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Sleutelen aan detentie 

Voorwoord 

Door het groeiend aantal gedetineerden en gemiddeld langere strafduur 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 regeerakkoord van 1998 is echter overeengekomen de uitbreiding van de 
celcapaciteit te beperken (o.a. door versobering en bevordering van alternatieve straffen) en tot 2002 
115 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 problematiek 
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 
straftoemeting op de beschikbare cellen.   
Met een economische bril op kunnen besparingen in principe op drie manieren worden bereikt: minder 
instroom, goedkoper verblijf en eerdere 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 andere 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 celcapaciteit. 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 regiem, 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 gevangeniswezen de laatste dertig jaar 
ingrijpend veranderd is. 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 geweldscriminaliteit met zich meebrengen. Het strafrechtsklimaat in 
Nederland blijkt punitiever te zijn geworden. Voor vergelijkbare delicten worden langere straffen 
opgelegd dan vroeger. Ook het gevangenisregiem is veranderd: gedetineerden zijn minder vrij hun 
eigen activiteiten 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 systeem is zo duur omdat vast wordt 
gehouden aan zeer hoge kwaliteitseisen: één cel voor iedere gevangene, nog altijd een relatief hoge 
verhouding 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 personeel voorhanden is en 
bewaarders niet alle beslissingen zelf kunnen maken. Boin staat op het standpunt dat justitiële 
beleidmakers deze traditiegetrouw 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 P.I.-directeuren. P.E. de la Chambre bespreekt verschillende 
bezuinigingsmogelijkheden, waaronder wijziging van het dagprogramma, vergroting van 
kostenbewustzijn en uitbesteding van taken. T. Vroom wijst erop dat de economische betekenis van 
commerciële arbeid binnen de muren velen aanspreekt, maar in de praktijk zijn gedetineerden niet te 
vergelijken met medewerkers in de vrije sector. Privatisering ligt dan ook niet in de rede. L.R. Jansen 
wijst erop dat er de laatste jaren goede ervaringen zijn opgedaan met het sober regiem (geen 
avondprogramma) voor sommige gedetineerdengroepen. Wellicht zouden hele inrichtingen op dit 
regiem kunnen worden afgestemd. 
Als er weinig efficiëntie-winst gehaald kan worden uit de exploitatie van inrichtingen, kan naar 
radicalere opties worden gekeken. M.M. Kommer behandelt in zijn artikel drie manieren om de 
instroom in het gevangeniswezen te beperken. De eerste oplossing is de capaciteit per regio 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 zowel de officier als de 
rechter gebonden zijn aan bepaalde limieten aan de vrijheidsstraf, zowel in aantal als lengte. In de 
derde optie 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 houden, kan de straf gezien worden als een machtiging waarvan de 
officier kan afwijken (bijvoorbeeld 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 alledrie een bewustere 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 dan wel opgelegd.' 
F.J.M. Hoogenboom beschrijft twee mogelijkheden om gedetineerden eerder uit de gevangenis te 
kunnen ontslaan. De eerste is de onvoorwaardelijk vervroegde vrijlating als tweederde van een lange 
straf er op zit. De tweede mogelijkheid is het penitentiaire programma: de gedetineerde verblijft thuis 
of in open inrichtingen en neemt onder gezag van de p.i.'s deel aan allerlei soorten integratie-
programma's. Hoogenboom wijst erop 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 mogelijkheden om via 
vervroegde uitstroom de capaciteit en de kosten van het gevangeniswezen te beheersen zijn dus 
beperkt. Volgens Hoogenboom bindt wetgeving ons in feite aan negentiende eeuwse begrippen en 
beelden van wat de vrijheidsstraf is. Op de vraag waarom een vrijheidsstraf per se in een penitentiaire 
inrichting plaats moet vinden, hebben we volgens hem op fundamenteel niveau geen goed antwoord. 
Waarom zou bijvoorbeeld 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 bieden 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 politiële en justitiële middelen betrokken. Opvallend is dat de 
factor 'middelen voor rechtsspraak' een zeer grote invloed heeft op de benodigde celcapaciteit, terwijl 
'middelen voor politie' een haast te verwaarlozen invloed heeft. De auteurs berekenen dat in de 
periode 1996-2002 de celcapaciteit met bijna 30% zal toenemen. Dat is voornamelijk toe te schrijven 
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 penitentiaire beleid niet moeten worden afgestemd op de 
vergeldingsbehoefte van de publieke opinie maar op humane doeleinden van rehabilitatie. Over de 
gehele wereld wordt momenteel overmatig gebruik 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 gebruik' te houden. Zij worden als 
onverantwoordelijke wezens gezien, met alle nadelen van dien - ook voor de samenleving - wanneer 
zij uit de gevangenis worden ontslagen. Volgens Tulkens zouden we moeten inspelen op de trend 
naar grotere individuele verantwoordelijkheid en de gevangene meer verantwoordelijkheid voor zijn 
eigen toekomst kunnen geven. Het toekomstige gevangenisssyteem 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. 


