel-
capaciteit. In dat geval zouden officieren van justitie en rechters zich bij
de strafvordering en straftoemeting rekenschap moeten geven van dat
‘plafond’. Wat goedkoper verblijf betreft zijn er vele mogelijkheden:
verdergaande versobering van het regime, twee op een cel, minder
personeelsinzet, commerciële bedrijvigheid binnen de muren van de
gevangenis, enzovoort. De mogelijkheden voor eerdere uitstroom liggen
tijdens laatste fase van detentie: de penitentiaire programma’s in open
en half open inrichtingen zouden kunnen worden uitgebreid.

J. Verhagen wijst er in zijn inleidende bijdrage op dat het gevangenis-
wezen de laatste dertig jaar ingrijpend is veranderd. Tot het eind van de
jaren zeventig was het aantal gedetineerden op de gehele bevolking zeer
laag. En degenen die werden ingesloten verbleven er voor relatief korte
perioden. Tegenwoordig is het aantal gedetineerden verviervoudigd, met
name door de lange straffen die druggerelateerde criminaliteit en
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geweldscriminaliteit met zich meebrengen. Het strafrechtsklimaat in Ne-
derland blijkt punitiever te zijn geworden. Voor vergelijkbare delicten
worden langere straffen opgelegd dan vroeger. Ook het gevangenis-
regime is veranderd: gedetineerden zijn minder vrij hun eigen activitei-
ten te bepalen, deels omdat de laatste decennia aanzienlijk is gekort op
de personeelskosten. De personeelsratio (het aantal personeelsleden
uitgedrukt in het aantal beschikbare plaatsen) is de afgelopen twintig
jaar fors teruggebracht, van 1,15 personeelslid per cel in 1980, tot 0,84
personeelslid per cel in 1997. Dat staat voor een relatieve afname van de
personeelskosten met 27%. Verdere besparingen zijn volgens Verhagen
moeilijk te realiseren.

A. Boin is het daarmee niet eens. Het Nederlandse penitentiaire sys-
teem is zo duur omdat vast wordt gehouden aan zeer hoge kwaliteits-
eisen: één cel voor iedere gevangene, nog altijd een relatief hoge verhou-
ding gedetineerden/personeel, en een autonome positie van
gevangenenbewaarders. De ervaringen met het US Federal Bureau of
Prisons – geheel anders dan de vaak problematische gevangenissen van
de afzonderlijke staten – leert echter dat gevangeniskwaliteit kan worden
gehandhaafd wanneer meerdere gevangenen een cel delen, minder per-
soneel voorhanden is en bewaarders niet alle beslissingen zelf kunnen
maken. Boin staat op het standpunt dat justitiële beleidmakers deze tra-
ditiegetrouw moeilijk bespreekbare oplossingen op de agenda moeten
zetten. Het Amerikaanse federale gevangenissysteem kan als lichtend
voorbeeld dienen.

Kan het verblijf binnen de nu geldende parameters goedkoper worden
gemaakt? Dat thema wordt kort behandeld door drie directeuren van
penitentiaire inrichtingen. P.E. de la Chambre bespreekt verschillende
bezuinigingsmogelijkheden, waaronder wijziging van het dag-
programma, vergroting van kostenbewustzijn en uitbesteding van taken.
T. Vroom wijst er op dat de economische betekenis van commerciële ar-
beid binnen de muren velen aanspreekt, maar in de praktijk zijn gedeti-
neerden niet te vergelijken met medewerkers in de vrije sector. Privatise-
ring ligt dan ook niet in de rede. L.R. Jansen wijst er op dat er de laatste
jaren goede ervaringen zijn opgedaan met het sober regime (geen
avondprogramma) voor sommige gedetineerdengroepen. Wellicht zou-
den hele inrichtingen op dit regime kunnen worden afgestemd.

Als er weinig efficiëntie-winst gehaald kan worden uit de exploitatie
van inrichtingen, kan naar radicalere opties worden gekeken. M.M. Kom-
mer behandelt in zijn artikel drie manieren om de instroom in het ge-
vangeniswezen te beperken. De eerste oplossing is de capaciteit per re-
gio te quoteren. Dat zou er toe leiden dat de officier en de rechter bij de
vaststelling van de straf gedwongen worden rekening te houden met de
beschikbaarheid van capaciteit. Datzelfde geldt voor de tweede optie: de
introductie van strafvorderings- en toemetingsrichtlijnen waardoor zo-
wel de officier als de rechter gebonden zijn aan bepaalde limieten aan de
vrijheidsstraf, zowel in het aantal als de lengte ervan. In de derde optie
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wordt een fundamentele verandering in de relatie tussen officier (als lid
van de uitvoerende macht) en de rechter voorgesteld. In plaats van de
straf als rechterlijke opdracht te zien waaraan de officier zich moet hou-
den, kan de straf worden gezien als een machtiging waarvan de officier
kan afwijken (bij voorbeeld om te besluiten welk deel van de straf binnen
de muren moet worden uitgezeten). Volgens Kommer brengen de drie
opties risico’s met zich mee. Daar staat tegenover dat ze alledrie een be-
wustere omgang met het strafrecht beogen te bewerkstelligen. ‘In het
bijzonder zouden O.M. en rechter in elk concreet geval meer dan nu het
geval is duidelijk moeten maken met welk doel een een specifieke straf
wordt geëist danwel opgelegd.’

F.J.M. Hoogenboom beschrijft twee mogelijkheden om gedetineerden
eerder uit de gevangenis te kunnen ontslaan. De eerste is de onvoor-
waardelijk vervroegde vrijlating als twee derde van een lange straf er op
zit. De tweede mogelijkheid is het penitentiaire programma: de gedeti-
neerde verblijft thuis of in open inrichtingen en neemt onder gezag van
de penitentiaire inrichtingen deel aan allerlei soorten integratie-
programma’s. Hoogenboom wijst er op dat de wettelijke mogelijkheden
om toegang te krijgen tot deze programma’s zeer klein zijn (maximaal
een half jaar, en alleen voor langgestraften tijdens de laatste fase van hun
straf), en dat er weinig ruimte is voor uitgebreide toepassing. De moge-
lijkheden om via vervroegde uitstroom de capaciteit en de kosten van
het gevangeniswezen te beheersen zijn dus beperkt. Volgens Hoogen-
boom bindt wetgeving ons in feite aan negentiende eeuwse begrippen
en beelden van wat de vrijheidsstraf is. Op de vraag waarom een vrij-
heidsstraf per se in een penitentiaire inrichting plaats moet vinden, heb-
ben we volgens hem op fundamenteel niveau geen goed antwoord.
Waarom zou bij voorbeeld plaatsing onder electronisch toezicht, dat
door de gestrafte evenzeer als pijnlijk of zwaar wordt ervaren, niet aan
het strafdoel voldoen?

De laatste twee artikelen zijn gewijd aan de toekomst. In de eerste bie-
den F.P. van Tulder en P.L.M. Steinmann een kwantitatieve prognose van
de celcapaciteit tot aan 2002. Op basis van demografische, sociaal-
economische en maatschappelijke factoren gaan zij na of de
criminaliteitscijfers – en de behoefte aan meer cellen – toe zullen blijven
nemen. Bij deze analyse wordt ook de geplande uitbreiding van de poli-
tiële en justitiële middelen betrokken. Opvallend is dat de factor ‘midde-
len voor rechtsspraak’ een zeer grote invloed heeft op de benodigde cel-
capaciteit, terwijl ‘middelen voor politie’ een haast te verwaarlozen
invloed heeft. De auteurs berekenen dat in de periode 1996-2002 de cel-
capaciteit met bijna 30% zal toenemen. Dat is voornamelijk toe te schrij-
ven aan het toenemend aantal veroordelingen voor geweldscriminaliteit
en drughandel.

Tenslotte ontvouwt prof. J.J.J. Tulkens een visie op de toekomst van
detentie en de vrijheidsstraf. Volgens de auteur zou het toekomstige pe-
nitentiaire beleid niet moeten worden afgestemd op de vergeldings-
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behoefte die leeft onder het publiek, maar op humane doeleinden van
resocialisatie. Over de gehele wereld wordt momenteel overmatig ge-
bruik gemaakt van detentie, de omstandigheden voldoen nauwelijks aan
de internationaal gemaakte afspraken in verdragen. Het bestaande
gevangenissysteem is er op gericht gevangenen passief en ‘buiten ge-
bruik’ te houden. Zij worden als onverantwoordelijke wezens gezien, met
alle nadelen vandien – ook voor de samenleving – wanneer zij uit de ge-
vangenis worden ontslagen. Volgens Tulkens zouden we moeten inspe-
len op de trend naar grotere individuele verantwoordelijkheid en de ge-
vangene meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen toekomst kunnen
geven. Het toekomstige gevangenissysteem zou daarom persoons-
georiënteerd dienen te zijn. Niet veiligheid is het hoofddoel, maar de
wijze waarop gevangenen met hun tijd omspringen. Drie elementen zijn
belangrijk in zo’n systeem: de individuele planning van de detentietijd,
een sociaal en mentaal stimulerende omgeving en een hulpvaardige
houding van het personeel.

Justitiële verkenningen, jrg. 25, nr. 1, 1999 8



Het Nederlandse
gevangeniswezen
Uitgebreid en ingeschikt

drs. J.J.L.M. Verhagen*

Heel in het algemeen kun je zeggen dat er vijf aandachtspunten zijn die
voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen altijd en overal van toe-
passing zullen zijn. De accenten kunnen in de loop der tijd verschillend
worden gelegd, maar penitentiaire inrichtingen zullen toch altijd wel
aandacht moeten geven aan:
– de externe veiligheid: men moet voorkomen dat gedetineerden zich aan
hun vrijheidsbeneming onttrekken; de insluiting van delinquenten moet
bijdragen aan de veiligheid in een samenleving; het plegen van nieuwe
delicten moet worden voorkomen, in ieder geval tijdens de tenuitvoer-
legging en zo mogelijk ook daarna;
– de interne orde en veiligheid: zeer verschillende mensen moeten gedu-
rende soms lange tijd op een betrekkelijk kleine plek bijeen worden ge-
houden. Dat maakt de beheersbaarheid tot een belangrijk aandachts-
punt;
– de zorgbehoefte van de ingeslotenen: in de inrichtingen verblijven men-
sen die in wisselende mate van allerlei zorg behoeven: sociaal-
hygiënisch, medisch, psychiatrisch, enzovoort;
– het dagprogramma: de periode van ingesloten zijn moet programma-
tisch worden ingericht. De gerichtheid van het programma kan verschil-
len: van het louter aanbieden van enige bezigheden om de tijd mee door
te komen tot het gericht bieden van verdere opleiding en scholing-
smogelijkheden, het volgen van therapie, enzovoort;
– de relatie van de inrichting met de omgeving: afhankelijk van de aard
van de inrichtingspopulatie en de fase van de tenuitvoerlegging van de
straf zal de inrichting zich òf afsluiten van de samenleving òf zich juist
trachten open te stellen voor en te verbinden met de buitenwereld.

Het is goed om in het openingsartikel van dit themanummer, dat is ge-
wijd aan recente veranderingen in het gevangeniswezen, te wijzen op het
bestaan van deze voor het gevangeniswezen bijna universele aandachts-
punten. Ik zal ze ook gebruiken bij mijn beschrijving van het Neder-
landse gevangeniswezen in de laatste twintig jaar. Het gevangeniswezen

* De auteur is hoofd van de afdeling beleidsinformatie bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) van het ministerie van Justitie.
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is in die periode een van de grotere sectoren van de maatschappij gewor-
den, en de prognoses voorzien in een nog verdere groei.

Ik geef eerst een globale schets van het gevangeniswezen in de jaren
zeventig. Daarna concretiseer ik de feitelijke groei van het gevangeniswe-
zen dat in de jaren tachtig en negentig sterk uitdijde. De ‘uitbouw’ van
het gevangeniswezen, zoals beoogd door degenen die zich in de jaren
vijftig en zestig op visionaire wijze met het gevangeniswezen hadden be-
zig gehouden, werd in de laatste twintig jaar toch vooral een ‘uitdijing’. Ik
kijk daarbij ook even over de grenzen en zal constateren dat Nederland
niet alleen meeliep in een algemene ontwikkeling, maar daarbij zelfs in
zekere zin voorop liep. Aangekomen in de jaren negentig geef ik een ty-
pering van de gedetineerdenbevolking van dat moment, en van de wijze
waarop zij thans beleidsmatig benaderd wordt. Ik geef de kosten aan die
gemoeid zijn met het laten zitten van mensen, en vermeld welke
doelmatigheidswinst de afgelopen jaren werd verkregen. Die is zeer aan-
zienlijk. Ik sluit af met een pleidooi voor het doen van meer onderzoek,
op bepaalde punten.

Ruime middelen en mogelijkheden in de jaren zeventig

De nota Beleidsvraagstukken Gevangeniswezen (1977) geeft een goed
beeld van hoe er in de jaren zeventig over het gevangeniswezen werd ge-
dacht. Begin jaren zeventig had er een herstructurering plaats gevonden
en waren er vijfhonderd van de circa vierduizend beschikbare plaatsen in
het gevangeniswezen afgestoten. Vooral kleinere inrichtingen (onder an-
dere de huizen van bewaring te Dordrecht, Middelburg en Zwolle) wer-
den gesloten. Er resteerden op enkele concentraties in het land ‘grotere
complexen’1 en dat leidde tot vergroting van de (fysieke) afstand tussen
de gedetineerde en zijn familie/relaties. Dat werd problematisch gevon-
den.

Er verbleven ook veel gedetineerden in gesloten inrichtingen voor wie
eigenlijk volstaan zou kunnen worden met een mindere mate van bevei-
liging. Bij uitbreidingen werd daarom vooral de capaciteit van de half-
open en open inrichtingen vergroot. In 1980 waren inmiddels 613 van de
3804 beschikbare plaatsen (16%) te vinden in half-open en open inrich-
tingen en zat dus één van elke zes gedetineerden niet (meer) in een ge-
sloten inrichting.

Er vonden experimenten plaats in enkele inrichtingen voor jeugdigen,
gericht op het ontwikkelen van regimes met een zinvol dagprogramma
dat bijdraagt aan de vorming van deze jongvolwassen gedetineerden.
Eind jaren zeventig was – het is goed om dit te benadrukken – ongeveer
de helft van de toenmalige gedetineerdenbevolking jonger dan 24 jaar.
Slechts één van elke drie gedetineerden was ouder dan dertig jaar. In het

1 Eind jaren zeventig adviseerde de Commissie van Hattum huizen van bewaring niet groter
te maken dan 100-120 plaatsen.
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gevangeniswezen zaten toen dus voornamelijk jong-volwassenen, men-
sen dus in een leeftijdsfase die in het algemeen meer perspectief op
beïnvloeding en gedragsverandering biedt dan bij volwassenen het geval
is.

Men had de pretentie vanuit de detentie bij te dragen aan de weder-
aanpassing van gedetineerden in het maatschappelijk leven. Er werd in
de inrichtingen halve dagen gewerkt, en de andere helft van de dag be-
stond, als het even kon, uit vormende activiteiten. Geprobeerd werd dit
zoveel mogelijk te leggen in handen van het uitvoerende personeel. het
personeel had dus niet alleen beveiligende en verzorgende taken, maar
kreeg ook een rol in de activiteitenbegeleiding. In Doetinchem werd een
inrichting in gebruik genomen onder de naam ‘penitentiaire vormings-
inrichting’.

De regimes van de inrichtingen werden mede onder invloed van de
heersende tijdgeest gewijzigd: de gedetineerden kregen een grotere mate
van persoonlijke vrijheid. Verruiming vond plaats ten aanzien van de
faciliteiten voor bezoek, briefwisseling, het dragen van eigen kleding en
het tijdens de detentie bij zich (mogen) houden van persoonlijke eigen-
dommen. Er kwam voor gedetineerden een officieel recht van beklag en
beroep en er werden verschillende verlofregelingen in het leven geroe-
pen.

Volgens de gevangenisstatistiek van het CBS werkten er 4092 mensen
in de penitentiaire inrichtingen2; de gemiddelde dagsterkte aan gedeti-
neerden bedroeg 3250. Naar hedendaagse begrippen was de bezettings-
graad van de inrichtingen dus laag, en er werkten in de inrichtingen
meer personeelsleden dan er gedetineerden waren.

Kortom, er heerste een mild strafklimaat in Nederland, en er was ook
nog weinig zware geweldscriminaliteit. De georganiseerde drugshandel
had nog nauwelijks tot zware veroordelingen geleid. De meeste gedeti-
neerden verbleven dus over het algemeen betrekkelijk kort in de inrich-
ting; er waren weinig echt langgestraften. Eind jaren zeventig verbleven
er dagelijks slechts een kleine honderd personen in de inrichtingen die
op een verblijf van vier jaar of meer moesten rekenen. Zij vormden toen
drie procent van de totale gedetineerdenpopulatie. Wel maakte men zich
zorgen over het toenemend aantal vreemdelingen in detentie, dat in tien
jaar bleek te zijn verdubbeld tot 20%. In de hierboven genoemde nota
werd voorzichtig geconstateerd dat er zich een vraag leek aan te kondi-
gen naar extra celcapaciteit.

Uitdijend gevangeniswezen

Cellen hebben de eigenschap zich te vermenigvuldigen. Soms doen ze
dat erg snel. Dat geldt zeker voor de laatste twintig jaren in penitentiair
Nederland. De gedetineerdenbevolking in Nederland was zeer lange tijd

2 De gevangenisstatistiek vermeldt niet het exacte aantal fte’s.
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zeer stabiel en lag steeds in de buurt van de 3500. Sinds 1980 bevindt Ne-
derland zich voor wat betreft de gedetineerdenaantallen in een lift die
maar hoger en hoger gaat. Met de 12.500 gedetineerden van 1998 is een
historisch hoogtepunt bereikt, althans voor wat betreft de absolute aan-
tallen.3 In krap twintig jaar blijkt de populatie, en ook de capaciteit van
het gevangeniswezen, zich te hebben verviervoudigd.

Per honderdduizend inwoners hadden we tot de jaren zeventig een
kleine dertig gedetineerden. Nu hebben we er circa 85 gedetineerden.4

Ook dat is meer geworden dus, maar toch ook nu nog veel minder dan in
de vorige eeuw.5 En ook minder dan het aantal gedetineerden dat de Ver-
enigde Staten en Rusland tegenwoordig hebben. Die zitten nu elk in de
buurt van de zeshonderd gedetineerden per honderdduizend inwoners.

Er zijn de laatste twintig jaar in Nederland zo’n achtduizend cellen bij-
gemaakt, de meeste werden verkregen door nieuwbouw van inrichtin-
gen. Aan de respectievelijke capaciteitsuitbreidingen (JR-120, Cap-96,
Cap-98 en dergelijke) is naar schatting6 in totaal ruim twee miljard gul-
den besteed.

Het voert te ver om in dit artikel heel erg diep in te gaan op de achter-
gronden van de groei van het aantal gedetineerden. De daarin geïnteres-
seerde lezer zij verwezen naar het WODC-rapport Duur en volume,
waarin heel omstandig en op goed leesbare wijze wordt ingegaan op
deze materie. Ik volsta hier met een uiterst korte samenvatting van de
bevindingen uit die studie.

Aanvankelijk kon de groei goeddeels toegeschreven worden aan een
toename van de gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraffen. Tot
en met 1985 zijn vooral de Opiumwet-overtredingen daaraan debet. Na
1985 zien we voor andere delictcategorieën eveneens een stijging van de

3 Zeer lange tijd had Nederland een stabiel aantal gedetineerden. In 1837 - zover gaan de
statistieken terug - hadden we dagelijks zo’n vijfendertighonderd gedetineerden, bedelaars
en landlopers die we toen ook opsloten even niet meegerekend. Er zijn eigenlijk maar twee
uitzonderingen geweest en die deden zich voor kort na beide wereldoorlogen. Toen telde
het gevangeniswezen in Nederland dagelijks een kleine vijfduizend gedetineerden. Het gaat
dan niet eens om de politieke gevangenen die erbij kwamen, want die zijn in het getal van
vijfduizend ook even niet meegeteld. Ook aan het begin van deze eeuw had Nederland
dagelijks nog drie- á vierduizend criminelen in het gevang. In 1930 werd het laagste punt
bereikt: nog geen vierentwintighonderd gedetineerden. Halverwege de jaren dertig waren
het er weer vijfendertighonderd. Dat aantal is verder in deze eeuw lang redelijk constant
gebleven, tot het einde van de jaren zeventig. Nederland telde toen een kleine drieduizend
gedetineerden.

4 Als we de tbs-gestelden meerekenen (in het buitenland kent men veelal die maatregel niet)
komen we op ongeveer negentig per honderdduizend inwoners.

5 In het midden van de vorige eeuw had Nederland relatief gesproken, door de toentertijd
veel kleinere bevolking, véél meer gedetineerden: rond 1850 had Nederland wel 350
gedetineerden per honderdduizend inwoners.

6 Voor de bouw van een complete inrichting met alles erop en eraan wordt tweehonderd-
duizend gulden per cel gerekend.
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stantiële verhoging van het aantal opgelegde detentiejaren.
– Een toenemende aangiftebereidheid onder het publiek, waardoor het
aantal zaken dat ter kennis komt van de politie stijgt, zou ook als verkla-
ring kunnen dienen, maar ook die verklaring mist een grondslag. Het
aantal ter kennis van de politie gekomen zaken is wel gestegen, maar de
toename blijkt voornamelijk zaken te betreffen die van weinig importan-
tie zijn voor de druk op de penitentiaire capaciteit.
– Verandering in het opsporingsbeleid en keteneffecten van de
capaciteits-/formatie-uitbreiding bij de politie zou ook van invloed kun-
nen zijn geweest op de extra vraag naar cellen. Het opsporingsbeleid is
inderdaad veranderd en er werden ook meer middelen ingezet voor de
politie, maar het ‘rendement’ van deze inspanningen in termen van extra
detentiejaren blijkt toch betrekkelijk gering.
– Veranderingen in ernst, omvang en vorm van de criminaliteit zouden
een verklaring voor de groeiende vraag naar cellen kunnen bieden. De
stijging van de omvang van de criminaliteit blijkt echter vooral plaatsge-
vonden te hebben in de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig.
Daarna, rekening houdend met de bevolkingsgroei, stabiliseerde de om-
vang van de criminaliteit zich. Ook dit is dus geen goede verklaring voor
het sterk stijgende aantal te executeren detentiejaren.
– Een belangrijke verschuiving in ernst van delicten is wel een verklaring.
Vooral gewelddadiger geworden criminaliteit leidt tot zwaardere straffen.
Daaruit blijkt de helft van de extra detentiejaren te kunnen worden ver-
klaard.
– Een veranderend oordeel bij de staande en de zittende magistratuur,
waardoor het requireerbeleid en het straftoemetingsbeleid strenger zijn
geworden, kan ten slotte ook als verklaring dienen. Ook dat blijkt het ge-
val. Het strafrechtsklimaat in Nederland blijkt inderdaad punitiever te
zijn geworden. Voor vergelijkbare delicten worden strengere straffen op-
gelegd dan vroeger. Deze verandering heeft zich in het begin van de jaren
negentig versneld voortgezet. Er werd toen eerder onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf opgelegd en er werd minder gebruik gemaakt van de voor-
waardelijke vrijheidsstraf.

Tegelijkertijd hebben ook de taakstraffen een hoge vlucht genomen. De
invoering daarvan heeft een reducerende werking gehad op de vraag
naar cellen, en de invloed daarvan moet niet worden onderschat. Zonder
taakstraffen zouden we vandaag de dag al gauw 1250 cellen meer nodig
hebben.8

8 Er van uitgaande dat de helft van de taakstraffen een vrijheidsstraf van gemiddeld twee
maanden zou hebben gesubstitueerd kan men berekenen dat daarmee {(750060)/365} ca.
1250 detentiejaren zijn gemoeid.
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Tabel 1: Aantal gedetineerden per 100.000 inwoners

1985 1995 Procentuele
ontwikkeling

USA 315 600 + 90%
Nederland 35 65 + 86%
Spanje 60 105 + 75%
Griekenland 35 55 + 57%
Portugal 90 125 + 39%
Zweden 50 65 + 30%
Frankrijk 75 95 + 27%
Noorwegen 45 55 + 22%
België 65 70 + 15%
Luxemburg 115
Engeland en Wales 90 100 + 11%
Italië 85
Ierland 55 55 0%
Denemarken 65 65 0%
Duitsland 90 85 – 6%
Finland 80 60 – 25%
Oostenrijk 120 85 – 29%

Bron: Heuni-papers, nr. 10, 1997

Nederland ten opzichte van andere landen

De laatst beschikbare cijfers waarmee in breed verband de positie van
Nederland internationaal kan worden bepaald hebben betrekking op
1995. Nederland heeft zeker niet het hoogste aantal gedetineerden, maar
groeit wel erg sterk. Groei van de gedetineerdenbevolking heeft zich het
laatste decennium in vrijwel alle landen voorgedaan; van Oost- tot West-
Europa en in de Verenigde Staten. Alleen niet in Finland, Duitsland en
Oostenrijk. Finland voerde met succes een duidelijk reductionistische
politiek; Duitsland schafte de korte vrijheidsstraf af en Oostenrijk voerde
– vrij laat, naar onze begrippen – een regeling in voor voorwaardelijke
invrijheidsstelling van gedetineerden (zie tabel 1).

Nederland staat ondanks de zeer forse groei overigens nog steeds be-
trekkelijk laag op de ladder. Alleen Griekenland, Ierland, Noorwegen en
Finland hebben minder gedetineerden. Los van Cyprus en IJsland die (in
het overzicht niet opgenomen) altijd al heel erg weinig gedetineerden
hebben.

In het midden van de jaren tachtig waren de gedetineerdenaantallen
van Nederland lager dan die van de Scandinavische landen. Medio jaren
negentig is die positie een andere, en scoort Nederland even hoog als
Zweden en Denemarken. Ten opzichte van de Midden-Europese landen
is er ook een duidelijke verandering opgetreden. Medio jaren tachtig wa-
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ren er naar verhouding in België ruim twee keer zoveel gedetineerden als
in Nederland, in Engeland en Duitsland drie keer zoveel. De verschillen
met België zijn medio jaren negentig zo goed als verdwenen en de af-
stand tot Duitsland en Engeland is veel minder groot geworden. Ten op-
zichte van de Zuid-Europese landen zijn de relatieve verschillen blijven
bestaan, zij het dat deze een beetje kleiner zijn geworden. Medio jaren
tachtig zaten er in Spanje en Portugal twee keer zoveel mensen in een
gevangenis als in Nederland, en dat was medio jaren negentig ook nog
het geval. Met Frankrijk zijn de verschillen minder groot geworden.

Vergeleken met andere landen heeft Nederland niet het minste aantal
gedetineerden dat nog in voorlopige hechtenis zit. Te onzent verblijft
30% van de gedetineerden in de inrichting op grond van de maatregel
van voorlopige hechtenis. Elders is dat meestal minder. Vergeleken met
andere landen zitten er in Nederland echter weinig minderjarigen in een
penitentiaire inrichting, maar dat heeft natuurlijk te maken met de om-
standigheid dat wij aparte inrichtingen voor jeugdigen hebben. De cellen
in Nederland – gewoonlijk heeft een cel een oppervlakte van tien vier-
kante meter – zijn even groot als elders veelal wordt aangetroffen. Zwe-
den heeft vijfentwintig vierkante meter voor veroordeelden, Rusland
daarentegen niet meer dan twee vierkante meter.

De jaren negentig: minder vrijblijvende detentie

Ik wil de gedetineerde van vandaag typeren vanuit de vijf aandachts-
gebieden die ik in de aanhef van dit artikel noemde en daarbij dan te-
vens aangeven welk beleid wordt gevoerd.

De externe veiligheid heeft als aandachtspunt heel duidelijk aan belang
gewonnen. De gedetineerde van vandaag is veel vaker dan vroeger ie-
mand die veroordeeld is (of nog veroordeeld zal worden) tot een lange
gevangenisstraf. Straffen werden langer, en daarmee dus ook het belang
van mensen om zich aan de straf te onttrekken. Van elke tien gedetineer-
den hebben er tegenwoordig twee een straf uit te zitten van vier jaar of
meer. Dat hangt natuurlijk samen met de ernst van de gepleegde misdrij-
ven. In figuur 2 is te zien hoezeer die verblijfsduur steeg.9 Mensen die in
het gevangeniswezen worden opgenomen verblijven er gemiddeld meer
dan twee keer zo lang als twintig jaar geleden.

9 Omdat er in het gevangeniswezen ook andere personen verblijven dan uitsluitend de tot
onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeelden (denk aan subsidiair gehechten,
vreemdelingenbewaring, gijzeling en dergelijke) is er geen één op één relatie tussen
gemiddelde strafduur van tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeelden en
gemiddelde verblijfsduur van in het gevangeniswezen opgenomen personen.
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beheersrisico vormde en een ander kwart (om verschillende redenen)
erg kwetsbaar was en om bescherming vraagt. Differentiatie moet dan
het antwoord zijn van het gevangeniswezen. Niet allen op dezelfde
plaats, kris kras door elkaar, maar ieder op de bij zijn of haar persoon
passende plaats.

De zorgbehoefte van de ingesloten kreeg een aparte dimensie door de
toename van het aantal verslaafden (meer dan de helft van de gedeti-
neerden in het gevangeniswezen gaf in een recent onderzoek aan ver-
slaafd te zijn, overmatig drugs of alcohol te gebruiken10) en psychisch
gestoorden (3% van de ingeslotenen is zo gestoord dat van ‘detentie-
ongeschiktheid’ moet worden gesproken; er verblijven dagelijks alleen al
tientallen door de rechter krankzinnig verklaarde personen in een huis
van bewaring die daar zitten te wachten op een plaats in een psychiatri-
sche inrichting). Tenminste 8% heeft zodanig ernstige psychische stoor-
nissen dat onderbrenging op een speciale afdeling met extra zorg vereist
is. Bij een nog weer ruimere definitie van psychische stoornis wordt het
percentage nog veel hoger: onderzoekers van het Trimbos Instituut con-
cludeerden11 namelijk dat maar liefst 60% procent van de gedetineerden
in psychiatrische classificatiesystemen is onder te brengen. Differentiatie
is dus om meer dan één reden geboden.

Het dagprogramma heeft met de invoering van werkzame detentie een
geheel eigen accent gekregen. De langere verblijfsduur maakt dat gedeti-
neerden in de gevangenis ouder worden, maar ze zijn bij aanvang van de
detentie gemiddeld ook al een stuk ouder dan twintig jaar geleden. De
jong-volwassenen vormden toen nog de meerderheid van de
gevangenispopulatie; nu zijn ze in de minderheid (zie figuur 3). Dat zegt
ook iets over de ontvankelijkheid voor gedragsverandering van de hui-
dige gedetineerdenbevolking. De gedetineerde van vandaag de dag is
alleen al door zijn oudere leeftijd minder gemakkelijk te beïnvloeden.

Het aantal allochtonen en buitenlanders in detentie (opgevat als het
aantal gedetineerden dat buiten Nederland is geboren) is zeer substanti-
eel. De helft van de gedetineerdenpopulatie is tegenwoordig buiten Ne-
derland geboren. Aan het einde van de straf wacht velen uitzetting .

In 1994 werd de nota Werkzame detentie aan de Tweede Kamer aange-
boden (1993–1994, 22.999 nrs. 10 en 11) door minister én staatssecretaris
van Justitie. Die gezamenlijke ondertekening onderstreept het in de tus-
sentijd gestegen belang van het topic ‘gevangeniswezen’ misschien al wel
een beetje. De nota stelde dat het aanbod van activiteiten aan gedeti-
neerden te ver is doorgeschoten naar vrijblijvendheid. De investeringen
wogen niet op tegen de resultaten. Gekozen werd voor een regime-
voering waarbij een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijk-
heid van de gedetineerde, het standaardregime. Middelen om voor bij-
zondere groepen gedetineerden (ongeveer 20%, te weten goed

10 Huisvestingsproblemen van gedetineerden, rapport van de woonbond, Amsterdam, 1998.
11 Trimbos Instituut, Zorg achter tralies, Utrecht, 1997
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gramma, waarbij gedetineerden gedurende de allerlaatste fase van hun
straf gewoon weer in de samenleving verkeren. Dat het gevangeniswezen
een onderdeel van de maatschappij is, en ook wil zijn, wordt duidelijk uit
het feit dat het aandeel van het vrouwelijk personeel in de executieve
dienst de afgelopen jaren aanzienlijk kon worden vergroot, van 4% in
1979 tot 20% in 1997.

De afgelopen twintig jaar werd echter vooral duidelijk dat van één al-
gemene ‘behandeling’ van gedetineerden geen sprake kan zijn. Voor de
een zijn andere dingen nodig dan voor de ander. Ook werd duidelijk dat
veel gedetineerden onverbeterlijk zijn zolang zij zelf niet gemotiveerd
zijn om zich bijzondere inspanningen te getroosten. De toenemende
nadruk op doelmatigheid bij de besteding van overheidsgelden leidde
vervolgens tot het uitgangspunt dat alleen daar extra kosten kunnen
worden gemaakt als daar ook extra rendement tegenover staat.

Kosten toen en nu

Er moesten niet alleen extra cellen worden gebouwd, maar deze moesten
vervolgens ook worden geëxploiteerd. De kosten voor de exploitatie van
het gevangeniswezen – bijna 1,2 miljard op jaarbasis – bestaan voor het
grootste deel (72%) uit kosten die moeten worden gemaakt voor het per-
soneel van de inrichtingen. Met de toename van het aantal gedetineer-
den groeit logischerwijze ook het personeelsbestand. Het personeelsbe-
stand is in de afgelopen jaren echter veel minder hard gegroeid dan het
gedetineerdental, zoals zichtbaar wordt in figuur 4. Er werden vele
efficiencymaatregelen genomen. Denk daarbij aan de schaalvergroting
van inrichtingen, de fusering van inrichtingen, een efficiëntere benutting
van ruimte in nieuwbouwinrichtingen, verschraling van de personeelsin-
zet bij het sobere regime, en dergelijke.

De personeelsratio – het aantal personeelsleden uitgedrukt in het aan-
tal beschikbare plaatsen – is de afgelopen twintig jaar zeer fors terugge-
bracht, van 1,15 personeelslid per cel in 1980 tot 0,84 personeelslid per
cel in 1997 (zie tabel 2 verderop). Dat staat voor een relatieve afname van
de personeelskosten met 27%. Zouden deze kostenbesparingen niet zijn
gerealiseerd dan zouden de personeelskosten in 1997 niet circa 840 mil-
joen hebben bedragen, maar 1,15 miljard. Dan zou er feitelijk ruim drie-
honderd miljoen meer moeten worden uitgegeven. Het is deze achter-
grond waartegen het gemurmureer moet worden gezien dat penitentiair
Nederland liet horen bij het vernemen van de in het regeeraccoord opge-
legde bezuiniging van 115 miljoen. Er is al veel bezuinigd.
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Tabel 2: Toename aantallen gedetineerden en personeel (absoluut)

Gevangeniswezen, (exclusief
centrale diensten)

personeel
ratio

capaciteit P-sterkte

Rijksbegroting 1980 3804 4386 1,15

Realisatie 1990 7556 7132 0,92
Realisatie 1991 7529 6986 0,93
Realisatie 1992 7810 6869 0,88
Realisatie 1993 8116 7648 0,94
Realisatie 1994 9439 8817 0,93
Realisatie 1995 10489 9665 0,92
Realisatie 1996 12127 10332 0,85
Realisatie 1997*
(gecorr.voor eff.herbezett.
36 urige werkweek) 12553 10602 0,84

Bron: CBS en BI/DJI

Traptreden worden gaandeweg smaller

In de (oude) Beginselenwet Gevangeniswezen was uitdrukkelijk gesteld
dat de tenuitvoerlegging van de straf mede dienstbaar dient te worden
gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer van de gedetineerde in
het maatschappelijk leven. In de recentelijk in werking getreden Peniten-
tiaire Beginselenwet is dat resocialisatiebeginsel onverkort gehandhaafd.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden dat de crux van de pro-
blematiek van het gevangeniswezen is gelegen in het feit dat enerzijds de
populatie van gedetineerden zwaarder en heterogener is geworden, ter-
wijl anderzijds op de personeelsinzet fors moest worden bespaard. De
personeelsinzet in 1997 lag 27% lager dan die van 1980. Dit alles heeft er
toe geleid dat niet alle vormen van detentie even sterk gericht zijn op die
maatschappelijke integratie. Sommige gedetineerden hebben bovendien
zoveel problemen dat zij zich ook na de detentie niet zelfstandig kunnen
handhaven. Alle aandacht is er in die gevallen op gericht om passende
vervolgvoorzieningen te vinden. In een sterk beveiligd regime zijn er an-
dere redenen waarom niet of in ieder geval nog niet veel wordt gedaan
aan de terugkeer in de samenleving. De eerste zorg is er op gericht dat er
zich binnen de inrichting geen incidenten voordoen.

Het hebben van veel detentievormen betekent dat er gekozen en gese-
lecteerd moet worden: welke wijze van tenuitvoerlegging past het best.
Omdat er van de selectie zoveel afhangt, moeten de selectiecriteria expli-
ciet zijn. Willen die criteria up to date blijven, dan zal er voortdurend on-
derzocht moeten worden hoe het de gedetineerden tijdens, en ook na,
hun detentie vergaat. Daar ligt de grote onderzoeksuitdaging voor het
gevangeniswezen. Wat gebeurt er met gedetineerden in verschillende

Justitiële verkenningen, jrg. 25, nr. 1, 1999 22



detentievormen tijdens de detentie, hoe vergaat het ze na detentie en,
om een stap terug te maken, hoe kwamen ze de detentie binnen. Onder-
zoek daarnaar moet niet gericht zijn op de grootste gemene deler, maar
op de verschillende subgroepen.

Laten we daar beginnen. De meeste gedetineerden komen de peniten-
tiaire inrichtingen binnen met een verleden dat rijk is aan problemen.
Velen hebben een behoorlijke psychische stoornis. De meesten een pro-
blematische maatschappelijke status: weinig vast werk, weinig vooruit-
zichten, slecht verankerd in de maatschappij. Deze problematiek is ver-
sterkt aanwezig bij de almaar groter wordende groep van allochtonen in
detentie. Wil het aanbod aan activiteiten in de inrichtingen redelijk aan-
sluiten bij de noden van de gedetineerden, dan zal men bij de selectie
met deze kenmerken rekening moeten houden. Dat vereist een steeds
actueel overzicht van hoe de gedetineerdenpopulatie op deze kenmer-
ken scoort. De samenstelling van de gedetineerdenpopulatie zal goed
gemonitored moeten worden.

Weten wat er de gevangenis binnenkomt is een noodzakelijke voor-
waarde voor een adequaat gebruik van middelen, het gevangeniswezen
moet ook op de hoogte zijn hoe de gedetineerden de detentie verlaten.
Wat heeft de detentie met de gedetineerden gedaan? Wat hebben ze ge-
leerd, zijn ze beter voor de wereld buiten uitgerust? Kijken naar recidive
is een mogelijkheid, maar recidive is een zeer grove maat voor succes van
detentie. De exit-conditie die gedetineerden hebben bij het verlaten van
de inrichting is een betere maat. Hoevelen sluiten hun detentie af en zijn
nog tijdens de detentie begonnen aan een baan die zij ook na de detentie
houden? Hoevelen presteren het om de aanzet tot afkicken ook na de
detentie voort te zetten door zich in een ontwenningskliniek te laten op-
nemen? Ook om een duidelijk beeld te krijgen van de exit-conditie zal er
nadrukkelijk moeten worden gemonitored en vervolgens onderzoek
worden gedaan. Houden de gedetineerden met een baan die baan vast?
Leidt dat tot minder recidive? Een soort klant-volg systeem zou het
mooiste zijn. Stelselmatig, met regelmatige tussenpozen, moet de maat-
schappelijke wandel van gedetineerden worden gevolgd. Welke zijn de
problemen die men tegenkomt? Zijn er problemen die door detentie
juist vergroot zijn? Had daar in detentie iets aan gedaan kunnen worden?
Vragen ook, die voor een verantwoord gebruik van de inspanningen van
de mensen die werkzaam zijn in de inrichtingen beantwoord moeten
worden.

Het gevangeniswezen moet verder bezuinigen. Hopelijk zullen de be-
zuinigingen niet ten koste gaan van geregeld onderzoek. Met onderzoek
naar detentievormen, kenmerken van gedetineerden en de mate waarin
beide op elkaar aansluiten, onderzoek naar het maatschappelijk succes
van gedetineerden, valt nog een hoop te leren over detentie, en met die
kennis valt een hoop te winnen.
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Bezuinigingen met behoud
van kwaliteit?
Enkele lessen uit het Amerikaanse federale gevangeniswezen

dr. A. Boin*

Het gevangeniswezen staat onder druk van forse bezuinigingen. Het is
onduidelijk waar het benodigde geld – ongeveer tien procent van het
huidige budget – vandaan moet komen. Het kan niet goedkoper, want
het Nederlandse gevangeniswezen is volgens VDPI-voorzitter Van Huet
al ‘een verdomd efficiënt werkend apparaat, waarbinnen geen cent over
de balk wordt gesmeten.’ Ook aan de hoeveelheid personeel, de privacy
van gedetineerden en de positie van de directeur kan niet worden ge-
tornd.1 Het lijkt erop dat het niet anders mag en niet goedkoper kan.2

Het Nederlandse gevangeniswezen is groot geworden onder het geluk-
kige gesternte van relatief hoge budgetten, een mild strafklimaat en
brede politieke steun. De huidige detentiekwaliteit is bereikt met relatief
veel personeel, één cel voor elke gedetineerde, en met behulp van een
groep bevlogen en autonoom opererende inrichtingsdirecteuren. De
omvang van de aangekondigde bezuinigingen noopt nu echter tot een
fundamentele herbezinning op deze uitgangspunten van beleid en orga-
nisatie.

Anders dan wordt gevreesd, hoeft een dergelijke heroriëntatie op het
penitentiaire denken en doen geen negatieve consequenties te hebben.
Deze conclusie kan getrokken worden uit een onderzoek naar het Ameri-
kaanse Federal Bureau of Prisons (Boin, 1998). De ervaringen van het
Amerikaanse federale gevangeniswezen bieden interessante aankno-
pingspunten voor een serieuze discussie over mogelijke bezuinigingen in
het Nederlandse gevangeniswezen. Het blijkt dat detentiekwaliteit min-
der afhankelijk is van de hoeveelheid personeel, celruimte of autonomie
van de inrichtingen dan hier wordt aangenomen.

Het Amerikaanse gevangeniswezen wordt zelden geassocieerd met
hoge detentiekwaliteit. Er dient echter een onderscheid gemaakt te wor-
den tussen het federale gevangeniswezen en de gevangenisstelsels van
de afzonderlijke staten. Het zijn de state prisons – vooral die in de zuide-
lijke staten – die het Amerikaanse gevangeniswezen een slechte naam
bezorgen.

Het Federal Bureau of Prisons (BOP) daarentegen opereert als een van
de betere (en grootste) gevangenisstelsels van de Verenigde Staten. De
hoge kwaliteit van de federale inrichtingen is behouden gebleven on-

* De auteur is verbonden aan het Departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.
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danks een verviervoudiging (binnen vijftien jaar) en een aanzienlijke
‘verzwaring’ van de gedetineerdenpopulatie. In deze bijdrage wordt een
drietal uitgangspunten van Nederlands detentiebeleid bezien in het licht
van de Amerikaanse ervaringen: de individuele behuizing van gedeti-
neerden; het personeelsbeleid; en de bestuurlijke relatie tussen hoofd-
kantoor en het veld.

Detentiekwaliteit en het huis der gedetineerde

Over de kwaliteit van detentie wordt al eeuwen gedebatteerd (Franke,
1990). Een belangrijke vraag is altijd geweest of gedetineerden alleen dan
wel in gezelschap hun straf dienden uit te zitten. Sinds het begin van de
jaren vijftig verblijven gedetineerden ’s nachts op cel (hun ‘huis’) en
brengen de dag door in gemeenschap.3 De eigen cel vormt een peiler on-
der het Nederlandse detentiebeleid; het fungeert als uithangbord van
een humaan gevangeniswezen. Het is tegelijkertijd een relatief dure
vorm van detentie met ongewenste bijwerkingen (in 1997 werden 891
personen naar huis gestuurd omdat voor hen geen cel beschikbaar was).

Elk voorstel om de individuele behuizing kritisch te bezien in het licht
van celtekorten en dalende budgetten stuit op een brede coalitie die be-
staat uit beleidsmakers, directeuren, bewaarders, gedetineerden, politici
en mediavertegenwoordigers (Franke, 1990). In de jaren tachtig werd de
dreiging van twee-op-één-cel enkele malen gekeerd na felle debatten en
emotionele verwijzingen naar een traditie van menswaardige detentie.
De twee-op-een-cel discussie lijkt tegenwoordig volledig achterhaald.
Zelfs in het zicht van de aangekondigde bezuinigingen, wordt de discus-
sie over de eigen cel niet actueel.4

Laten wij de argumenten tegen meermanscellen nog eens kort op een
rijtje zetten (Van der Meijs en Verhagen, 1998, pp. 64–82). Velen binnen
het gevangeniswezen zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van detentie
afneemt wanneer de privacy van de gedetineerde wordt beknot. Wan-
neer gedetineerden een cel moeten delen, is er geen gelegenheid meer
om ‘tot je zelf te komen’. Het gedwongen samenwonen vereist daarnaast
veel van het individuele aanpassingsvermogen. Ook neemt het gevaar
van onderling misbruik toe. De algehele veiligheid van de inrichting
dreigt zelfs in het geding te raken door de toenemende spanningen. Het
personeel heeft minder tijd om met gedetineerden contact te onderhou-

1 Interview met Van Huet in de Justitiekrant van 2 oktober 1998.
2 Het is daarom niet verwonderlijk dat de VDPI voorstelt de bezuinigingen af te wentelen op

tbs- en jeugdinrichtingen, gedetineerdentransport en de geestelijke verzorgers in het
gevangeniswezen.

3 Verschillende categorieën gedetineerden (vreemdelingen; kort gestraften) brengen hun
detentietijd echter door in meermanscellen.

4 Minister Korthals is in ieder geval geen tegenstander: ‘Beter twee boeven op een cel, dan
een boef op straat, zeg ik maar’ (NRC Handelsblad, 15 september 1998, p. 32).
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den en het wordt moeilijker te bepalen wie schuldig is wanneer iets op
cel wordt gevonden wat daar niet hoort.

Individuele behuizing is niet alleen fatsoenlijker en veiliger, het is vol-
gens beleidsmakers zelfs goedkoper dan het gebruik van meermans-
cellen. Voorzieningen (bezoekruimtes, arbeidszalen) moeten immers
worden uitgebreid en er is meer personeel nodig om de veiligheid te ga-
randeren (er zijn dan twee bewaarders nodig om een celdeur te openen,
zo luidt het argument).

Er zijn echter zowel kwalitatieve als financiële redenen die een serieus
onderzoek naar het gebruik van meermanscellen – voor beperkte groe-
pen gedetineerden – rechtvaardigen. De financiële overwegingen zijn
duidelijk. Een bescheiden verhoging van de bezettingsgraad biedt al sig-
nificante schaalvoordelen. Wanneer de Nederlandse inrichtingen een
bezettingsgraad van 110% hanteren, ontstaat plaats voor ongeveer
twaalfhonderd gedetineerden. Dit bespaart de bouw van drie forse in-
richtingen en duizend arbeidsplaatsen (voor een dergelijke uitbreiding is
reeds een aanzienlijk bedrag gereserveerd). Het gebruik van meermans-
cellen is simpelweg goedkoper, zeker op de lange termijn.

Een dergelijke besparing is natuurlijk alleen interessant wanneer de
kwaliteit van detentie niet in het geding komt. De ervaringen van het
Amerikaanse federale gevangeniswezen laten zien dat het gebruik van
meermanscellen de detentiekwaliteit niet hoeft aan te tasten. De Ameri-
kanen zagen zich in de jaren tachtig – zeer tegen hun zin – genoodzaakt
de bezettingsgraad tot ruim boven de 100% te laten stijgen. Desondanks
nam de onveiligheid voor zowel gedetineerden als personeel niet toe. De
beschikbare indicatoren geven zelfs aan dat de kwaliteit van het Ameri-
kaanse federale gevangeniswezen verbeterd is. Deze opmerkelijke pres-
tatie is het resultaat van een strategie die ruime bewegingsvrijheid voor
gedetineerden combineert met intensieve communicatie en een strin-
gent veiligheidsbeleid.

Een groot deel van de genoemde beperkingen van meermanscellen en
slaapzalen (dormitories) wordt in de federale inrichtingen gecompen-
seerd door een ruime bewegingsvrijheid voor gedetineerden. Van ’s och-
tends vroeg tot ’s avonds laat zijn zij buiten hun cel actief. De geavan-
ceerde federale gevangenisindustrie – met een jaaromzet van ruim een
half miljard dollar in 1997 – biedt plaats aan gemotiveerde gedetineerden
die zich zo bezig kunnen houden met zinvolle arbeid en daarmee relatief
veel verdienen. Het overige werk bestaat uit huishoudelijke klussen, al-
lerlei vormen van onderhoud en de dagelijkse bereiding van voedsel.5

Naast hun veertigurige werkweek worden gedetineerden in staat gesteld
aan recreatieve en vormende programma’s deel te nemen.

Alles is erop gericht gedetineerden zo veel mogelijk buiten hun cel te
houden. Gedetineerden gebruiken hun maaltijden in de gezamenlijke

5 Het voedselprogramma is een goed voorbeeld van een nuttig leerprogramma voor
gedetineerden dat ook nog geldbesparend werkt.
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eetzaal. Tijdens het eten kunnen zij contact te leggen met leidinggevend
personeel dat elke dag tijdens de lunch een staand ‘spreekuur’ houdt. Zo
kunnen gedetineerden hun grieven direct bij het hoogste kader kwijt. De
vrije tijd wordt doorgebracht in de gezamenlijke woonruimte van de
‘unit’. De kantoren van de unitstaf zijn direct toegankelijk vanuit de
woonruimte. Zo is de gehele unitstaf gemakkelijk bereikbaar voor iedere
gedetineerde.

De intensieve communicatie is noodzakelijk maar niet voldoende om
de interne veiligheid te garanderen in inrichtingen waar gemiddeld dui-
zend gedetineerden een ruime bewegingsvrijheid genieten. De gedeti-
neerden wordt een hoge graad van discipline opgelegd (het regime wordt
gekenmerkt door een grote hoeveelheid regels). Deze strategie van streng
en consequent optreden wordt gecomplementeerd door een effectief
overplaatsingsmechanisme. De inrichtingen zijn ingedeeld in zes veilig-
heidscategorieën (met bijbehorende vrijheidsgraden voor gedetineer-
den). Zij die de vrijheid niet aankunnen worden overgeplaatst naar een
inrichting met een strenger regime. Bij goed gedrag is een omgekeerde
weg mogelijk. Van dit mechanisme gaat een preventieve werking uit. Een
regime met veel bewegingsvrijheid voor gedetineerden is dus niet geba-
seerd op veel mankracht; het is gestoeld op een ander concept van veilig-
heid.

In Nederland wordt de eigen cel nog steeds gezien als een absolute
voorwaarde voor detentiekwaliteit. Het onverkort vasthouden aan het
één-op-één-cel principe dreigt echter averechtse gevolgen te hebben in
tijden van bezuinigingen. De enige weg die open blijft is die van de so-
bere regimes waarin gedetineerden nog langer van hun privacy mogen
genieten. Een langdurig verblijf op cel komt de detentiekwaliteit niet ten
goede. Wij moeten ons daarom afvragen of de nadelen van meermans-
cellen daadwerkelijk groter zijn dan de voordelen van investeringen in
zinvolle arbeid en het in stand houden van de vele inventieve
programma’s die het Nederlandse gevangeniswezen rijk is. Zolang deze
discussie niet wordt gevoerd, is het juist de versobering van regimes die
de kwaliteit van de Nederlandse detentie bedreigt.

Detentiekwaliteit en personeelsbeleid

In een arbeidsintensieve sector als het gevangeniswezen – ruim 70% van
het budget gaat op aan personeelskosten – leiden bezuinigingen al snel
tot een vermindering van personeel. De imponerende efficiency-
verbeteringen van de laatste jaren lijken voornamelijk bereikt te zijn
door een sluipende korting op formatieplaatsen (Taphoorn, Paalman
e.a., 1998). Het is daarom niet verwonderlijk dat de vakbonden zich te-
gen verdere bezuinigingen op personeelsinzet keren.

Het Nederlandse gevangeniswezen heeft echter nog steeds relatief veel
personeel in dienst. De verhouding van bijna één formatieplaats voor
iedere gedetineerde steekt gunstig af in vergelijking met andere Westerse
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systemen. De ervaringen binnen het federale gevangeniswezen leren dat
kwaliteit niet zozeer afhankelijk is van de hoeveelheid personeel op de
werkvloer, alswel van de kwaliteit van het personeel. Door een inventief
personeelsbeleid te voeren, kan ook in Nederland met minder personeel
ten minste hetzelfde niveau worden bereikt.

In penitentiaire stelsels waar de traditionele scheiding wordt gehand-
haafd tussen bewaarders, ondersteunend en ‘behandelend’ personeel,
moet het aantal bewaarders kunstmatig hoog gehouden worden om vol-
doende mensen op de vloer te hebben in geval van bij voorbeeld een
vechtpartij. Deze ‘reserve’ kan worden verminderd, indien kan worden
teruggevallen op het overige personeel in de inrichting.

Het Federal Bureau of Prisons hanteert hiertoe het Correctional Wor-
ker First principe. Dit houdt in dat ieder personeelslid – van secretaresse
tot directeur – de elementaire vaardigheden van een bewaarder moet
beheersen. Iedere werknemer, dus ook de maatschappelijk werker en de
lerares, draagt verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen de inrich-
ting. Wanneer het persoonlijke alarm afgaat zullen ook zij mee moeten
rennen naar de plek des onheils. Bij zoekacties in cellen, fouilleringen en
ontsnappingen kan op iedereen een beroep worden gedaan.

Een belangrijke randvoorwaarde is dan wel dat de kwaliteit en de mul-
tifunctionaliteit van het inrichtingspersoneel alsook de onderlinge saam-
horigheid toeneemt. De inzetbaarheid kan worden verbeterd door alle
nieuwkomers een gezamenlijke basisopleiding te laten volgen. Niet al-
leen neemt de weerbaarheid van de organisatie toe, ook de onderlinge
saamhorigheid wordt bevorderd. De multi-inzetbaarheid wordt verder
vergemakkelijkt door werknemers langs meerdere functies te laten roule-
ren (men leert elkaars taak kennen).

De kwaliteit van het personeel is in eerste instantie afhankelijk van het
opleidingsniveau van de mensen die binnenkomen. Training en bijscho-
ling kunnen de kwaliteit helpen verbeteren (de Arbeidsinspectie consta-
teert in een recent verschenen rapport dat veel werknemers in het ge-
vangeniswezen van bijscholing verstoken blijven). Om betere mensen
binnen te krijgen is een goed carrièreperspectief noodzakelijk. Ook op
dit gebied heeft het Nederlandse gevangeniswezen traditioneel weinig te
bieden. Het bewarend personeel heeft weinig uitzicht op promotie (zij
komen doorgaans niet verder dan teamleider). Leidinggevende posities
zijn gereserveerd voor ‘managers’ die van buiten af worden aangetrok-
ken.

Het Federal Bureau of Prisons laat zien dat het gevangeniswezen be-
tere mensen kan aantrekken – zelfs in een krappe arbeidsmarkt – door
hen carrièrekansen in het vooruitzicht te stellen. Bijna alle leidinggeven-
den worden uit het eigen apparaat geselecteerd. Een systeem van
functieroulatie, overplaatsing en extensieve bijscholing maakt het moge-
lijk dat getalenteerd bewarend personeel het tot directeur gevangeniswe-
zen kan schoppen. Talentvolle medewerkers worden in zogenoemde
leiderschapstrajecten geplaatst. Alle medewerkers worden aangemoe-
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digd om hun opleidingsniveau te verhogen. De criteria die gelden voor
selectie en promotie reflecteren deze voorkeur voor opgeleide mensen.
Dit is meer dan symbolisch beleid. Zowel het inrichtingsmanagement als
de centrale leiding in Washington D.C. bestaan voor het grootste ge-
deelte uit mannen en vrouwen die als bewaarder zijn begonnen.

Een inventief personeelsbeleid vertaalt zich in een toename van inven-
tiviteit en effectiviteit. Ook de saamhorigheid onder werknemers neemt
toe. In het federale gevangeniswezen is de kloof tussen beleidsmakers en
uitvoerend personeel klein: beleidsmakers kennen de praktijk (ook zij
zijn onderaan begonnen) en het uitvoerend personeel weet dat. Werkne-
mers zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van het beleid toeneemt om-
dat het door ‘praktijkmensen’ wordt geformuleerd. Op hun beurt zorgen
de beleidsmakers er voor dat zij goed luisteren naar suggesties en bezwa-
ren uit het veld voordat nieuw beleid wordt geïmplementeerd.

Natuurlijk is het gevangeniswezen een arbeidsintensieve sector waarin
het personeel onder vaak moeilijke omstandigheden moet werken. Maar
wanneer wij praten over de kwaliteit van detentie, is het aantal formatie-
plaatsen minder relevant dan de kwaliteit van het personeelsbeleid. De
werkdruk in het gevangeniswezen is volgens een recent rapport van de
Arbeidsinspectie mede het resultaat van de ‘stijl van leidinggeven’ en de
interne communicatie. Het ruim aanwezige personeel kan beter benut
worden. Dit vereist bestuurlijke creativiteit, een heroriëntatie op selectie-
criteria voor leidinggevenden, en, bovenal, meer oog voor kwaliteit.

Naar een penitentiair model

In het Nederlandse gevangeniswezen bekleedt de directeur een sleutel-
positie binnen de penitentiaire inrichting (Moerings, 1993). De directeur
beschikt over het budget, bepaalt de interne organisatie en oefent grote
invloed uit op de ‘kleur’ van het regime. De inrichtingsdirecteuren bepa-
len – binnen de ruime grenzen van de wet – wat detentiekwaliteit bete-
kent binnen hun inrichting. De interactie tussen bewaarder en gedeti-
neerde, de toepassing van regels, zoiets ongrijpbaars als de ‘sfeer’ –
kortom, alle factoren die de dagelijkse gang van zaken in een inrichting
en daarmee de kwaliteit van die inrichting bepalen – worden in belang-
rijke mate beïnvloed door de directie van de inrichting.

De dominante rol van de directeur is een uitkomst van bijna drie de-
cennia decentralisatie (Boin, 1998). Een gedifferentieerd en op resociali-
satie gericht stelsel vereist een decentrale invulling. In het penitentiaire
model dat de toenmalige directeur gevangeniswezen Hans Tulkens voor
ogen stond, speelde een nieuwe generatie inrichtingsdirecteuren
daarom een belangrijke rol. Zij hebben die rol met verve vervuld en zijn
uitgegroeid tot zelfstandig opererende managers.

Gevangenisdirecteuren worden geacht met het beschikbare budget de
kwaliteit van hun inrichting te handhaven. Het oog van de Haagse
beleidsmakers is dan ook vooral gericht op de kwaliteit van de bedrijfs-
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voering. De kengetallen die op het hoofdkantoor binnenstromen zeggen
niets over detentiekwaliteit. Er is nauwelijks controle op detentie-
kwaliteit zoals die geleverd wordt door de afzonderlijke inrichtingen.
Sinds de inspecties ter plekke zijn afgeschaft, zijn de beleidsmakers in
Den Haag grotendeels afhankelijk van ‘softe’ informatie: klachten van
gedetineerden; berichten in de krant; de geruchten uit het circuit.

Het resultaat van deze bestuurlijke ontwikkeling is een grote verschei-
denheid in organisatie, regime en kwaliteit.6 Er bestaat geen consensus
over de definitie en inhoud van detentiekwaliteit en de manier waarop
die kwaliteit bereikt moet worden. De inrichtingen moeten zelf uitzoe-
ken hoe zij met de beschikbare middelen kunnen voldoen aan de
minimumvereisten zoals gesteld in de Penitentiaire Beginselenwet.

Zonder een gedeelde definitie van detentiekwaliteit ontstaan onver-
mijdelijk verschillen tussen de inrichtingen. Verschillen in voorkeuren,
opvattingen en managementtechnieken leiden tot verschillen op de
werkvloer. Sommige inrichtingen besteden hun geld aan drugscontroles
en voorzieningen in de arbeidszaal; anderen investeren liever in perso-
neel. Waar de ene inrichting bekend staat om de creatieve resocialisatie-
programma’s, staan andere inrichtingen bekend om hun strakke ‘no
nonsense’ regimes. Sommige directeuren laten gedetineerden langer op
cel dan strikt noodzakelijk, ten einde met de beschikbare middelen rond
te komen. In andere inrichtingen is de bewegingsvrijheid van gedetineer-
den een zaak van het middenkader, omdat de directeur zich nauwelijks
op de werkvloer vertoont.

De afwezigheid van een overkoepelende kwaliteitsdefinitie en een uni-
form uitvoeringsmodel maakt het moeilijk om minder goede of duurdere
inrichtingen te corrigeren (er is immers geen concrete standaard). Daar-
bij komt dat het veld niet erg genegen is centrale bemoeienis met de da-
gelijkse gang van zaken te accepteren. De inrichtingsdirecteuren hebben
hun inrichtingen lange tijd zonder centrale kaders bestuurd; zij zijn hun
autonomie als een verworven recht gaan beschouwen. Elke poging van
het DJI hoofdkantoor om tot een centrale en eenduidige definitie van
detentiekwaliteit te komen wordt door het veld met wantrouwen be-
groet. Er rest beleidsmakers zo weinig anders dan de verfoeide
kaasschaafmethode ten einde de opgelegde bezuinigingstaak te vervul-
len.

De ervaringen van het Amerikaanse federale gevangeniswezen leren
ons dat een expliciete formulering van een centrale kwaliteitsdefinitie –
voor en door het veld – het mogelijk maakt de effectiviteit van een
detentiesysteem te monitoren, in stand te houden en te vergroten – zelfs

6 Verschillen in regime en organisatie komen op logische wijze voort uit het differentiatie-
beginsel. Verschillende categorieën gedetineerden (jongeren; vrouwen; langgestraften;
vluchtgevaarlijken enzovoort) worden in verschillende regimes geplaatst. De verschillen in
regime, organisatie en cultuur die in de praktijk optreden in gelijksoortige inrichtingen
gaan echter veel verder dan dit differentiatiebeginsel voorschrijft.
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in een periode van bezuinigingen. Een penitentiair model definieert de
uitgangspunten van beleid, vertaalt die uitgangspunten in concrete
kwaliteitscriteria en geeft aan hoe de doelstellingen verwezenlijkt dienen
te worden. Enkele belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling en in-
troductie van een dergelijk model worden hieronder kort uitgewerkt (zie
verder Boin, 1998).

Dominante leidraad

Een penitentiair model geeft richting aan de dagelijkse gang van zaken in
een gevangenisstelsel. Het model vormt de basis voor alle regimes en
schrijft voor hoe een inrichting moet worden bestuurd. Het bevat tevens
de ‘spelregels’ die betrekking hebben op de bestuurlijke relaties tussen
het ‘hoofdkantoor’ en het veld. Deze bestuurlijke en inhoudelijke hoofd-
lijnen vormen de dominante leidraad voor het gehele gevangeniswezen.
Werknemers en gedetineerden weten zo precies wat van hen wordt ver-
eist. Dit brengt rust op de werkvloer. Controle vindt niet alleen plaats op
basis van kwantitatieve gegevens, maar juist ook op basis van kwalita-
tieve gegevens. De inrichtingen worden jaarlijks uitgebreid ‘gevisiteerd’
door een team van controleurs (bestaande uit beleidsmakers en collegae
uit het veld) die komen kijken of het standaardmodel volgens de regels
wordt uitgevoerd.

Gezamenlijk product

Een penitentiair model wordt al snel opgevat als een ongepast en ouder-
wets sturingsinstrument. De ontwikkeling van een penitentiaire model is
echter de uitkomst van intensieve consultaties met het veld. Beleids-
makers en uitvoerders formuleren gezamenlijk een effectief en betaal-
baar model waarmee de detentiekwaliteit gehandhaafd kan blijven, ook
in tijden van verslechterende omstandigheden. Een intensieve samen-
werking tussen het veld en het hoofdkantoor – waarbij ieder zijn verant-
woordelijkheden kent en neemt – vergemakkelijkt de acceptatie van een
penitentiair model. Een penitentiair model dat de optelsom is van jaren-
lange praktijkervaring wordt niet snel genegeerd.

Best practices

Het penitentiaire model staat in het teken van kwaliteit. Het schrijft voor
hoe op doelmatige wijze een hoog graad van detentiekwaliteit – gedefini-
eerd in termen van veiligheid, voorzieningen en service – kan worden
bereikt. In het model worden best practices tot norm verheven. De collec-
tieve leerervaringen van het gevangeniswezen worden vastgelegd in de
voorgeschreven werkwijze. Het model ondersteunt ondermaats preste-
rende inrichtingen in hun pogingen de detentiekwaliteit te verbeteren.

Bezuinigingen met behoud van kwaliteit 31



Het model wordt gemakkelijk geaccepteerd, omdat het herkenbaar is en
werkt in de praktijk.

Conclusie

Het Nederlandse gevangeniswezen bevindt zich in een kwetsbare positie.
Hervormingen worden gevreesd, maar lijken onontkoombaar. Neder-
landse politici blijken niet overtuigd van de kwaliteit en doelmatigheid
van de penitentiaire sector. Het ogenschijnlijke gemak waarmee het ge-
vangeniswezen in tijden van economische voorspoed een bezuiniging
van 10% krijgt opgelegd, verraadt dat het politieke krediet beperkt is. De
geschiedenis leert dat in tijden van economische neergang het gevange-
niswezen zelden wordt ontzien. Het gevangeniswezen ziet zich daarom
voor een dubbele opdracht gesteld ten einde toekomstige bezuinigingen
te voorkomen.

Ten eerste dient het gevangeniswezen zelf invulling te geven aan de
opgelegde bezuinigingen. De benodigde aanpassingen in denken en
doen kunnen beter uit de sector zelf komen dan dat zij door departe-
mentale brainstormcommissies moeten worden aangereikt. Rituele
waarschuwingen met een apodictisch karakter (de dreiging van ‘buiten-
landse toestanden’) kunnen niet voorkomen dat het gevangeniswezen
fundamentele keuzes moet maken. Dergelijke aanpassingen hoeven niet
noodzakelijkerwijs tot een verlies aan kwaliteit te leiden. De ervaringen
van het Amerikaanse federale gevangeniswezen suggereren dat met min-
der geld ten minste dezelfde kwaliteit geleverd kan worden. Een serieus
en breed debat over de aard en de prijs van detentiekwaliteit dient het
uitgangspunt te vormen voor deze bestuurlijke uitdaging.

De tweede taak heeft betrekking op het imago van het gevangeniswe-
zen. De internationale reputatie als penitentiair gidsland heeft de sector
niet kunnen beschermen tegen fikse aanslagen op het budget. De ont-
wikkeling van een penitentiair model schept een mogelijkheid om het
‘binnenlands imago’ van het gevangeniswezen te verbeteren. Een peni-
tentiair model kan op een heldere manier inzichtelijk maken waarom de
Nederlandse manier van werken de beste combinatie is van humane de-
tentie, veiligheid en doelmatigheid. Een dergelijk model zorgt voor kwali-
teit, duidelijkheid en rust binnen het gevangeniswezen. Het bevordert de
geloofwaardigheid buiten de sector, hetgeen noodzakelijk is om politiek
krediet en een bepaalde graad van autonomie te bewerkstelligen. Zo kan
het gevangeniswezen ook in de toekomst – zelfs met minder geld – de
hoge kwaliteit bieden waarmee zij in het buitenland naam en faam heeft
verworven.
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Vermindering exploitatie-
kosten: drie visies
Een nieuwe bezuinigingsronde
Meer met minder, maar menselijk

P.E. de la Chambre*

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is, zoals zoveel ‘bedrijven’ van de
Rijksoverheid, in hoge mate afhankelijk van politieke besluitvorming. In
het afgelopen decennium werden grootscheepse uitbreidingsplannen
gerealiseerd, werd het aantal ontsnappingen drastisch omlaag gebracht,
terwijl de financiële middelen werden verdund.

Hoewel de absolute hoeveelheid geld, die voor de DJI beschikbaar
kwam, enorm is toegenomen, zijn de middelen per gedetineerde het af-
gelopen decennium flink afgenomen. De schatting is dat er tijdens deze
periode tientallen miljoenen zijn gekort op het budget van DJI. Deze be-
zuinigingen werden onder andere door efficiency operaties, fraude taak-
stellingen, niet gecompenseerde extra uitgaven in verband met extra toe-
gekende taken, slechts gedeeltelijk gecompenseerde arbeidsduur-
verkorting, niet gecompenseerde ouderschapsverlof maatregelen, en
niet gecompenseerde prijsstijgingen, bereikt. Vaak gingen de maatrege-
len vooraf aan de gewijzigde organisatie, zodat de kortingen al waren
ingeboekt, voordat ze daadwerkelijk waren gerealiseerd.

De bottom line lijkt bereikt, maar weer dient de DJI over de komende
vier jaar 115 miljoen om te buigen. Nu er opnieuw een taakstelling is, zal
de pijn verdeeld moeten worden. Aangezien de taakstelling niet meer
binnen de reguliere bedrijfsvoering met de kaasschaafmethode kan wor-
den gerealiseerd, zal naar andere mogelijkheden moeten worden ge-
zocht.

Kunnen de verblijfkosten omlaag?

Een ieder die werkzaam is bij de DJI, of met deze dienst te maken heeft,
zal het er over eens zijn, dat het mogelijk is om het ‘product’, een
gedetineerdenplaats per dag, goedkoper te maken. In vergelijking met de
meeste andere landen van de wereld, neemt het Nederlandse gevange-
niswezen (nog steeds) een vooraanstaande positie in, waar het gaat om
de kwaliteit van onze detentie. Gedetineerden worden bij ons op een fat-
soenlijke en respectvolle wijze behandeld en de materiële omstandighe-
den zijn goed te noemen, wat natuurlijk niet wegneemt dat er ook bij ons

* De auteur is directeur van PI Almere.
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wel eens een incident plaatsvindt, waarbij de uitgangspunten van veilig-
heid en menswaardigheid in de knel komen.

Nieuwe ombuigingen kunnen slechts dan worden gerealiseerd, wan-
neer er ingrijpende maatregelen worden getroffen, die wellicht ten koste
gaan van een stukje kwaliteit. Waar de meeste Justitie medewerkers en
‘deskundigen’ het wel over eens lijken, is dat de verhouding tussen het
aantal personeelsleden in de executieve dienst en de gedetineerden niet
verder omlaag gebracht mag worden. Momenteel is deze één Penitentiair
Inrichtings Werker (PIW’er) op twaalf gedetineerden.

Hoewel er reeds een scala van ombuigingsmogelijkheden bij DJI de
revue is gepasseerd, zal hier met name aandacht worden besteed aan het
verlagen van de verblijfkosten in den brede.

Korter dagprogramma

Het Nederlandse gevangeniswezen is in hoge mate gestoeld op relatief
veel contact tussen personeel en gedetineerden. Hierdoor is het binnen
Nederland mogelijk om zonder vuurwapens en relatief weinig geweld
een aanvaardbaar leefklimaat in stand te houden. Het frequente contact
tussen personeel en gedetineerden maakt het mogelijk om rapportages
over gedetineerden op te stellen, die de selectie en het verdere detentie-
verloop ten goede komen. Ook wordt hierdoor sneller afwijkend gedrag
waargenomen, ongeacht of het nu gaat om een voorgenomen
ontsnappings- of suïcidepoging.

Waar tot voor kort een dagprogramma dertien à veertien uur duurde,
heeft recent het sobere regime (zie een andere bijdrage) zijn intrede ge-
daan. En hoewel objectief gezien dit regime niet als onmenselijk kan
worden betiteld en ook de suïcidecijfers niet substantieel hoger zijn, zit
er toch een heikel punt aan deze verkorting van het dagprogramma.
Want als acht uur buiten en zestien uur binnen de cel goed gaat bij een
kleine specifieke categorie, kan het dan niet voor een ieder worden door-
gevoerd?

Is het nu een wezenlijk verschil of je dertien, twaalf, elf of misschien
maar tien uur buiten je cel bent? Hoewel het (nog) niet met harde feiten
onderbouwd kan worden, is het gevaar aanwezig dat hetgeen we nu nog
net aanvaardbaar vinden, na gewenning van enige tijd toch nog wel een
beetje minder kan. Op deze wijze is er geen absolute ondergrens te ge-
ven. Het paradoxale is hierbij wel, dat het grote goed van ons stelsel, dat
er slechts één man op een cel zit, waardoor er vrijwel geen fysieke drei-
ging en seksueel misbruik voorkomt, wel tot een isolement kan leiden,
met alle (in)directe negatieve gevolgen van dien.

Inhoud van dagprogramma wijzigen

De arbeid neemt binnen de Nederlandse inrichtingen van oudsher een
belangrijke plaats in. Door de nota Werkzame detentie is er binnen het
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Nederlandse gevangeniswezen een nog grotere nadruk op arbeid komen
te liggen. Arbeid is een relatief dure activiteit. Enerzijds is de verhouding
tussen personeel en gedetineerden ongunstiger (bij vakarbeid één mede-
werker op vijf gedetineerden) dan bij andere activiteiten, anderzijds zijn
er grote investeringen mee gemoeid om de arbeid op een professionele
wijze te organiseren. Nu zijn er natuurlijk ook opbrengsten van de ar-
beid. Toch zullen de kosten, wanneer alle personeelskosten worden mee-
genomen, de baten overschrijden.

De oorzaak is voor een deel gelegen in het wat starre systeem. Iedere
gedetineerde heeft recht op arbeid. Ook als hij door inzet en werkhou-
ding duidelijk maakt enkel en alleen in de financiële vergoeding geïnte-
resseerd te zijn. Dat gedetineerden iets kunnen leren tijdens deelname
aan de arbeid, staat buiten kijf. Maar het lijkt enigszins verspilde energie
om gedetineerden die niet willen werken, en ook niet van de arbeid wil-
len leren, toch te laten deelnemen aan deze relatief dure activiteit.

Wanneer gedetineerden, zonder deel te nemen aan de arbeid, toch in
aanmerking zouden komen voor een geringe dagvergoeding, kunnen
aan gedetineerden die aan de arbeid willen deelnemen wat hogere eisen
worden gesteld. Een aanzienlijk aantal rituele handelingen, waarbij ge-
detineerden op wachtlijsten worden geplaatst (terwijl het ze om de ver-
goeding te doen is), van de arbeid worden verwijderd omdat ze niets uit-
voeren, het afdoen van dit soort rapporten enzovoort, kan achterwege
blijven.

Tevens lijkt het goed om gedetineerden die goed presteren, voor een
hogere vergoeding in aanmerking te laten komen (dan de ongeveer vijf-
entwintig gulden per week voor HvB’s en zestig gulden voor gevangenis-
sen), zodat er een stimulans uitgaat van het tonen van een grote inzet.

Door de arbeid niet meer een centraal onderdeel van het dag-
programma te laten zijn, en de huidige regelgeving omtrent arbeid te
versoepelen, kan er mogelijk tot een doelmatiger besteding van de mid-
delen worden gekomen, terwijl het energie steken in gedetineerden die
echt willen werken waarschijnlijk doeltreffender is.

Beperken dialoog met gedetineerden

Bij bezuinigingen zullen de personeelskosten van alle disciplines in
ogenschouw genomen dienen te worden. Bijna iedere discipline waar
naar gekeken wordt, zal snel geneigd zijn in de verdediging te gaan en
het belang van zijn bestaan willen onderstrepen. En dit is nu juist zo las-
tig van het terugdringen van de personeelskosten. Er zal altijd een groep
onder lijden, ongeacht hoe zeer men deze ook waardeert.

Zo zou de mogelijkheid onderzocht dienen te worden of de geestelijk
verzorgers (GV’ers) niet via de lokale kerken kunnen worden ingescha-
keld. De groep geestelijk verzorgers binnen de DJI omvat ongeveer zo’n
170 fte’s van de verschillende denominaties. Dat de meeste van hen op
een integere en enthousiaste wijze een waardevolle bijdrage leveren aan
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een positief leefklimaat binnen de inrichting, staat buiten kijf. De vraag
is echter of er bij een schaarste aan middelen, ook niet door de kerken
een bijdrage geleverd zou kunnen worden, danwel dat er, veel meer dan
nu het geval is, met vrijwilligers gewerkt moet gaan worden.

Wanneer het korten van middelen bij andere disciplines tot een langer
verblijf op de cel leidt, met als uitvloeisel daarvan meer problemen onder
de gedetineerden, dan zou als gevolg hiervan zelfs een grotere vraag naar
geestelijk verzorgers kunnen ontstaan. Het is dan ook alleszins mogelijk
dat de veel gehoorde opmerkingen van geestelijk verzorgers, dat het
werk er zwaarder op is geworden en dat er veel behoefte aan is, voor een
deel terug te voeren is op eerdere bezuinigingen. Een inrichting is een
complex geheel van disciplines, dat als een geheel van communicerende
vaten werkt. Bij minder geestelijk verzorgers zal wellicht de druk op de
medische dienst, de psycholoog of het maatschappelijk werk toenemen.

Gedetineerden willen gehoord worden en contact hebben. Wanneer er
minder PIW’ers zijn, zal dit waarschijnlijk leiden tot een hoger bezoek
aan de arts, psycholoog, geestelijk verzorger en/of maatschappelijk wer-
ker. Waar de afgelopen jaren wel ingrijpend is gekort op het maatschap-
pelijk werk en in mindere mate op de psychologen, is er bij de geestelijk
verzorgers geheel niet bezuinigd.

Afremmen klachten

Het is een groot goed dat het binnen de inrichtingen van DJI voor de be-
woners van deze inrichtingen, mogelijk is om te klagen over de gang van
zaken binnen de inrichting. Landelijk gaat het jaarlijks om duizenden
zaken, waarbij gedetineerden klagen over het interne reilen en zeilen van
de inrichting.

Nu wordt er over veel zaken terecht geklaagd, soms ook in gevallen
waarbij de gedetineerde uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld. De
klager, die klaagt over het vermeende onrecht dat hem is aangedaan,
haalt zijn (gevoel van) recht, zelfs wanneer de beklagcommissie zijn
klacht niet gegrond verklaart.

Maar er zijn ook klagers die er een ware sport van maken. Tientallen
klachten rollen soms van de band. De klager krijgt als hij dit wenst ook
nog (pro deo) bijstand van een advocaat. Jaarlijks worden er honderden
uren directie tijd en tijd van secretarissen van de beklagcommissies ver-
bruikt door ‘hobbyklagers’. Nog afgezien van de gedetineerden die voor
het beklag somtijds op transport moeten worden gesteld of directie le-
den die ervoor moeten reizen. (De kosten van de leden van de beklag-
commissie worden hierbij buiten beschouwing gelaten, aangezien deze
zich beperken tot een kleine vergoeding en wat reiskosten, voor het ove-
rige is het ‘liefde werk oud papier’).

Het zou daarom wenselijk zijn om een klein geldbedrag (een soort grif-
fierecht) van gedetineerden te vragen bij voorbeeld een paar gulden, die
zij terugkrijgen wanneer de klacht gegrond wordt verklaard. Bij het in-
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stellen van hoger beroep geldt uiteraard hetzelfde en wordt bij een
gegrondverklaring ook het bedrag van het beklag terugbetaald.

Vergroting kostenbewustzijn ondersteunende diensten

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft een opleidings- en vormings-
instituut, waar ongeveer honderd medewerkers werkzaam zijn. Nu is het
opleiden van medewerkers geen kernactiviteit en derhalve is het zeker
nuttig te onderzoeken of het opleiden van medewerkers op de meest
doelmatige en doeltreffende wijze plaatsvindt. Te denken valt aan situa-
ties die niet doelmatig lijken. Zo kunnen inrichtingen gedurende de zo-
mer zo’n twee à drie maanden geen medewerkers afstaan, aangezien het
nu al vrijwel onmogelijk is om alle medewerkers voor drie aaneengeslo-
ten weken verlof te verlenen. Een opleidingsinstituut kan dus feitelijk
tijdens de zomermaanden gesloten worden.

Het zal duidelijk zijn dat de basisopleidingen voor PIW’ers en bewaar-
ders niet eenvoudig door een externe organisatie kunnen worden uitge-
voerd. Maar de OV organisatie geeft ook vele andere opleidingen. Het
lijkt vanuit het gezichtspunt van doelmatigheid en doeltreffendheid ver-
standig inrichtingen voor alle opleidingen die zij afnemen, volstrekt
marktconform, te laten betalen. Het gevolg van deze werkwijze zal zijn
dat opleidingen waaraan geen behoefte is, of die niet positief scoren op
de prijs kwaliteitsverhouding ten opzichte van reguliere opleidings-
instituten, zullen verdwijnen.

Een andere ondersteunende dienst is de Dienst Vervoer & Ondersteu-
ning (DVO). Deze dienst is onder andere verantwoordelijk voor het ver-
voer van gedetineerden. Vele honderden ritjes worden wekelijks met ge-
detineerden gemaakt. Tussen inrichtingen, naar en van rechtbanken en
politiebureaus. Menigmaal verzeilen deze transporten in files, met alle
daarbij behorende kosten. Iedereen vindt dit vervelend, de inrichtingen
zitten onnodig lang op gedetineerden te wachten die moeten terugkeren,
de gedetineerden moeten onnodig lang in de auto’s zitten en de kosten
voor het transport nemen toe. Een Dienst Vervoer & Ondersteuning is
nauwelijks te budgetteren, want men zal er alles aan doen om haar kern-
taak, namelijk vervoeren, goed te doen.

Wel zou men naar onorthodoxe andere mogelijkheden op zoek kun-
nen gaan. Misschien moeten gedetineerden precies op tijd en volgens
afspraak, bij voorbeeld ’s avonds en ’s nachts vervoerd worden. Dit voor-
komt onnodige kosten in verband met wachtend personeel (vooral in de
avonduren).

Met zeer beveiligde transporten is het wellicht voordeliger, zeker op
filegevoelige trajecten en -tijdstippen, om via de lucht te gaan, maar ook
het transport per trein of boot is nog nauwelijks onderzocht in Neder-
land.

Het lijkt de moeite waard om te onderzoeken of bepaalde transporten
door particuliere vervoersondernemingen uitgevoerd kunnen worden.
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Een bepaalde categorie gedetineerden zal altijd, vanwege het extreme
ontvluchtingsgevaar, door de eigen dienst worden gedaan. Maar honder-
den gedetineerden worden jaarlijks onder begeleiding van personeel met
een taxi naar bij voorbeeld het ziekenhuis gebracht. Zo zouden ook veel
gedetineerden, die niet tot de extreem vluchtgevaarlijke categorie beho-
ren, door een particuliere vervoerder van de ene inrichting naar een an-
dere kunnen worden vervoerd tegen een van tevoren bekend tarief. Dit
laatste is van groot belang. Alle inrichtingen dragen nu reeds de kosten
van de korte transporten, het lijkt verstandig de inrichtingen de kosten
van alle transporten te laten dragen. Wanneer de kosten van een trans-
port vooraf bekend zijn, zal de inrichting zelf naar alternatieven zoeken
om een transport voordeliger te kunnen laten plaatsvinden om hiermee
de kosten te verlagen, terwijl de vervoersonderneming ook zijn kosten zo
laag mogelijk zal trachten te houden om hiermee tot winstmaximalisatie
te komen. (In Engeland heeft men sedert een paar jaar alle gedetineer-
den transporten bij verschillende vervoersondernemingen onderge-
bracht. Men is tevreden over de huidige werkwijze en heeft tevens een
bezuiniging van 7%, op een vervoersbudget van 97 miljoen pond, weten
te realiseren).

Bezuinigen op gebouwen

Bij alle inrichtingen van DJI zou onderzocht dienen te worden, welke
gebouwen relatief duur te exploiteren zijn. Een gebouw dat qua exploita-
tie aanzienlijk duurder is dan het landelijk gemiddelde ( de Bijlmer bajes
bij voorbeeld) zou op korte termijn eigenlijk afgestoten dienen te wor-
den. Natuurlijk is er dan wel geld nodig om nieuwe inrichtingen te bou-
wen, geld dat door samenwerking met gemeenten, particulier initiatief
en een beetje koopmansgeest zeker te vinden is, temeer daar veel gebou-
wen van Justitie, met name de wat oudere, op zeer aantrekkelijke bouw-
lokaties staan.

Ongetwijfeld zijn er naast de Bijlmer bajes nog meer inrichtingen bin-
nen DJI te vinden, die relatief erg duur zijn om te exploiteren. Het in ge-
bruik houden van dit soort inrichtingen leidt op de lange termijn tot on-
nodig hoge uitgaven.

Geografische ligging

Door de geografisch ligging van gebouwen en hun bestemming, is het
noodzakelijk dat er veel gedetineerden getransporteerd worden. Om te
beginnen is er het vervoer van de gedetineerden van huizen van bewa-
ring naar een gevangenis. Momenteel is er relatief veel gevangenis-
capaciteit in het Noorden van Nederland. Het gevolg hiervan is dat veel
gedetineerden, die afgestraft zijn, overgeplaatst worden naar een gevan-
genis in het Noorden. Dit lijkt in een aantal opzichten niet erg verstandig.
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In de eerste plaats is er het hierboven al genoemde vervoersaspect.
Grote afstanden nemen relatief veel menskracht en middelen in beslag.
Ten tweede wordt er voor de relaties van de gedetineerden een probleem
gecreëerd, omdat het op bezoek gaan bij een gedetineerde een dag-
vullend programma wordt. Hoewel de relaties van de gedetineerden mis-
schien nog de tijd kunnen vinden voor zo’n wekelijks uitstapje, is het
geld er vaak niet. Het niet meer op bezoek gaan bij een gedetineerde kan
bij deze tot spanningen leiden, hetgeen mogelijk weer extra kosten in de
inrichting genereert. Maar wat nog belangrijker is, is dat de relatie er
door ‘stuk’ kan lopen. En juist de relatie van een gedetineerde is in veel
gevallen een belangrijk ‘wapen’ tegen recidive.

Wat ligt er meer voor de hand om binnen geografische gebieden van
een bepaalde omvang de verschillende voorzieningen onder te brengen.
Dit leidt tot een kostenbesparing op het transport en het komt de gedeti-
neerde ten goede. Momenteel wordt er binnen Gevangeniswezen nage-
gaan of tot een hierboven genoemde indeling kan worden gekomen.

Nu is er gebouwelijk nog een tweede mogelijkheid om het transport
van gedetineerden te beperken. Oude huizen van bewaring waren vaak
aangrenzend aan de rechtbank gebouwd. Het voordeel is duidelijk. De
honderden transporten van gedetineerden om gehoord te worden, kwa-
men niet voor. Vaak werd men binnendoor naar de Rechter Commissaris
geleid, zonder dat er ook maar een vervoersdienst aan te pas kwam, het-
geen de veiligheidsrisico’s ook aanzienlijk verkleinde.

Zou men er toch voor kiezen om de huidige gebouwelijke scheiding
tussen rechtbanken en huizen van bewaring in stand te houden, dan zou
het formeel ‘horen’ van gedetineerden via videobeelden, tot de mogelijk-
heden dienen te behoren. Natuurlijk niet in alle gevallen en onder alle
omstandigheden. Maar bij veel zaken lijkt het voor geen van de partijen
een nadeel, terwijl de besparingen aanzienlijk lijken te zijn. (In de Ver-
enigde Staten zijn hiermee inmiddels ‘goede’ ervaringen opgedaan).

Uitbesteding van taken

In het verleden is er bij de DJI, net als bij zoveel andere bedrijven, een
historie gegroeid waarbij veel zaken in eigen beheer worden gedaan.
Heel voorzichtig is er een begin gemaakt met het uitbesteden van taken.
Binnen veel inrichtingen is de voedselvoorziening uitbesteed aan een
cateraar.

Een enkele inrichting maakt gebruik van een beveiligingsbedrijf voor
bij voorbeeld portiersdiensten en dergelijke. Maar er zijn wellicht meer
taken die uitbesteed zouden kunnen worden. De meeste inrichtingen in
Nederland hebben een medische dienst, die geleid wordt door een arts,
die naast zijn reguliere huisartsenpraktijk ook nog spreekuur in de in-
richting houdt. In het verleden is er een situatie ontstaan, die tegenwoor-
dig als onwenselijk zou kunnen worden omschreven. Veelal bleek bij het
aantrekken van een huisarts door de inrichtingsdirectie, dat de maximale
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vergoeding, die volgens de regelgeving toegekend mocht worden, niet
voldoende was om ook een adequate bereikbaarheidsdienst met de arts
overeen te komen. Om op een schaarse markt toch een huisarts te vin-
den, werd de oplossing gevonden om iemand voor bij voorbeeld twintig
uur per week op de loonlijst van de inrichting te zetten, waarvoor vervol-
gens twee uur per dag spreekuur werd gehouden.

Deze gegroeide praktijk leidde ertoe dat inrichtingsdirecties er redelijk
in slaagden om een huisarts te vinden. Maar zodra men trachtte de arts
daadwerkelijk zijn uitbetaalde uren te laten werken met een vaste ver-
goeding voor de bereikbaarheidsdienst, dan bleek het in veel gevallen
onmogelijk om nog een huisarts bereid te vinden. (De enkele arts die
toch bereid bleek, werd al snel door collega’s op andere gedachten ge-
bracht).

Doordat van de zijde van het departement nogal de nadruk werd ge-
legd op het aantrekken van huisartsen, bleef de situatie zoals beschre-
ven. Recent is er een inrichting gestart met een intensieve samenwerking
met de GGD. Hierbij levert de GGD de inrichtingsarts (zijnde geen huis-
arts maar een arts sociale geneeskunde). Het grote voordeel is dat er op
een transparante wijze betaald wordt voor geleverde diensten, dat er een
betere aansluiting wordt gemaakt tussen het ‘medische buiten’-circuit en
het ‘medische binnen’-circuit van de gedetineerde en dat de geleverde
diensten meer in overeenstemming zijn met hetgeen er voor betaald
wordt. Op dit punt zijn wellicht bezuinigingen te realiseren, al zal er wel-
licht wel wachtgeld aan een aantal artsen betaald dienen te worden.

Tot slot

De hierboven genoemde bezuinigingsmogelijkheden hebben alle conse-
quenties, zei het dat de ene mogelijkheid ingrijpender is dan de andere,
en de te behalen bezuiniging ook nogal kan verschillen. De meeste des-
kundigen zijn het er echter wel over eens dat het primaire proces, zoveel
als mogelijk is, ontzien moet worden, daarom lijkt het billijk om andere
mogelijkheden onder ogen te zien. Niet vanwege de grote wenselijkheid
ervan, maar wel dat door bezuinigingen op andere delen van de organi-
satie de ‘schade’ voor het primaire proces zoveel mogelijk beperkt kan
worden.

Dat hiermee een ingrijpend proces in gang is gezet moge duidelijk zijn.
Waar in de afgelopen jaren telkens weer door de kaasschaafmethode
werd bezuinigd, is deze mogelijkheid verder uitgeput. Door verdere om-
buigingen zal de aard en/of omvang van het primaire proces, wellicht
(op de langere termijn), kwalitatief veranderen.
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Werken in de gevangenis
Arbeid adelt, of niet soms?

T. Vroom*

Dat de gevangene evenals elke vrije burger moet werken, staat voor ieder
wel vast

In: Maandschrift voor het gevangeniswezen, 1e jrg., nr. 3, 1949.

Sinds de vorige eeuw maakt arbeid een belangrijk deel uit van het leven
van gedetineerden in het huis van bewaring of de gevangenis. In de
HvB’s behoort deze arbeid tot de mogelijkheden om de dag door te ko-
men, in de gevangenissen was en is het een verplicht onderdeel van het
leven van alledag.

Voor de gedetineerden betekent deelname aan de arbeid als regel dat
deze tezamen met anderen plaatsvindt. Slechts op beperkte schaal is er
hier en daar nog sprake van arbeid op cel. Tot de jaren tachtig werd er
hele dagen gearbeid. Echter, door allerlei rechtens toegekende of andere
voor de gedetineerden verplichte activiteiten, kwam er van die hele dag
in de praktijk niet veel meer terecht.

Met deelname aan de arbeid kon de gedetineerde zakgeld verdienen.
Dit ‘loon’ bedroeg voor preventieven fl. 5,20 maximaal per dag en vanaf
1978 voor afgestraften in de gevangenissen, krachtens de zogeheten ex-
perimentele loonregeling langgestraften, maximaal het dubbele. Door
toeslagen voor arbeid op onregelmatige tijdstippen kon dat bedrag op-
lopen tot zo’n fl 80,– per week.

Begin jaren tachtig verdween de nadruk die tot dan toe op arbeid ge-
legd werd. Het werd voor de gedetineerden mogelijk om met halve da-
gen, dat wil zeggen met twintig uur arbeid per week, het zakgeld te ver-
dienen. De overige tijd werd gevuld met activiteiten op het gebied van
sport, opleiding, vorming, bezoek en luchten.

In de nota Werkzame detentie uit 1992 werd echter opnieuw nadruk
gelegd op deelname aan arbeid en de betekenis daarvan. Die nadruk
kreeg in het bijzonder gestalte in het uitgangspunt dat, naast de tijd voor
activiteiten, iedere gedetineerde 26 uur per week aan arbeid zou deelne-
men. In de praktijk werd dat aantal uren binnen het gevangeniswezen
echter in het geheel niet verwezenlijkt. De politieke wens was weliswaar
aanwezig, maar het aantal inrichtingen dat over te weinig vierkante me-
ters voor mens en machines beschikte, was groot. Bovendien was door
de vergevorderde deconcentratie, inkrimpende budgetten, de groei van
het aantal penitentiaire inrichtingen en de toename van de capaciteit,
het besef gegroeid dat de bomen niet meer tot in de hemel groeiden en
dat alles z’n prijs had. Impliciet leefde ook de gedachte, en wellicht de

* De auteur is algemeen directeur van de P.I. Zwolle.
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hoop, dat door de toename van het aantal arbeidsuren een niet onaan-
zienlijke kostenbesparing zou kunnen worden gerealiseerd. Een ge-
dachte die direct teruggrijpt op de negentiende eeuwse praktijk zoals is
verwoord door Herman Franke: ‘... met name de strafgevangenissen
moesten zich zoveel mogelijk bedruipen met de opbrengsten in geld en
natura’ (Twee eeuwen gevangen, 1990. p. 62).

Het verrichten van arbeid heeft op dit moment de navolgende beteke-
nissen:
– het is een regiemsactiviteit voor gedetineerden;
– het heeft een economische waarde voor de penitentiaire inrichting;
– het heeft een scholingsfunctie voor gedetineerden.

Arbeid als regiemsactiviteit

Zowel in de Beginselenwet (art. 32) als in de nieuwe Penitentiaire
Beginselenwet (art. 47) is arbeid als recht vastgelegd voor onveroordeel-
den en als plicht voor veroordeelden die in een gevangenis verblijven.
Onder regiem dient begrepen te worden het geheel aan activiteiten waar-
aan verplicht of vrijwillig, krachtens recht en regelgeving, deel genomen
kan worden. In de praktijk betekent het dat gedetineerden minimaal
twintig uur per week, dat wil zeggen vijf maal een halve dag van vier uur,
met arbeid doorbrengen. Het geeft gedetineerden de gelegenheid om
tezamen met anderen te werken. Voor het grootste gedeelte gaat het om
eenvoudige arbeid: inpak- werk, eenvoudig machinaal werk, simpel
assemblagewerk, festonneren enzovoort. Het simpele assemblagewerk
werd en wordt ook op cel verricht. Het klassieke voorbeeld daarvan is het
knijpers maken, nu zeldzaam geworden omdat ook dit werk òf door ma-
chines wordt gedaan òf nog goedkoper in voormalig Oostbloklanden ge-
daan kan worden. Naast de eenvoudige arbeid wordt ook deelgenomen
aan meer complexe vakarbeid. Die kan bestaan uit: schilderen, poeder-
coating, hout bewerken, metaal bewerken, lassen, druk- en zettechniek,
betonfabricage enzovoort.

Het deelnemen aan arbeid is een recht dan wel een plicht voor de ge-
detineerden. Dit betekent dat het management van de penitentiaire in-
richting de taak heeft om te zorgen dat de mogelijkheden om arbeid te
verrichten er ook daadwerkelijk is voor de gedetineerden.

Deelname aan arbeid heeft voor de gedetineerden een dubbele bete-
kenis. Enerzijds kan men zakgeld verdienen dat gebruikt kan worden
voor kleine uitgaven, zoals telefoneren, boodschappen, huur van een
televisie enzovoort. In de tweede plaats kan men met andere gedetineer-
den gemeenschappelijk bezig zijn. Daar arbeid, behalve celarbeid, in
speciale daarvoor geschikte ruimtes plaatsvindt is het voor de gedeti-
neerden ook een mogelijkheid om zich binnen de inrichting weer eens
op een andere plek te bevinden. Ze komen er in contact met andere ge-
detineerden en ander personeel dan op de leefafdeling.
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Arbeid als economische waarde

Met arbeid kan verdiend worden. De productieve mogelijkheden van de
gedetineerden worden aangewend teneinde aan grondstoffen, halffabri-
katen een zodanige waarde toe te voegen dat de externe opdrachtgever
een voor hem waardevoller eindproduct in bezit krijgt. De externe op-
drachtgever betaalt daarvoor aan de penitentiaire inrichting. Als regel
zullen de grondstoffen of halffabrikaten door de opdrachtgever geleverd
worden. Het eindproduct wordt door de opdrachtgever vervolgens weer
verder op de markt gebracht.

Tegenover de inkomsten die de inrichting van de opdrachtgever ont-
vangt en de extra subsidie vanuit DJI voor de zakgeld-/loonregeling lang-
gestraften, staan de kosten die de inrichting maakt. Die kosten bestaan
uit exploitatiekosten (energie, materialen en klein gereedschap), het zak-
geld voor de gedetineerden en afschrijvingskosten. Kosten en inkomsten
houden elkaar op de jaarlijkse begroting in evenwicht, maar zonder de
subsidie, dat wil zeggen de extra bijdrage van DJI voor de lonen van de
langgestraften, zou de lak (de kosten) sowieso duurder zijn dan de brief
(de opbrengsten uit arbeid). Bovendien dient men zich dan terdege te
realiseren dat de kosten voor het arbeidspersoneel in alle gevallen buiten
beschouwing van de kosten zijn gebleven.

Als het gaat om arbeid draaien sommige inrichtingen met winst, an-
dere met verlies. Die verschillen zijn niet eenvoudig te duiden. Er spelen
verschillen mee in vloeroppervlakte. Er zijn zowel oudere als moderne
inrichtingen met een te kleine oppervlakte om ook maar bij benadering
recht te doen aan een arbeidsduur van de in de nota Werkzame detentie
voorgestane arbeidstijd van 26 uur per week per gedetineerde.

Ook verschillen in opvattingen over management en inrichtings-
cultuur bepalen mede in hoeverre er stevig wordt ingezet op het onder-
deel arbeid. Tevens dient hierbij in ogenschouw genomen te worden dat
het arbeidsritme in een penitentiaire inrichting iets anders is dan in een
normaal bedrijf. Dit heeft gevolgen voor het maximaal te verkopen werk-
zame uren (een gedeelte van de 26 uren die gedetineerden aan arbeid
besteden) aan externe opdrachtgevers.

Scholingsfunctie

In het kader van maatschappelijke integratie en penitentiaire
programma’s wordt het hebben of het verkrijgen van een baan een be-
langrijke voorwaarde voor succes geacht. Nu is het zo dat veel gedeti-
neerden niet beschikken over een afgemaakte opleiding. Binnen de gren-
zen van de penitentiaire inrichtingen wordt de gedetineerde de
mogelijkheid geboden de achterstand in te lopen. Daar speelt arbeid een
belangrijke rol bij.

Ten eerste door de vakarbeid te gebruiken als een scholings-
mogelijkheid. De combinatie van werk en scholing laat zich goed realise-
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ren in een inrichting. Vakbekwame medewerkers en deskundig
opleidingspersoneel worden ingezet bij korter of wat langer durende
vakopleidingen. Na de aldus gevolgde praktijkopleiding zal het eenvou-
diger zijn om aan werk te komen en te blijven.

Ten tweede kan de gedetineerde middels arbeid reeds wennen aan het
arbeidsritme, het samenwerken met collega’s en het accepteren van lei-
ding. Voor velen is het steeds opnieuw een gewenningskuur om aan een
normaal arbeidsproces deel te nemen, met de daarbij behorende druk
om productie te maken. Door het waarderen van de inzet, door middel
van extra beloning, kan de gewenste productie-activiteit gestimuleerd
worden.

Privatisering?

De vraag is actueel inhoeverre het voor DJI aantrekkelijk is om arbeid of
onderdelen daarvan te privatiseren. Daarbij dient gedacht te worden aan
het tegen betaling beschikbaar stellen van middelen die nu onder het
beheer van DJI, in casu de penitentiaire inrichtingen, vallen aan onder-
nemers uit de maatschappij. Die middelen kunnen zijn de ruimtes, de
machines, het arbeidspotentieel van de gedetineerden en/of personeel.

Dit is wellicht een aantrekkelijk gedachte vanuit de politiek. Privatise-
ren zou ook zeker aantrekkelijk zijn voor externe werkgevers omdat er
een groot aantal door DJI betaalde arbeidskrachten werkzaam zijn. Ech-
ter, binnen de muren van de penitentiaire inrichtingen wordt niet con-
form de vrije markt gewerkt. Gedetineerden zijn niet te vergelijken met
medewerkers in de vrije sector. Mede daarom is de winstmarge waar nu
sprake van is, veel te klein. Het arbeidsritme in de penitentiaire inrichtin-
gen staat nog te ver af van dat in de vrije maatschappij. Bovendien zou
het binnenhalen van externe bedrijven problemen opleveren met de
ARBO-wetgeving.

De vraag of privatisering interessant is vanuit het standpunt van nor-
male bedrijven lijkt voorlopig met nee beantwoord te moeten worden.
Dit zou anders kunnen zijn indien twee verschillende soorten arbeid in
de PI’s geaccepteerd zouden worden: namelijk arbeid die op basis van
een normale economische winstverwachting opgezet wordt, naast ar-
beid als verplicht regimair aanbod.

Conclusie

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat arbeid op minstens
drie gebieden een positieve bijdrage levert aan het management van de
penitentiaire inrichtingen. Wellicht is de belangrijkste de bijdrage in al-
gemene zin aan het regime. De economische betekenis spreekt wellicht
het meest tot de verbeelding, maar in de praktijk valt die tegen. Om in dit
stadium over te gaan tot privatiseren ligt dan ook niet in de rede. De mo-
gelijkheden die arbeid biedt voor maatschappelijke integratie en de ver-
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dere uitbouw van penitentiaire programma’s kunnen niet genoeg bena-
drukt worden. Het ligt voor de hand die verder te ontwikkelen.
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Sober regime
De eerste ervaringen in P.I. ‘De IJssel’

drs. L.R. Jansen*

De penitentiaire nood is in de zomer van 1995 groot. Er vinden veel
heenzendingen plaats (4340 in 1993, 5320 in 1994 waarvan 1790 in het
vierde kwartaal, 1420 in het eerste kwartaal van 1995). Er moet capaciteit
bijkomen tegen een gemiddeld lagere dagprijs (tien procent minder) dan
tot nu toe wordt gehanteerd. De dreiging van twee op een cel is nog niet
weg. De eerste gedachtenvorming over een goedkoper regime door het
dagprogramma in te korten, komt op gang. Na een stevige discussie in de
vergadering van algemeen directeuren van penitentiaire inrichtingen
wordt het groene licht gegeven aan de ontwikkeling van het sober re-
gime, een nieuwe loot aan de penitentiaire stam. Voorwaarde is uiteraard
dat het een menswaardig regime moet blijven. Immers, het verzorgen
van een veilige, menswaardige en doelmatige detentie blijft de opgave
voor het gevangeniswezen, duidelijk geformuleerd in de nota Werkzame
detentie uit 1994. Randvoorwaarden aan een pilot zijn dan ook dat het
voor een beperkte groep moet gelden (de overlastcategorie, arrestanten
en vreemdelingen) en dat het verblijf in dit regime in beginsel niet langer
dan zestig dagen mag duren.

In december 1995 zijn de voorbereidingen voor de ingebruikname van
P.I. ‘De IJssel’ te Krimpen aan den IJssel zijn in volle gang. Voor deze
nieuwbouwinrichting met 360 plaatsen wordt gerekend op één unit Huis
van Bewaring met 180 plaatsen en één unit gevangenis voor langgestraf-
ten met 180 plaatsen. Een telefoontje van het hoofdkantoor: of de vijf
directeuren van de vijf nieuwbouwinrichtingen naar Den Haag willen
komen. Aldaar komt de aap al snel uit de mouw. Er moeten op redelijk
korte termijn fors wat plaatsen met het nieuwe ‘sobere regime’ van start
gaan. Pogingen om dit regime in wat oudere inrichtingen op te starten
zijn mislukt en aangezien de vijf nieuwbouwinrichtingen nog van start
moeten en dus nog geen bestaand regime kennen, wordt ons vriendelijk
doch dringend verzocht een deel van de nieuwbouwcapaciteit voor be-
doeld regime te bestemmen.

Harde argumenten dat dit regime niet zou kunnen in een nieuwbouw-
inrichting zijn er niet, derhalve gaan alle vijf de directeuren akkoord. Ne-
gentig cellen van P.I. ‘De IJssel’ krijgen de bestemming ‘sober’. De conse-
quentie van het sobere regime is dat gedetineerden iets langer op cel
zitten. Preciezer gezegd: het verschil tussen een regulier HvB-regime en
het sobere regime bestaat uit het feit dat een gedetineerde in het regu-
liere regime op vier avonden per week één uur recreatie heeft en dat in
het sober regime deze uren zijn verdwenen.

* De auteur is algemeen directeur van P.I. ‘De IJssel’.
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In mei 1996 arriveren de eerste gedetineerden, de lik op stuk-klanten,
in het sober regime. De gedetineerden zijn hoofdzakelijk jong, hebben
gemiddeld genomen veel kleine delicten begaan en werden tot voor kort
vrij consequent heengezonden. Velen zijn verslaafd en nogal wat hebben
buiten gezworven. Er zijn opvallend veel jonge Marokkanen. Gezien de
korte detentieduur is de doorstroom groot. Het eerste halfjaar gaan er
570 gedetineerden het sober regime in en uit, in heel 1997 zijn het er
1060 en in 1998 ongeveer 900.

Wanneer een gedetineerde 42 dagen in het sober regime verblijft, die-
nen wij een selectievoorstel te maken zodat hij na zestig dagen door-
geplaatst kan worden naar een regulier HvB. Voor een beperkte groep
gaat dit op, de meesten zijn dan al lang weer verdwenen.

Het personeel van ‘De IJssel’ biedt de gedetineerden een duidelijke
structuur met twee herkenbare dagdelen: één dagdeel van vier uur be-
stemd voor de arbeid en één dagdeel van vier uur bestemd voor luchten
(iedere dag een uur), sport (twee keer per week drie kwartier), bezoek
(een uur per week), de bibliotheek (drie kwartier per week), de geestelijk
verzorgers (één keer per week) en een aantal uren recreatie verspreid
over de week. Mocht de arbeid niet doorgaan, dan wordt voor een deel
van dit dagdeel vervangende recreatie aangeboden. De weekenddagen
zien er exact hetzelfde uit als in het reguliere HvB; zaterdag en zondag
gaat iedere gedetineerde in P.I. ‘De IJssel’ om vijf uur op zijn eigen cel tot
de volgende ochtend het programma van die dag weer begint.

Hoe reageren gedetineerden op dit nieuwe regime? Natuurlijk, de ge-
middelde gedetineerde is liever meer dan minder uit zijn cel. Desalniet-
temin heeft het ontbreken van avondrecreatie tot geen enkel probleem
geleid. Nogal wat gedetineerden laten weten het eigenlijk wel goed te
vinden na een chaotische periode ‘scorend’ op straat te hebben doorge-
bracht ’s avonds eindelijk weer eens alleen te zijn en bij voorbeeld televi-
sie te kunnen kijken. Mede dank zij deze houding van de gedetineerden,
waaruit geen enkel verzet tegen het sober regime blijkt, slagen de piw-ers
er in de sfeer overdag ontspannen te houden, iets wat voor beide par-
tijen, gedetineerden en personeel, alleen maar voordelen biedt.

Geeft het sober regime dan alleen maar voordelen? Neen, alleen al het
grote aantal gedetineerden dat in en uit gaat zorgt voor meer werk voor
de bevolkingsadministratie, de visitatiemeesters en de medische dienst.
Daarnaast is er een vrij grote druk op de psychologen gekomen die regel-
matig worden opgeroepen voor lichte vormen van crisisinterventie. Re-
gelmatig worden gedetineerden doorgeplaatst naar de afdeling Bijzon-
dere zorg die wij in het reguliere HvB hebben. Ook het laten doorgaan
van het arbeidsprogramma kost meer moeite.

Omdat de meerkosten voor al deze werkzaamheden alsnog worden
doorberekend in de gedetineerdendagprijs, wordt de verwachte bezuini-
ging van zo’n tien procent dan ook lang niet gehaald. De praktijk wijst uit
dat een bezuiniging van ongeveer vijf procent ten opzichte van het regu-
liere regime haalbaar is.
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Terugkijkend op twee en een half jaar ervaring met het sober regime
moet ik constateren dat het zeker een haalbaar regime is voor specifieke
groepen gedetineerden en voor een beperkte detentieperiode. Of een
behaalde bezuiniging van vijf procent dit legitimeert, is een andere
vraag. Dat P.I. ‘De IJssel’ het sober regime als gevolg van een
bestemmingswijziging kwijtraakt, vind ik in zeker opzicht dan ook jam-
mer. Het is een goed werkbaar regime voor gedetineerden, maar zeker
ook voor het personeel gebleken.

Ben ik nu voor versoberen als doel? Neen, uiteraard niet. Maar waar
een dwingende eis ligt, namelijk ‘meer voor hetzelfde’, ben ik wel bereid
de mogelijkheden te onderzoeken die dit wellicht mogelijk maken zon-
der dat ze de kern van een menswaardige detentie aantasten.

Ten slotte nog dit. In twee van de vijf nieuwbouwinrichtingen is het
sober regime ook voor vreemdelingen geïntroduceerd. Hier bleek echter
de vreemdelingenwet een spaak in het wiel te steken. Juridisch blijkt het
kennelijk onhaalbaar te zijn ook voor de categorie vreemdelingen met
een verkort dagprogramma te werken. In deze inrichtingen is dan ook
snel het avondprogramma weer opgepakt. Met de opening van Ter Apel
zijn de gedetineerden uit bedoelde nieuwbouwinrichtingen daar naar
toe overgeplaatst. Zij kennen aldaar dus een regime inclusief avondpro-
gramma.
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Bijlage: evaluatie sober regime

De tekst in deze bijlage is een excerpt uit de samenvatting zoals opgeno-
men in het rapport Evaluatie sober regime. Dit rapport werd in opdracht
van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (Afdeling
extern wetenschappelijke betrekkingen) van het ministerie van Justitie
geschreven door Bureau Dingemans, Amsterdam. Het rapport is via het
WODC/EWB te verkrijgen.

In opdracht van het WODC afdeling Externe Wetenschappelijke Betrek-
kingen werd het sober regime geëvalueerd. Dit onderzoek werd ingesteld
om na te gaan: 1) of de invoering van het sober regime in de praktijk
haalbaar is en overeenkomstig de richtlijnen zoals gesteld in de Circu-
laire Sober Regime; 2) wat de effecten van invoering zijn, en 3) welke ac-
tiviteiten ter voorbereiding van een sober regime noodzakelijk of wense-
lijk worden geacht. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van
oktober 1997 tot maart 1998, en wel bij zes Penitentiaire Inrichtingen,
waar gedurende deze periode een sober regime werd gevoerd. [...]

Het sober regime is een variant van het regime van beperkte gemeen-
schap. Het wordt alleen ingevoerd in die inrichtingen waar de cellen zijn
voorzien van een toilet en een wastafel. Indien slechts een aantal cellen
in een inrichting voor het sober regime worden bestemd, zijn deze cellen
gelegen in van de overige cellen gescheiden units. Het doel van de invoe-
ring is een doelmatiger en effectievere inzet van middelen.

In de Circulaire wordt verder bepaald:
1. Alleen de volgende groepen komen in aanmerking: arrestanten aange-
houden ter executie van een onherroepelijke vrijheidsstraf, subsidiair
gehechten en de zogenaamde overlastcategorie. De verblijfsduur is in
beginsel maximaal 60 dagen, bij vervolgvonnissen eventueel met 30 da-
gen uit te breiden tot maximaal 90 dagen.
2. Het dagprogramma beslaat 8 uur, er wordt geen avondprogramma ge-
boden (er zijn geen bijzondere op maatschappelijke integratie gerichte
activiteiten opgenomen, wel activiteiten zoals arbeid en hulpverlening
die een functie kunnen hebben bij de voorbereiding op de terugkeer in
de samenleving). Continuïteit van het programma is gewaarborgd. Een-
voudige, maar zinvolle arbeid gericht op productie wordt aangeboden in
bloktijden.
3. Bijzondere zorg is gericht op eerste opvang.
4. De kwaliteitseisen met betrekking tot een humane tenuitvoerlegging,
de veiligheid van het personeel en de doelmatigheid dienen in acht ge-
nomen te worden. [...]

Het onderzoek leidde tot de volgende conclusies:
De invoering van het sober regime blijkt in principe in de praktijk haal-
baar, mits aan een aantal zaken bijzondere zorg wordt besteed.
1. Het is gebleken dat ook andere groepen gedetineerden in het sober
regime zijn geplaatst dan de groepen waarvoor het sober regime in eer-
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ste instantie bedoeld was. Ook de maximale verblijfsduur in sober re-
gime blijkt wel eens te zijn overschreden. [...]
2. Een aanbod van een dagprogramma van 8 uur, waarbinnen de wette-
lijk verplichte activiteiten en continuïteit van activiteiten worden gebo-
den, bleek grotendeels haalbaar. De verplichte activiteiten worden wel
aangeboden, maar de activiteiten vinden niet altijd doorgang, zodat het
wettelijk voorgeschreven aantal uren mogelijk niet altijd gehaald
wordt.[...]
3. Eerste opvang gericht op bijzondere zorg werd niet altijd gerealiseerd.
Zo wordt de verplichte medische keuring in PI De Berg niet door een arts
maar door een verpleegkundige uitgevoerd. Ook achten PIW-ers signa-
lering van crisissituaties en crisisinterventie in P.I.-en nogal eens onvol-
doende. Als reden worden genoemd: tijdgebrek en onvoldoende kennis
in combinatie met het relatief korte verblijf en een hoge concentratie van
gedetineerden met psychische problemen in het sober regime. [...]

De effecten van invoering van een sober regime zijn zodanig dat extra
maatregelen nodig zijn om te garanderen dat aan de kwaliteitseisen ten
aanzien van humane tenuitvoerlegging en veiligheid, kan worden vol-
daan. De kwaliteitseis ten aanzien van doelmatigheid kan mogelijk beter
worden gewaarborgd.
1. Humane tenuitvoerlegging: De invoering van het sober regime lijkt
geen invloed te hebben op informatieverstrekking aan gedetineerden
over onderwerpen als regime, dagprogramma, vervolgvonnissen en het
indienen van klachten. Het aantal ingediende klachten lijkt in het sober
regime eerder kleiner dan groter. In het sober regime lijkt het echter re-
gelmatiger voor te komen dat gedetineerden langer dan 16 uur achtereen
gedwongen op cel verblijven. Formeel en informeel overleg door het per-
soneel over de concrete invulling van een humane tenuitvoerlegging lijkt
wat vaker voor te komen in het standaard regime. PIW-ers uit het sober
regime achten zich vaker onvoldoende in staat om de gedetineerde hu-
maan te bejegenen, tengevolge van gebrek aan personeel, te weinig
contacttijd, en het feit dat gedetineerden te kort vastzitten. Mogelijk is
dit voor een deel slechts een tijdelijk gevolg van gewenningsproblemen,
mogelijk ook van een verschillende managementstijl. [...]
2. Veiligheid: PIW-ers werkzaam in een sober regime voelen zich minder
veilig dan die uit een standaard regime. Mogelijk is daar het vaker voor-
komen van onberekenbaar gedrag debet aan. Ook de vele wisselingen in
de populatie van gedetineerden in een sober regime zou tot meer onrust
en onzekerheid kunnen leiden.
3. Doelmatigheid: Leegstand is in het sober regime niet drastisch hoger.
De personeelskosten zijn beduidend lager, terwijl er geen aanwijzingen
zijn dat er sprake is van een verhoogd ziekteverzuim van PIW-ers. [...]
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Het verdient aanbeveling om:
– Structurele maatregelen in de vorm van extra middelen en procedures
te treffen met betrekking tot gedetineerden met psychische problemen of
psychiatrische stoornissen. Enerzijds moeten deze maatregelen er op
gericht zijn om adequate zorg te kunnen blijven bieden aan deze catego-
rie gedetineerden omdat deze juist relatief veel in het sober regime voor-
komt (extra zorg). Anderzijds dienen deze maatregelen het aantal plaat-
singen van gedetineerden met psychische problemen of psychiatrische
stoornissen in het sober regime zoveel mogelijk terug te dringen (scree-
ning en selectie bij plaatsing).
– Het management zoveel mogelijk te stimuleren om een flexibele inzet
van personeel mogelijk te maken door middel van extra opleiding om
zoveel mogelijk contactmomenten tussen PIW-ers en gedetineerden te
realiseren.
– Te onderzoeken of de doelmatigheid kan worden bevorderd door in-
richtingen als geheel een sober regime te laten voeren, in plaats van bin-
nen een inrichting zowel sober als standaard regime te laten bestaan. [...]
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Verminderen van instroom
De officier voor het blok en de rechter aan banden

dr. M.M. Kommer*

In de afgelopen jaren heeft de rijksoverheid heel wat zogenoemde ‘open
einde regelingen’ vervangen door budget-gebonden regelingen. Dat was
niet zonder reden, want wie aan het eind van een begrotingsjaar niet
voor verrassingen wil komen te staan, heeft natuurlijk een broertje dood
aan regelingen waarbij de vraag bepaalt hoeveel geld jaarlijks op een be-
leidsterrein uitgegeven wordt, in plaats van dat dit vooraf aan een maxi-
mum wordt gebonden.

Op enkele terreinen bleef de open einde regeling echter wel degelijk
bestaan, en een daarvan is de strafrechtstoepassing. Of, iets juister gefor-
muleerd: op het terrein van de strafrechtstoepassing, in het bijzonder
waar het gaat om de detentiecapaciteit, is door de jaren heen de capaci-
teit aangepast aan de vraag. Dat gebeurde niet zonder kostenbesef – de
bouwprijs per plaats van een moderne nieuwbouw-inrichting is minder
dan de helft van de prijs die eind jaren zeventig werd betaald – maar in
grote lijnen was er toch sprake van een ‘volgend beleid’. De officier van
justitie vorderde, de rechter legde de straffen op respectievelijk stond de
voorlopige hechtenis toe, en het ministerie van Justitie zorgde voor de
cellen. Daar waren ook argumenten voor.

In de eerste plaats kon natuurlijk verwezen worden naar de groeiende
criminaliteit – daar moest op gereageerd worden. En in de tweede plaats
was daar, als iemand het waagde te twijfelen aan het nut van al die cel-
len, ook nog het argument van de rechterlijke onafhankelijkheid: de
rechter bepaalt wat de straf zal zijn, en de overheid heeft dat vonnis maar
ten uitvoer te leggen.

De consequentie van dit volgende beleid is, welbeschouwd, verbijste-
rend. Na vele jaren wereldwijd een voorbeeld te zijn geweest voor wie
zich sterk maakte voor een matiging in de toepassing van de vrijheids-
straf, loopt ons land nu voorop in het almaar langer opsluiten van een
steeds groter deel van de bevolking. Dit klinkt wellicht dramatisch, maar
toch is het niet meer dan een droge beschrijving van de feitelijke gang
van zaken. De detentieratio (het aantal gedetineerden per honderddui-
zend inwoners) is sinds medio jaren tachtig verdubbeld tot ruim tachtig,
en dat komt simpelweg omdat steeds meer mensen een steeds langere
vrijheidsstraf ondergaan. Nederland is daarmee in Europa de snelste stij-
ger (een toename van 136% tussen 1986 en 1996, tegen 89% voor Zwit-

* De auteur is werkzaam bij de Directie Algemene Justitiële Strategie van het Ministerie van
Justitie.
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serland dat op de tweede plaats komt, en een afname van 13% in Oosten-
rijk; vergelijk Tournier, 1998, p. 11), en er is geen enkele aanwijzing dat
aan die stijging op afzienbare termijn een einde komt.

Nu kan men nog beargumenteren dat dit het verdiende loon is van
degenen die een misdrijf plegen, maar er is ook een financiële conse-
quentie: deze hoge detentieratio legt een grote druk op de rijksbegroting.
In 1999 zal bijna twee miljard worden uitgegeven aan het opsluiten van
mensen (inclusief tbs- en jeugdsector), en in het in 1998 afgesloten re-
geerakkoord wordt voor de jaren tot 2002 nog een substantieel bedrag
voor uitbreiding van het gevangeniswezen genoemd.

In dit artikel wil ik ingaan op de vraag of het ook anders kan. Of eigen-
lijk, op de vraag hoe het anders kan en wat daarvan de consequenties
zijn – want dat het anders kan, dat staat wel vast. Ik wil daartoe ingaan
op een drietal manieren waarop de instroom in het gevangeniswezen1

beperkt kan worden, met als kanttekening dat ik ‘instroom’ niet slechts
opvat als het aantal te executeren straffen maar ook de lengte daarvan.
De eerste van die manieren is regionale quotering (of contingentering
van cellen), de tweede het invoeren van strafvorderings- of toemetings-
richtlijnen en de derde het vervangen van het beginsel van de rechter-
lijke opdracht door dat van de rechterlijke machtiging.

Regionale quotering

De meest vergaande manier om de instroom in het gevangeniswezen (of
althans het gebruik van detentie) te beperken, is ongetwijfeld regionale
quotering. Hierbij wordt aan openbaar ministerie en zittende magistra-
tuur in een regio (een gemeente, een provincie, een arrondissement of
een ressort) een bepaalde, vaste hoeveelheid cellen (en eventueel andere
sancties) ter beschikking gesteld. Met dat aantal moeten ze het doen –
zijn alle cellen gevuld, dan kan er niemand meer ingesloten worden, ten-
zij iemand anders (vervroegd) wordt vrijgelaten.

Inderdaad, vergaand. Maar ook weer niet een volstrekt vreemde eend
in de Nederlandse strafrechtelijke bijt – in feite gaat het om de regionali-
sering van wat op dit moment op landelijk niveau gebruikelijk is. Im-
mers, voor het Nederlandse gevangeniswezen in totaal geldt deze regel
ook – denk aan de periode van vele heenzendingen, enkele jaren gele-
den.

Dat roept natuurlijk de vraag op, waarom regionale quotering de in-
stroom zou beperken. Diezelfde beperking zou toch ook uit moeten gaan
van de huidige situatie? Dat is waar, maar bij regionale quotering horen
nog enkele maatregelen (die overigens ook op nationaal niveau toege-
past kunnen worden) en regionale quotering kan leiden tot een bestuur-
lijke dynamiek die op nationaal niveau nauwelijks te realiseren is.

1 Ik laat dus de tbs- en jeugdsector buiten beschouwing, maar mutatis mutandis geldt
daarvoor natuurlijk hetzelfde.
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De maatregelen zijn de volgende:
– Het aantal ter beschikking te stellen cellen wordt niet zozeer vastge-
steld op basis van de ‘behoefte’, zoals die blijkt uit het feitelijke
capaciteitsgebruik in voorgaande jaren, maar aan de hand van progno-
ses (voor twee tot vijf jaar) van de aard en omvang van de criminaliteit in
de regio, gecombineerd met de (in overleg tussen O.M., zittende magis-
tratuur en politiek vastgestelde) wenselijk geachte strafsoorten en straf-
duur bij de diverse delicttypen.
– Het verschijnsel ‘lopend vonnis’ (iemand krijgt een vrijheidsstraf opge-
legd, maar hoeft die pas te ondergaan als er plaats is in een penitentiaire
inrichting) wordt beperkt - ofwel door slechts bij uitzondering toe te
staan dat een vrijheidsstraf wordt opgelegd aan iemand die niet in voor-
lopige hechtenis verblijft/verbleven heeft, ofwel door de termijn waar-
binnen een lopend vonnis moet worden geëxecuteerd, te beperken tot
bij voorbeeld een maand.
– Zowel rechter als openbaar ministerie krijgen de beschikking over een
informatiesysteem, waarmee ze niet alleen actuele informatie verkrijgen
over de mate waarin de hen ter beschikking staande cellen gevuld zijn en
de termijn waarop en mate waarin weer cellen beschikbaar komen, maar
waarmee ook zichtbaar gemaakt wordt wat het effect van de door hen
overwogen straf zal zijn op de capaciteit.

Als gezegd, dergelijke maatregelen zouden ook op landelijk niveau ge-
troffen kunnen worden, en ook dan zouden ze een reductie van de be-
hoefte tot gevolg kunnen hebben. Maar de echte werking valt te ver-
wachten van de dynamiek die naar te verwachten valt op regionale
quotering zal volgen – een dynamiek die zich zowel zal afspelen in de
rechtszaal als in het driehoeksoverleg en de bestuurlijke criminaliteits-
preventie.

In de rechtszaal zal de relatie tussen officier van justitie en rechter in
die zin veranderen, dat althans een van beiden (de officier) heel direct
rekening heeft te houden met de beperkte sanctiecapaciteit. Hij moet
namelijk de straf die hij eist (of de voorlopige hechtenis) ook feitelijk op
afzienbare termijn ten uitvoer kunnen leggen – en als hij een lange
vrijheidsbeneming vordert, loopt hij het risico in de toekomst in de pro-
blemen te komen. Hij zal dus gedwongen worden zelf, telkens opnieuw,
af te wegen wat hij met de straf in dit concrete geval wil bereiken, en
welke straf daar het beste bij past. En hij zal dat, als hij te maken heeft
met een actieve rechter – die zelf ook zicht heeft op de beschikbare capa-
citeit en de gevolgen van zijn beslissing – duidelijk moeten maken.

En in het driehoeksoverleg? Op het eerste gezicht lijkt het erop, dat de
positie van het O.M. ten opzichte van bestuur en politie verzwakt wordt.
Dit orgaan kan immers niet meer, zoals nu, gewenst gedrag van de an-
dere partijen ‘belonen’ door daar de belofte tegenover te stellen dat voor
bepaalde misdrijven altijd een vrijheidsstraf zal worden gevorderd, of dat
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bepaalde typen daders altijd in voorlopige hechtenis zullen worden ge-
nomen.

Evengoed valt echter te stellen, dat de positie van het O.M. versterkt
wordt. Het heeft namelijk nog steeds – als enige – het strafrechtelijk arse-
naal in de aanbieding, maar nu wel in een toestand van schaarste. En
dan geldt: een monopolie bezitten is één ding, een monopolie bezitten
in een schaars goed brengt je in een uiterst gunstige onderhandelings-
positie. Het O.M. kan nu immers – met recht – zeggen geen Sinterklaas te
zijn: aan het verlanglijstje van (de politie en) het bestuur kan maar tot op
zekere, en precies aanwijsbare, hoogte tegemoet gekomen worden. En
dat maakt het mogelijk om zelf ook eisen te stellen, en in elk geval om in
het driehoeksoverleg op voet van gelijkwaardigheid de afweging te ma-
ken welk van de schaarse middelen die de drie deelnemers inbrengen in
de lokale situatie het best ingezet kan worden om een reductie van de
criminaliteit te realiseren. Oftewel: samen werken de partners in het
driehoeksoverleg eraan om preventie, opsporing en toepassing van het
totale sanctiearsenaal op een zodanige wijze in te zetten dat een veilige
en rechtvaardige samenleving dichterbij komt.

Richtlijnen: de vrijheidsbeneming onder (elektronisch) toezicht

De Nederlandse wet geeft een algemeen strafminimum en een specifiek
strafmaximum. Dat laatste betekent dat de wet voor alle delicten – en
soms gaat het daarbij om vrij globale categorieën – een maximale hoogte
van de straf geeft, bij voorbeeld een gevangenisstraf van zes jaar. In com-
binatie met het algemene strafminimum resulteert dat in een (zeer
brede) bandbreedte waarbinnen officier van justitie en rechter een pas-
sende straf kunnen kiezen. Mede als gevolg daarvan lopen de straffen die
voor gelijksoortige delicten worden opgelegd, nogal uiteen tussen de ar-
rondissementen (vergelijk Grapendaal en Van der Linden, 1998).

Voor de toepassing van de voorlopige hechtenis geeft de wet een aan-
tal duidelijke criteria, maar ook die bieden openbaar ministerie en rech-
ter een grote mate van discretionaire bevoegdheid. Onderzoek naar de
toepassing van de voorlopige hechtenis heeft in het verleden aangetoond
dat er -mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit – ook op dit ter-
rein aanmerkelijke verschillen zijn tussen de arrondissementen (Kom-
mer, 1994).

Om aan deze grote verschillen (die, als er geen heldere redenen voor
kunnen worden aangewezen, vrij gemakkelijk het vermoeden van rechts-
ongelijkheid doen rijzen) een einde te maken, zijn zowel voor de voorlo-
pige hechtenis als voor de straftoemeting bij een aantal delicten richtlij-
nen ingevoerd, die nadere criteria geven. Zeer bekend zijn de richtlijnen
voor rijden onder invloed, die zeer precies omschreven grenzen geven
voor een aantal ernstcategorieën, aan elk waarvan relatief nauw gespeci-
ficeerde strafmodaliteiten (boete van een bepaalde hoogte, vrijheidsstraf
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van een bepaalde lengte, al dan niet in combinatie met ontzegging van
de rijbevoegdheid) zijn gekoppeld.

Hierbij moet worden aangetekend dat die (steeds vaker in de
computersystemen van het O.M. ingebouwde) richtlijnen momenteel
slechts een aanwijzing voor de officier van justitie geven, en niet voor de
rechter.2 Het staat de rechter vrij om van de op de richtlijnen gebaseerde
vordering af te wijken (zij het dat er wel een motiveringsplicht is ingeval
hij in de straftoemeting boven de eis van de officier van justitie uitgaat).

Behalve voor het tegengaan van verschillen in de straftoemeting, kun-
nen richtlijnen in principe ook gebruikt worden om de toepassing van de
vrijheidsbeneming – in aantallen of in duur – aan banden te leggen (ver-
gelijk Grapendaal en Van der Linden, 1998, p. 24). In Nederland is dat tot
nog toe niet gebeurd (al hebben de strafvorderingsrichtlijnen voor rijden
onder invloed over de hele linie wel die uitwerking gehad), maar in de
Verenigde Staten is hier wel ervaring mee opgedaan.3 Zo vermeldt Tonry
dat de eerste staten in de VS die straftoemetingsrichtlijnen introduceer-
den, daarmee mede tot doel hadden de gevangenispopulatie terug te
dringen (Tonry, 1996). In het geval van Minnesota is dat ook gelukt: de
detentieratio was daar medio 1997 met 114 de één na laagste in de VS (de
laagste detentieratio, 104, was in North Dakota en de hoogste, 677, in
Texas; het gemiddelde in de VS was 436; cf. Proband, 1998).

Ook in de staat North Carolina zijn de resultaten van het invoeren van
richtlijnen positief, zij het dat de detentieratio daar drie maal zo hoog ligt
als in Minnesota. Hier werd eind jaren zeventig de Fair Sentencing Act
van kracht, die – enigszins vergelijkbaar met onze strafwet, maar met een
kleinere bandbreedte – aan delicten een specifieke straf verbond. De be-
doeling hiervan was dat de straftoemeting uniformer en meer voorspel-

2 Overigens zijn straftoemetingsrichtlijnen mijns inziens zeer wel te verdedigen. De
(maximum)straffen als genoemd in het Wetboek van strafrecht zijn immers vooral een
uitdrukking van de opvatting over de ernst van het delict in zijn meest extreme vorm. Voor
minder ernstige delicten - en dat is toch de bulk van de zaken - geven ze weinig houvast.
Het is dan ook niet voor niets dat, blijkens berichten in de landelijke ochtendbladen op 18
december j.l., ook de zittende magistratuur richtlijnen heeft opgesteld (vergelijk Oskamp en
Schmidt, 1998 en Otte, 1998).

3 Daarbij zij opgemerkt dat ook in de VS sentencing guidelines in de meeste staten tot doel
hadden om meer gelijkheid tot stand te brengen. Een belangrijk element daarin is dat er
tot in de jaren zeventig in de VS een systeem van indeterminate sentencing bestond, waarbij
de rechter niet door wet of regels gebonden was aan soort en zwaarte van de straf, en
waarbij de duur van de gevangenisstraf vaak afhing van het gedrag van de gestrafte
tijdens zijn detentie. Onder invloed van -niet per se samenhangende- acties van gedeti-
neerden, academici en politici (vergelijk Zimring, 1983, pp. 101-110) is op federaal niveau
en in een groot aantal staten een hervorming van de straftoemeting tot stand gekomen
(structured sentencing), die enerzijds gestalte kreeg in mandatory minimum sentences
(verplichte minimumstraffen) en anderzijds in de toepassing van determinate sentences
(straffen van vaste duur). Voor alle duidelijkheid: in de VS is dus wel degelijk sprake van
richtlijnen voor de rechter, en niet voor de officier van justitie - maar die speelt dan ook
een andere rol in het strafproces dan hier.
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baar zou worden, maar dat gebeurde slechts in de eerste jaren na invoe-
ring van de wet. Daarna leidde het capaciteitsgebrek in het
gevangeniswezen er steeds vaker toe dat gedetineerden voor het einde
van hun straf werden vrijgelaten, waarna de rechters de straffen begon-
nen te verlengen en de capaciteitsnood weer toenam. Om aan deze si-
tuatie een eind te maken, werd in 1990 een onafhankelijke adviescom-
missie ingesteld, die met een systeem van straftoemetingsrichtlijnen
kwam (vergelijk Ross en Lubitz, 1996).

Interessant is vooral de interactie tussen deze commissie en de poli-
tiek. Oorspronkelijk ontwierp de commissie richtlijnen waarbij ze uitging
van haar eigen opvatting over ‘verdiende straffen’. Toen echter de gevol-
gen daarvan werden doorgerekend, bleek er een enorm bedrag nodig te
zijn om de bijbehorende uitbreiding van de celcapaciteit tot stand te
brengen. De richtlijnen werden daarom enigszins naar beneden bijge-
steld. Het resulterende voorstel kon echter in de ogen van de wetgevende
vergadering in 1992 geen genade vinden: men droeg de commissie op
om met een alternatief voorstel te komen waarmee de kosten van nieuw-
bouw tot het uiterste minimum konden worden teruggebracht. De com-
missie kwam in 1993, contrecoeur, met een voorstel waarbij slechts tien-
duizend nieuwe cellen behoefden te worden gebouwd (en met de
aantekening van een minderheid van de commissie dat dat te weinig zou
zijn). Het rapport bevatte echter ook de uitwerking van een optie om de
bestaande capaciteit voorlopig niet uit te breiden – en het was deze optie
die de meeste steun verwierf in de politiek.

In 1994 draaiden de rollen van commissie en politiek om, toen onder
druk van de publieke opinie een groot aantal wetsvoorstellen werd inge-
diend met nieuwe strafbaarstellingen en met verplichte levenslange ge-
vangenisstraf voor meervoudige recidivisten (de zogenaamde three stri-
kes and you’re out wetgeving). De adviescommissie maakte toen voor elk
wetsvoorstel een berekening van de gevolgen voor de capaciteits-
behoefte, en dit leidde ertoe dat het grootste deel van de wetsvoorstellen
werd ingetrokken, terwijl de gevolgen van de twee belangrijkste wetten
die wel werden aangenomen beperkt bleven tot een extra capaciteits-
behoefte van tweeduizend in plaats van de twintigduizend cellen die
voor de oorspronkelijke wetsvoorstellen nodig zouden zijn geweest. In
de daarop volgende jaren zijn overigens wetten aangenomen die uitein-
delijk tot resultaat hebben dat de in 1993 door de adviescommissie voor-
gestelde uitbreiding met tienduizend plaatsen in 2004 inderdaad nodig
zal zijn – maar dat is wel gebeurd na uitgebreide politieke afweging op
basis van betrouwbare cijfers (vergelijk Wright, 1998).

Bij dit tweede voorbeeld (maar er zijn in de VS nog veel meer staten die
enige vorm van structured sentencing hebben ingevoerd, vergelijk BJA,
1998) moet nog wel worden opgemerkt dat in de Verenigde Staten veel
sterker dan in Nederland geldt dat de gevangenisstraf de ‘moeder aller
straffen’ is. Dat heeft enerzijds consequenties voor de haalbaarheid van
maatregelen die proberen het gebruik ervan terug te dringen (de weer-
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stand is vaak groot) en anderzijds voor de omvang van de winst die te
behalen is als ze daar toch in slagen (het potentieel is beduidend groter
dan in Nederland).

Hoe dat ook zij, de Amerikaanse situatie verschilt in nog een opzicht
wezenlijk van de Nederlandse. Worden in de VS de richtlijnen over het
algemeen vastgesteld door breed samengestelde commissies, hier wordt
een en ander overgelaten aan O.M. en zittende magistratuur zelf. Het lijkt
mij echter alleszins mogelijk om de stelling te verdedigen dat het hier nu
juist bij uitstek om een aspect van de ‘criminele politiek’ gaat, dat niet
uitsluitend door die organen dient te worden vastgesteld. Voor de hand
ligt dat tenminste als eis wordt gesteld (en ook zorgvuldig gemonitord)
dat een en ander niet leidt tot een grotere capaciteitsbehoefte; nu er (tij-
delijk) geen sprake is van een capaciteitstekort in het gevangeniswezen,
lijkt de tijd echter ook rijp voor een politiek antwoord op de vraag of de
richtlijnen voor de strafvordering niet ook gebruikt kunnen worden voor
reductie van de toepassing van de vrijheidsstraf.

De rechterlijke machtiging: een nieuwe scheiding der machten,
of: Shylock revisited

In Nederland is het gebruikelijk om het strafrechterlijk vonnis op te vat-
ten als een opdracht: de rechter bepaalt strafsoort en -maat, het open-
baar ministerie legt de opgelegde straf ten uitvoer.4 Zo zei minister Sorg-
drager bij de behandeling van de Penitentiaire Beginselenwet in de
Tweede Kamer letterlijk: ‘Als een rechter een straf oplegt, wordt die straf
gewoon ten uitvoer gelegd’ en, gevraagd naar de mogelijkheid dat de mi-
nister zou opdragen een opgelegde vrijheidsstraf niet als gevangenisstraf
ten uitvoer te leggen, ‘Hoe kan ik nu zeggen dat een straf niet ten uitvoer
moet worden gelegd, terwijl een rechter die heeft opgelegd?’ (Tweede
Kamer, 1997).

Hoezeer deze verdeling van bevoegdheden is ingebakken in het den-
ken, bleek ook een aantal jaren geleden toen verdachten wier voorlopige
hechtenis door de rechter was bevolen, door het openbaar ministerie
werden heengezonden wegens plaatsgebrek. Dat leidde tot felle protes-
ten van rechters, die meenden dat daarmee de fundamenten van de
strafrechtspleging werden ondergraven.

Toch valt er iets te zeggen voor een heel andere rolverdeling tussen
rechter en ‘administratie’, en daar reken ik dan expliciet ook het open-
baar ministerie toe. In die andere rolverdeling, die mijns inziens ook be-
ter aansluit bij de befaamde Trias politica, neemt de administratie (de
uitvoerende macht) de taak op zich om de criminaliteit te bestrijden. Hij
wenst daartoe over een aantal middelen te beschikken, en een daarvan is

4 Interessant is wel dat de strafrechtelijke handboeken iets anders leren. Zowel Enschede
(1990) als Remmelink (1994) spreken van ‘het recht van strafexecutie’ respectievelijk ‘het
recht tot uitvoering van de straf’.
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het vermogen/de bevoegdheid mensen gedurende zekere tijd op te slui-
ten, teneinde een of meer specifieke doelen (vergelding, beveiliging, af-
schrikking) te bereiken. Omdat het merendeel van die middelen, en ze-
ker de opsluiting, zeer ingrijpend is, wordt het gebruik ervan door de
wetgever (controlerende macht) slechts toegestaan op voorwaarde dat
een onafhankelijke rechter op basis van een beoordeling van de concrete
zaak daartoe voor een bepaalde periode toestemming geeft. Maar die
toestemming is dan ook niets meer dan dat – de administratie kan ervan
afzien om van de verkregen bevoegdheid gebruik te maken. Hij kan dat
doen omdat bij nader inzien te verwachten valt dat dat effectiever zal
zijn, of omdat hij niet in staat is om het toegestane middel feitelijk te ge-
bruiken (de vrijheidsberoving ten uitvoer te leggen).

Het belangrijkste voordeel van deze benadering lijkt mij overigens niet
te zijn dat het al dan niet executeren van een vrijheidsstraf afhankelijk
kan worden gemaakt van de beschikbare ruimte, maar dat de strafrechts-
toepassing daadwerkelijk effectief (in de zin van: gericht op het vermin-
deren van de criminaliteit) kan worden ingezet. Ik heb daarvoor twee
argumenten. Het eerste is dat tijdens de executie van de straf (of zelfs
nog daarvoor) de omstandigheden zodanig kunnen wijzigen dat de op-
gelegde straf geheel anders moet worden gezien dan op het moment dat
hij werd gevorderd en opgelegd. Zo neemt, over het algemeen, de be-
hoefte aan vergelding af naarmate de tijd sinds het delict verstrijkt, en
daarmee komt er ruimte om de (verdere) executie van de straf meer in de
sleutel van de herintegratie te plaatsen.

Anderzijds is het natuurlijk ook voorstelbaar dat tijdens de executie
van een straf blijkt dat beveiliging van de maatschappij slechts mogelijk
is door betrokkene langer uit de maatschappij te houden. In het eerste
geval is het wenselijk dat adequaat op die verandering wordt ingespeeld,
en het is efficiënter als dat zonder tussenkomst van de rechter kan. In het
tweede geval veronderstelt een effectieve – instrumentele – inzet van het
strafrecht dat de detentie wordt verlengd. Het ligt voor de hand dat dat
niet buiten de rechter om gebeurt, maar dat de administratie aan de
rechter de bevoegdheid vraagt om de vrijheidsbeneming te verlengen,
logischerwijs niet in de vorm van een langere straf maar van een maatre-
gel.

Het tweede argument is dat – idealiter – officier van justitie, gevange-
niswezen en reclassering in elk geval gezamenlijk over een grote – groter
dan de rechter – mate van expertise beschikken op het terrein van crimi-
naliteit, althans voor wat betreft het aandeel van de dader daarin. Nemen
we doelen als beveiliging en gedragsverandering serieus, dan is het lo-
gisch dat we van die expertise optimaal gebruik maken.

Uiteraard dient er wel aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Al-
lereerst is het nodig dat de verschillende betrokken organen van de ad-
ministratie, en in het bijzonder het openbaar ministerie (dat de meest
logische kandidaat lijkt te zijn voor de coördinerende rol), daadwerkelijk
de benodigde expertise opbouwen en zich ook daadwerkelijk actief be-
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zighouden met de executie van de straf in relatie tot de doelen ervan. Dat
dient dan bij voorkeur te gebeuren op enige afstand van de politiek,
maar wel binnen door de politiek gegeven grenzen. Dat lijkt toch de
beste manier om de professionele uitvoering van taken te laten aanslui-
ten op de behoeften van de samenleving (vergelijk Elting en Gerdes,
1995).

Daarnaast dient natuurlijk voorkomen te worden dat de relatie tussen
de daad waarvoor gestraft wordt en de feitelijk ondergane straf (het
aspect van vergelding) geheel verloren gaat. Daartoe zou gedacht kun-
nen worden aan een systeem van straftoemeting waarbij de opgelegde
straf wordt uitgedrukt in ‘strafpunten’, die volgens een vastgelegde sleu-
tel dienen te worden vertaald in bepaalde combinaties van strafsoort en
-duur.5 Dat is een niet geheel vreemde figuur in het strafrecht: nu reeds
worden dagen gevangenisstraf volgens zo’n sleutel vertaald in uren taak-
straf, en guldens boete in dagen vervangende hechtenis.

Discussie

In het voorgaande presenteerde ik drie manieren waarop de instroom in
het gevangeniswezen kan worden beperkt: regionale contingentering,
straftoemetingsrichtlijnen en de opvatting van het rechterlijk vonnis als
machtiging in plaats van als opdracht. Elk van die methoden kan op
zichzelf staand gebruikt worden, maar er zijn ook combinaties mogelijk
(waarbij overigens die van straftoemetingsrichtlijnen met de
machtigingsgedachte minder voor de hand ligt). Elk van die methoden
lijkt, in principe, ook vrucht te kunnen afwerpen – mits aan belangrijke
voorwaarden voldaan wordt. Blijft natuurlijk de vraag, of de mogelijke
effecten ook daadwerkelijk zullen optreden.

Wat betreft de regionale quotering is het in het bijzonder moeilijk te
zeggen of de te verwachten positieverandering van het O.M. feitelijk zal
optreden. Buitenlandse voorbeelden zijn nauwelijks bekend. Het enige
wat er enigszins op lijkt is het al genoemde model van straftoemetings-
richtlijnen gecombineerd met quotering, zoals het in de jaren tachtig in
Minnesota (VS) werd ingevoerd. Dit was in elk geval destijds effectief,
waarbij een belangrijke factor was dat er een uitgebreid en intensief ge-
bruikt systeem was van lokaal, in de gemeenschap ten uitvoer te leggen
straffen en maatregelen (vergelijk Wood, 1996, p. 54).

Maar wellicht kunnen we ook iets leren door goed te kijken naar an-
dere ervaringen met lokale rechtshandhaving in de VS. Naast het fede-
rale en staatsniveau functioneert daar immers ook nog dat van de sheriff
en de county jail. Op dat plaatselijke niveau lijkt er sprake van interes-
sante ontwikkelingen, zoals community prosecuting en problem oriented

5 De verschillende strafmodaliteiten krijgen dus elk een gewicht, waarmee ze in elk geval in
zwarte op een continuüm worden geplaatst. In die zin sluit deze gedachte aan bij de
ideeën van Hans Tulkens, neergelegd in zijn oratie (Tulkens, 1988).
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policing als tegenpool van zero tolerance. Niet al die ontwikkelingen dra-
gen overigens bij tot vermindering van de detentieratio: in Phoenix, Ari-
zona heeft de sheriff het capaciteitsprobleem opgelost door in de woes-
tijn tentenkampen in te richten.

In elk geval zou regionale quotering aansluiten bij een ontwikkeling
die onder het vorige kabinet al in gang is gezet: het komen tot een nau-
were samenwerking op arrondissementelijk niveau tussen alle justitie-
organisaties, waarbij – naar verwachting – het O.M. een coördinerende
rol gaat vervullen. Ook een dergelijke positie vereist immers veel meer
dan nu het geval is een beleidsmatig denken over het strafrecht als in-
strument in de bestrijding van de criminaliteit.

Wat betreft richtlijnen geldt dat de ervaring, zowel in binnen- als bui-
tenland, laat zien dat ze wel degelijk kunnen bijdragen tot vermindering
van het gebruik van de vrijheidsstraf, zowel in aantal als lengte. Echter,
straftoemetingsrichtlijnen blijken voor de politiek ook een heel goed
middel om de in de samenleving bestaande punitiviteit handen en voe-
ten te geven. Daardoor schieten in de VS in sommige staten de
gevangenispopulaties omhoog.6

Het voorbeeld van North Carolina laat overigens zien dat zelfs dan
richtlijnen een positief te waarderen effect hebben: ze maken het moge-
lijk om vrij precies te berekenen wat de consequentie van opwaartse aan-
passing is, zowel in capaciteitsbeslag als in geld. In de VS, waar meer dan
in Nederland het besef bestaat dat het door de overheid uitgegeven geld
uiteindelijk the tax-payer’s dollar is, heeft dat weer een matigend effect
gehad. Een grotere aandacht voor dit aspect zou in Nederland op zichzelf
al tot een reductie van de groei kunnen leiden, zij het dat de tekenen niet
gunstig zijn. In het regeerakkoord van 1998 wordt niet voor niets een uit-
breiding van de capaciteit gekoppeld aan een bezuiniging op de exploi-
tatie.

Het systeem van de rechterlijke machtiging in plaats van de rechter-
lijke opdracht biedt interessante perspectieven, maar brengt ook risico’s
met zich mee. Aantrekkelijk is de mogelijkheid om te komen tot een
meer effectieve strafrechtstoepassing; daarvan zal echter alleen een re-
ductie van de capaciteitsbehoefte uitgaan als er sprake is van een profes-
sionele en actieve opstelling van het openbaar ministerie. Op termijn is –
zeker als het doel van capaciteitsreductie de overhand krijgt – het risico
levensgroot dat de samenleving het vertrouwen in het strafrecht verliest.
Daarvan bieden, alweer, de Verenigde Staten het voorbeeld: de truth in
sentencing beweging beoogt onder andere een einde te maken aan de in
veler ogen doorgeschoten toepassing van parole (voorwaardelijke ver-
vroegde invrijheidsstelling).

6 Daarvoor zijn echter nog twee oorzaken aan te wijzen: de al genoemde three strikes and
you’re out wetgeving en de truth in sentencing beweging, die erop neerkomt dat de
opgelegde straf ook daadwerkelijk in detentie moet worden ondergaan.
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Voorzover weerstand tegen het machtigings-systeem voortkomt uit de
gedachte dat hierin teveel macht bij de administratie wordt gelegd, be-
staat natuurlijk de mogelijkheid om toch de zittende magistratuur een
rol te geven door de introductie van de figuur van de executierechter. Dat
doet echter af aan de gedachte dat de executie een administratieve, door
professionals uit te voeren, taak is.

Voor alle drie de genoemde methoden geldt dat ze zowel veronderstel-
len als beogen dat er bewuster met het strafrecht wordt omgegaan – iets
wat hoe dan ook aan te bevelen is, gelet op de groei van het gevangenis-
wezen in de laatste jaren. In het bijzonder zouden openbaar ministerie
en rechter in elk concreet geval meer dan nu het geval is duidelijk moe-
ten maken met welk doel een specifieke straf wordt geëist danwel opge-
legd (of toegestaan, in het machtigingsmodel). Daarnaast is het, ook los
van de vraag of een van de hier geschetste mogelijkheden wordt gekozen,
van belang dat publiek en politiek gediscussieerd wordt over de straf-
doelen in het algemeen.7 Dan nog is het natuurlijk mogelijk dat de poli-
tiek kiest voor strafverhogende symboolwetgeving, maar dat is dan in elk
geval een beredeneerde keuze.
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Vervroegde uitstroom uit de
gevangenis
Mogelijkheden en wenselijkheden

drs. F.J.M. Hoogenboom*

Op een aantal momenten is de vraag aan de orde geweest hoe de
capaciteitsgroei van het gevangeniswezen in Nederland beheerst kon
worden. Een punt van toenemende zorg is dat de kosten van behoorlijk
uitgevoerde detentie een groter beslag leggen op de publieke middelen,
en dat het maatschappelijk draagvlak daarvoor aan het afbrokkelen is.
Door de toch nog bescheiden omvang van de capaciteit is dat probleem
lang niet zo groot als in delen van de Verenigde Staten, waar de kosten
van het gevangeniswezen de onderwijs- en gezondheidszorgbudgetten
dreigen te overstijgen. Het beheersen van de capaciteitsgroei en van de
kosten die met de tenuitvoerlegging van sancties gepaard gaan, is even-
wel ook voor Nederland een belangrijk vraagstuk.

Tot voor kort was de situatie als volgt: de Dienst Justitiële Inrichtingen
benutte de hoeveelheid plaatsen waarover ze kon beschikken zo volledig
mogelijk. Ze bracht in beeld hoe groot het overblijvend tekort was, op
grond van prognoses die steeds beter werden. Die strategie leidde tot
steeds weer nieuwe beslissingen van kabinet en parlement om middelen
ter beschikking te stellen voor uitbreiding van de capaciteit. En de capa-
citeit groeide als kool.

De commissie Korthals in In juiste verhouding (1995), en het interde-
partementaal beleidsonderzoek Substitutie vrijheidsstraffen door taak-
straffen (1997) slaagden er niet in voorstellen te ontwikkelen waardoor
de capaciteitsgroei echt beheerst kon worden. Andere schakels in de ke-
ten: openbaar ministerie en zittende magistratuur, zagen het capaciteits-
probleem bij DJI niet in de eerste plaats als hun probleem.

De in het kader van het regeerakkoord 1998 opgelegde taakstelling 115
miljoen gulden te bezuinigen – de aanleiding voor dit themanummer – is
een signaal uit de samenleving dat het draagvlak en het begrip voor de
eerder gekozen strategie aan het afbrokkelen is. De boodschap achter dit
signaal is dat ook de voortdurende groei van het aantal ingeslotenen on-
voldoende heeft bijgedragen aan de vergroting van veiligheid in de sa-
menleving en dat de positieve effecten van onze inspanningen, die er wel
zijn, onvoldoende zichtbaar gemaakt zijn.

* De auteur is directeur beleidszaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het
Ministerie van Justitie.
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De situatie die thans is ontstaan dwingt DJI tot een nieuwe positiebe-
paling. Tot nu toe was haar opdracht te zorgen voor een tijdige, veilige,
doelmatige en menswaardige tenuitvoerlegging van straffen en maatre-
gelen. Daarbij is aangegeven dat dit moet gebeuren in overleg en samen-
werking met relevante partners en met inachtneming van de wettelijke
kaders en de door het bestuursdepartement vastgestelde beleids- en
beheerskaders. Alleen wanneer de groei van de capaciteit beter beheerst
of gestopt kan worden kan de kwaliteit die we nastreven gehandhaafd
worden. DJI heeft een eigen verantwoordelijkheid om middelen en me-
chanismen te ontwikkelen waarmee dat kan gebeuren.

Over de vraag of via versnelling van de uitstroom (daaronder wordt
verstaan het verlaten van de gevangenis voordat de straf helemaal is uit-
gezeten) het beslag op de capaciteit kan worden teruggedrongen, waar
de kansen liggen en welke problemen daarbij moeten worden overwon-
nen, gaat deze bijdrage. De instrumenten waarmee op dit moment de
vervroegde uitstroom wordt gerealiseerd (vervroegde invrijheidstelling
en penitentiair programma), worden beschreven. Vervolgens wordt dui-
delijk gemaakt waardoor de grenzen voor vervroeging van de uitstroom
moeilijk verder verlegd kunnen worden. Daarna wordt verkend onder
welke voorwaarden de uitstroom verder kan worden vervroegd en ver-
sneld.

Vervroegde invrijheidstelling

In de eerste plaats is er de regeling van de vervroegde invrijheidstelling
(v.i.): mensen die tot gevangenisstraffen vanaf een half jaar tot één jaar
zijn veroordeeld en degenen die tot straffen van langer dan één jaar zijn
veroordeeld zijn komen in aanmerking voor vervroegde invrijheidstel-
ling. Voor de eerste groep geldt dat de vervroegde invrijheidstelling in-
gaat wanneer ze van hun straf zes maanden plus één derde deel van het
meerdere hebben ondergaan, voor de tweede groep geldt dat ze twee
derde deel van hun opgelegde straf moeten hebben ondergaan. Alleen in
zeer uitzonderlijke gevallen wordt de vervroegde invrijheidstelling op
vordering van het openbaar ministerie uitgesteld door het gerechtshof te
Arnhem.

De vervroegde invrijheidstelling is in 1984 ingevoerd omdat de eerdere
regeling waarin voorwaardelijke invrijheidstelling kon worden toegekend
in feite uitgehold was. De oorspronkelijke maatregel was verworden tot
een automatisme. In meer dan 95 procent van de gevallen werd v.i. ver-
leend, zodat in materiële zin sprake was van een recht.

Het v.i.-stelsel in zijn huidige vorm illustreert enkele diepere trekken
die ons sanctiestelsel kenmerken. Bij langere straffen wordt een mecha-
nisme gehanteerd waardoor een zwaar vonnis in feite niet volledig be-
hoeft te worden ondergaan, omdat de ernst van het delict in de loop van
de tijd wat ‘verbleekt’. Die korting is bepaald op één derde deel van het
totaal. Overigens moeten vonnissen uitgevoerd worden zoals ze zijn op-
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gelegd: het vonnis is zorgvuldig afgemeten. Een derde kenmerk van ons
stelsel is dat de vrijheidsstraf als een zodanig zware sanctie wordt gezien,
dat geen andere partij dan de onafhankelijke rechter de duur en de afge-
wogen zwaarte ervan mag beïnvloeden. Dat de duur van de detentie
sterk afhankelijk gemaakt zou worden van het gedrag tijdens detentie
wordt in feite als inhumaan beschouwd.

Toch zijn er vooral vanuit het parlement verschillende pogingen ge-
daan om de discussie over een meer gedragsafhankelijke v.i.-regeling te
heropenen. Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan het verlangen om
de uitwerking van de vrijheidsstraf op het gedrag van de delinquent en
de effectiviteit van de straf te verbeteren.

In 1994 is een voorontwerp van wet voor een Herziene regeling ver-
vroegde invrijheidstelling aan de orde geweest. In 1996 is echter besloten
om dit voorontwerp niet verder in procedure te brengen. In het parle-
ment is er evenwel door vertegenwoordigers van vooral CDA en VVD bij
verschillende gelegenheden op aangedrongen om de toekenning van de
vervroegde invrijheidstelling meer gedragsafhankelijk te maken. De mi-
nister heeft aan de kamer moeten toezeggen om de v.i. te betrekken bij
zijn voorstellen voor een herziening van het sanctiestelsel.

Op grond van de cijfers over 1995 met betrekking tot de strafoplegging
in eerste aanleg kan worden vastgesteld dat wanneer de v.i.-regeling niet
zou bestaan, en de duur van de straffen overigens ongewijzigd zou blij-
ven, er ongeveer 3200 plaatsen meer nodig zijn dan thans het geval is.
Wanneer de v.i. meer gedragsafhankelijk gemaakt zou worden en de v.i.
aan tien procent van de gedetineerden geheel (of aan een groter percen-
tage gedeeltelijk) zou worden onthouden, leidt dat tot een capaciteits-
beslag van 320 plaatsen per jaar. Om de v.i.-maatregel budgettair neu-
traal te kunnen blijven uitvoeren zou tegenover de malus van uitstel of
afstel ook een bonus moeten worden gecreëerd van een nog vroegere
invrijheidstelling. Om tien procent hun hele straf te laten uitzitten moet
ongeveer dertig procent van de gedetineerden direct na ommekomst van
de helft van hun detentie op vrije voeten worden gesteld.

Het penitentiair programma

In de (oude) Beginselenwet gevangeniswezen van 1953 stond in artikel
47: ‘In bijzondere gevallen kan Onze Minister een gedetineerde vergun-
nen tijdelijk, onder door Onze Minister te stellen waarborgen, het ge-
sticht te verlaten.’ Het gebruik van dit artikel is enorm opgerekt. Het
werd de basis voor verlofregelingen in half-open en open inrichtingen,
het werd de basis voor einde-detentieprogramma’s waarin gedetineer-
den niet meer hun hoofdverblijf in de inrichting hadden.

Rond de duizend gedetineerden per jaar verbleven in 1998 op basis
van dit artikel de laatste zes weken van hun straf in dagdetentie. Dag-
detentie is een soort kantoorurendetentie. Je woont al thuis, maar vijf
dagen per week volg je in een groep een programma rond onderwerpen
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als wonen, werken, vrije tijd, relaties, financiën, gezondheid. Deelnemers
krijgen begeleiding bij het oplossen van problemen op die terreinen.
Tientallen gedetineerden per jaar werden voor het einde van hun deten-
tie geplaatst in voorzieningen voor begeleid wonen (zoals Exodus-
huizen). Ook bij plaatsing in het kader van detentiefasering onder elec-
tronisch toezicht werd gedaan met een beroep op dit artikel voor een
steeds groter aantal gedetineerden.

Daarnaast was er in de oude Gevangenismaatregel nog een artikel 47:
‘In geval van krankzinnigheid of van ernstige of besmettelijke ziekte kan
een gedetineerde, met machtiging of goedkeuring van Onze Minister,
onverminderd de krachtens de BOPZ vereiste rechterlijke machtiging,
tijdelijk naar een psychiatrisch ziekenhuis of een andere ziekeninrichting
worden overgebracht’. Op basis van dit artikel werden (veel te weinig)
gedetineerden, die psychiatrische zorg behoeven, geplaatst in passende
voorzieningen. Voor een groot deel van deze doelgroep zijn binnen het
gevangeniswezen voorzieningen gecreëerd in de vorm van Individuele
Begeleidings Afdelingen (I.B.A.’s) of Bijzondere Zorg Afdelingen (B.Z.A.’s).
Voor ernstig gestoorden is er een Forensische Opvang en Behandel Afde-
ling (Foba). Er werden ook ongeveer tweehonderd gedetineerden per
jaar, na een voorbereiding op behandeling in Verslavings Begeleidings
Afdelingen (V.B.A.’s) in de penitentiaire inrichtingen geplaatst in
behandelvoorzieningen voor verslaafden.

Van alle in 1998 uitstromende gedetineerden namen er nog eens meer
dan duizend deel aan Arbeids Toeleidende Programma’s (A.T.P.’s). In die
programma’s wordt via een individueel traject plaatsing in een baan na
detentie voorbereid. Het resultaat van die programma’s was dat in 1998
ongeveer vijfhonderd gedetineerden aan het einde van hun detentie in
een baan geplaatst konden worden.

Al deze plaatsingen hadden tot doel een bijdrage te leveren aan een
soepeler terugkeer in de samenleving, en daarmee de reïntegratie te be-
vorderen en de kans op recidive te verminderen. Hoewel er minimale
voorwaarden waren waaraan de gedetineerde in detentie moest voldoen,
werden deze faciliteiten niet in de eerste plaats toegekend als een bonus
voor goed gedrag in detentie, maar ingezet met het doel om de condities
waaronder de gedetineerde terugkeert in de samenleving zodanig te
beïnvloeden dat de kans op recidive kleiner wordt. Daarmee is een be-
langrijk kenmerk van het gevangeniswezen gegeven: er is een veelheid
aan differentiaties en selectie-instrumenten ontwikkeld. Zowel de bege-
leiding in die bijzondere programma’s en afdelingen als het selecteren
voor deelname zijn een professionele activiteit geworden.

Op basis van vergelijkingen met andere effectieve recidive-
beïnvloedende programma’s kan worden aangenomen dat deze
programma’s een bijdrage leveren aan de vermindering van recidive. Re-
cent is het directe effect van Arbeids Toeleidings Programma’s en Versla-
vings Begeleidingsafdelingen op de capaciteitsbehoefte berekend. Dat
effect wordt geraamd op honderdvijftig tot driehonderd plaatsen. Dit kan
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gezien worden als een belangrijk resultaat van het met de nota Werk-
zame detentie in gang gezette beleid, om extra middelen in te zetten voor
gedetineerden die bepaalde zorg echt nodig hebben, dan wel gemoti-
veerd zijn om er een goed gebruik van te maken. De opgave voor de ko-
mende jaren zal zijn: de effectiviteit van die programma’s verder te verbe-
teren, en een verbreding van de doelgroep na te streven.

Deze gegroeide praktijk wordt in de nieuwe Penitentiaire beginselen-
wet gecodificeerd door artikel 4 lid 1: ‘Een penitentiair programma is een
samenstel van activiteiten waaraan wordt deelgenomen door personen
ter verdere tenuitvoerlegging van de aan hen opgelegde vrijheidsstraf en
dat als zodanig door Onze Minister is erkend’.

Wie komen in aanmerking?

Tot de programma’s worden slechts toegelaten gedetineerden die een
straf van meer dan een jaar kregen. De periode van het verblijf in een
penitentiair programma wordt begrensd door het feit dat de helft van de
opgelegde straf in een inrichting moet zijn ondergaan, en door het feit
dat de duur van het penitentiair programma tot maximaal een jaar is be-
perkt. Vooralsnog zullen de penitentiaire programma’s niet langer duren
dan een half jaar. De Tweede Kamer heeft een actieve rol gespeeld in het
vastleggen van de objectieve grenzen, waaronder het penitentiair pro-
gramma mocht worden toegepast. Voor een deel zijn die in de Peniten-
tiaire maatregel opgenomen (artikel 5.1). Een penitentiair programma
omvat minimaal 26 uur per week aan activiteiten waaraan door de deel-
nemer van dat programma wordt deelgenomen. En artikel 5.2. stelt: ‘De
activiteiten in een penitentiair programma zijn gericht op het aanleren
van bepaalde sociale vaardigheden, het vergroten van de kans op arbeid
na het einde van de vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel, het
bieden van onderwijs, het bieden van bijzondere zorg aan de deelnemers
zoals verslavingszorg of geestelijke gezondheidszorg, of geven op andere
wijze invulling aan het met handhaving van het karakter van de vrij-
heidsstraf dienstbaar maken van de tenuitvoerlegging hiervan aan de
voorbereiding van de terugkeer in de maatschappij’.

In het integraal beleidsonderzoek Substitutie van vrijheidsstraffen
(1997) is onderzocht in welke mate gehele of gedeeltelijke substitutie van
korte vrijheidsstraffen en toepassing van penitentiaire programma’ aan
het einde van de detentie bij kunnen dragen aan de vermindering van de
capaciteitsbehoefte. Een substitutie van duizend cellen behoort volgens
de opstellers van het rapport tot de mogelijkheden, scenario’s die uitkwa-
men op vijftienhonderd of tweeduizend plaatsen blijken veel moeilijker
te realiseren.

Voor het realiseren van deze extra taakstelling worden twee instrumen-
ten ingezet. In het wetsontwerp Taakstraffen is er in voorzien dat ook
vrijheidsstraffen tot een jaar kunnen worden vervangen door taak-
straffen. Thans ligt die grens bij straffen van een half jaar. Daarmee zou
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een bijdrage geleverd worden van 550 plaatsen. Met het penitentiair pro-
gramma kunnen onder de geldende wettelijke bepalingen ongeveer 370
plaatsen gesubstitueerd worden. Daarvoor zullen ongeveer veertien-
honderd mensen met een bruto gevangenisstraf van langer dan een jaar
aan een penitentiair programma met een maximale duur van een half
jaar kunnen deelnemen.

Dat getal vloeit voort uit een raming dat veertig procent van de doel-
groep van vijfendertighonderd personen in aanmerking kan komen voor
deelname aan een penitentiair programma. Een onderzoek onder de be-
volking van een half-open inrichting wees uit dat waarschijnlijk de ove-
rige zestig procent qua motivatie, zwaarte van de problematiek die ze
vertegenwoordigen en recidiverisico niet voor plaatsing in een peniten-
tiair programma in aanmerking zou komen. De kosten die met een peni-
tentiair programma gemoeid zijn worden thans geraamd op de helft van
de kosten van een plaats in een penitentiaire inrichting. Daarin zijn be-
grepen de (eventuele) kosten van het programma, maar ook die van be-
geleiding en (eventueel) electronisch toezicht, maar niet de kosten van
levensonderhoud. Dus substitutie van 370 plaatsen zou Justitie ongeveer
twintig miljoen gulden moeten besparen.

In de ministeriële regeling over de erkenning van de penitentiaire
programma’s zijn overigens nog een aantal bepalingen opgenomen, over
de taakverdeling tussen reclassering en gevangeniswezen, over de rol van
het electronisch toezicht, over de eisen waaraan aanbieders moeten vol-
doen, en over de manier waarop deelnemers in een penitentiair pro-
gramma geplaatst worden.

In het kader van de zorgplicht voor gedetineerden zijn er nog twee ar-
tikelen in de nieuwe Penitentiaire beginselenwet, op grond waarvan ge-
detineerden geplaatst kunnen worden in andere voorzieningen. Artikel
42.4 schrijft voor dat de directeur zorgdraagt voor overbrenging van de
gedetineerde naar een ziekenhuis dan wel andere instelling, om de be-
handeling te ondergaan, die door de aan de inrichting verbonden arts is
voorgeschreven. Uit het recht op sociale verzorging en hulpverlening
vloeit voort artikel 43.3: ‘De directeur draagt zorg voor overbrenging van
de gedetineerde naar de daartoe bestemde plaats, indien deze overbren-
ging zich verdraagt met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de
vrijheidsbeneming’.

Deze artikelen kunnen bij voorbeeld toegepast worden om gedetineer-
den te plaatsen in klinieken waar ze voor hun verslaving behandeld wor-
den. Zo’n plaatsing kan worden gerealiseerd in het kader van een peni-
tentiair programma voor gedetineerden, die aan de criteria voor
toelating beantwoorden, wanneer dat programma overigens erkend is,
en voor alle gedetineerden op grond van de artikelen 42 en 43 PBW.
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Evaluatie

Binnen de thans geldende wettelijke kaders zijn de mogelijkheden om
via vervroegde uitstroom de capaciteit en de kosten van het gevangenis-
wezen te beheersen beperkt. De groep gedetineerden die in aanmerking
zou komen voor voorwaardelijke vervroegde invrijheidstelling valt goed-
deels samen met de groep penitentiair programma deelnemers. De gren-
zen voor toelating tot het penitentiair programma zijn heel beperkend
ten aanzien van de omvang van het deelnemersveld en ten aanzien van
de duur van de deelname.

Er spelen een aantal problemen. In de eerste plaats bindt wetgeving
ons in feite aan negentiende eeuwse begrippen en beelden van wat de
vrijheidsstraf is. Op de vraag waarom iemand die voor straf in zijn vrij-
heid beperkt moet worden in een penitentiaire inrichting geplaatst
wordt, wanneer de doelen die aan de straf verbonden zijn ook op andere
wijze gerealiseerd kunnen worden, hebben we op fundamenteel niveau
geen goed antwoord. Die vraag speelt bij voorbeeld bij plaatsing onder
electronisch toezicht, of in andere programma’s, die onttrekking aan de
beperking in de bewegingsvrijheid en het opnieuw plegen van delicten
voorkomen, en overigens door de gestrafte als pijnlijk of zwaar worden
ervaren. Er is afgeleide regelgeving, waardoor zo’n plaatsing maar in een
klein deel van alle gevallen gerealiseerd kan worden. Maar op de princi-
piële vraag of vrijheidsbeneming in een krijtcirkel in plaats van in een
gebouw van beton en tralies en cellen met stalen deuren kan plaatsvin-
den, bestaat geen antwoord. Er zijn slechts opvattingen.

In de tweede plaats is het politieke debat over de tenuitvoerlegging van
sancties problematisch geworden. Jarenlang was DJI de darling van de
politiek: een groot cellentekort, ernstige incidenten waren aanleiding
voor veel politieke aandacht en discussies. Criminaliteit en veiligheid
zijn hoog op de agenda gekomen. Fundamenteel kiest de huidige rege-
ring voor een juiste aanpak van de problemen die met criminaliteit sa-
menhangen: aanpakken van problemen van de grote steden en van de
langdurige werkloosheid, vooral onder jongeren, bevorderen van de inte-
gratie van allochtonen, bevorderen van samenwerkingsverbanden op
lokaal niveau. De regering kiest duidelijk voor het aanpakken van de ach-
terliggende problemen die de criminaliteit veroorzaken.

Maar bij discussies in het parlement over de rol van het gevangeniswe-
zen gaat het niet over de vraag op welke wijze de DJI een bijdrage kan
leveren aan de aanpak van die achterliggende problemen, maar over
heel andere vragen. Is de straf wel punitief genoeg, zijn de kaders voor
het penitentiair programma wel strak genoeg, gaat de uitvoerings-
organisatie niet met het penitentiair programma op de loop, hebben we
de uitvoering wel voldoende onder controle? Dan lijkt het parlement ver-
geten te zijn dat de bevolking van gevangenissen vooral bestaat uit: de
kanslozen op de arbeidsmarkt, de gestoorden, de verslaafden, de niet
geïntegreerde allochtone jongeren. Dan is de belangrijke vraag op welke
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wijze via sanctietenuitvoerlegging beter bijgedragen kan worden aan een
verlichting van de criminaliteitsproblematiek niet meer aan de orde.

In de derde plaats doet zich het probleem voor dat de speelruimte voor
de uitvoeringsorganisatie om vrijheidsbenemende sancties zo efficiënt
mogelijk te organiseren door de gedetailleerdheid en de geslotenheid
van de regelgeving te klein geworden is. In de nieuwe Penitentiaire
beginselenwet heeft de rechtspositie van de gedetineerde een zwaar ac-
cent gekregen, maar hij bevat geen richtinggevende penologische visie,
op grond waarvan de uitvoeringsorganisatie vorm kan geven aan de vrij-
heidsstraf. In plaats daarvan zijn gedetailleerde regels ontworpen over
wanneer, en met welk doel, en hoe lang, iemand de inrichting mag verla-
ten, en zijn de grenzen rond de penitentiaire programma’s heel scherp
getrokken.

Wanneer bij voorbeeld op twee punten de beperkingen anders waren
geformuleerd (de penitentiair programma’s mogelijk waren gemaakt
voor gedetineerden met straffen vanaf acht maanden in plaats van één
jaar, en het penitentiair programma vanaf een derde in plaats van vanaf
de helft van de bruto straf kon worden ingezet) was het bereik in termen
van aantal gedetineerden en van te boeken capaciteitsbesparingen ten
minste verdubbeld.

Conclusie

De financiële taakstelling in het kader van het regeeraccoord 1998
dwingt tot een bezinning op de inrichting van het sanctiestelsel, en met
name op de plaats van de vrijheidsstraf daarbinnen. Er was altijd al een
spanning tussen wat vanuit de praktijk ontwikkeld is en de wettelijke ka-
ders. Die spanning is bij invoering van de nieuwe Penitentiaire
beginselenwet per 1 januari 1999 niet verminderd. Met name de moge-
lijkheid voor DJI om vervroegde uitstroom te kunnen hanteren als een
middel om de capaciteit en de kosten van de vrijheidsbeneming te be-
heersen en de mogelijkheid om recidivebeïnvloedende programma’s te
kunnen inzetten, zijn onvoldoende. Vergroting van die ruimte daarvoor
vergt dat een aantal principiële discussies worden gevoerd over de plaats
van de vrijheidsstraf in het sanctiestelsel, de taak en positie van de
uitvoeringsorganisatie, en over de mate waarin de ministeriële verant-
woordelijkheid voor de uitvoering beperkt kan worden. Wijziging van de
Penitentiaire beginselenwet lijkt onontkoombaar.
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Benodigde groei van de
celcapaciteit
Achtergronden en trends

dr. F.P. van Tulder en drs. P.L.M. Steinmann*

Beleidsmakers zijn geïnteresseerd in de redelijkerwijs te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen. Met het oog op de beleidsmatige beïnvloeding
daarvan zijn ook de achtergronden van deze ontwikkelingen van belang.
Doen zich bepaalde demografische of maatschappelijke veranderingen
voor, die kunnen leiden tot een verwachte toe- of afname van de crimi-
naliteit en de benodigde celcapaciteit? En in hoeverre beïnvloeden be-
leidsmatige inspanningen van politie en justitie de criminaliteit en de
celcapaciteit? Meer in het algemeen gesteld, is een betrouwbare bepaling
van de benodigde celcapaciteit van groot belang. Een overschatting van
de geprognosticeerde behoefte leidt tot onnodig hoge kosten, een onder-
schatting leidt tot ongewenste wachttijden en heenzendingen.

Dit artikel beschrijft het in 1997 op verzoek van het ministerie van Jus-
titie door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde model dat
sinds kort door het ministerie wordt gebruikt om de ramingen van het
gevangeniswezen (mede) op te baseren (MvJ, 1997). Allereerst wordt het
model, inmiddels Jukebox-1 geheten, op hoofdlijnen geschetst. Vervol-
gens komen de bevindingen aan de orde van twee evaluatieve studies die
in 1998 naar de plausibiliteit en de voorspelkracht van dit model zijn uit-
gevoerd.

In het tweede deel van dit artikel worden de berekeningen gepresen-
teerd, die in het voorjaar van 1998 op dit model zijn gebaseerd (MvJ,
1998). Zo worden van 1980 t/m 1995 de feitelijke en van 1996 t/m 2002
de geprognosticeerde ontwikkelingen in de door de rechter opgelegde
strafjaren in beeld gebracht alsmede de hieraan ten grondslag liggende
ontwikkelingen.

Een kanttekening vooraf is dat de informatievoorziening, met name op
het punt van de straftoemeting, gebrekkig is. Vanwege het gebrek aan
actuele gegevens kunnen de berekeningen uit het voorjaar van 1998
(nog) niet geactualiseerd worden. De meest recente gegevens over straf-
toemeting hebben betrekking op 1995. Verder is het model noodgedwon-
gen vanaf 1991 gebaseerd op eerste aanleggevens, waarbij voor hoger-

* De auteurs zijn werkzaam bij het WODC als respectievelijk programmaverantwoordelijke en
projectleider. Frank van Tulder was tot begin 1998 werkzaam bij het SCP. Met Ab van der
Torre ontwikkelde hij daar het in dit artikel beschreven model. Petra Steinmann was
secretaris van de werkgroep Prognose sanctiecapaciteit (ministerie van Justitie).
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beroep-effecten wordt gecorrigeerd. Vanaf dat jaar zijn namelijk geen
gegevens meer beschikbaar over de onherroepelijke straftoemeting, dat
wil zeggen de straffen waartegen geen beroep meer is of kan worden
aangetekend. Verder werkt het CBS met terugwerkende kracht aan een
herziening van deze statistieken. Zodra de nieuwe gegevens beschikbaar
komen, zal het model worden herschat en de hierop gebaseerde raming
worden geactualiseerd.1

Beschrijving Jukebox-1

De naam Jukebox-1 is een samentrekking van Justitie-ketenmodel, waar-
bij de 1 staat voor de eerste box (module) in een rij.2 Jukebox-1 is een zo-
geheten verklaringsmodel. De kracht van een verklaringsmodel schuilt
erin dat het een expliciet kwantitatief verband legt tussen de verklarende
variabelen enerzijds en de te verklaren variabele anderzijds. Dat maakt
het mogelijk om op grond van (bij voorbeeld door het CBS of het CPB
ontwikkelde) prognoses of scenario’s voor de verklarende variabelen ra-
mingen te maken van de te verklaren variabele. Voor een volledige be-
schrijving en verantwoording van Jukebox-1 wordt verwezen naar bijlage
3 van het rapport van de werkgroep Prognose sanctiecapaciteit (MvJ,
1997) en het nog te verschijnen SCP-rapport.

De basisstructuur van het model is weergegeven in figuur 1. Hieruit
komt duidelijk naar voren dat Jukebox-1 betrekking heeft op de totale
strafrechtelijke keten: van criminaliteitsontwikkelingen (aantal delicten)
via opsporingen door de politie tot de rechterlijke afdoeningen (gevan-
genisstraffen en taakstraffen meerderjarigen). In dit artikel wordt bij de
rechterlijke afdoeningen verder alleen op de gevangenisstraffen inge-
gaan. De plus- en mintekens in figuur 1 geven aan dat het om positieve
of negatieve verbanden gaat.

Jukebox-1 bestaat uit zes ‘submodellen’. Elk submodel doet een voor-
spelling van het aantal en de duur van gevangenisstraffen voor een be-
paalde categorie misdrijven. Optelling van die straffen levert het totale
beroep op celcapaciteit op. De categorieën misdrijven sluiten aan op de
CBS-indeling en betreffen: geweldsmisdrijven; eenvoudige diefstallen;
gekwalificeerde diefstallen; rijden onder invloed en weigeren bloedproef;
opiumwetmisdrijven; overige misdrijven.

Figuur 1 laat verder zien dat in Jukebox-1 het aantal delicten bij voor-
beeld wordt verklaard door de pakkans, de strafkans, de gevangenisstraf-
kans en de strafmaat alsmede door enkele maatschappelijke factoren.
Inzichten uit met name econometrische en criminologische literatuur en

1 Uiterlijk najaar 1999 verschijnt de WODC-publicatie Actualisering prognose 1999-2003.
2 Momenteel werkt het WODC aan een verklaringsmodel voor de justitiële jeugdsector, dat

wil zeggen de Halt-afdoening, de taakstraffen minderjarigen en de justitiële jeugd-
inrichtingen (opvang- en behandelinrichingen). Publicatie vindt vermoedelijk in de tweede
helft van 1999 plaats.
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Tabel 1: Omvang van het effect van de verklarende variabelen op het
beroep op capaciteit

Effect van 1% toename van de verklarende
variabele op het beroep op celcapaciteit

Aantal motorvoertuigen 0,00%
Aantal niet-Nederlanders 0,01%
(Financiële) middelen voor politie 0,01%
Drugsproblematiek (proxy) 0,04%
Inkomen 0,10%
Werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid

0,16%

Jonge mannen (12–35 jarigen) 0,17%
Scheidingen 0,17%
Inkomensongelijkheid 0,28%
(Financiële) middelen voor
rechtspraak

0,42%

en strafrechtelijke verschijnselen in hun onderlinge samenhang te be-
zien en de effecten van beleidsintensiveringen door te rekenen via de
ingezette (financiële) middelen voor politie en rechtspraak (opgevat als
zittende en staande magistratuur). De financiële middelen zijn steeds
gecorrigeerd voor inflatie. Het model is geschat op basis van tijdreeksen
van 1956 t/m 1995, die voornamelijk van het CBS afkomstig zijn.

Tabel 1 geeft inzicht in het kwantitatieve verband tussen de verkla-
rende variabelen en het beroep op de strafrechtelijke celcapaciteit. Hier-
bij moet worden opgemerkt dat de verschillende effecten slechts bena-
deringen zijn.3

Tabel 1 geeft weer welke invloed een toename van 1% in de verkla-
rende variabele heeft op het beroep op het gevangeniswezen. Uit de ta-
bel is bij voorbeeld af te lezen dat een toename van het aantal jongeren
met 1% leidt tot een gemiddeld jaarlijkse toename op het beroep op cel-
capaciteit van 0,17%. Opvallend is dat een toename van de (financiële)
middelen voor rechtspraak met 1% een zeer veel grotere invloed heeft op
de benodigde celcapaciteit dan de (financiële) middelen voor de politie
met eenzelfde percentage.

Vermoedelijk is een deel van de resultaten toe te schrijven aan het feit
dat bij de meting van variabelen soms met behoorlijke grove benaderin-
gen moest worden gewerkt. De totaal voor de politie ingezette financiële
middelen vormen daarvan een voorbeeld (in plaats van het deel daarvan
dat direct met de opsporing van misdrijven is gemoeid), evenals de na-

3 Kruiseffecten zijn niet meegenomen. Bovendien spelen in het model niet nader geëxplici-
teerde trendmatige ontwikkelingen een rol. De som van de verschillende effecten is dan
ook kleiner dan het totale effect.
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tionaliteit bij het aantal niet-Nederlanders (in plaats van het deel van de
bevolking dat tot de allochtonen wordt gerekend).

Ook per delictcategorie kan worden aangegeven wat de invloed van de
diverse variabelen is op de ontwikkeling van de criminaliteit (als voor-
bode voor de hier gepresenteerde behoefte aan celcapaciteit) en de cel-
capaciteit. In dit artikel wordt hier kortheidshalve van afgezien. Derge-
lijke berekeningen maken duidelijk dat de verbanden en effecten per
delictscategorie behoorlijk kunnen verschillen (zie KPMG, 1998).

Bevindingen kwalitatieve en econometrische evaluatie van
Jukebox-1

Uiteraard is zowel door het Sociaal en Cultureel Planbureau als door de
werkgroep Prognose sanctiecapaciteit van het ministerie van Justitie het
model in een aantal opzichten op validiteit en bruikbaarheid getoetst
(MvJ, 1997). Desalniettemin is het model in 1998 in opdracht van het
WODC aan een nadere kritische beschouwing onderworpen. Een meer
diepgaande evaluatie van de voorspelkracht en de inhoudelijke plausibi-
liteit van het onderhavige model past immers in het groeiproces, waarin
de ontwikkeling van dit (soort) model(len) gezien moet worden.

Deze evaluatie-onderzoeken zijn door externe onderzoeksbureaus uit-
gevoerd. KPMG/ Bureau voor Economische Argumentatie heeft een kwa-
litatieve evaluatie uitgevoerd naar de plausibiliteit van het model onder
deskundigen (voornamelijk) op het ministerie van Justitie (KPMG/ BEA,
1998). De Stichting voor Economisch Onderzoek van de UvA heeft het
model econometrisch geëvalueerd (SEO, 1998).

De KPMG-rapportage heeft duidelijk gemaakt dat de structuur van het
model en de meeste verbanden in het algemeen plausibel worden ge-
vonden. Er is waardering voor het model in zijn huidige vorm, mede om-
dat het gaat om een verklaringsmodel. Dankzij de hierin verwerkte ken-
nis van achtergronden van criminaliteit, opheldering en bestraffing
draagt zo’n model volgens de geraadpleegde personen indirect bij aan de
kwaliteit van de beleidsvorming.

Overigens realiseren deze geraadpleegde personen zich duidelijk dat
van geen enkel model wonderen kunnen worden verwacht. Dat is een
belangrijk gegeven, gezien het feit dat de werkelijkheid zich moeilijk in
een model laat vatten en er soms behoorlijke onvolkomenheden aan de
gebruikte gegevens kleven. Van het risico van (mede hierdoor) optre-
dende voorspelfouten zijn de geraadpleegde personen zich dus in ieder
geval bewust.

De econometrische evaluatie heeft aangetoond dat Jukebox-1 qua
voorspelkracht (meestal iets) betere prestaties levert dan de eerdere
voorspellingen van het ministerie van Justitie en vrijwel vergelijkbare
met een voor dit doel ontwikkeld (eenvoudig) tijdreeksmodel. Een be-
langrijk voordeel van Jukebox-1 is dat dit model meer inzicht biedt in de
achterliggende verbanden. Eerder had ook het Sociaal en Cultureel Plan-
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bureau gesteld dat er geen reden is om te verwachten dat een model als
Jukebox-1 betere voorspellingen levert, en juist het verklarende aspect
van doorslaggevend belang genoemd om tot de ontwikkeling van een
verklaringsmodel over te gaan (Van der Torre en Van Tulder, 1998).

Uit het SEO-onderzoek blijkt bovendien dat Jukebox-1 over de hele
linie beter scoort dan de andere modellen wanneer de werkelijke waar-
den van de exogenen4 (kunnen) worden gebruikt. Dit lijkt wellicht een
open deur en in de praktijk minder van belang omdat de exogenen na-
tuurlijk moeten worden voorspeld. Toch is, door bij voorbeeld rekening
te houden met de in het regeerakkoord afgesproken toename van midde-
len op het justitieterrein, begin 1999 reeds een substantiële verbetering
van de voorspelkracht van Jukebox-1 te verwachten ten opzichte van de
berekeningen voorjaar 1998. In het tweede deel van dit artikel zal dit ef-
fect kwalitatief worden geduid.

De bevindingen en aanbevelingen vanuit zowel de kwalitatieve als
econometrische evaluatie geven aanleiding om Jukebox-1 als eerste
goede stap te zien op weg naar verdere modelontwikkeling op dit terrein.
Vastgesteld kan worden dat Jukebox-1 de bestaande actuele inzichten,
voor zover mogelijk op dit moment, integreert. Als belangrijke aanbeve-
ling is naar voren gekomen om de suggestie van schijnexactheid te ver-
mijden en niet (alleen) puntschattingen te presenteren, maar ook onze-
kerheden in beeld te brengen (betrouwbaarheidsmarges, spoorboekjes,
scenario’s).

In het vervolg van dit artikel wordt de in het voorjaar van 1998 met be-
hulp van Jukebox-1 geprognosticeerde ontwikkeling van de behoefte aan
celcapaciteit geschetst. Eveneens op basis van Jukebox-1 wordt aangege-
ven welke historische en te verwachten ontwikkelingen de verwachte
benodigde celcapaciteit verklaren.

Behoefte celcapaciteit, 1980–2003

De ontwikkeling van het aantal door de rechter uitgesproken strafjaren
vormt, na correctie voor voorwaardelijke invrijheidsstellingen en
overloop-effecten over de jaren heen, een goede maatstaf voor de ont-
wikkeling van de behoefte aan (strafrechtelijke) celcapaciteit. Figuur 2
brengt deze ontwikkeling in beeld over de periode 1980–2002. Daarbij is
de ontwikkeling vanaf 1995 op een raming gebaseerd. De presentatie in
deze en volgende figuren is steeds in indexcijfers, met 1980=100.

De ontwikkeling in strafjaren verloopt tamelijk gelijkmatig. Wel treedt
begin jaren negentig enige versnelling op, die in de raming na 1998 weer
afzwakt. Uiteindelijk resulteert een groei van de te executeren strafjaren
van bijna 30% over de periode 1996–2002.

4 Exogenen zijn (verklarende) variabelen die buiten het model worden bepaald, zoals bij
voorbeeld demografie, financiële middelen en economische groei.
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opsporingsactiviteiten van de politie en de op basis daarvan opgemaakte
processen-verbaal. Onder bestraffingen wordt hier het totaal van schul-
digverklaringen door de rechter en met het Openbaar Ministerie over-
eengekomen transacties begrepen. Figuur 6 brengt de ontwikkeling van
het aantal bestraffingen van 1980 tot 2002 in beeld (vanaf 1996 ramin-
gen).

De ontwikkeling in het aantal bestraffingen is duidelijk meer opwaarts
dan in het in figuur 5 geschetste aantal ophelderingen. Met name bij de
opiumwet contrasteert de sterke stijging in bestraffingen met de daling
in het aantal ophelderingen.

Volgens Jukebox-1 hangt deze tendens ten dele samen met de toe-
name van de inzet van (financiële) middelen bij de rechtspraak. Dit bete-
kent dat de ontwikkeling van deze (financiële) middelen ook een duide-
lijk effect heeft op de raming van het aantal bestraffingen en daarmee op
de uiteindelijke raming van benodigde celcapaciteit. In de hier gepresen-
teerde raming (van begin 1998) is de uitbreiding van de middelen in deze
sfeer die in het regeeraccoord is afgesproken, nog niet verwerkt. Verwer-
king daarvan zal, via een keten-effect, dus tot hogere uitkomsten van de
raming leiden.

Daarnaast is sprake van (autonome) trendmatige ontwikkelingen die
in ieder geval door een tweetal factoren kunnen zijn beïnvloed. In de eer-
ste plaats speelt een rol dat bestraffingen betrekking hebben op personen
en ophelderingen op misdrijven. Wanneer dus delicten door een toene-
mend aantal personen in vereniging worden gepleegd, kan dit tot het
uiteenlopen van ophelderingen en bestraffingen leiden. Tevens is het
mogelijk dat in de loop van de tijd de politie minder ophelderingen bij
dezelfde verdachte is gaan ‘halen’. In ieder geval wordt de negatieve ten-
dens in het aantal opsporingen dus gedeeltelijk gecompenseerd in een
toenemende bestraffing van opgespoorde misdrijven.

Een deel van de bestraffingen heeft de vorm van gevangenisstraffen.
De ontwikkeling van het aantal gevangenisstraffen is, in 5 duur-klassen,
weergegeven in figuur 7 (vanaf 1996 ramingen). Optelling van deze straf-
fen leidt tot het eerder in figuur 2 geschetste totaal aantal te executeren
strafjaren.

Het aantal lange gevangenisstraffen laat de grootste stijging zien. Het
aantal korte straffen (van minder dan één maand) daalt. Voor een groot
deel zijn deze ontwikkelingen het gevolg van een toenemend aandeel
binnen de bestraffingen van zwaardere vormen van criminaliteit. Figuur
6 liet al zien dat opiumwet- en geweldsdelicten relatief snelle groeiers
zijn; dit geldt ook ten opzichte van andere – de niet in de figuur weerge-
geven – delicttypen.

Daarnaast is ook binnen delicttypen soms sprake van een verzwaring
van gevangenisstraffen, al zijn de trends niet erg sterk en eenduidig op
dit gebied. Een inhoudelijke verklaring voor de ontwikkelingen in straf-
toemeting per delicttype (gegeven het aantal bestraffingen), bij voor-
beeld in de vorm van een mogelijke invloed van de omvang van de crimi-
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de behoefte te verwachten. Deze geraamde groei kan echter nog niet
worden getoetst aan actuele ontwikkelingen. Actuele CBS-gegevens hier-
omtrent ontbreken vooralsnog. Het is vanzelfsprekend dat een goede
werking van het model afhankelijk is van betrouwbare en actuele infor-
matie.

Ook in ander opzicht past bescheidenheid. Vanaf het begin is duidelijk
geweest dat de ontwikkeling van een dergelijk verklaringsmodel een
groeiproces is. Het model in zijn huidige vorm kan blijkens de evalua-
tieve studies worden beschouwd als een, op dit moment verantwoord te
gebruiken, eerste stap in de goede richting. Belangrijk aandachtspunt
vormt de wijze waarop onzekerheden in de uitkomsten van het model
kunnen worden gepresenteerd. De evaluaties leveren voorts suggesties
voor verbetering op, die in ieder geval gedeeltelijk, nuttig en veelbelo-
vend zijn. In samenspraak met het Sociaal en Cultureel Planbureau zal
de komende jaren aan de verdere ontwikkeling van dit model worden
gewerkt. Perfecte modellen, voorspellingen of verklaringen bestaan ech-
ter niet. Ook in de toekomst zal het nodig zijn (beleidsmatig) rekening te
houden met risico’s van onder- en overschatting.
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Gevangenissen in de 21ste
eeuw
prof. drs. J.J.J. Tulkens*

De bekende Oostenrijkse filosoof Karl Popper schreef twee boeken die
een zinvolle achtergrond vormen voor hetgeen ik in het hiernavolgende
zou willen aanroeren. De boeken zijn interessant, niet omdat zij over ge-
vangenissen gaan, want dat is niet het geval. Maar omdat zij over de toe-
komst gaan. Hun titels zijn veelzeggend. Het eerste boek heet Auf der
Suche nach einer besseren Welt, het tweede Alles Leben ist Problemlösen.
In dat laatste boek stelt Popper: ‘Die Zukunft ist weit offen. Sie hängt von
uns ab; von uns allen .... (von) was wir tun und tun werden. Und was wir
tun und tun werden, das hängt wiederum von unserem Denken ab; und
von unseren Wünschen, unseren Hoffnungen, unseren Befürchtungen.
Es hängt davon ab, wie wir die Welt sehen; und wie wir die weit offenen
Möglichkeiten der Zukunft beurteilen. Das bedeutet fur uns alle eine
grosse Verantwortung’.

Met andere woorden, Popper belooft ons dat het geen gemakkelijk kar-
wei zal zijn de weg naar het nieuwe millenium deugdelijk te plaveien. Ik
zou de naar mijn idee belangrijkste woorden uit het bovenstaande citaat,
‘verantwoordelijkheid’ en ‘zicht op de wereld’, als leidraad voor dit artikel
willen nemen. ‘Ons zicht op de wereld’ is toonaangevend voor de toe-
komst. Daarom heb ik gezocht naar enkele aanwijzingen voor toekom-
stige ontwikkelingen. Onder ‘ons zicht op de wereld’ wil ik ook ‘ons zicht
op de mens’ verstaan, en dan vooral ‘ons zicht op gevangenen’.

Uiteraard kon ik aan selectiviteit en dus aan subjectiviteit niet ontko-
men. Bovendien wilde ik geen doemscenario schetsen: het zou beledi-
gend zijn voor u en verraad aan datgene waarvoor u en ook ik ons heb-
ben ingezet en nog steeds inzetten. Ik wil het daarom hebben over het
bouwen van een respectabele toekomst van gevangenis en gevangenis-
straf. Nadenkend over indicatoren voor toekomstige ontwikkelingen
raakte ik er van overtuigd dat het begrip ‘verantwoordelijkheid’ er als een
rode draad doorheen loopt: de verantwoordelijkheid van individuele
personen, van de samenleving als geheel, maar ook de verantwoordelijk-
heid van de gevangene. Deze laatste verantwoordelijkheid, die van de

* De auteur is voormalig hoofd van het Nederlandse Gevangeniswezen, emeritus hoogleraar
penologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en ere-voorzitter van de internationale
vereniging Penal Reform International. Het artikel betreft een toespraak tot de Europese
Conferentie Promoting mental health in prisons (Den Haag 20-21 november 1998)
georganiseerd door de ministeries van VWS en Justitie in samenwerking met Mental
Health Europe van de World Federation for Mental Health, onder de auspiciën van de
World Health Organisation. Het artikel werd uit het Engels vertaald.
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gevangene, zal de cruciale factor zijn voor de toekomst van de gevange-
nisstraf.

Een maakbare toekomst?

Voor wat de toepassing van de gevangenisstraf betreft, ziet de toekomst
er niet rooskleurig uit. Standpunten, hoop en verwachtingen met betrek-
king tot deze straf lopen aanzienlijk uiteen. De aard en mate van onze
verantwoordelijkheid is geen pasklaar gegeven. De vraag is dan ook wat
er zal gebeuren, of beter gezegd: wat we kunnen laten gebeuren.

Wat we om ons heen zien aan situaties en ontwikkelingen loopt sterk
uiteen. Repressief beleid en toegenomen gevangenispopulaties ener-
zijds, pogingen om alternatieven te bedenken voor de gevangenisstraf,
zorg om de sociale reïntegratie van gevangenen anderzijds. Onmense-
lijke omstandigheden in gevangenissen naast veelbelovende experimen-
ten.

Het aanstaande millenium lijkt te stimuleren tot bezinning en vernieu-
wing. Maar soms is het ook alsof van het jaar 2000 wordt verwacht dat
het alles zal veranderen, dat een totaal nieuw tijdperk zal beginnen, een
beloofd land voor ons zal open gaan. Zeker, het nieuwe milennium zal
ondenkbare mogelijkheden brengen, met name op economisch en tech-
nologisch gebied. Het sociale en culturele veld zal daar, als altijd, achter-
aan lopen maar ook daar zullen drastische veranderingen plaatsvinden.
De vraag is echter of wij deze veranderingen laten gebeuren, of dat wij er
actief iets aan willen doen, of we bepaalde wegen willen uitstippelen,
zoals dat op het gebied van de economie en technologie met zoveel verve
gebeurt.

Deze vraag heeft ook betrekking op de gevangenis en de gevangenis-
straf. Wat is hun toekomst, of wat zou hun toekomst moeten zijn? Laten
we die aan de zogenaamde onvoorspelbare publieke opinie, of zijn we
het met Popper eens dat het onze eigen verantwoordelijkheid is?

Gevangenisstraf: het panacee

De straf van vrijheidsbeneming is omgeven door irrationaliteit en emo-
ties. De meeste Europese landen hebben de Universele verklaring van de
Rechten van de Mens aangenomen en geratificeerd. Artikel 3 spreekt
over ‘het recht op leven, vrijheid en veiligheid van de individuele per-
soon’. Vandaar dat deze landen het er over het algemeen over eens zijn
dat de gevangenisstraf, de vrijheidsbeneming, zo min mogelijk dient te
worden toegepast. De praktijk ziet er echter anders uit.

In 1970 had Nederland een van de kleinste gevangenispopulaties ter
wereld, ongeveer tweeduizend. Dat wil zeggen vijftien gevangenen op
honderdduizend inwoners. Vijfentwintig jaar later was het gemiddeld
aantal gevangenen vijf maal zo hoog en toegenomen tot tienduizend. Op
dit moment is het aantal zelfs bijna twaalfduizend, dat wil zeggen bijna
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tachtig gevangenen op honderdduizend inwoners. En niet alleen het
aantal gevangenen is drastisch toegenomen maar ook de lengte van de
opgelegde vrijheidsstraffen. Wat is daarvan de reden? In ieder geval niet
een vergelijkbare toename van de criminaliteit.

Aan de andere kant van het continuüm zien wij de gevangenis-
bevolking van de Verenigde Staten: zevenhonderd gevangenen op hon-
derdduizend inwoners, het drievoudige van 1980. Waarom? En waarom
tachtig gevangenen op honderdduizend inwoners in Nederland en ze-
venhonderd in de Verenigde Staten? En waarom zien wij in Rusland, een
land dat economisch, sociaal en cultureel zo verschilt van de Verenigde
Staten, eveneens een gevangenispopulatie van 700:100.000? En waarom
zijn de aantallen gevangenen in veel, zo niet de meeste, Europese landen
in de afgelopen tien jaar zo drastisch gestegen?

Natuurlijk hebben wij onze rechtvaardigingen zoals de behoefte aan
‘crime control’ en het tegemoetkomen aan de zogenaamde maatschap-
pelijke roep om hardere, op vergelding gerichte straffen. Een verklaring
vormen ze niet. Overigens hebben publieke opiniepeilingen in verschil-
lende landen een ander beeld laten zien. Diverse onderzoeken wezen uit
dat het publiek veeleer is geïnteresseerd in herstel, restitutie en bemid-
deling, en dat de voorkeur wordt gegeven aan het ontwikkelen van vaar-
digheden boven het opsluiten van mensen. Het kan als een vingerwijzing
worden gezien dat, althans bij een goed geïnformeerd publiek, – (het in-
formeren is onze verantwoordelijkheid) – er een tendens bespeurbaar is
naar restauratieve rechtvaardigheid en realistische, resocialiserende
strafmaatregelen meer dan naar irrationele vergelding en inefficiënte
opsluiting.1

Ik denk dat wij moeten accepteren dat het aantal personen dat wij ge-
vangen zetten, de soort misdrijven waarbij we dat doen en de lengte van
de straffen die daarbij worden opgelegd, niet rationeel kunnen worden
verklaard. Soms lijkt het wel alsof vrijheidsbeneming iets onontkoom-
baars is waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen en die geen con-

1 Zo schreef J.J.M.van Dijk c.s. in Experiences of crime across the world (Kluwer, 1990):
‘Contrary to conventional wisdom, imprisonment is generally not the public’s preferred
punishment for a recidivist burglar. In most countries, the majority favoured other
sentences’ (p. 82). Het lijkt er echter op, dat er in Nederland intussen wel iets aan het
veranderen is. Het recente onderzoek ingesteld in opdracht van het dagblad Trouw (5
januari 1999) toont een weinig tolerante kant van de publieke opinie. Toch roepen de
uitkomsten enige vragen op. De enquête-vragen waren zeer eenzijdig gekleurd en hebben
wellicht tot ‘wenselijke’ antwoorden geïnspireerd. De vragen boden ook geen ruimte voor
alternatieve antwoorden. In ieder geval onderstreept het onderzoek de noodzaak van betere
informatie over en dus beter inzicht in de mogelijkheden en bedoelingen van strafrecht en
straf. Zie bij voorbeeld Samenleving positief over taakstraf; samenvatting, ook een recent
(1998) NIPO-onderzoek (nr. A-3036) in opdracht van de Reclassering aan de hand van zes
cases. ‘Bij zwaardere delicten neigt (men) meer naar ... een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf ... Toch is het opmerkelijk dat ook voor relatief zware delicten een deel van de
Nederlanders heil ziet in een taakstraf ... Het betreft dan veelal jonge daders ... Er is weinig
draagvlak voor de onvoorwaardelijke gevangenisstraf (p. 3)’.
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crete betekenis heeft voor degenen die die straf opleggen. ‘Three times
and you’re out’ is het principe dat de President van de Verenigde Staten
verkondigt, een land waar ook de doodstraf nog bestaat. Feitelijk zegt hij:
‘u maakt niet langer deel uit van onze samenleving’.

Alsof diezelfde samenleving geen enkele verantwoordelijkheid draagt
voor het scheppen van de condities waaronder personen tot crimineel
gedrag kunnen vervallen, noch voor het bieden van mogelijkheden aan
gevangenen om hun leven op een meer bevredigende wijze in te richten.
Alsof de gevangenisstraf domweg een mogelijkheid is om de goeden van
de slechten te onderscheiden. De vergelijking dringt zich op met de
schoolmeester die er over klaagt dat twee of drie kinderen in zijn klas de
sfeer verpesten. Zij zijn de slechterikken. Als zij verwijderd zouden wor-
den, zou hij een ideale groep overhouden. De schoolmeester gaat er
daarbij aan voorbij dat in de overblijvende groep wel weer twee of drie
kinderen randgevallen zouden worden en zich dienovereenkomstig ge-
dragen.

Lombroso’s erfenis

Waarom blijf ik bij dit onderwerp stilstaan? Omdat het hier gaat om onze
‘kijk op de mens’, om het beeld wat wij van de mens hebben. De toe-
komst van de gevangenisstraf zal allereerst afhangen van de vraag of wij
gevangenen als mensen zien die misdrijven hebben gepleegd, of als
slechts criminele mensen. Je bent inderdaad soms geneigd te geloven dat
in ieder van ons nog een Lombroso schuilt, wanneer je zoveel mensen
ziet weggestopt in geestelijk afstompende situaties van overbevolking in
gevangenissen, mensen die maanden en jaren in kleine ruimten opge-
borgen zijn, dagen aaneen, zonder iets zinnigs te doen, in ongezonde
omstandigheden met risico’s op tuberculose, HIV-infectie enzovoort.
Twijfels met betrekking tot de standpunten en houdingen ten opzichte
van gevangenen komen eveneens op, wanneer men verschijnselen waar-
neemt – met name in West-Europese landen – van steeds harder wor-
dende gevangenisregimes, van totale isolering en vernederende en inhu-
mane behandeling, verschijnselen die reeds vaak door de European
Commission for the Prevention of Torture zijn bekritiseerd.

En toch, de meeste Europese landen onderschrijven de United Nations
International Convent on Civil and Political Rights. In artikel 10 valt te
lezen: ‘All persons deprived of their liberty shall be treated wit humanity
and with respect for the inherent dignity of the human person’. De Euro-
pese Conventie van Mensenrechten bevat een soortgelijke tekst.

Wat voor conclusies vallen er nu uit deze statistische gegevens en uit
bepaalde politieke en justitiële handelwijzen te trekken? Ik denk dat er
drie zaken van eminent belang zijn, drie zaken die ook drie taken zijn die
wij ons zouden moeten stellen bij het totstandbrengen van een respecta-
bele penitentiaire toekomst.
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Onze eerste taak zou moeten zijn het versterken van het besef dat de-
linquenten niet, althans niet in het algemeen, onverbeterlijke criminelen
zijn. Ze hebben misdaden begaan, waarvoor zij gestraft dienen te wor-
den, maar zij zijn méér dan dat.

Onze tweede taak zou moeten zijn duidelijk te maken dat gevangenis-
sen een autonome functie en een autonoom doel hebben. Zij zijn niet
een ondergeschikt en afhankelijk instrument van nationaal
criminaliteitsbeleid. Noch hebben zij dezelfde taak als het openbaar mi-
nisterie of de rechter. De rechterlijke taak is het te oordelen over schuld
en over de zwaarte van de gepleegde misdrijven. Rechters kijken terug,
gevangenissen kijken vooruit. Gevangenissen zijn, terwijl zij straffen ten
uitvoer leggen, tegelijkertijd bezig met het motiveren en bijstaan van
mensen bij hun pogingen in de maatschappij terug te keren. Dat is es-
sentieel in de functie van gevangenissen. Het is niet iets bijkomstigs.

Onze derde taak zou moeten zijn andere, meer doelmatige methoden
te vinden om te straffen, en daaraan voorrang te verlenen boven overwe-
gingen van vergelding.

De verantwoordelijkheid van de delinquent

De waarden van individualiteit en individuele vrijheid zijn diep ingebed
in onze cultuur. Dat gaat zelfs op, zou ik denken, voor voormalige totali-
taire communistische landen. We hebben het idee achter ons gelaten dat
de waarde van een mens slechts gelegen is in zijn of haar waarde voor
het collectief. Maar wij beginnen ons ook te realiseren, dat de reactie op
dit idee, individuele autonomie, geen betekenis heeft in een sociaal va-
cuüm. Dat zij haar waarde ontleent juist aan die gemeenschap. Dat indi-
viduele autonomie niet absoluut is of grenzenloos.

De notie van deze relatieve individuele autonomie, die vorm krijgt in
respect voor de autonomie van anderen en in een zekere verantwoorde-
lijkheid voor mede-burgers en de samenleving, is groeiende. Dit zou
kunnen leiden tot een situatie waarin schaamte en schuld, hoewel nog
steeds belangrijke elementaire culturele karakteristieken, hun voorrang
zouden kunnen verliezen ten faveure van een nieuwe sleutelwaarde: in-
dividuele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Er zijn duidelijke tekenen dat individuele verantwoordelijkheid een
steeds sterkere nadruk krijgt. Het idee van de verzorgingsstaat die min of
meer volledig zorg draagt voor zijn burgers, heeft aan belang ingeboet. In
plaats daarvan is persoonlijke verantwoordelijkheid voor werk, gezond-
heid, onderwijs, verzekering enzovoort, meer op de voorgrond komen
staan. Of men die ontwikkeling toejuicht of niet, ik denk dat deze veran-
dering de bovengenoemde publieke voorkeur voor restitutie als straf bo-
ven vergelding ondersteunt. Als persoonlijke verantwoordelijkheid als
een principe in het strafrecht zou worden ingevoerd, zoals dat in feite het
geval is in het burgerlijk recht, zou dat een grote verandering in het
sanctiesysteem tot gevolg hebben. Vergelijkbaar met de publieke ten-
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dens die ik hierboven beschreef, zou het voor de rechter kunnen leiden
tot een verplichting gevangenisstraf niet als de eerst voor de hand lig-
gende straf op te leggen, maar om een sanctie toe te passen die een se-
rieuze en realistische intentie van de delinquent beantwoordt om naar
vermogen aangedaan leed en schade te herstellen danwel deel te nemen
aan de een of andere training of therapeutische activiteit die hem of haar
in staat kan stellen beter in de maatschappij te functioneren. Gevange-
nisstraf zou de alternatieve straf moeten zijn, het echte ultimum reme-
dium. Het zou de schijnbare rationaliteit van het berekenen van de ver-
diende strafmaat aanmerkelijk verminderen. Het zou vooral het aantal
en de duur van gevangenisstraffen doen afnemen, gevangenisstraffen die
een persoon nu juist niet aansprakelijk maken, en hem of haar nu juist
niet in staat stellen een actieve verantwoordelijkheid te dragen voor dat-
gene wat hij of zij deed. In sommige landen zijn ontwikkelingen in die
richting reeds bespeurbaar.

Naar een persoons-geöriënteerd gevangenissysteem

De kwestie van verantwoordelijkheid voert ons naar de visie op de ge-
vangenis zelf, alsook naar de kwestie van de geestelijke gezondheid in
detentie. Ik denk dat iedereen het met mij eens zal zijn dat gevangenis-
straf, zeker wanneer ze voor langere tijd dient te worden ondergaan, ne-
gatieve gevolgen heeft voor de mentale gesteldheid van de gevangene.
En dit geldt niet slechts voor geesteszieke of emotioneel gestoorde perso-
nen maar ook voor mentaal redelijk gezonde mensen.

Afgesneden zijn van persoonlijke relaties, van de samenleving, beke-
ken worden als een soort outcast, beroofd worden van eigen individuali-
teit, van persoonlijke autonomie, van de mogelijkheid om zelf beslissin-
gen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen – het heeft alles sterke
invloed op iemands zelfvertrouwen en zelfrespect. Wat anders is het dan
het ondermijnen van iemands geestelijke gezondheid? Het probleem is
heden ten dage groter dan het ooit is geweest. Omdat de waarde van vrij-
heid groter is en sterker gevoeld wordt dan ooit, is de kloof tussen vrij-
heid en het verstoken zijn ervan in onze tijd groter dan ooit, zelfs als de
omstandigheden in gevangenissen humaner zijn.

Geestelijke gezondheid wordt niet alleen bepaald door een gebrek aan
zoiets als vrijheid. Het heeft ook te maken met een perspectief in het le-
ven. Gevangenen realiseren zich dat hun kansen in de samenleving, na-
dat zij uit de gevangenis zijn ontslagen, slechts zeer beperkt zijn of zelfs
helemaal niet bestaan. Dat gevoel wordt nog eens versterkt door hun
angst voor maatschappelijke minachting en hun gebrek aan zelfvertrou-
wen. Deze gevoelens van actuele en toekomstige vervreemding vormen
een wezenlijk bestanddeel van de gevangenisstraf. Het wordt het best
weergegeven in de uitdrukking ‘doing time’, ‘je tijd uitzitten’. Tijd in de
gevangenis is dode tijd; men is als het ware ‘buiten gebruik’. Het pro-
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bleem van de gevangenisstraf kan inderdaad omschreven worden als een
geestelijk gezondheidsprobleem.

Wat kunnen we verwachten en wat zou onze toekomstige taak voor de
volgende eeuw moeten zijn? Opmerkelijk genoeg, of misschien juist níet
opmerkelijk, is hét sleutelwoord voor de gevangenis evenals voor de sa-
menleving in het algemeen: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid,
in casu van de gevangene. Gevangenen verantwoordelijk en aansprake-
lijk maken is niet alleen een kwestie van mooie woorden. Het impliceert
een visie op gevangenis en detentie die totaal verschilt van de gangbare.
De gangbare visie is er een van een op veiligheid stoelend instituut, een
instituut om straffen uit te voeren en dat daarom volledig is ingericht op
veiligheid, orde en discipline. Het is zoals Goffman het omschreef, een
total institution. In de praktijk mag het een min of meer menselijke plek
zijn, in het traditionele denken is de gevangenis er niet voor de gevange-
nen, maar zijn de gevangenen er voor de gevangenis.2

Het concept van veiligheid als de overheersende visie op detentie laat
weliswaar mogelijkheden van bezoek toe, zij het beperkt en strikt gecon-
troleerd, en van arbeid – meestal slechts voor een beperkt aantal gevan-
genen, – zelfs van enige gemeenschap en onderwijs. Maar in dit
veiligheidsdenken wordt niet de vraag gesteld ‘hoe ver kunnen we gaan’
maar de vraag ‘waar lopen we risico?’

Als men echter de gevangenis ziet als een plaats waar gevangenen een
verantwoordelijkheid hebben voor het vervullen van taken die nuttig zijn
voor henzelf en gericht op resocialisatie, dan moet die gevangenis wor-
den vormgegeven vanuit het gezichtspunt van de gevangene, vanuit zijn
of haar behoeften, realistische ambities en mogelijkheden. Het focus van
de gevangenis is de persoon van de gevangene. Het belang van de gevan-
genen, niet van de gevangenis staat voorop. Veiligheid is niet het vertrek-
punt. Veiligheid is de uiterste grens die moet worden gesteld om de cor-
recte executie van een vonnis zeker te stellen. Dat betekent: een hoge
graad van veiligheid waar nodig, een lage graad of geen veiligheid waar
mogelijk. In de Nota over het Nederlandse Gevangeniswezen van 1964
werd het aldus geformuleerd: ‘De optimale veiligheid is de minimale’.

Deze visie op de detentie resulteert in een volstrekt ander gevangenis-
systeem en gevangenisregime. Niet meer de veilige gebouwen vormen de
meest in het oog springende karakteristiek, maar de manier waarop de
individuele gevangene zijn of haar tijd gebruikt. De meest belangrijke
elementen van zo’n persoons-geöriënteerd gevangenissysteem zijn:
– individuele planning van de detentietijd;
– de structuur van het gevangenissysteem;
– de mentaliteit en het functioneren van het gevangenispersoneel.

2 Bedacht moet worden dat de invalshoek hier niet is de toestand in Nederland, maar een
meer globale internationale situatie. Niettemin zij geattendeerd op de beleidsnota
Werkzame detentie, die spreekt van gedetineerden die aan het standaardregime zullen
worden ‘onderworpen’ (p. 5).
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Individuele detentieplannen

Gevangenen kunnen niet worden bepaald door ze in te delen in een aan-
tal categorieën. Hun individualiteit is net zo gevarieerd als die van alle
andere mensen. Volgens de United Nations Standard Minimum Rules for
the Treatment of Prisoners en de European Prison Rules wordt gevange-
nisstraf gedefinieerd als slechts vrijheidsbeneming.3 Als wij dat accepte-
ren, dan moet de manier waarop gevangenen hun tijd in gevangenschap
gebruiken bepaald worden door hun individuele capaciteiten en wensen
om aan hun eigen toekomst te bouwen en vorm te geven. Dit betekent
dat de eerste vraag niet moet zijn: Hoe kunnen we een goede gevangenis
bouwen? Maar: Hoe kunnen we op een realistische manier individuele
detentietijd plannen?

Praktisch gesproken moeten daarvoor allereerst mensen aangesteld
worden die zich zullen bezighouden met het consulteren van gevange-
nen, die capaciteiten van gevangenen beoordelen en voor hen indivi-
duele detentie-plannen opstellen, daarbij tegelijkertijd rekening hou-
dend met de eisen die aan de veiligheid worden gesteld en met de
beschikbare mogelijkheden. Pas op zo’n manier kan aan de gevangene
een stem worden gegeven, een eigen verantwoordelijkheid om zo goed
mogelijk terug te keren in de samenleving. Het is niet een plan dat wordt
opgesteld door iemand die ‘weet wat het beste is’ voor de gevangene,
maar een plan dat binnen bepaalde grenzen een plan van de gevangene
zelf is en dat hij of zij bereid is uit te voeren. Dit vooronderstelt overigens
dat aan gevangenen duidelijk wordt gemaakt wat hun rechten en plich-
ten zijn en dat zij bovendien een beroep kunnen doen op een onafhan-
kelijke klachtenprocedure wanneer er mogelijk conflicten ontstaan. Dan
pas worden de gevangenen als verantwoordelijke personen behandeld
en kunnen zij zich verantwoordelijke individuen voelen.

3 Regel 64 van de European Prison Rules bepaalt: ‘Imprisonment is by the deprivation of
liberty a punishment in itself. The conditions of imprisonment and the prison regimes shall
not, therefore, except as incidental to justifiable segregation or the maintenance of
discipline, aggravate the suffering inherent in this’. In gelijke zin artikel 57 van de UN
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Artikel 2, lid 4, van de nieuwe
Penitentiaire Beginselenwet bepaalt dienovereenkomstig dat bij de uitvoering van de
vrijheidsstraf personen ‘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
veiligheid in de inrichting noodzakelijk zijn’. De nota Werkzame detentie staat hiermee op
gespannen voet. Op p. 11 wordt gezegd, dat ‘in het verlengde van de vergeldings-
doelstelling (eerder gedefiniëerd als bewuste leedtoevoeging door de straf, J.T.) het
punitieve karakter van de gevangenisstraf gewaarborgd moet blijven. Het strafkarakter ... is
primair (onderstreping van mij, J.T.) gelegen in de vrijheidsbeneming als zodanig. ... Evenals
in de samenleving zelf gelden er zekere beperkingen en inspanningsverplichtingen’.
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Omgekeerde wereld: gevangenen vóór gevangenissen

Een tweede belangrijk element van een persoons-georiënteerd
gevangenissysteem is de gevangenisstructuur. Zolang gevangenen een
gevangenisuniform dragen, onderworpen zijn aan uniforme regels en
aan de eentonige routine van een dagelijks terugkerend programma om
de tijd dóór te komen, zolang lijkt het alsof gevangenen niet méér zijn
dan gevangenen, de een weinig verschillend van de ander. Het is duide-
lijk dat zo’n situatie voor gevangenispersoneel weinig ruimte openlaat
voor daadwerkelijk persoonlijk contact met gevangenen, laat staan dat
zij individuele gevangenen kunnen helpen. Voor gevangenen is zo’n si-
tuatie geestelijk verlammend. Het doodt hun wil en energie om na te
denken over hun toekomst, plannen ervoor te maken en eraan te wer-
ken. Cruciaal voor een persoons-georiënteerd gevangenissysteem is een
sociaal en mentaal stimulerende omgeving. Teneinde dat te kunnen ver-
wezenlijken zijn vier zaken van belang.

Ten eerste dient het gevangenissysteem gedifferentieerd te zijn. Dat wil
zeggen dat er gevangenissen en afdelingen zijn met verschillende graden
van zowel interne als externe vrijheid en veiligheid, met verschillende
graden van oriëntatie op de samenleving en met verschillende mogelijk-
heden voor het volgen van arbeids- en onderwijsprogramma’s.

Ten tweede dient de differentiatie regionaal te zijn, dat wil zeggen een
verscheidenheid van inrichtingen of afdelingen per landelijke regio, op-
dat gevangenen regelmatig contact met familie en relaties kunnen on-
derhouden.

Ten derde zou zo’n systeem een groepssysteem moeten zijn. Dat wil
zeggen dat het gevangenisleven, de arbeid, het onderwijs en dergeljke
plaatsvindt in groepjes gevangenen van beperkte omvang. Het heft de
anonimiteit van gevangenen op, stimuleert contact tussen personeel en
gevangenen en geeft de gevangenen een gezicht en een gevoel van indi-
vidualiteit en eigenwaarde.

Ten vierde is een zekere mate van decentralisatie en delegatie van be-
voegdheden noodzakelijk om het gevangenisdirecteuren en hun staf mo-
gelijk te maken het gevangenisregime en activiteiten aan te passen aan
lokale mogelijkheden en eisen. Aan de andere kant vooronderstelt een
gevangenissysteem één homogeen gevangenisbeleid. Om aan beide ei-
sen tegemoet te komen dienen leiding en management te berusten op
democratische principes zoals inspraak, hoor en wederhoor en gestruc-
tureerde vormen van communicatie. Verder vraagt een gedelegeerde
gezagsstructuur om een onafhankelijke inspectie, die niet alleen tekor-
ten maar ook doelmatigheid onderzoekt. Met dat laatste bedoel ik, dat
wordt nagegaan of gehoor wordt gegeven aan realistische behoeften van
gevangenen, dat mogelijkheden van resocialisatie en van hulp en bij-
stand worden benut conform nationale en internationale regels en doel-
stellingen.
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Gevangenispersoneel: de dominerende factor

Het derde element van een persoons-georiënteerd gevangenissysteem is
het personeel. Zolang personeel gevangenen slechts ziet als waardeloze
brekebenen en non-valeurs, zal een zichzelf waarmakende voorspelling
in werking treden en een antagonistische sfeer ontstaan. Als gevangenis-
personeel gevangenen benadert als mensen die verantwoordelijkheid
kunnen en willen dragen voor hun eigen toekomstige leven, kan een ont-
spannen klimaat van wederzijdse ondersteuning en samenwerking tot
ontwikkeling komen.

Natuurlijk zullen er altijd gevangenen zijn die geen boodschap hebben
aan maatschappelijke reïntegratie of die strenge bewaking nodig heb-
ben. Voor de toekomst verwacht ik zelfs een toenemende scheiding tus-
sen onverbeterlijke criminelen en andere gevangenen. Natuurlijk zullen
er ook altijd gevangenen zijn die professionele psychologische of psy-
chiatrische hulp behoeven. Velen echter zullen een normaal, sociaal ac-
ceptabel leven willen leiden, maar hebben stimulansen, leiding en bij-
stand nodig. En in dat opzicht is de rol van het gevangenispersoneel van
groot belang. Er kan niet worden volstaan met afstandelijke bewakers.
De taak van het personeel behoort niet te bestaan uit aanwezigheid maar
uit positieve betrokkenheid.

Daarvoor moet het personeel, ook de doorsnee gevangenisbewaarder,
zich een mentaliteit en houding van hulpvaardigheid eigen maken. Vele
bezoeken aan gevangenissen over de hele wereld hebben mij geleerd dat
bij een positieve bejegening door gevangenispersoneel gevangenen min-
der malen om minder gunstige leefomstandigheden en dat zij begrip
kunnen opbrengen voor financiële beperkingen. Maar tegelijkertijd ken-
nen zij zelf hun prioriteiten het beste. Samen met luisterend personeel
vinden zij vaak oplossingen die hun problemen hanteerbaar maken.

Utopie?

Zou een gevangenissysteem als hierboven beschreven het systeem van
de 21ste eeuw kunnen worden? Het geschetste beeld is geen zeepbel.
Mijn ervaringen met het gevangeniswezen hebben mij tot de slotsom
gebracht dat dit ‘totale instituut’ slechts in de aangegeven richting dras-
tisch is te veranderen. Tekenen van dergelijke veranderingen zijn reeds
bespeurbaar. Ze zijn uitvoerbaar zowel in Oost- als in West-Europese
landen. Daarbij hangt niet alles af van geld, zeker niet waar het gaat om
mentaliteitsveranderingen. Soms zijn forse stappen bovendien gemakke-
lijker te zetten als men ver af staat van het grote doel dan wanneer men
er dichtbij is en allerlei details en meningsverschillen het zicht op hoofd-
zaken benemen.

Er kunnen en zullen zich niettemin problemen voordoen. Onderdelen
van een persoons-georiënteerd gevangenissysteem kunnen worden
geïntroduceerd op grond van oneigenlijke, bij voorbeeld politieke, mo-
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tieven en belangen en daardoor averechts werken. Daarom moet steeds
het uitgangspunt in gedachten worden gehouden dat het gevangenis-
systeem zijn basis moet vinden in het perspectief van de gevangene.

Uiteraard kan een dergelijk systeem, zelfs bij ontstentenis van maat-
schappelijke en politieke tegenkrachten, niet ineens tot stand worden
gebracht. Bestaande situaties moeten worden aangepast, structurele
maatregelen vergen veel voorbereiding evenals in het bijzonder het
vormgeven van de gewenste mentaliteit ten opzichte van gevangenen.
Evenzeer is het noodzakelijk dat campagnes worden gevoerd om begrip
te wekken en steun te verwerven van politici en van het publiek, maar
ook van de rechterlijke macht en van non-gouvernementele instanties
die op dit gebied werkzaam zijn.

Ik was een aantal jaren geleden onder de indruk van een lezing van de
Duitse socioloog Ralf Dahrendorf over Citizenship, the new question. Het
ging over de sociale gevolgen van politieke en economische ontwikkelin-
gen. Deze ontwikkelingen, die als zodanig niet door Dahrendorf werden
bekritiseerd, zouden in zijn optiek echter kunnen leiden tot het ontstaan
van een onderklasse. Dat zou moeten worden vermeden door verant-
woordelijk burgerschap. Daartoe bepleitte Dahrendorf het ‘mobiliseren
van morele minderheden’. Onder die minderheden verstond hij diege-
nen die begaan zijn met het lot van drop-outs en van mensen die hun
rechten niet weten te effectueren. Wat Dahrendorf naar voren bracht is
zeer toepasselijk op de positie van (ex-)gevangenen. Bovendien heeft zijn
pleidooi voor de mobilisatie van morele minderheden bij uitstek betrek-
king op mensen op verschillende niveaus, werkend voor gevangenen, in
gevangenissen, in geestelijke gezondheidsorganisaties, of als rechters,
officieren van justitie, advocaten.

Indien het ons werkelijk ernst is met de geestelijke gezondheid van
gevangenen en met het herstellen van hun lidmaatschap van de samen-
leving, dan kunnen wij niet volstaan met wat reparaties en opknapbeur-
ten van het bestaande systeem. Er zijn geen eenvoudige oplossingen. Het
terugbrengen van het aantal gevangenisstraffen door sociaal reïntegre-
rende ‘alternatieve’ straffen en een drastische hervorming van het
gevangenissysteem is de enige oplossing. Een verandering van de struc-
tuur van top tot en met werkvloer en een mentaliteitsverandering van de
werkvloer tot en met de top zijn beide noodzakelijk. Zulke veranderingen
vereisen dynamische ondersteuning.

Ik heb ‘verantwoordelijkheid’ in het bovenstaande tot sleutelwoord
gemaakt. Het is te hopen dat Dahrendorf’s ‘morele minderheden’ zich
door deze ideeën laten aanspreken en er de noodzakelijke ondersteu-
ning voor zullen bieden. Wellicht is de komst van het nieuwe millennium
daarvoor de prikkel.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BV.
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of
the internationally most relevant articles of each issue. The central
theme of this issue is (vol. 25, no. 1, 1998): .

The Dutch prison system
J.J.L.M. Verhagen
There were considerable changes in the volume and also the character
of the Dutch prison sytem during the last twenty five years. Until the
end of the seventies rather few inhabitants of the Netherlands were sent
to prison, and those who were imprisoned did stay there for rather
short periods of time. Nowadays the number of prisoners has quadru-
pled, mainly because of an increasing amount of long sentences related
to drugstraffic and violent crime. The regime in prison has changed:
prisoners nowadays are less free to choose their own activities. Over
these twenty five years there was a cutback in staff expenditure of nearly
30%. It is not easy to find further ways to economise.

Preserving quality while cutting the budget; some lessons from the US
Federal Bureau of Prisons
A. Boin
The Dutch prison system has come under severe pressure. A ten
percent budget cut threatens the more expensive features of that system
which are commonly accepted as elementary conditions for high prison
quality: one cell for each inmate; a relatively high inmate-personnel
ratio; and an autonomous position for prison wardens. The experience
of the US Federal Bureau of Prisons, on the other hand, suggests that
prison quality can be maintained even when inmates share cell space,
less personnel is available and wardens cannot make all decisions by
themselves. This contribution argues that penal administrators in the
Netherlands should openly and critically discuss the foundations of
their prison system. The lessons of the American federal prison system
can provide the much needed impetus for such a discussion.

Reducing imprisonment; the prosecutor on the spot and the judge
curbed
M.M. Kommer
In this article, the author suggests three ways to put an end to the
uncontrolled growth in the use of incarceration in the Netherlands. His
first option is to ration the amount of prison capacity per court district.
This would force the prosecutor and the judge to take the availability of
capacity into consideration when deciding on the sentence. At the same
time, this might strengthen the position of the prosecutor in his regular
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consultations with the police and local authorities: as his resources are
limited, he is more in a position to ask them to contribute sufficiently to
crime control. The second option is the introduction of sentencing
guidelines, which may be used to reduce the number of prison
sentences and their length. Experiences in the United States show that
such a strategy may work, especially when political and public
discussions focus on the best way to make the tax payers money work.
The third option presented is a fundamental change in the relation
between prosecutor (as a representative of the administration) and the
judge. Rather than seeing the sentence as an order by the judge that the
prosecutor has to obey, the sentence could be seen as an authorisation
that the prosecutor can decide not to use, or only partially. In good
co-operation with the prison authorities and probation services, the
prosecutor can then fit the part of the sentence actually served
intramurally to what is considered most conducive to rehabilitation.
The author recognises that all three options bear risks, but argues that it
is impossible to not face the fact that prison capacity can not grow
without limits. At the very least, he thinks, it is imperative to rediscuss
the goals of sentencing.

Early release; possible and desirable?
F.J.M. Hoogenboom
Two instruments are described by which – under the Dutch penal law
system – prisoners get the possibility to leave prison before the end of
their prison sentence. One instrument is the unconditional early release
when two thirds of longer sentences has passed. Until ten years ago
early release was in principle conditional, dependent of the judgment of
prison authorities and dependent of the prisoner’s behavior. Nowadays
it has become unconditional. This change reflects the idea that severity
of a crime fades when time passes. The other idea behind the change is
that a prison sentence is seen as the most severe sentence, the length of
which should not be dependent on factors not taken in account by the
judge. The other instrument is the penitentiairy program, introduced in
the new penitentiary law. The prisoner lives outside the prison,
participates in a program of activities that is meant to make his
reintegration in society more succesful, and to reduce the risk of
recidivism. He stays under the authority of the prison service. He will be
sent back to prison when he doesn’t comply with the program-
conditions. Important elements of the program can be: employment or
employment training, education, or treatment. Electronic monitoring
can also be part of it. The legal conditions to get access to the
penitentiairy program are very narrow. Only people with sentences from
more than one year can participate in a penitentiairy program with a
maximum length of half a year in the time between one half and two
thirds of a sentence. About fourteen hundred prisoners a year will get
the opportunity to participate in a penitentiairy program during the last
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months of their sentence. Under the current legal framework there is
not enough space to use early release or penitentairy programs as
instruments to control the need for prison capacity. In practice a lot of
programs were developed. The new penal law excludes people with
shorter sentences that earlier could participate. The value of a very
strict and narrow legal system is overestimated. The legal system
restricts the administration to use a given capacity on the most efficient
way. The distance between the administration and minister and
parliament is too small. When it comes to discussions, Parliament is
more interested in ruling the prison system, than in producing better
results for the lowest price. This also reflects a punitive and risk
avoiding attitude. The last reason is a lack of a coherent and shared
penological vision between all stakeholders about the role of the prison
sentence in the whole spectrum of sanctions.

Necessary growth of prison capacity; backgrounds and trends
F.P. van Tulder and P.L.M. Steinmann
In this article the Jukebox-1 model is outlined, which relates demograp-
hic, social-economic and policy trends on a national level with crime
and the need for prison cell capacity. This is combined with external
demographic and economic forecasts and the planned expansion of
police and court input. Thus an increase of the need for prison cell
capacity of nearly 30% in the period 1996-2002 is estimated. This is
mainly due to a rising number of convictions related to violent crimes
and drug trafficking. Though the model is useful for policy purposes in
its present form, there is certainly room for improvements. In any case
perfect forecasts do not exist. Policy-makers always have to face the risk
of under- or overestimations.

Prisons in the 21st century
J.J.J. Tulkens
The author, quoting Karl Popper, starts from the viewpoint, that the
future of society can and has to be shaped by today’s people. This
responsibility applies also to today’s interested parties as far as the
future of prisons is concerned. This future should not depend on public
opinion and on politics based on it, but on respectable rehabilitation-
focussed goals. All over the world imprisonment nowadays is used
excessively, conditions are far below humane and subscribed internatio-
nal standards, even regimes of reasonable quality are deteriorating.
Three tasks of shaping a respectable future of prisons are: to strengthen
awareness that offenders are human beings, not incorrigible criminals;
to make clear that prisons have an autonomous function and objective;
to find ways for socially purposeful sanctions and giving them priority
over imprisonment. In society personal responsibility is getting
increased emphasis. Likewise the prisoner should be given responsibi-
lity for his own future. Imprisonment no longer should be experienced
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as ‘doing time’. The future prison-system should be person-oriented.
Not security should be the main characteristic of prison but the way in
which prisoners use their time. Prisoners should be put before prisons.
In such a system three elements are important: the individual planning
of a person’s detention and a complaints procedure; the structure based
on: differentiation of establishments, having (mainly) regional
functions, life and activities in small groups, decentralization and
delegation of competence controlled by independent inspection; a
caring attitude and function of prison staff. The author does not
consider such a system an utopia, neither in East- nor West-European
countries. Necessary, however, are efforts and campaignes to create
awareness with the public, with politicians and to get support from
them. In the perspective of the new millennium concerned governmen-
tal and non-governmental parties and magistrates should take up this
responsibility.
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Journaal

Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het Ministerie van Justitie is onlangs
via Internet bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentrum op
justitieel terrein dat een wetenschap-
pelijk bijdrage levert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is
de volgende informatie te vinden:

1. Doelstelling en organisatie (o.a.
organigram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);

2. Producten en diensten;

– overzicht en uitgebreide samenvat-
tingen van de nieuwste rapporten;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdschrift Justitiële verkenningen;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het engelstalige tijdschrift European
Journal on Criminal Policy and
Research;
– jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;

– elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van
justitie);

3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen);

In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke
producten als databases (literatuur-
bestand) en aan producten en
diensten gekoppelde bestel-
mogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficiënt leveren van
statistische en literatuur-informatie
kunt u terecht bij de WODC
informatiedesk
(e-mail: infodesk@wodc.minjust.nl).
Wij hopen op deze wijze bij te dragen
aan de verspreiding van relevante
kennis en informatie buiten het
Ministerie van Justitie.
Hans van Netburg (WODC-webmaster)
tel. 070-3706919
fax. 070-3707948
e-mail: c.netburg@minjust.nl

WODC-Thesaurus ‘Het criminaliteitsvraagstuk (geheel herziene uitgave)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het Ministerie van Justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst
inzake het criminaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie, delicten/
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangenis-
wezen en reclassering.

Na het uitkomen van de eerste uitgave
van de WODC-thesaurus in 1993 is
deze met succes toegepast als
instrument bij het toegankelijk maken
van publicaties op het gebied van het
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij
de Afdeling Documentaire Inforamtie-
voorziening van het WODC maar ook
op andere afdelingen binnen het
Ministerie van Justitie wordt de
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast
maken andere organisaties waaronder
politiebibliotheken, het openbaar
ministerie, gevangenisbibliotheken en
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de rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie
en politie sterk toegenomen, zowel
nationaal als internationaal. De
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
opsporingsmethodieken aan het licht.
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd.
Allerlei grensoverschrijdende
criminaliteitsvormen zijn meer in de
belangstelling komen te staan. Nieuwe
alternatieven voor de vrijheidsstraf
werden en worden getest om de
problemen rond de celcapaciteit op te
lossen. Nieuwe termen als integriteit,
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing,
forensische accountancy, taakstraf,
internet, televerhoor, stelselmatige
daders en zelfredzaamheid zijn de
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt.
Natuurlijk zijn er ook termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruikt
werden. Deze zijn uit de thesaurus
verwijderd of vervangen door andere
termen. Hier en daar is de schrijfwijze
van een begrip aangepast. Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
herziening van de WODC-thesaurus
noodzakelijk was. Hopelijk zal de
herziene thesaurus de komende jaren
weer een nuttig instrument zijn voor
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom rondom
het criminaliteitsvraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrale Bibliotheek van het Ministerie
van Justitie en nu in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven
officiële lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.
Inlichtingen:

Hans van Netburg
tel. 070-3706919
Email: c.netburg@wodc.minjust.nl
Bestelwijze:
De WODC-thesaurus 1997 kost f.10,–
per ex.
Tel. 070-3706554 (mw. Weide-Eind)
Fax. 070-3707948
Email: infodesk@wodc.minjust.nl

Themanummers Justitiële
verkenningen

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs, grote
aantallen exemplaren van Justitiële
verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Om die
reden geven wij, onder voorbehoud, de
thema’s die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen. Ook
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.

JV1, 1999, januari/februari: Gevange-
niswezen
JV2, 1999, maart: Organisatie-
criminaliteit
JV3, 1999, april: Gerechtsdeurwaar-
ders
JV4, 1999, mei: TBS
JV5, 1999, juni/juli: Schuld

Congressen

Schengen still going strong; evaluation
and update
The Schengen colloquium (number
seven in row) has become a
prestigious forum for insiders and
outsiders with a keen interest in
various policy making processes that
surround the Schengen Agreements
and EU cooperation in the field of
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justice and home affairs. The
colloquium shall be conducted in
French, English and German, and in
the event of sufficient demand from
the participants, simultaneous
interpretation will be available in these
three languages. The main objective of
this colloquium is to provide an update
on the incorporation of Schengen into
the European Union, and to monitor
the operationalisation of the Schengen
provisions. More specifically, attention
will be devoted to the situation
concerning the Nordic countries, the
initiatives that are being undertaken
vis-à-vis non EU member states, the
democratic control of Schengen, illegal
immigration, harmonisation of visa
policy, the role of non-governmental
organisations, cross border police
competences and mutual legal
assistance.
Datum: 4 en 5 februari 1999
Plaats: European Institute of Public
Administration, Maastricht
Inlichtingen: mw. dr. M. de Boer, tel.:
043-3296296.

Ius Commune in a world context
Gedurende de conferentie, die
plaatsvindt ter gelegenheid van het
vijfjarig bestaan van het Maastricht
Journal of European and Comparative
law, zal worden ingegaan op het
belang van de ontwikkeling van een
Ius Commune in een mondiaal
perspectief. Toenemende internationa-
lisering leidt immers tot een toename
in internationale misdaad, toename
van concurrentie op de kapitaal- en
arbeidsmarkt enzovoort en vraagt
derhalve om juridische oplossingen op
internationaal niveau. De ontwikkeling
van een Ius Commune, waarvan ook
op Europees niveau reeds sprake is,
zou hieraan een belangrijke bijdrage
kunnen leveren. De volgende thema’s
zullen tijdens de conferentie aan bod
komen: de multiculturele samenleving,
grensoverschrijdende misdaad,

technologische vooruitgang,
milieubescherming, vrij verkeer van
kapitaal en werkgelegenheid.
Datum: 15 en 16 april 1999
Plaats: Maastricht
Inlichtingen: dr. Lisa Waddington,
METRO, Universiteit Maastricht, tel.:
043-3883253/3060.

Vooruitzichten in de criminologie
Op 17 juni 1999 is het 25 jaar geleden
dat de Nederlandse Vereniging voor
Kriminologie werd opgericht. De
driejaarlijkse congressen die de
vereniging organiseert behoren zonder
twijfel tot de hoogtenpunten in haar
25-jarig bestaan. Op deze congressen
komen wetenschappelijke onderzoe-
kers en mensen die in de strafrechts-
praktijk werkzaam zijn bijeen om de
stand van zaken in hun vakgebied op
te maken. Dat het jubileum plaatsvindt
aan de vooravond van de overgang
van het millenium is een mooie
gelegenheid om op de dag zelf een
congres te organiseren dat in het
teken zal staan van vooruitzichten. Wat
zullen we zeggen over toekomstige
ontwikkelingen die zich in de
criminaliteit en de criminaliteits-
bestrijding zullen voordoen? Zal de
criminaliteit in Nederland stijgen of
dalen en bij welke vormen van
criminaliteit zal zo’n verschuiving
optreden? Wat zullen de kernvragen
zijn waar de criminologie en de
criminele politiek zich in pakweg 2010
op richten? De NVK nodigt u uit een
paper te schrijven dat past binnen het
congres-thema: ‘Vooruitzichten in de
criminologie’. De inspiratie voor zo’n
vooruitblik kan onder meer worden
gevonden in: de historie; hedendaagse
ontwikkelingen op het terrein van
criminologie, criminaliteit en
rechtshandhaving; inzicht in
samenhangen en internationale
ontwikkelingen; een meer technische
benadering, zoals prognosemodellen
en scenario’s. Als richtsnoer geldt dat
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het paper een op de toekomst gerichte
beschrijving of analyse dient te
bevatten. Maximaal aantal woorden:
8000 in WP of Word. Uiterlijk in te
dienen voor 1 februari 1999. Zenden
aan: mr. W. Huisman, Vakgroep
Criminologie, Faculteit der rechtsge-
leerdheid, Vrije Universiteit, De
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
Telefoon: 020-4446224. Een commissie
onder voorzitterschap van prof. dr.
G.J.N. Bruinsma zal de bijdragen
selecteren voor de congresbundel die
op 17 juni 1999 tijdens het congres
aan de VU Amsterdam wordt
uitgereikt.

INREP, International Network for
Research on (the Law of) evidence and
Procedure
Amsterdam will host the second World
Conference on new trends in criminal
investigation and evidence. Because
the interaction between professionals
from many different national and
professional backgrounds proved to be
so fruitful at the first World Conference
on New Trends in Criminal Investiga-
tion and Evidence, we hope to
organise a World conference involving
participants from many different
disciplines such as legal scholars in
evidence, criminal law and procedure,
comparative law and in non-legal
forensic disciplines. In addition, we
would like the conference to be a
platform of interprofessional
discussion and exchange for police
officers, judges, prosecutors and
attorneys (advocates). Many
internationally known speakers will be
invited. Demonstrations will be given
by experts on a wide variety of fields
and applications and there will be
plenty of opportunities to set up
smaller satellite courses. Cross section
of the conference subjects: artificial
intelligence and judicial proof;
strategies of investigation; the nature
of human inference; comparative

criminal law, procedure, evidence; new
techniques in criminal investigation;
evidence in organised crime-cases;
reliability of personal evidence; witness
protection; theories on evidence;
forensic accountancy etcetera.
Datum: 10–15 december 1999
Plaats: RAI, Amsterdam
Inlichtingen: Eurocongres Conference
Secretariat, tel.: 020-6793411.
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Literatuuroverzicht

Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en
-delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies

Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze rubriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie tegen
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat
volgens art. 16b, lid 1 van de
Auteurswet 1912, de kopieën
uitsluitend mogen dienen tot eigen
oefening, studie of gebruik. Door
de documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen,
rapporten en jaarverslagen met
betrekking tot bovengenoemde
gebieden toegankelijk gemaakt. De
documenten die vanaf 1987 zijn
verschenen, worden automatisch
ingevoerd. Op aanvraag kunnen
literatuurlijsten m.b.t. specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in beperkte mate
tegen vergoeding gekopieerd en
toegezonden worden. In beide
gevallen kan men zich wenden tot
de Informatiedesk van het WODC,
Postbus 20301, 2500 EH ’s-
Gravenhage, tel.: 070-370 65 53.

Algemeen

1
Gray, P.
Deconstructing the delinquent as a
subject of class and cultural power
Journal of law and society, 24e jrg., nr.
4, 1997, pp. 526–551
De auteur heeft vanuit een marxistisch
perspectief onderzoek verricht naar de
praktische toepassing van het
jeugdstrafrecht in Hong Kong. De
geritualiseerde procedures en het
strafrechtelijke jargon, alsmede het feit
dat de minderjarigen het recht hadden
zich kosteloos te laten bijstaan door
een advocaat, gaven haar aanvankelijk
de indruk dat inderdaad recht werd
gedaan. Maar langduriger observatie
van de interactie tussen magistraten,
advocaten, de politie en de reclasse-
ring, deden haar beseffen dat er
sprake was van veelvuldige ongelijk-
heden langs de dimensies klasse,
etniciteit en geslacht. De onderzoek-
ster wil niet beweren dat klasse-
belangen het dominante motief
vormen achter deze ongelijkheden.
Maar ze wil wel laten zien hoe de
macht van klasse, als een van de
onderling verweven sociaal-culturele
factoren, tot uitdrukking komt in de
straftoemeting aan jeugddelinquenten.
Het lastige gedrag van delinquenten
uit de arbeidersklasse wordt eerst
geïndividualiseerd en gepathologiseerd
en vervolgens gecategoriseerd om
gecorrigeerd te worden. In de
vaststelling van ‘normaal gedrag’
spelen klassenbelangen een rol,
evenals in de vaststelling hoeveel en
welke correcties nodig zijn om de voor
het kapitalisme noodzakelijke sociale
controle te bewerkstelligen. Dit alles
wordt verpakt in wetenschappelijke
rationaliteit en culturele authenticiteit.
Met literatuuropgave.
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2
Kury, H., J. Obergfell-Fuchs
Kriminalitätsfurcht in Deutschland; eine
Untersuchung unter besonderer
Berücksichtigung der Abhängigkeit des
Phänomens vom Alter
Kriminalistik, 52e jrg., nr. 1, 1998, pp.
26–36
De angst voor misdrijven en geweld is
de laatste jaren één van de
hoofdthema’s in de criminologie, met
name in de Europese landen waar een
omwenteling heeft plaatsgevonden. Uit
bijna alle voormalige oostbloklanden
wordt enerzijds bericht over een meer
of minder dramatische toename van
de criminaliteit en anderzijds over een
aanmerkelijke stijging van de angst
voor criminaliteit. In dit artikel wordt
de ontwikkeling van deze angst na de
val van de muur in Duitsland onder de
loep genomen, zowel in het voormalige
Oost-Duitsland als in het westen. Ook
wordt gekeken naar leeftijd,
slachtofferstatus en urbaniserings-
graad. De nadruk ligt in dit artikel op
de leeftijd van het slachtoffer. De
relatief grote steekproef van de
Deutsch-Deutsche Opferstudie van
1990 maakt een gedifferentieerd
overzicht mogelijk. De zogenaamde
‘victimiseringsparadox’, die ervan
uitgaat dat personen die het minst
waarschijnlijk slachtoffer van een
misdrijf zullen worden, zoals ouderen
en vrouwen, desalniettemin een grote
angst voor misdrijven hebben, wordt
door dit onderzoek niet onderschreven.
Reeds in vroegere slachtofferstudies is
gebleken dat jonge mensen, in het
bijzonder jonge vrouwen, de hoogste
angstwaarden vertonen en zeker niet
oude mensen. Voorts wordt nog
ingegaan op de verschillen tussen het
(voormalige) Oost- en West-Duitsland.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechtspleging

3
Henham, R.
Sentencing sex offenders; some
implications of recent criminal justice
policy
The Howard journal, 37e jrg., nr. 1,
1998, pp. 70–81
In het herziene Engelse Wetboek van
Strafrecht (1991) zou de strafmaat de
ernst van een misdijf beter moeten
weerspiegelen, waarbij misdrijven met
fysieke of psychische gevolgen (zoals
zedenmisdrijven) zwaarder worden
aangerekend dan vermogensdelicten.
In dit artikel wordt aangegeven dat de
theoretische en praktische gevolgen
van de dichotomie tussen een
rechtvaardige straf en de lengte ervan,
welke in de nieuwe wet wordt
neergezet, een holistische benadering
van de berechting van plegers van een
zedenmisdrijf in de weg staan i.p.v.
deze te bevorderen, zoals door de
regering werd voorgestaan. De auteur
beschrijft a.h.v. praktijkvoorbeelden en
cijfers hoe de nieuwe wetgeving t.a.v.
strafrecht, overheidsbeleid en -praktijk
ertoe heeft geleid dat de ontwikkeling
van een gemeenschappelijke
benadering door rechtbank,
penitentiaire inrichting en reclassering
t.a.v. de berechting van plegers van
een zedenmisdrijf wordt verhinderd. Hij
trekt deze conclusie na zorgvuldige
bestudering van: de gevolgen t.a.v.
berechting inzake zedenmisdrijven;
vroegtijdige vrijlatingsprocedures;
regels m.b.t. het toekennen van
voorwaardelijke straffen; richtlijnen
voor het instellen van beroep tegen de
strafmaat en; het aantal her-
veroordelingen. Om een optimale
samenhang tussen beleid en praktijk
te bereiken in zowel het bestraffen als
het behandelen van plegers van een
zedenmisdrijf, geeft de auteur tot slot
een vijftal praktische suggesties.
Met literatuuropgave.
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4
Hughes, G., A. Pilkington e.a.
Diversion in a culture of severity
The Howard journal, 37e jrg., nr. 1,
1998, pp. 16–33
Aan de diversie-projecten in
Groot-Brittannië ligt niet langer het
non-interventiemodel ten grondslag.
Waar het in de jaren tachtig expliciet
de bedoeling was om met dergelijke
projecten zo min mogelijk in te grijpen
in het leven van de jeugdige
delinquenten, is de benadering mede
onder invloed van de verharding van
het strafrechtelijk beleid in de jaren
negentig verschoven. Diversie betekent
nu dat er pogingen worden gedaan de
reguliere strafvervolging te vermijden
door uit te gaan van schadevergoeding
en andere vormen van bemiddeling
tussen dader en slachtoffer. De
beslissing of een verdachte in
aanmerking komt voor diversie ligt in
handen van de politie. Per jaar worden
ongeveer twaalfduizend jeugdigen en
volwassenen doorverwezen naar de
landelijke organisatie van diversie-
projecten. Sinds de jaren tachtig is er
vanuit de wetenschappelijk wereld
kritiek geuit op het principe van
diversie. Dergelijk projecten zouden
een aanzuigende werking hebben;
volgens sommigen vormen zij geen
alternatief maar een aanvulling op de
traditionele vormen van strafrechtelijk
ingrijpen. Bovendien zouden de
rechten van de verdachten bij deze
informele wijze van bejegening
onvoldoende gewaarborgd zijn. De
auteurs trachten deze kritiek te
weerleggen. Nu de politie bepaalt wie
in aanmerking komt voor diversie zou
er sprake kunnen zijn van enige
aanzuigende werking. Uit interviews
met medewerkers van de diversie-
organisatie eenheid komt echter naar
voren dat men in de praktijk nog
steeds streeft naar de meest minimale
vorm van ingrijpen. Daarnaast bleek
dat men over het algemeen zeer

zorgvuldig met de cliënten omgaat. De
rechten van de verdachten worden
niet verwaarloosd, dankzij vaste
procedures die inmiddels alom zijn
ingeburgerd.
Met literatuuropgave.

Criminologie

5
Andersson, T., D. Magnusson e.a.
Early aggressiveness and hyperactivity
as indicators of adult alcohol problems
and criminality; a prospective
longitudinal study of male subjects
Studies on crime & crime prevention,
6e jrg., nr. 1, 1997, pp. 7–20
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar het verband tussen
vroegtijdig agressief en hyperactief
gedrag enerzijds en alcoholproblemen
en criminaliteit op latere leeftijd
anderzijds. Het onderzoek maakt deel
uit van een longitudinaal project. De
onderzoeksgroep bestond uit 540
mannen. Agressiviteit en hyperactiviteit
op de leeftijd van dertien jaar werden
vastgesteld aan de hand van de
waarnemingen daaromtrent van
leraren. Alcoholproblemen en
criminaliteit voor de leeftijd van 25 jaar
werden vastgesteld op grond van
officieel geregistreerde gegevens. Alle
vier de onderzochte verschijnselen
bleken veelvuldig voor te komen.
Zowel hyperactiviteit als agressief
gedrag op 13-jarige leeftijd bleken
gerelateerd aan latere alcohol-
problemen en crimineel gedrag. Van
degenen die met dertien jaar zowel
hyperactief als agressief waren
ontwikkelde 28% voor het 25e jaar
zowel alcoholproblemen als crimineel
gedrag vergeleken met 3% van de
‘gewone’ jongens. De auteurs
beklemtonen dat zowel de combinatie
van beide problemen als het apart
voorkomen van een van beide
problemen aandacht behoeft.
Bovendien moet worden bedacht dat
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70% van de criminele volwassenen
met een alcoholprobleem niet
hyperactief of agressief waren op
jonge leeftijd. Andersom is de
meerderheid van de hyperactieven en
agressieven op jonge leeftijd geen
volwassen crimineel met een
alcoholprobleem geworden.
Met literatuuropgave.

6
Bergesen, A., M. Herman
Immigration, race, and riot; the 1992
Los Angeles uprising
American sociological review, 63e jrg.,
1998, pp. 39–54
In eerder onderzoek naar de onlusten
in Los Angeles van april 1992 vond
men verklaringen die waren gebaseerd
op interpretaties van werkgelegenheid,
armoede en immigratiestatistieken. In
dit onderzoek wordt een variant van
de ‘ethnische competitie theorie’ van
Olzak (1992) formeel getest als
verklaringsmodel voor het oproer in
Los Angeles. De onderzoekers maken
gebruik van een onderverdeling in
grote stadswijken als analyse-
eenheden, met eigen sociaal-
maatschappelijke kenmerken. Ze
testen de volgende hypothese: de
opstand in Los Angeles van 1992
wordt gekenmerkt door gewelddadig
verzet in reactie op de recente
immigratie van Latijnsamerikanen en
Aziaten in Afrikaansamerikaanse
wijken. Hiermee wijken de onderzoe-
kers af van Olzak (1992) die de
oorzaak zocht in de rivaliteit tussen de
verschillende bevolkingsgroepen ten
aanzien van werkgelegenheid en
huisvesting. In het onderzoek worden
alle wijken vallend onder Los Angeles
County meegenomen. De onderzoe-
kers richten zich met name op die
gevallen waarbij er sprake was van
een dodelijke afloop. Hierbij
veronderstellen ze dat uit de wijken
waarin dodelijke slachtoffers vielen
onlangs meer zwarten waren

weggetrokken en er meer Latijns-
amerikanen en Aziaten waren komen
wonen. Na analyse van de gegevens
concluderen de onderzoekers dat er
inderdaad een significant verband
bestaat tussen deze ethnische
veranderingen in de betreffende wijken
en de gewelddadige rellen.
Met literatuuropgave.

7
Costello, B.
On the logical adequacy of cultural
deviance theories
Theoretical criminology, 1e jrg., nr. 4,
1997, pp. 403–428
De auteur verbaast zich erover dat
culturele deviantie-theorieën van
crimineel gedrag, zoals de differentiële
associatietheorie van Sutherland, zo
populair blijven terwijl ze niet in staat
zijn gebleken de zware theoretische
kritiek te beantwoorden en terwijl de
empirische steun ervoor zwak is. In dit
artikel wil ze aantonen dat deze
theorieën logisch onhoudbaar zijn en
dat ze, als de logische contradicties
eruit verwijderd worden, niet meer te
onderscheiden zijn van de controle-
theorie. De auteur concludeert dat de
culturele deviantie-theorie alleen als
afzonderlijk perspectief kan blijven
bestaan als ze bereid is drie claims
overeind te houden: waarden variëren
onbegrensd, in elk geval in dezelfde
mate als waarin delicten variëren;
gedrag wordt uitsluitend gemotiveerd
door sociale versterking; gedrag wordt
bepaald door degenen met wie men
omgaat. Worden deze claims
afgezwakt dan is de culturele
deviantie-theorie niet te onderscheiden
van de controletheorie. Zogauw
mensen als Matsueda en Akers
betogen dat er wel degelijk een
normatieve consensus bestaat, dat ook
niet-sociale beloningen tot crimineel
gedrag kunnen motiveren, of dat
gebreken in het socialisatieproces
deviant gedrag kunnen verklaren, dan
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heeft de culturele deviantie-theorie in
feite opgehouden te bestaan. Ook
binnen delinquente groepen bestaat
noodzakelijk een normatieve
consensus. Zo’n groep kan immers
niet toestaan dat leden ervan
willekeurig slachtoffer kunnen worden
van andere leden.
Met literatuuropgave.

8
Liska, A.E., J.R. Logan e.a.
Race and violent crimes in the suburbs
American sociological review, 63e jrg.,
nr. 1, 1998, pp. 27–38
Het is een bekend feit dat
criminaliteitscijfers, uitgesplitst naar
regio, een positieve correllatie
vertonen met hoe de regio raciaal is
samengesteld. De gebruikelijke
verklaring is dat de raciale samenstel-
ling van invloed is op de criminaliteit
(hoewel men het over het waarom van
dit verband nog niet eens is). De
auteurs stellen een alternatieve
verklaring voor: tussen de twee
variabelen raciale samenstelling en
criminaliteitsomvang bestaat een
wederkerige relatie. Dat beide
variabelen elkaar zouden kunnen
beïnvloeden, onderzoeken de auteurs
met demografische gegevens en
gegevens van de Uniform Crime
Reports van de FBI over de periode
1970–1990 met betrekking tot een
groot aantal Amerikaanse voorsteden.
Ook betrokken zij de economische
omstandigheden, de bevolkingsdicht-
heid in de voorsteden en het
percentage een-ouder gezinnen bij
hun onderzoek, want dit zijn variabelen
die de beide hoofdvariabelen in theorie
sterk kunnen beïnvloeden. De
mogelijke reciprociteit van het verband
tussen gewelddadige criminaliteit en
raciale samenstelling werd onderzocht
met crosslag regression. Het blijkt
inderdaad zo te zijn dat er tussen de
beide hoofdvariabelen significante en
ongeveer gelijke wederkerige causale

effecten bestaan. Ook komt naar voren
dat als er veel berovingen zijn er een
correllatie optreedt met het aantal
zwarten, er is dan sprake van een
zwarte bevolkingsaanwas. Dit is een
combinatie van omstandigheden die
blanken stimuleert om uit de buurt te
vertrekken. Voor ‘lelieblanke’
voorsteden blijkt dat het aantal
berovingen er niet zoveel toe doet.
Maar zodra het percentage niet-
blanken een bepaald minimum begint
te overschrijden, zien we dat het
aantal berovingen een factor wordt die
blanke gezinnen uit hun buurt drijft,
die dan ook geleidelijk aan voor velen
een steeds minder aantrekkelijke plek
wordt om in te wonen en in te
investeren.
Met literatuuropgave.

9
Matsueda, R.L.
‘Cultural deviance theory’; the
remarkable persistence of a flawed
term
Theoretical criminology, 1e jrg., nr. 4,
1997, pp. 429–452
De auteur beantwoordt de logische
kritiek van B. Costello op de culturele
deviantie-theorie. Hij begint ermee dat
Costello de onterechte interpretatie
door Kornhauser van de differentiële
associatietheorie van Sutherland als
een ‘culturele deviantie-theorie’ heeft
overgenomen. Volgens hem heeft
Costello de verkeerde interpretatie van
Sutherland door Kornhauser eenvoudig
voortgezet. De fouten tegen de logica
die zij ontdekt, zijn van toepassing op
de aldus geschetste karikatuur, maar
hebben niets van doen met de theorie
van Sutherland. Het belangrijkste
verschil tussen de controletheorie en
de differentiële associatietheorie toont
zich in de beantwoording van de
volgende drie vragen: is de motivatie
tot crimineel gedrag constant onder
mensen? Zijn criminele organisaties
en subculturen irrelevant voor
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crimineel gedrag? Kan crimineel
gedrag nooit worden aangeleerd of
worden overgedragen van het ene
individu op het andere? Volgens
Matsueda beantwoordt de controle-
theorie deze vragen alledrie
bevestigend en de differentiële
associatietheorie ontkennend. Hij
eindigt met een schets van de
consequenties van deze verschillen
voor theorie en onderzoek in de
criminologie.
Met literatuuropgave.

10
Valier, C.
True crime stories; scientific methods of
criminal investigation, criminology and
historiography
British journal of criminology, 38e jrg.,
nr. 1, 1998, pp. 88–105
Dit artikel geeft een overzicht van de
geschiedenis van wetenschappelijke
methoden in het criminele opsporings-
onderzoek en de geschiedenis van de
criminologie. De auteur stelt zich
onder andere de vraag waarom er
binnen de criminologie zo weinig
aandacht is voor de wetenschappelijke
methoden van het opsporingsonder-
zoek. Zij vraagt zich verder af waarom
er binnen de criminologie altijd meer
aandacht is voor fysieke bewijsvoering
dan voor psychologische achtergron-
den. De auteur beargumenteert dat de
geschiedenis van methoden-
ontwikkeling in het opsporingsonder-
zoek van groot belang is geweest voor
de geschiedenis van de criminologie.
Het belangrijkste argument is dat de
criminologie onder invloed van het
opsporingsonderzoek meer oog kreeg
voor methodologische problemen bij
het opsporingsonderzoek, waardoor de
aandacht niet langer alleen gericht
bleef op het gevangeniswezen. De
auteur legt tenslotte een verband
tussen het gebrek aan aandacht
binnen de criminologie voor methoden

van opsporingsonderzoek en het
onvermogen ‘to catch the criminal’.

11
Vandenbussche, E., R. Verhoeven
e.a.
Dodingen door minderjarigen
Panopticon, 19e jrg., nr. 1, 1998, pp.
27–47
Aan de hand van krantenberichten en
dossiers van jeugdinrichtingen
trachten de auteurs een beeld te
schetsen van minderjarige moorde-
naars in België. Aanwijzingen dat het
aantal gevallen van moord en
doodslag door jeugdigen is toegeno-
men zijn er niet. Tussen 1988 en 1993
deden zich veertig van dergelijke
feiten voor, met in totaal vijftig daders
en 43 dodelijke slachtoffers. Afgaand
op de (ogenschijnlijke) motieven en
achtergronden van de daders zijn er
twee groepen van jeugdige moorde-
naars te onderscheiden. Daders van
dodingen die voortkwamen uit
motieven van geldelijk gewin, komen
opvallend vaak uit gebroken gezinnen
en hebben meestal al een justitieel
verleden. Bij deze daders past de
doding in zekere zin in hun criminele
carrière. De andere helft van de
dodingen kwamen voort uit situaties
waarin sprake was van een hoogop-
lopend conflict. Deze groep daders
voldoet niet aan het profiel van de
ernstige jeugddelinquent. De daders
komen uit een volledig gezin en
hebben geen eerdere delicten op hun
naam. In deze gevallen moet de
doding door minderjarigen dus worden
gezien als een ‘atypisch, inter-
persoonlijk ongeluk’.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen/tbs

12
Belfrage, H.
A ten-year follow-up of criminality in
Stockholm mental patients; new
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evidence for a relation between mental
disorder and crime
British journal of criminology, 38e jrg.,
nr. 1, 1998, pp. 145–155
Hoewel veel onderzoekers een
verband hebben aangetoond tussen
ernstige geestelijke stoornissen en
criminaliteit, en dan vooral geweldda-
dige criminaliteit, spreken verschil-
lende studies elkaar ook tegen. Om
meer duidelijkheid te verkrijgen over
het verband heeft de auteur alle
patiënten met schizofrenie, affectieve
psychose en paranoia die in 1986
waren ontslagen uit een psychiatrische
inrichting in Stockholm gedurende tien
jaar gevolgd. Het ging om bij elkaar
ruim honderd patiënten. Nagegaan is
of deze patiënten in de follow-up
periode blijkens het politieregister
waren veroordeeld wegens een
misdrijf. Dat bleek in 28% van de
gevallen zo te zijn. Het recidive-
percentage van de ex-patiënten is
daarmee ongeveer driemaal zo hoog
als dat van de doorsnee bevolking. In
ongeveer de helft van de gevallen ging
het daarbij om geweldscriminaliteit.
Hoewel elf personen veroordeeld
waren wegens (poging tot) moord of
doodslag, ging het doorgaans om
minder ernstige geweldsmisdrijven.
Door de criminaliteit voorafgaande aan
en volgend op het verblijf in de
psychiatrische inrichting te vergelijken,
kon worden vastgesteld dat de
psychiatrische behandeling geen enkel
effect heeft gehad op het criminele
gedrag.
Met literatuuropgave.

13
Blaauw, E., A. Kerkhof e.a.
Psychopathology in police custody
International journal of law and
psychiatry, 21e jrg., nr. 1, 1998, pp.
73–87
Veel onderzoek naar het voorkomen
van psychopathologie onder criminelen
heeft zich beperkt tot de populatie

criminelen die veroordeeld zijn tot
gevangenisstraf. Tot nu toe is nog
maar weinig aandacht besteed aan de
psychische problemen van mensen in
voorlopige hechtenis, terwijl toch de
verwachting is dat deze mensen ook,
of misschien wel meer, problemen
ondervinden dan degenen die hun
celstraf al uitzitten. Aanwijzingen
hiervoor zijn het hogere aantal
zelfmoorden in politiecellen dan in
gevangenissen, het verhoogde aantal
klachten kort na de in hechtenis-
neming, en het feit dat de omstandig-
heden in politiecellen vaak slechter
zijn dan in gevangenissen. De auteurs
hebben in drie onderzoeken mensen
geïnterviewd die in voorarrest zaten op
Nederlandse politiebureaus en deze
onderzocht op psychische klachten en
geestelijk welbevinden (m.b.v. de
SCL-90, de State-, Social-, en
Appearence Self-Esteem Scale, en
dergelijke). Het blijkt dat veel van de
mensen die vastzitten op een
Nederlands politiebureau, last hebben
van psychische problemen. Vooral
depressie en somatisering komen veel
meer voor. Een deel van de variantie
kan verklaard worden door een
verleden met psychische klachten of
het gebruik van harddrugs. Voor zover
hier onderzocht lijken omgevings-
factoren, zoals de grootte van de cel,
geboden faciliteiten en het contact
met de agenten weinig invloed te
hebben op de psychopathologie. Het
lijkt er meer op dat de persoonlijke
interpretatie van de gevangene invloed
heeft op de mate van de problemen.
Met literatuuropgave.

14
Holley, H., J. Arboleda-Flórez e.a.
Do forensic offenders receive harsher
sentences? An examination of legal
outcomes
International journal of law and
psychiatry, 21e jrg., nr. 1, 1998, pp.
43–57
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Zoals ook elders, bestaat in Canada
doorgaans de indruk dat psychisch
gestoorde delinquenten, eenmaal in
het justitiecircuit verzeild, meer en
langere vrijheidsbeneming moeten
ondergaan dan niet-gestoorde
delinquenten. Deze zwaardere
behandeling zou er uit bestaan dat ze
– voor het zelfde misdrijf – langer in
voorarrest zitten om psychiatrisch
onderzoek mogelijk te maken; dat ze
op basis van de aldus verkregen
aanvullende informatie eerder
veroordeeld worden; en tevens naar
verhouding meer tot vrijheidsstraf
worden veroordeeld, omdat er verder
weinig met ze zou zijn aan te vangen.
De auteurs toetsen deze veronderstel-
lingen empirisch aan de hand van de
justitiële gegevens van zo’n 450
voorarrest-gevallen: een at random-
steekproef van 250 personen die aan
een forensisch-psychiatrisch
onderzoek werden onderworpen en
een at random-steekproef van 200
anderen. Met constanthouden van de
andere variabelen – onder de
‘forensische’ daders kwamen meer
geweldsdelicten voor, onder de andere
daders meer verkeersdelicten – blijkt
het volgende. De forensische gevallen
verbleven aanzienlijk langer in
voorarrest: een verschil van maar liefst
35 versus 5 dagen. Daarentegen kwam
het, enigszins verrassend, bij de
forensische gevallen slechts half zo
vaak tot een veroordeling als bij de
anderen. Dit ongeacht leeftijd,
opleiding en het aantal eerdere
veroordelingen. Evenzo werden de
forensische klanten minder vaak tot
vrijheidsstraf veroordeeld, zelfs minder
dan de helft. Daar stond tenslotte weer
tegenover dat bij degenen die wel een
vrijheidsstraf kregen opgelegd, deze
van langere duur was dan bij de
niet-forensische gevallen. Met andere
woorden: de grote groep van de
(verondersteld) psyschisch gestoorde
daders wordt voor hetzelfde misdrijf

veel langer in voorarrest gehouden;
voor een relatief groot deel van hen
wordt vervolgens een niet- of
niet-primair justitiële afhandeling
gezocht (in dit geval, in de staat
Alberta, kon dit zijn zowel in de vorm
van intra- als extramurale psychiatrie).
De relatief kleine categorie die wel tot
gevangenisstraf wordt veroordeeld,
bestaat uit een harde criminele kern.
Dit alles laat volgens de auteurs
onverlet dat (ook) in Canada het
aandeel psychisch gestoorden in de
gevangenissen toeneemt. De conclusie
uit het onderzoek mag echter luiden
dat het strafrechtelijk systeem deze
categorie niet ‘zo maar’ opsluit.
Met literatuuropgave.

15
Kaminski, D.
L’examen de personalité comme
élement d’une proposition de libération
conditionelle; limites et possibilités
Revue de droit penal et de criminolo-
gie, 78e jrg., nr. 1, pp. 69–83
Deze kroniek geeft de tekst weer van
een lezing, gehouden in de gevangenis
van Lantin op 2 oktober 1997 in het
kader van de studiedagen voor het
personeel van deze penitentiaire
inrichting. De persoonlijkheid van de
delinquent is één van de items op de
lijst van mogelijke contra-indicaties bij
de voorwaardelijke invrijheidstelling.
Verwezen wordt onder meer naar de
definitie van Christian Debuyst waarbij
persoonlijkheid een manier is om de
onzekerheid te reduceren die
voortkomt zowel uit de wil tot
coherentie als tot objectivering door
subjectivering. Persoonlijkheid is een
globale term die geacht wordt een
samenhangend beeld te geven dat
stabiel is en zelfs de persoon en zijn
gedrag kan voorspellen. De waarde
van het persoonlijkheidsonderzoek als
indicator voor het gevaar voor recidive
acht de auteur echter beperkt, zowel
vanuit het oogpunt van kennis als dat
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van actie. Onder kennis verstaat de
auteur de analyse van sociopathische
situaties waarin een overgangs-
handeling zich voordoet in plaats van
zich niet voor te doen. Hij verstaat er
ook onder de door de clinicus en de
gedetineerde gedeelde kennis die het
prisma van interpretaties die het ons
mogelijk maken samen te leven, kan
vergroten. Onder actie verstaat hij
zowel de hulp bij het besluit tot
invrijheidstelling als de hulp die de
gedetineerde krijgt in het zicht van zijn
invrijheidstelling.

16
Shichor, D.
Private prisons in perspective; some
conceptual issues
The Howard journal, 37e jrg., nr. 1,
1998, pp. 82–100
Steeds meer landen gaan over tot
privatisering van gevangenissen. Deze
ontwikkeling is een gevolg van de
mondiaal groeiende gedetineerden-
bevolking. De kosten van de
capaciteitsuitbreidingen kunnen
worden gedrukt doordat private
gevangenissen efficiënter en daarom
goedkoper zijn. In het debat over
privatisering binnen het gevangenis-
wezen overheerst dit economische
argument ten onrechte. Er zijn volgens
de auteur substantiële morele,
ethische en symbolische bezwaren
tegen deze privatiseringsbeweging. Zo
is het moreel verwerpelijk om winst te
maken op het toebrengen van leed
aan medemensen. Daar komt bij dat
het winstmotief van private onderne-
mingen op gespannen voet staat met
het algemene, publieke belang om
gevangenisstraf juist zo beperkt
mogelijk toe te passen. Zo hebben de
lobbyisten van de gevangenis-
ondernemingen in Californie zich bij
voorbeeld beijverd voor de ‘three
strikes and you’re out’ wetgeving. Ook
in de dagelijkse bedrijfsvoering maakt
het nogal uit of het maken van winst

het leidende motief is, of het dienen
van de clientèle. De tegenwerping van
de voorstanders van privatisering dat
de overheid eisen aan die bedrijfsvoe-
ring kan stellen en de naleving ervan
kan monitoren, is volgens de auteur
niet sluitend. Een toereikend
instrument om de dagelijkse gang van
zaken in private gevangenissen te
monitoren is onbetaalbaar. Daar komt
bij dat het lastig is ‘performance
criteria’ voor het functioneren van een
penitentiaire inrichting te definiëren.
Met literatuuropgave.

Reclassering

17
Raynor, P.
Attitudes, social problems and
reconvictions in the ‘STOP’ probation
experiment
The Howard journal, 37e jrg., nr. 1,
1998, pp. 1–15
De vraag wat het nut is van
alternatieve straffen heeft een
wassende stroom evaluatiestudies op
gang gebracht. Meestal zijn dit studies
die zich richten op het meten van
recidive en herveroordeling, maar wat
dan de psychologie van de voorwaar-
delijk veroordeelden is, blijft in deze
studie duister. Deze drijfveren, emoties,
zelfopvattingen, attitudes enzovoort
zijn echter voor de begeleider van de
reclassering absoluut nodig, niet alleen
om zijn werk te evalueren, maar ook
om op nieuwe ideeën te komen of
plannen te ontwikkelen. De reclasse-
ringsinstelling van Mid Glamorgan liet
de universiteit van Wales onderzoeken
wat het effect is geweest van het
STOP-experiment (Straight Thinking
On Probation) (N=655). Dit experiment
is gebaseerd op cognitieve en
gedragstherapeutische inzichten die
de cliënt in zijn dagelijks leven kan
toepassen om recidive te voorkomen.
Het onderzoeksteam maakte daarbij
gebruik van de op psychometrische
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evaluatiemethoden gebaseerde
Crime-Pics vragenlijst. Deze vragenlijst
meet het criminele zelfbeeld van de
cliënt, zijn inschatting of hij zal
recidiveren, welke problemen hij
ondervindt, impulsiviteit, morele
attitudes, verantwoordelijkheidsgevoel
en meningen over slachtoffers. De
reclasseringsinstelling is tevreden over
de resultaten van het experiment, veel
cliënten hebben zich die vaardigheden
en inzichten eigen gemaakt om
effectief hun problemen op te kunnen
lossen. De studie heeft ook aan het
licht gebracht hoe de gebruikte
vragenlijst verbeterd kan worden om
recidive te kunnen voorspellen. Ook is
men tot de overtuiging gekomen dat
de doelen ‘mensen helpen’ en
‘vermindering van criminaliteit’ lang
niet zo tegenstrijdig zijn als velen
denken.
Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en
-delinquentie

18
Jackson, S.E.
Family group conferences in youth
justice; the issues for implementation in
England and Wales
The Howard journal, 37e jrg., nr. 1,
1998, pp. 34–51
In navolging van initiatieven in onder
meer Nieuw-Zeeland en Australië zijn
er nu ook in Engeland proefnemingen
gestart met Family Group Conferences
(FGC’s). FGC’s zijn bijeenkomsten
waarbij de dader, het slachtoffer en
hun beider familie, gezamenlijk en
onder begeleiding van professionals,
afspraken maken over de afdoening
van het gepleegde delict. De
afdoening kan uiteenlopen. Het kan
gaan om schadevergoeding, maar
soms zal ook een welgemeend excuus
van de kant van de dader voldoende
zijn. Waar het om gaat is dat met de
FSC’s de verantwoordelijkheid voor

wat er is gebeurd, terugkomt waar die
hoort en dat de slachtoffers direct
betrokken worden in het
besluitvormingsproces waarvan zij zo
vaak volledig afzijdig worden
gehouden. De auteurs bespreken de
condities waaronder de FSC’s
gehouden kunnen worden. Belangrijk
is dat de professionals, vertegenwoor-
digers van de politie of van de
reclassering, zich tijdens de
bijeenkomsten zo terughoudend
mogelijk opstellen. Verder is van
belang dat er zekere procedurele
waarborgen worden ingebouwd zodat
de rechten van de dader zeker worden
gesteld. Volgens de auteurs zouden de
FSC’s niet moeten worden gebruikt in
situaties waarin normaal gesproken
een ‘standje’ zou worden gegeven. De
FSC’s zouden kunnen worden gezien
als de wegbereiders voor het O.M. en
de rechter. Beide instanties zouden bij
de uiteindelijke afdoening verregaand
rekening kunnen houden met hetgeen
in de conferenties is overeengekomen.
Met literatuuropgave.

19
Ludwig-Mayerhofer, L., D. Rzepka
Diversion und Täterorientierung im
Jugendstrafrecht
Monatsschrift für Kriminologie und
Strafrechtsreform, 81e jrg., nr. 1, 1998,
pp. 17–37
Een oud verwijt dat de jeugdstraf-
praktijk kinderrechters maakt is dat
deze in hun beslissingen slechts
rekening houden met de kenmerken
van het delict terwijl persoonlijke of
sociale omstandigheden bij de dader
buiten beschouwing worden gelaten.
De beoogde opvoedende functie van
het jeugdstrafrecht wordt, aldus de
critici, zo geen recht gedaan. De
auteurs zijn van mening dat deze
kritiek zowel op het empirische als op
het normatieve vlak niet valide is. Uit
eigen onderzoek blijkt dat bij de
besluitvorming van de kinderrechters
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geen sprake is van uitsluitende
oriëntering op de daad, hoewel de
ernst van het delict wel een grote rol
speelt. Daarnaast spelen echter nog
talrijke andere overwegingen een rol.
De invloed van sociaalbiografische
kenmerken, zoals familie, school en
werk is bij de besluitvorming in
vergelijking met andere variabelen
weliswaar gering, maar toch consistent
aanwezig. In een uitvoerige vergelij-
king met de studie van Hermann en
Wild uit 1989 tonen de auteurs aan dat
hun afwijkende resultaten nauwelijks
te wijten kunnen zijn aan verschillen in
de operationaliseringen of statistische
modellen, maar veranderde kader-
voorwaarden zouden kunnen
weerspiegelen: de toeneming van het
aantal alternatieve jeugdstraffen door
het aanbod van diversie heeft
mogelijkerwijs tot een vergroting van
de ongelijkheid voor de wet geleid.
Met literatuuropgave.

Politie

20
Newton, T.
The place of ethics in investigative
interviewing by police officers
The Howard journal, 37e jrg., nr. 1,
1998, pp. 52–69
Het probleem van de ethische
aspecten bij het verhoren van
verdachten, getuigen en slachtoffers
neemt voor politie-organisaties een
steeds dwingender karakter aan. Een
belangrijke reden om aandacht te
geven aan ethische vraagstukken is
dat zelfregulering met behulp van een
systeem van ethische gedragscodes
een karakteristiek element is van een
waarlijk professionele organisatie.
Geïnternaliseerde ethische opvattingen
vormen een essentieel onderdeel van
het zelfbeeld van leden van welke
beroepsgroep dan ook. Maar hoe zou
een ethische standaard voor
politieorganisaties er uit moeten zien?

De auteur wil niet zover gaan deze
standaard inhoudelijk in specifieke
termen te formuleren. Zij wil alleen
benadrukken dat de mensenrechten
de basis zouden moeten zijn van
ethische gedragscodes. Een goed
startpunt om de standaard nader in te
vullen is dan ook volgens haar de
Europese Conventie van Mensenrech-
ten. Een andere belangrijke vraag is
hoe men zou kunnen bewerkstelligen
dat iemands morele impulsen in zijn
professionele beroepsmatige context
zoveel mogelijk tot gelding kunnen
komen. Voorwaarde daarbij is in elk
geval een grote betrokkenheid van de
top van de organisatie en andere
leidinggevenden. Verder moet het doel
van training en opleiding niet zijn om
mensen te indroctineren met een
bepaalde moraliteit, maar om hen aan
te moedigen te kijken naar wat nu
eigenlijk moreel denken en handelen
inhoudt en hoe dit in ethische
dilemma’s in de beroepspraktijk van
elke dag toegepast kan worden.
Met literatuuropgave.

21
Palmer, P.
Police use of lethal force; a different
test?
The police journal, 71e jrg., nr. 1, 1998,
pp. 35–46
In dit artikel gaat de auteur in op de
kenmerken en de grenzen van het
wettelijke gelegitimeerde gebruik van
geweld door de politie in Groot-
Brittannië. Dit gebruik van geweld kan
volgens de huidige Britse wet worden
toegepast en gelegitimeerd als wordt
voldaan aan de eisen van proportiona-
liteit en noodzakelijkheid (het
redelijksheidsbeginsel). Dit betekent
dat het toepassen van geweld door de
politie in een juiste verhouding dient te
staan tot het misdrijf en pas gebuikt
mag worden als andere middelen geen
effect sorteren. Daarnaast moet er
sprake zijn van een levensbedreigende
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situatie voor de politie-functionaris in
kwestie of geweld als reactie op een
toekomstige dreiging. Volgens de
Europese Conventie voor bescherming
van de mensenrechten dient
politiegeweld alleen toegepast te
worden als er sprake is van een
directe levensbedreigende situatie en
niet gerechtvaardigd is op grond van
een inschatting van een toekomstige
levensbedreigende situatie. De auteur
stelt vast dat deze Europese richtlijnen
stringenter zijn dan het vigerende
redelijkheidsbeginsel. In het kader van
het commitment van de huidige
regering voor Europese regelgeving op
het terrein van de mensenrechten, zijn
de richtlijnen voor politie-
functionarissen inmiddels aange-
scherpt.

22
Waters, I.
The pursuit of quality
The police journal, 71e jrg., nr. 1,
januari 1998, pp. 55–66
Door middel van een enquêteonder-
zoek zijn 154 Engelse inspecteurs van
politie en korpsleiders ondervraagd
naar hun visie over wat kwaliteit van
politiewerk is en hoe het verbeterd zou
kunnen worden. Bij verbeteringen stelt
men zich zowel verbeteringen ten
opzichte van het publiek voor, als
interne verbeteringen in de organisatie
en bij het personeel. Bij kwaliteit wordt
vooral gedacht aan het focussen op de
samenleving of het publiek, in plaats
van te concentreren op het beheersen
van de criminaliteit. Ook in ander
onderzoek komt dit naar voren.
Verbetering van de politieservice kan
volgens de ondervraagden bereikt
worden door de agenten ervan te
doordringen dat kwaliteit niet meer
werkdruk betekent, maar juist een
verbetering in kan houden. Ook de
jongste werknemers zouden hiervan
doordrongen moeten zijn. Er moet
meer aandacht komen voor de

slachtoffers en het moet duidelijker
zijn voor het publiek waar de politie
mee bezig is. Echter, de criminaliteits-
bestrijding staat bij de inspecteurs en
korpsleiders nog wel bovenaan de lijst
van belangrijkste verantwoordelijkhe-
den. Bij interne verbeteringen denkt
men vooral winst te kunnen behalen in
de verbetering van het management
en het leidinggeven. Niet alleen
bovenstaande punten zijn van belang
bij de verbetering van de kwaliteit van
de politie, zowel naar het publiek toe,
als binnen de organisatie. Het wordt
duidelijk dat er nog veel verbeterd kan
worden bij de Engelse politie.
Met literatuuropgave.

Verslaving

23
Farrell, G.
Routine activities and drug trafficking;
the case of the Netherlands
International journal of drug policy, 9e
jrg., nr. 1, 1998, pp. 21–32
Vrij algemeen wordt aangenomen dat
de straatprijzen van heroïne en
cocaïne in Nederland in de regel lager
liggen dan in de ons omringende
landen en in de Verenigde Staten. Dit
gegeven wordt doorgaans – en zeker
door de meeste Amerikaanse auteurs
– toegeschreven aan een liberaler
drugsbeleid hier te lande. Immers,
minder repressie zou de risico’s voor
de illegale handel kleiner maken dan
elders en de markt een meer open
structuur geven, waardoor de prijzen
lager uitvallen. De auteur brengt hier
tegen in dat een milder drugsbeleid
weliswaar de lagere prijzen op
straatniveau zou kunnen verklaren,
maar dat hiermee nog niet toereikend
is verklaard waardoor – volgens de
beschikbare gegevens – in Nederland
ook de groothandel- en tussenhandel-
prijzen lager uitvallen. Zo ook lijkt het
typisch Hollandse fenomeen van de
coffeeshops, met inbegrip van de
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beoogde scheiding van markten
tussen soft- en harddrugsgebruik,
inderdaad de vraag naar harddrugs te
drukken, en daarmee de prijs; maar
volgens de auteur is niet in te zien hoe
de coffeeshop ook de handelsprijs van
harddrugs zou drukken. Volgens hem
is er maar één afdoende verklaring,
analoog aan de enorme omvang van
de markt voor legale import en
distributie in Nederland, primair als
gevolg van de Rotterdamse haven.
Deze is immers naar omvang van
geïmporteerde en gedistribueerde
goederenstromen de grootste
zeehaven ter wereld, en veruit de
grootste van Europa. De haven van
Amsterdam, ook nog in de top-15 van
Europa, vult dit nog eens aan (het
artikel beperkt zich tot zeehavens;
Schiphol blijft hierbij nog buiten
beschouwing). De auteur benadrukt
dat de gunstige condities voor de
legale distributie-economie in ons land
in principe evenzeer gelden voor de
markt voor illegale goederen, waar
deze primair is gebaseerd op importen
uit andere werelddelen: zo treden de
lagere handelsprijzen wel op bij de
cocaïne en heroïne, en niet zozeer bij
de in Nederland en elders in Europa
geproduceerde amfetaminen.
Bovendien is ons land klein, en zeer
dicht bevolkt dus met een grote vraag
naar drugs in een klein en zeer goed
bereikbaar gebied. Wat het drugs-
beleid betreft, stelt de auteur dat de
repressieve kant van het Nederlandse
beleid juist primair op de handel is
gericht in plaats van op de kleine
gebruiker; zou dit niet het geval zijn,
dan zouden de handelsprijzen wellicht
nog veel lager uitvallen. Nederland
distributieland. De auteur pleit voor
een herijking van het internationale,
primair Amerikaans-politieke oordeel
over het Nederlandse drugsbeleid. Ook
de periodieke rapportages van de
International Narcotic Control Board
(VN), die ons land doorgaans zeer

kritisch de maat nemen onder meer
vanwege de decriminalisering van het
gebruik, zouden volgens de auteur
meer oog moeten hebben voor deze
harde economische wetmatigheden.
Het oordeel zou wel eens wat
positiever uit kunnen vallen.
Met literatuuropgave.

24
Jacobs, B.A.
Drug dealing and negative reciprocity
Deviant behavior, 19e jrg., nr. 1, 1998,
pp. 29–49
Bij drugstransacties tussen een kleine
dealer en gebruiker wil het nog wel
eens voorkomen dat discussie ontstaat
over de kwaliteit van de geleverde
waar. Niet zelden komt de gebruiker
achteraf verhaal halen bij zijn vaste
dealer. Vooral in kleine overzichtelijke
straat-scenes, waar koper en verkoper
wederzijds direct van elkaar
afhankelijk zijn, weet de klant zijn
dealertje wel te vinden en zal deze een
goeie verklaring moeten hebben. In die
omstandigheden wordt de relatie
tussen druggebruiker en verkoper
gekenmerkt door een ongelijkwaardig-
heid rond een goed, de drug, waar
beiden hoe dan ook van afhankelijk
zijn. De auteur noemt dit met een wat
moeizame term een negatieve
wederkerigheid. Aan de hand van –
deels herhaalde – interviews met 32
ex-drugsdealers reconstrueert hij de
strategieën die dezen tegenover hun
vaste klanten hanteerden ingeval ze
inferieure waar hadden geleverd, dan
wel dit dreigden te gaan doen.
Meestal echter kwam het voor dat de
dealer zich achteraf moest rechtvaardi-
gen. Het onderzoek laat zien dat hem
hiervoor twee strategieën ter
beschikking staan: excuses maken,
dan wel zich rechtvaardigen door de
klant zelf verantwoordelijk te stellen.
Excuses kunnen zijn: ik heb het je
doorverkocht zoals ik het gekregen
heb, dus ik heb het zelf verder ook
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niet versneden met rotzooi. De andere
strategie, toegepast afhankelijk van de
omstandigheden en de persoon van de
klant, is de beschudiging omdraaien
en de koper zelf verantwoordelijk
stellen: het was goed spul maar jouw
(tolerantie)niveau is veel te hoog,
daarom merk je er niks van. Voor de
auteur bleef het overigens een open
vraag in hoeverre de dealers, in
voorkomend geval, ook echt
probeerden om de klant als
genoegdoening alsnog betere waar te
leveren.
Met literatuuropgave.

25
Killias, M., J. Rabasa
Auswirkungen der Heroin-
Verschreibung auf die Delinquenz
Drogenabhängiger
Monatsschrift für Kriminologie und
Strafrechtsreform, 81e jrg., nr. 1, 1998,
pp. 1–16
Zwitserland telt een relatief groot
aantal drugverslaafden. Hun aantal
wordt op ongeveer 30.000 geschat. In
1994 is in veel Zwitserse steden een
programma gestart waarbij opiaten
(vooral heroïne) op recept werden
verstrekt aan ongeveer duizend zwaar
verslaafden. In dit artikel wordt het
programma geëvalueerd en nagegaan
wat de invloed van het project is
geweest op de handel en wandel van
de behandelde zwaar verslaafden. In
interviews (bij het begin van de
behandeling en aansluitend iedere 6
maanden) werd bericht over de
ervaringen van de proefpersonen als
slachtoffer en over de delicten die zij
naar eigen zeggen hebben begaan.
Bovendien werden de politieregisters
uit de betreffende kantons en het
centrale strafregister geraadpleegd.
Alle indicatoren wijzen eenduidig op
een duidelijke teruggang van delicten,
begaan om aan drugs te komen, in het
bijzonder van de ernstige gevallen van
diefstal en de handel in harddrugs. De

auteurs concluderen dat substitutie-
programma’s aanmerkelijk meer
kunnen zijn dan maatregelen tot harm
reduction, maar misschien ook wel
eens zouden kunnen bijdragen tot
reductie van het drugprobleem.
Met literatuuropgave.

26
Peele, S.
The results for drug reform goals of
shifting from interdiction/punishment to
treatment
International journal of drug policy, 9e
jrg., nr. 1, 1998, pp. 43–56
‘Het geld dat nu uitgegeven wordt aan
het punitieve drugsbeleid, kun je beter
besteden aan behandeling van
druggebruikers’. Het is een opgvatting
die bij veel beleidsmakers bijval heeft
ontmoet, maar die niet de warme
instemming geniet van de auteur. Hij
komt tot zijn mening op grond van zijn
analyse van de resultaten van de
manier waarop in de VS het probleem
van alcoholverslaving wordt benaderd.
Daar is al in de jaren zeventig gekozen
voor behandeling, met als morele
uitgangspunten de normen en
waarden van Alcoholics Anonymous
(AA). AA is een groepering die een
moraliteit uitdraagt die sterk appelleert
aan het Amerikaanse fundamentalisme
en die ook in bepaalde gradaties terug
te vinden is in de fundamenten van de
Amerikaanse cultuur. Maar de
resultaten van deze benadering van
alcoholisme zijn pover gebleken, het
alcoholisme is niet gedaald, maar zelfs
gestegen. Bovendien hebben
evaluatiestudies de ineffectiviteit van
deze behandelingsprogramma’s – op
bepaalde onderdelen na – op
consistente wijze aangetoond. Maar
ondanks deze studies en ondanks de
stijging van het alcoholisme,
verschoven de behandeling en de
resocialisatieprogramma’s van
drugsverslaafden in de richting die bij
de behandeling van alcoholverslaving
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destijds was ingeslagen, zowel qua
concepten en methoden, maar ook
vooral qua onderliggende morele
waarden. De gevolgen tekenen zich
volgens de auteur nu al af: een tekort
schietende sociale dienstverlening, een
geringe acceptatie van gecontroleerd
druggebruik, het verlies van vrijheid
van de Amerikaanse burger, en
verslaafden die worden opgezadeld
met het zelfbeeld dat ze machteloos
en afhankelijk zijn.
Met literatuuropgave.

27
Verthein, U., J. Kalke e.a.
Subsitution treatment with methadone
in Germany; politics, programmes and
results
International journal of drug policy, 9e
jrg., nr. 1, 1998, pp. 71–78
De auteurs geven een overzicht van
het Duitse methadonbeleid. Ter sprake
komen de ontwikkelingen in het
Duitse drugsbeleid, die erg achterlo-
pen ten opzichte van andere landen,
de verschillende methadon-
programma’s en het succes van de
aanpak. De conservatieve regering van
Duitsland heeft jarenlang het gebruik
van methadon bij de hulpverlening aan
drugsverslaafden tegen proberen te
houden, omdat zij vindt dat de beste
therapie onthouding van drugs is. De
staatsinrichting van Duitsland met
deelstaten heeft er echter voor
gezorgd dat er toch methadon-
programma’s van start hebben kunnen
gaan. Omdat de deelstaten zelf hun
beleid kunnen bepalen verschilt het
aanbod aan methadonprogramma’s
enorm, bij voorbeeld op toelatings-
criteria, hulpverlenende instanties,
methadonverstrekking en financiering.
De ervaring met methadonverstrekking
bij de hulp aan heroïneverslaafden is
in Duitland nog beperkt, in verband
met de bovenstaande feiten. Toch
wordt al wel duidelijk dat behandeling
met methadon veel positieve effecten

heeft, met name wat de gezondheid
van de verslaafden betreft. Toch blijft
er aanvullend drugsgebruik, zeker in
het begin. Dat is een aanwijzing voor
de stelling dat eerst fysiek en
psychisch herstel moet plaatsvinden,
evenals sociale reïntegratie, voordat
het gebruik van drugs helemaal
opgegeven kan worden.
Met literatuuropgave.

28
Yuille, J.C., P.A. Tollestrup e.a.
An exploration on the effects of
marijuana on eyewitness memory
International journal of law and
psychiatry, 21e jrg., nr. 1, 1998, pp.
117–128
Over de effecten van alcohol op het
menselijk geheugen is inmiddels wel
een en ander bekend. Dat alcohol de
geheugenfuncties aantast, zowel het
korte-termijn als het langere-termijn
geheugen, heeft onder meer
consequenties voor de bruikbaarheid
en betrouwbaarheid van getuigen van
misdrijven. Veel minder is er in dit
verband bekend over cannabis. Toch is
dit niet oninteressant, gegeven het feit
dat jongeren van 16 tot 24 jaar sterk
oververtegenwoordigd zijn onder de
slachtoffers van diefstal, beroving en
mishandeling en juist in deze
leeftijdsgroep en in hun (uitgaans)-
kringen het gebruik van cannabis
relatief veel voorkomt. De auteurs uit
British Columbia onderwierpen een
groep van 52 studenten aan een
geheugentest, van wie er 25 eerst een
marihuana-sigaret te roken hadden
gekregen en de 27 anderen als
controlegroep een placebo-sigaret,
random verdeeld. Vijf minuten later
vulde men een schriftelijke vragenlijst
in over de effecten van het roken. Om
het experiment zo realistisch mogelijk
te maken, kwam op dat moment een
medeplichtige van de onderzoekers
binnen rennen met de mededeling dat
hij marihuana had geroken in het
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universiteitsgebouw en de politie ging
bellen. De man kwam pas tot bedaren
toen de experiment-leiding een
schriftelijke politie-vrijwaring kon
tonen. Nadat de spanning nog even
was opgevoerd – een aantal studenten
sprak inderdaad de vrees uit dat de
politie te horen zou krijgen dat zij aan
het experiment meededen – werd hun
verteld dat de situatie was geënsce-
neerd juist als onderwerp van de
geheugentest. Bij de eerste ondervra-
ging, onmiddellijk na de interventie (de
man had een rood shirt aan; de man
was lang; de man riep dit of dat;
enzovoort.) bleken de cannabisrokers
zich significant minder te herinneren
dan de placebo-groep. Bij een tweede
ondervraging een week later echter,
bleek er geen verschil meer te bestaan
in de globale herinnering van het
voorval. De cannabisrokers wisten over
het voorval inmiddels zo’n 25% meer
informatie te verschaffen dan vlak na
het roken. Weliswaar herinnerde de
controlegroep zich wat meer details,
maar op het punt van de nauwkeurig-
heid daarvan waren er geen
significante verschillen. De auteurs
concluderen dat – anders dan bij
alcohol – cannabis slechts een
voorbijgaand negatief effect heeft op
de geheugenfuncties. Nader
onderzoek is echter nodig naar de
effecten van regelmatig en langdurig
cannabisgebruik, en naar het
gecombineerde effect van cannabis-
en alcoholgebruik, immers een niet
ongewone combinatie onder jongeren.
Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies

29
Phillips, C., A. Sampson
Preventing repeated racial victimization;
an action research project
British journal of criminology, 38e jrg.,
nr. 1, 1998, pp. 124–144

De auteurs beschrijven een mislukt
preventieproject in een wooncomplex
in Oost-Londen. Het project was
gericht op de vele raciale incidenten
waarvan een beperkt aantal Bengaalse
en Somalische bewoners van het
woonblok slachtoffer waren. De opzet
was dat verschillende instanties
zouden samenwerken bij de
bestrijding van de incidenten: de
politie, de woningcorporatie, de
bewonersvereniging, vertegenwoordi-
gers van de etnische minderheden, en
welzijnsinstellingen. Van meet af aan
verliep de samenwerking tussen deze
instanties slecht. Dit werd mede
veroorzaakt doordat een deel van de
betrokken partijen de ernst van het
probleem niet wenste te erkennen. Op
nieuwe raciale incidenten werd door
de betrokken instanties nauwelijks
adequaat gereageerd. Als gevolg
daarvan deden de Bengalese en
Somalische slachtoffers lang niet van
alle incidenten aangifte. Dit sterkte
vervolgens de officiële instanties in
hun opvatting dat de problemen sterk
werden overdreven. De auteurs
analyseren waarom het project is
mislukt. Zij geven daarbij onder meer
aan dat achteraf bezien het benadruk-
ken van het raciale aspect onverstan-
dig is geweest. Het probleem van het
herhaalde slachtofferschap had beter
meer algemeen kunnen worden
benaderd. Nu gaf de etnische
dimensie een ongewenste emotionele
lading aan het project. Tot slot gaan de
auteurs in op de problemen van de
dubbelrol die zij tijdens het project
hebben gespeeld. Enerzijds waren zij
objectieve onderzoekers. Anderzijds
werd van hen verwacht dat zij het
project stimuleerden.
Met literatuuropgave.
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30
Robinson, M.B.
Burglary revictimisation; the time period
of heightened risk
British journal of criminology, 38e jrg.,
nr. 1, 1998, pp. 78–87
In dit artikel gaat de auteur in op een
onderzoek naar herhaald slachtoffer-
schap bij woninginbraken. Eerder
onderzoek naar de mate van herhaald
slachtofferschap toont aan dat een
relatief klein gedeelte van de mensen
een disproportioneel grote kans heeft
om opnieuw slachtoffer te worden. Als
slachtoffers van woninginbraken of
andere vormen van vermogens-
criminaliteit opnieuw slachtoffer
worden, blijkt dit meestal plaats te
vinden kort nadat ze voor de eerste
keer slachtoffer zijn geworden. Het
onderzoek dat de auteur bespreekt
bevestigt deze resultaten van eerder
onderzoek. In dit onderzoek bleek dat
slechts 1.2 procent van alle inwoners
in een bepaalde plaats slachtoffer
werd van 29% van de inbraken die ter
kennis kwamen van de politie in de
periode 1992 t/m 1994. Verder bleek
dat 25% van diegenen die herhaald
slachtoffer werden opnieuw slachtoffer
werden binnen een week, 51% werd
opnieuw slachtoffer binnen een
maand. De auteur besluit met enkele
aanbevelingen om herhaald
slachtofferschap te voorkomen. De
auteur benadrukt dat structurele
maatregelen, zoals bij voorbeeld
veranderingen in de omgeving van de
plaats van het misdrijf, meer effect
sorteren in het voorkomen van
herhaald slachtofferschap dan
incidentele maatregelen zoals bij
voorbeeld intensievere politie-
surveillance.

31
Verheyden, A., G. Verwilt e.a.
Netwerkoverleg inzake slachtofferhulp;
een analyse vanuit de praktijk in
Antwerpen
Panopticon, 19e jrg., afl. 1, 1998, pp.
9–26
De problematiek van slachtoffers van
misdrijven is zowel specifiek als zeer
veelzijdig. Hiervan moet de hulp- en
dienstverlener zich terdege bewust
zijn. Het houdt in dat hij/zij weet heeft
van de verschillende gebieden waarop
het slachtoffer hulp nodig heeft, maar
dat hij/zij tegelijkertijd beseft niet zelf
op al deze terreinen te kunnen helpen.
Hulp aan slachtoffers van misdrijven
vereist derhalve een optimale
samenwerking en dialoog tussen alle
actoren, die betrokken zijn bij het
misdrijf. Dit werd al eerder geconclu-
deerd door o.m. onderzoekers en
deskundigen op het gebied van
slachtofferhulp. In dit artikel
beschrijven praktijkwerkers in
Antwerpen, die direct betrokken zijn
bij de opvang, hulpverlening en
therapie aan slachtoffers van
misdrijven, hoe zij aan de behoeften
van hun cliënten tegemoet proberen te
komen door samen te werken in een
netwerk. Allereerst wordt aangegeven
hoe de samenwerkingsstructuur van
het netwerk eruit ziet: praktijkwerkers
van politie, justitie en hulpverlening
(maatschappelijk werk en geestelijke
gezondheidszorg) werken samen in
drie regionale externe teams (RET’s).
Hierna volgt een verslag van de
werking van deze RET’s aan de hand
van praktijkvoorbeelden, waarbij de
drie functies van de RET’s telkens aan
de orde komen (i.e. verwijzing,
intervisie en de signaal- en beleids-
gerichte functie). Tenslotte wordt de
stand van zaken van het netwerk-
overleg in 1996 beschreven.
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is te verkrijgen bij het WODC (tel.:
070-3706554) en te vinden op de
WODC-Internetsite (www.minjust.nl/
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