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1. Voorwoord
Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die te maken gaat krijgen met het gevangeniswezen in Nederland. Met deze handleiding proberen we veel voorkomende vragen
rondom dententie te beantwoorden.
Deze handleiding is geschreven door enkele personen die het huidige gevangeniswezen
afkeuren. Ondanks onze kritiek op het gevangeniswezen vinden we het niet noodzakelijk om hier onze kritiek te verwerken, maar op een objectieve manier informatie te
verstrekken en deze handleiding vooral als een praktisch handvat aan te dienen.
Noodzaak
Tot op heden bestaat er nog geen beknopte handleiding voor mensen die worden opgesloten. Vooral veel praktische antwoorden zijn niet voorhanden. Uiteraard is er het
’Bajesboek’ (G. De Jonge & H. Cremers). Dit is een veelzijdig naslagwerk voor mensen
die in de gevangenis zitten of tegen een gevangenistijd zitten aan te kijken. Het Bajesboek gaat in de 500 pagina’s die het telt, diep op bepaalde zaken in, maar voor wie snelle
praktische informatie nodig heeft is het wellicht te omvangrijk. Vandaar deze beknopte
handleiding met veel korte en handige informatie voor mensen met vragen betreft het
gevangeniswezen in Nederland.
Veranderingen in regelgeving
De informatie in deze handleiding is aan verandering onderhevig. Het is belangrijk om
te onthouden dat er voortdurend wijzigingen kunnen optreden mbt gevangenis-regels
en de wet. Daarnaast kunnen regels en procedures variëren tussen gevangenissen. Het
is daarom aan te raden om zelf nog verder onderzoek te doen, na het lezen van deze
handleiding.
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2. Termen
PI (Penitentiaire Inrichting):

Rijksinrichting voor het ondergaan van een vrijheidsstraf. Verschillende soorten vrijheidsstraffen worden vaak gecombineerd ondergebracht in één inrichting. Tot penitentiaire inrichtingen worden gerekend: huizen van bewaring, gevangenissen, gecombineerde inrichtingen, bijzondere inrichtingen en overige diensten. De indeling van de
penitentiaire inrichtingen in categorieën is gebaseerd op het type gedetineerde dat in de
inrichting wordt ingesloten, de zogenaamde inrichting naar bestemming.
Gevangenis:
Penitentiaire inrichting voor het ondergaan van een vrijheidsstraf, bestemd voor mensen die tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld. Afhankelijk van de bewegingsvrijheid
voor de gedetineerde zijn er beveiligde (gesloten) inrichtingen, beperkt beveiligde (halfopen) inrichtingen en zeer beperkt beveiligde (open) inrichtingen.
Huis van bewaring:
Penitentiaire inrichting bedoeld voor insluiting op grond van verscheidene verblijfstitels: de voorlopig gehechten (verdachten van een ernstig strafbaar feit die gedwongen de
afhandeling van hun zaak afwachten in een inrichting), zij die een korte vrijheidsstraf
moeten ondergaan, enkele bijzondere categorieën justitiabelen zoals vreemdelingen die
op uitzetting of uitlevering wachten, gegijzelden of gefailleerden en verder veroordeelden die wachten op definitieve plaatsing in de voor hen bestemde bijzondere inrichting,
bijvoorbeeld het Penitentiair Selectie Centrum of een TBS-inrichting. Een laatste categorie zijn de passanten, doortrekkende gevangenen en andere onder verzekerde bewaring vervoerde personen.
Gedetineerde:
Persoon die gedwongen verblijft in een Nederlandse penitentiaire inrichting, zoals een
huis van bewaring of gevangenis, in afwachting van zijn proces of voor het uitzitten van
een hem door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of maatregel, of
in afwachting van zijn uitlevering/uitzetting, of in afwachting van zijn plaatsing in een
bijzondere inrichting.
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Voorlopige hechtenis:
Vrijheidsbeneming in een huis van bewaring voorafgaand aan behandeling ter terechtzitting, in het algemeen toegepast bij verdenking van een ernstig misdrijf (misdrijf waarop een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld), op grond van ernstig vluchtgevaar en/of een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, bijvoorbeeld bij vrees
voor herhaling.
DJI:
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland. In opdracht van dit ministerie verzorgt deze dienst de
uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen. Daarbij werkt de dienst
samen met organisaties in het strafrecht, het jeugdrecht en het vreemdelingenrecht.
De Dienst Justitiële Inrichtingen beschikt onder meer over onder meer gevangenissen,
huizen van bewaring, jeugdinrichtingen, tbs-klinieken, detentiecentra en uitzetcentra.
Gevangenisstraf:
Een tijdelijke of levenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die iemand in Nederland
kan krijgen. Tijdelijke gevangenisstraffen variëren van 1 dag tot 30 jaar. Een levenslange
gevangenisstraf is in Nederland echt levenslang. Veroordeelden kunnen alleen vrijkomen als de koning gratie verleent. De rechter kan alleen een gevangenisstraf opleggen
aan volwassenen die een misdrijf hebben gepleegd. Misdrijven zijn ernstige strafbare
feiten, zoals handel in drugs of het plegen van moord.
Strafrecht:
Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig
wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging
gerealiseerd kan worden. Strafrecht betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald
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gedrag (een handelen of nalaten). De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt het
zich van het aansprakelijkheidsrecht (als onderdeel van het civiele recht of burgerlijk
recht). In dat recht staat de vergoeding van de aangerichte schade centraal.
Overtreding/misdrijf:
Een overtreding is in het strafrecht een relatief licht strafbaar feit. Iemand die een overtreding begaat, kan hiervoor bestraft worden. In het Nederlands strafrecht staat een
overtreding in tegenstelling tot een misdrijf, wat een zwaarder strafbaar feit is.
Wetboek van Strafvordering/ Wetboek van Strafrecht:
Het Wetboek van Strafvordering (Sv.) bepaalt hoe strafbare feiten vervolgd worden (formeel strafrecht). Wat de strafbare feiten zijn en welke straffen ervoor kunnen uitgesproken worden, is te vinden in het Wetboek van Strafrecht (materieel strafrecht). Deze twee
wetboeken vormen de basis van het Nederlandse strafrecht.
Voorwaardelijke invrijheidstelling:
Voorwaardelijke invrijheidstelling is in het strafrecht de mogelijkheid dat een veroordeelde die een gevangenisstraf van meer dan één jaar opgelegd heeft gekregen, onder
voorwaarden vervroegd wordt vrijgelaten nadat twee derde van de straf is uitgezeten.
Penitentiair programma:
Een penitentiair programma (PP) is een verzameling van programma’s van samenhangende activiteiten die gericht zijn op een succesvolle reïntegratie in de maatschappij in
Nederland van een gedetineerde.
Hechtenis:
Hechtenis is detentie maar anders dan een gevangenisstraf. Hechtenis kan verschillende
vormen hebben. Één ervan is het tijdelijk vastzitten wanneer iemand wordt verdacht
van een misdrijf, dat bekend staat als voorlopige hechtenis. Een andere vorm is de vervangende hechtenis die kan volgen wanneer men een taakstraf niet, of niet behoorlijk
uitvoert, dan wel een door de rechter opgelegde strafrechtelijke boete of schadevergoedingsmaatregel niet, of niet volledig betaalt. Bij arrestatie op verzoek van een ander land,
ten behoeve van uitlevering, kan in de tussentijd uitleveringsdetentie plaatsvinden. Ten
slotte is er de hechtenis als straf voor overtredingen.
Detentie:
Vrijheidsbeneming als straf of als preventieve maatregel.
Detentiecentrum:
Detentiecentra zijn tijdelijke huizen van bewaring.
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3. Rechtsregels
De interne rechtspositie van gedetineerden – dat wil zeggen: de regels die hun leven
binnen de penitentiaire inrichting bepalen – is vastgelegd in een aantal Nederlandse en
internationale rechtsregels, die samen het penitentiaire recht of detentierecht vormen.
Daarom is het belangrijk om de uitspraken over de interne rechtpositie van gedetineerden te raadplegen als men precies wil weten hoe het zit.
Nederlandse rechtsregels en rechtspraak over vrijheidsbeneming
De Grondwet
In artikel 15 van de Nederlandse grondwet staat dat personen alleen maar van hun vrijheid mogen worden beroofd als dit uitdrukkelijk in de wet staat. Iedereen die vindt dat
zijn detentie niet op een bepaalde wet berust, kan de rechter om zijn invrijheidstelling
verzoeken. Voor gedetineerden is het vierde lid van dat artikel 15 van de grondwet van
groot belang. Er staat letterlijk: ´Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen kan
worden beperkt in de uitoefening van grondrechten, voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt´. Het feit dat het woord kan in dat vierde lid wordt gebruikt
betekent dat vrijheidsontneming niet zonder meer inhoudt dat alle mogelijke beperkingen aan de gedetineerde mogen worden opgelegd.
De grondwet zegt verder – in artikel 113 – dat alleen de rechterlijke macht straffen mag
opleggen. Dat is iets anders dan de disciplinaire straffen die een directeur van een strafinrichting mag opleggen aan gedetineerden die zich zijns inziens schuldig maken aan
feiten die onverenigbaar zijn met de orde of veiligheid in de inrichting. Disciplinaire of
tuchtrechtelijke sancties mogen ook door andere dan rechterlijke organen worden opgelegd, mits dat bij de wet is geregeld.
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Het Wetboek van Strafrecht
Het Wetboek van Strafrecht (WvSr) bevat een volledig overzicht van alle straffen en/
of maatregelen die kunnen worden opgelegd als bepaalde, in dat wetboek opgesomde
strafbare feiten wettig overtuigend bewezen zijn en de dader strafbaar is. Dit wetboek
bevat weinig bepalingen over de manier waarop de opgelegde strafsancties ten uitvoer
worden gelegd. Wél eist artikel 11 WvSr dat er ´bij of krachtens de wet´ regels worden
gesteld ten aanzien van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen. De daar bedoelde regels zijn vervat in drie wetten: de Penitentiaire
beginselen wet (Pbw), de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelde (Bvt) en de
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj).
Het Wetboek van Strafvordening
Het Wetboek van Strafvordering (WvSv) bevat een aantal artikelen die van belang zijn
voor de uitvoering van vrijheidsbenemende sancties. In de eerste plaats zegt artikel 553
WvSv dat het Openbaar Ministerie belast is met de uitvoering van rechterlijke beslissingen. Dat betekent dat als er iets mis gaat met de tenuitvoerlegging van een strafvonnis
het Openbaar Ministerie en dus uiteindelijk de minister van Justitie daar verantwoordelijk voor is.
Voor gedetineerden is het belangrijk te weten dat artikel 451a WvSv een bijzondere regeling bevat voor de manier waarop gedetineerden in het kader van hun strafzaak beroep
kunnen instellen of een verzoek/bezwaarschrift kunnen indienen. Zij kunnen nu eenmaal niet zelf daarvoor naar de griffie van de rechtbank of het hof gaan. Daarom staat in
dat artikel dat zij dit kunnen doen via de directeur van de inrichting waar zij gedetineerd
zijn. Zij leveren een schriftelijke verklaring bij hem in waaruit blijkt welk rechtsmiddel
zij willen aanwenden. De directeur noteert de datum waarop die verklaring bij hem/
haar wordt ingeleverd en stuurt die door naar het desbetreffende gerecht. De dag waarop
de verklaring bij de directeur is ingeleverd telt als de dag waarop het desbetreffende
rechtsmiddel is aangewend. Wie uiterlijk op de laatste dag van de beroepstermijn tijdens
kantooruren aan een inrichtingsfunctionaris meldt een rechtsmiddel, zoals beroep, te
willen instellen, is nog op tijd.
De drie penitentiaire beginselenwetten
De belangrijkste bepalingen over de rechten en plichten van volwassen en jeugdige
gedetineerden en van TBS-gestelden zijn te vinden in de hierboven al genoemde drie
wetten: de Penitentiaire beginselen wet (Pbw), de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj). Deze wetten
vormen het topje van een ijsberg, want zij zijn uitgewerkt in Penitentiaire maatregelen
(Pm), het Reglement verpleging ter beschikking gestelde (Rvt) en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen (Rjj). Daarnaast bestaat er een groot aantal ministeriële regelingen en circulaties waarin allerlei bijzondere onderwerpen nader zijn uitgewerkt. Een
voorbeeld van zo´n ministeriële regeling is de Regeling model huisregels penitentiaire
inrichtingen, waarmee meteen is aangegeven dat op inrichtingsniveau en zelfs per afde8

ling of unit speciale huisregels kunnen gelden. De lagere regels mogen nooit in strijd zijn
met de hogere, anders gelden ze niet.
Nationale ombudsman
Gedetineerden kunnen met sommige klachten ook terecht bij de Nationale ombudsman
(N.o.). De ombudsman kan alleen zeggen of hij een gedraging ´behoorlijk´ of ´niet behoorlijk´ vindt. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat men eerst alle beschikbare beroepsprocedures heeft benut. Men moet de klacht indienen binnen een jaar nadat de klacht is
afgehandeld door de andere instanties. De uitspraken van de N.o. hebben formeel geen
bindende kracht, maar de overheid dient zich er wel aan te houden.
Internationale verdragen en rechtspraak
Een aantal verdragen bevatten bepalingen die van belang zijn voor de omgang gedetineerden. Het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) zegt dat zij die van hun vrijheid zijn beroofd dienen te worden behandeld met menselijkheid en met eerbied voor de waardigheid, inherent aan de menselijke persoon1.
Dit artikel zegt in het tweede lid, dat voorlopig gehechten gescheiden moeten worden
gehouden van veroordeelden en aanspraak moeten kunnen maken op ´een afzonderlijke behandeling, overeenkomend met hun staat van niet veroordeelde persoon´. Het
derde lid zegt dat het gevangenisstelsel dient te voorzien in een behandeling van gevangenen die in de eerste plaats is gericht op heropvoeding en reclassering. Tenslotte wordt
in dat artikel bepaald dat jeugdige overtreders gescheiden dienen te worden gehouden
van volwassenen en behandeld moeten worden in overeenstemming met hun leeftijd en
wettelijke staat.
Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM) biedt ook gedetineerden bepaalde garanties, onder meer:
- het recht op leven (artikel 2)
- het recht op vrijwaring van foltering, onmenselijk of vernederende behandeling
(artikel 3)
- vrijwaring tegen willekeurige vrijheidsbeneming (artikel 5)
- het recht op een eerlijk proces (artikel 6)
- het recht op – voor zover in detentie mogelijk - een privéleven (artikel 8)
- vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (artikel 9)
- vrijheid van meningsuiting en het recht om informatie tot zich te nemen (artikel 10)
- het recht op vergadering en vereniging, ook tijdens detentie (artikel 11)
Hoewel een lange adem vereist is, kan betrekkelijk eenvoudig en kosteloos in Straatsburg
tegen de Staat der Nederlanden worden geprocedeerd als de nationale rechtsmiddelen
zijn uitgeput. De uitspraken van het het Straatsburgse mensenrechtenhof van de Raad
van Europa zijn rechterlijke uitspraken waar de staat zich aan te houden heeft (artikel
46 EVRM).
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Aanbevelingen van de VN en de Raad van Europa
Naast de bepalingen in bovenstaand verdrag bestaan er – op een lager juridisch niveau
– tot de overheid gerichte aanbevelingen betreffende de bejegening van gedetineerden.
De oudste set aanbevelingen is afkomstig van de Verenigde Naties, het zijn de Standard
Minimum Rules for the treatment of Prisoners. Later is daar door de Raad van Europa
een Europese versie van gemaakt, de European Prison Rules ofwel de Europese Gevangenisregels, die in 2006 geheel zijn bijgewerkt. Deze regels zijn niet rechtstreeks in procedures afdwingbaar, maar omdat ook de Nederlandse minister van Justitie zich daar
in Straatsburg aan verbonden heeft, mag van de overheid worden verwacht dat zij deze
aanbevelingen van de Raad van Europa ruimhartig uitvoert.
Informatieverstrekking aan gedetineerden over hun recht en plichten
Een gedetineerde heeft niets aan zijn rechten en weet niet waartoe hij kan worden verplicht als hij niet op de hoogte is van de regels. Artikel 56 Pbw draagt de directeur op om
elke gedetineerde bij binnenkomst in de inrichting, schriftelijk en zoveel mogelijk in een
voor hem begrijpelijke taal, op de hoogte te stellen van zijn rechten en plichten.
Een gedetineerde moet hierbij in het bijzonder worden gewezen op diens bevoegdheid:
• Een bezwaar- of verzoekschrift in te dienen betreffende plaatsing en overplaatsing.
• Zich te wenden tot de maandcommissaris van de Commissie van Toezicht.
• Een klaag- of beroepschrift in te dienen tegen beslissingen van de directeur.
Ook tijdens het verdere verblijf in de inrichting willen gedetineerden op de hoogte blijven van de veranderingen van de regels. In de bibliotheken liggen de penitentiaire wetgeving, ministeriële regelingen en circulaties ter inzage.
1. In artikel 10, eerste lid
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4. Gedragsregels
Het gedrag van gedetineerden bepaalt vanaf 1 maart 2014 voor welke activiteiten hij
in aanmerking komt1. Gedetineerden die zes weken lang op alle onderdelen van een
lijst met gedragsregels positief scoren, komen in aanmerking voor promotie naar een
plusprogramma. Bij ongewenst gedrag volgt degradatie naar het basisprogramma. Het
plusprogramma omvat 48 uur aan activiteiten per week en wordt niet aangeboden in
huizen van bewaring. Daarmee is het plusprogramma wat betreft het aantal uren gelijk
aan het huidige gevangenisregime. Het basisprogramma omvat 43 uren aan activiteiten
en is daarmee een versobering ten opzichte van het huidige regime.
Het promotie/degradatiemodel vloeit voort uit de ‘Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met de invoering van promoveren en degraderen van gedetineerden’ die vanaf 1 maart 2014 in werking treedt en door staatssecretaris
Teeven (Veiligheid en Justitie) in de Staatscourant is gepubliceerd. Door de invoering
van het promotie/degradatiesysteem wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid
door gedetineerden beloond.
Promotie of degradatie volgt op basis van een stoplichtmodel: groen (gewenst) gedrag
betekent promoveren. Oranje (dit-kan-beter) en rood (ongewenst) gedrag leiden in
principe beide tot niet promoveren of juist tot degraderen. Rood gedrag is grensoverschrijdend en kan daarnaast nog disciplinair worden bestraft. Bij oranje gedrag is de
beoordelingsvrijheid van de directeur echter groter om de situatie in zijn context te beoordelen. Gedetineerden die in een uitgebreid- of extra beveiligde inrichting of afdeling
verblijven (waaronder de terroristenafdeling) of waarvan de maatregel tot plaatsing in
een inrichting voor stelselmatige daders onherroepelijk is opgelegd, komen niet in aanmerking voor het promotie/degradatiesysteem.
Werking
Gedetineerden starten bij binnenkomst in detentie in het basisprogramma. Als een gedetineerde zich zes weken lang houdt aan alle ‘groene’ gedragsregels kan de directeur
van de inrichting besluiten tot promotie naar het plusprogramma. Het plusprogramma
is het basisprogramma, aangevuld met vijf uur aan extra activiteiten per week zoals meer
onderwijs en bezoek, arbeid met meer vrijheden en verantwoordelijkheden (zoals de
groenvoorziening) of gedragsinterventies. En waar gedetineerden in het basisprogramma achter de deur gaan, mogen ze in het plusprogramma tussen de activiteiten door
buiten de cel verblijven. Bovendien komen alleen gedetineerden in het plusprogramma
in aanmerking voor plaatsing in een (zeer) beperkt beveiligde inrichting.
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Als gewenst (groen) gedrag geldt onder andere:
•
Geen drugsgebruik
•
Hygiëne in acht nemen(cel en lichaam schoonhouden)
•
Bereid zijn mee te werken aan herstelgerichte detentie, zoals het aangaan van
gesprekken met slachtoffers (als de slachtoffers hier behoefte aan hebben)
•
Beleefd gedrag
•
Bereid zijn tot betalen van openstaande boetes en vorderingen
Als een gedetineerde echter ongewenst (rood) gedrag vertoont, besluit de directeur in
beginsel tot onmiddellijke degradatie uit het plusprogramma.
Als ongewenst gedrag geldt onder andere:
•
Bezit van drugs, wapens of mobiele telefoons
•
Het weigeren van plaatsing op een tweepersoonscel
•
Het weigeren van visitatie
•
Asociaal gedrag
•
Vernieling
Personen die door een verstandelijke beperking of een ziekelijke stoornis niet in staat
zijn aan bepaalde gedragsregels te voldoen, kunnen onder omstandigheden toch in
aanmerking komen voor promotie als zij de bereidheid tonen tot verbetering.
1. Http://www.dji.nl/actueel/promoverendegraderen-systeem-binnen-gevangenis-in-werking.
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5. De soorten
penitentiaire inrichtingen
Het beheer van alle penitentiaire inrichtingen (ofwel: het gevangeniswezen) is in handen
van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)1. De DJI is een zogenaamd agentschap van
het Ministerie van Justitie. De status van ´agentschap´ geeft de organisatie een zekere
mate van zelfstandigheid in de uitvoering van het beleid. In de strafinrichting wordt de
DJI niet het ´agentschap´ maar het ´hoofdkantoor´ genoemd. De minister van Justitie
draagt de volledige politieke verantwoordelijkheid voor de manier waarop gedetineerden worden behandeld, ook al heeft zijn staatssecretaris de DJI in haar portefeuille. de
DJI kent de sector Gevangeniswezen (GW) en de Directie Bijzondere Voorzieningen
(DBV). De sector DBV is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van
de vreemdelingenbewaring en het beheer van de detentie- en uitzetcentra. De sector
GW beheert de penitentiaire inrichtingen.
De penitentiaire inrichtingen zijn ondergebracht in twintig zogenaamde clusters, met
elk een clusterdirecteur. Elke cluster is onderverdeeld in een aantal zogenaamde locaties.
Elke locatie heeft een eigen locatiedirecteur die verantwoordelijk is voor alle inrichtingen en afdelingen die de desbetreffende locatie omvat. Elke locatie telt een of meer units,
elk met hun eigen unitdirecteur. De clusters en de daaronder vallende locaties en de
adressen daarvan vindt men op de website van DJI2.
Het Differentiatie stelsel
Het gevangeniswezen biedt niet iedere gedetineerde dezelfde faciliteiten. Niet-veroordeelden worden anders behandeld dan veroordeelden. Zij zitten langer achter de deur en
hebben bijvoorbeeld een heel beperkt dagprogramma. Vluchtgevaarlijke gedetineerden
worden in strenger beveiligde inrichtingen opgesloten dan zelfmelders (arrestanten).
Zo zijn er nog veel meer verschillen waar rekening mee gehouden wordt. Het gevange1. Website van Dienst Justitiële Inrichtingen: www.dji.nl.
2. Door veranderingen in de organisatie van de gevangeniswezen varieert het aantal inrichtingen, units en
afdelingen voortdurend.
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niswezen is in die zin ´gedifferentieerd´. Het differentiatiestelsel omvat het totaal aan
inrichtingen en hun bestemmingen. Het stelsel kent een onderscheid tussen interne (of
lokale) en externe (regionale of landelijke) differentiaties. Het differentiatiestelsel krijgt
inhoud doordat de minister van Justitie de uiteindelijke bestemming van elke inrichting
of afdeling bepaalt.
Op het ministerie wordt alles omtrent Penitentiaire Inrichtingen in kaart gebracht in
een zogenaamd bestemmingsplan, waarin van alle P.I.’s en afdelingen daarbinnen precies
staat tot welke soort zij worden gerekend, hoeveel personen er kunnen worden gedetineerd, of de P.I. of afdeling voor mannen of vrouwen bedoeld is, wat de mate van beveiliging ervan is en welke regimes er gelden. Dit bestemmingsplan wordt zo vaak aangepast,
dat het geen zin heeft om hier een lijst op te nemen van inrichtingen en afdelingen met
hun bestemming.
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6. Regimes, Cellen en
Dagprogramma´s
Regimes
In art. 1 Pbw wordt gezegd wat het woord ‘‘regime’’ betekent: ´het samenstel van de verzorging en activiteiten, bedoeld in hoofdstuk 8 van Pbw en de regels die gelden voor gedetineerden in een inrichting of afdeling. Het regime bepaalt de manier waarop de gedetineerden daar worden behandeld.’
De aard van een regime wordt vaak bepaald door:
• de manier van onderbrenging (een of meer persoonscellen)
• de duur en inhoud van het dagprogramma
• de mate van bewegingsvrijheid binnen de inrichting of afdeling (beperkte of algemeen
gemeenschap)
Onderbrenging in eenpersoons of meerpersoonscellen
Het is sinds september 2004 mogelijk om gedetineerden die in een inrichting verblijven
waar een regime van beperkte gemeenschap geldt (huizen van bewaring) in een voor gemeenschappelijk onderbrenging bestemde verblijfsruimte (meer persoonscel en duocel)
onder te brengen.
De directeur beslist wie er bij elkaar worden gezet1. De directeur moet beoordelen of een
gedetineerde geschikt is voor samenplaatsing. De ongeschiktheid van een gedetineerde
om met anderen een cel te moeten delen worden beoordeeld naargelang er sprake is van
één of meerdere factoren, zoals:2:
• een psychische stoornis
• verslavingsproblematiek
• een gezondheidstoestand
• gedragsproblematiek
• het door hem/haar gepleegde misdrijf
• de aan hem/haar opgelegde beperkingen
De opsomming van deze redenen voor ongeschiktheid zijn volgens de beroepscommissie niet limitatief. De directeur dient bij zijn/haar beslissing om een gedetineerde
in een meerpersoonscel te plaatsen steeds een belangenafweging te maken en moet alle
relevante feiten en omstandigheden bij die beslissing betrekken. De beroepscommissie
uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming kan naar aanleiding van
beroepen tegen plaatsing in meerpersoonscellen beoordelen of de directeur zorgvuldig
is geweest in zijn beoordeling.
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Dagprogramma’s
Tijdens het verblijf in een huis van bewaring of gevangenis nemen gedetineerden deel aan
een dagprogramma. Het dagprogramma heeft meerdere varianten. Iedere gedetineerde
volgt het basisprogramma dat een aantal activiteiten bevat waar de gedetineerde recht op
heeft volgens de Penitentiaire Beginselenwet. Hieronder vallen: recreatie, luchten, bezoek,
sport, arbeid, onderwijs, gebruik van bibliotheek en het recht op geestelijke en medische
verzorging. De tijden buiten het dagprogramma brengt een gedetineerde door in een cel.
1. Op grond van art. 16 lid 2 Pbw.
2. Op grond van art. 11a, de regeling selectie.

7. Detentie
Mensen die zijn opgesloten in de gevangenis zijn veroordeeld voor een misdrijf of zijn
nog niet veroordeeld en zitten vast in afwachting van het vonnis van hun rechtszaak.
Volwassen gedetineerden zitten vast in gevangenissen en Huizen van Bewaring1. Een
gevangenisstraf kan alleen worden opgelegd als er sprake is van een misdrijf (diefstal,
geweldsdelicten, zedendelicten, doodslag of moord).
Huis van bewaring
Gedetineerden die verdacht worden van een strafbaar feit kunnen in afwachting van de
uitspraak van de rechter preventief worden gehecht, dat wil zeggen: voorlopig vastgezet
worden. Zij verblijven dan in een Huis van Bewaring. Na uitspraak van de rechter gaan
veroordeelden dan door naar een gevangenis.
Verschillende soorten gevangenissen
Gevangenissen zijn er in verschillende soorten; van een gesloten tot een open inrichting
of een gradatie daartussen een zogenaamde ‘half-open’ inrichting.. Waar een veroordeelde gedetineerde terecht komt is onder andere afhankelijk van de duur van de gevangenisstraf en de inschatting van het vluchtgevaar en maatschappelijk risico. Meestal
komt een veroordeelde gedetineerde in een gesloten gevangenis, waar de gedetineerde
weinig of geen vrijheden heeft en de bewaking relatief zwaar is. Soms komt een veroordeelde gedetineerde in een ‘half-open’ inrichting waar hij/zij meer vrijheden heeft en
waar meer mogelijkheden zijn om zich voor te bereiden op de terugkeer in de samenleving. Er zijn meer mogelijkheden voor verlof en het is mogelijk om overdag een arbeidsof scholingsprogramma buiten de inrichting te volgen. De bewaking in zo’n inrichting is
minder zwaar dan binnen een gesloten regime.
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Extramurale detentie en penitentiair programma
Extramurale detentie is een straf of maatregel buiten de gevangenismuren voor gedetineerden die een korte straf hebben gekregen. Deze vorm van detentie voorkomt dat
mensen hun werk kwijtraken of dat het gezin wordt ontwricht.
Een bijzondere vorm van extramurale detentie is het Penitentiair Programma2. Dit programma is bedoeld voor gedetineerden met een onvoorwaardelijke straf van minstens
zes maanden. Zij kunnen in de laatste fase van hun detentie met elektronische bewaking
buiten de muren van de gevangenis verblijven. Het programma richt zich op de combinatie van werk, opleiding en andere bezigheden. Tijdens het penitentiair programma
verblijft de gedetineerde met behulp van elektronisch toezicht thuis en volgt tegelijkertijd een verplicht arbeids- of scholingsprogramma. In deze periode staat de gedetineerde
onder toezicht van de reclassering.
Voorwaardelijke invrijheidstelling
Bij gevangenisstraffen van tenminste één jaar komt een gedetineerde alleen nog onder
voorwaarden na tweederde van zijn straf vrij. De veroordeelde krijgt dan een proeftijd.
Tijdens deze proeftijd geldt de algemene voorwaarde dat de veroordeelde geen nieuwe
strafbare feiten mag plegen. Daarnaast kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd, zoals een locatieverbod of het volgen van een training of behandeling. Als de veroordeelde zich niet houdt aan de voorwaarden, moet hij alsnog de rest van zijn straf
uitzitten.
1. Penitentiaire inrichting bedoeld voor insluiting op grond van verscheidene verblijfstitels: de voorlopig gehechten (verdachten van een ernstig strafbaar feit die gedwongen de afhandeling van hun zaak afwachten in
een inrichting), zij, die een korte vrijheidsstraf moeten ondergaan, enkele bijzondere categorieën justitiabelen
zoals vreemdelingen die op uitzetting of uitlevering wachten, gegijzelden of gefailleerden en verder veroordeelden die wachten op definitieve plaatsing in de voor hen bestemde bijzondere inrichting, bijvoorbeeld het
Penitentiair Selectie Centrum of een Tbs-inrichting. Een laatste categorie zijn de passanten, doortrekkende
gevangenen en andere onder verzekerde bewaring vervoerde personen.
2. Een penitentiair programma (PP) is een verzameling van programma’s van samenhangende activiteiten die
gericht zijn op een succesvolle re-integratie in de maatschappij in Nederland van een gedetineerde.
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8. Contact met de buitenwereld
Elke gedetineerde heeft recht op een uur bezoek per week op de vastgestelde tijden van
de gevangenis1. Degene die op bezoek wil bij een gedetineerde moet dit zelf aanvragen
bij de gevangenis. De directeur kan ten alle tijden bezoek van bepaalde mensen weigeren
als deze vreest dat bezoek de orde zal verstoren of de veiligheid van de gedetineerde in
gevaar zal brengen. Een weigering is 3 maanden geldig. Tegen een beslissing van de directeur is beklag mogelijk en de directeur is verplicht een motivatie voor deze beslissing
aan de gedetineerde te verstrekken2.
Bij bezoek is toezicht aanwezig. Het toezicht kan meeluisteren of het gesprek laten opnemen. Wel moet de directeur dit altijd van te voren aangeven aan de betrokken partijen.
Gesprekken met je advocaat of andere juridische hulpverleners mogen niet worden afgeluisterd. Bij communiceren met bezoek over de intercom is het verstandig om in het
achterhoofd te houden dat de gesprekken opgenomen kunnen worden.
Bezoek zonder toezicht
Per 1 december 2015 is het in normaal beveiligde penitentiaire inrichtingen zijnde gevangenissen en huizen van bewaring, mogelijk om bezoek zonder toezicht te ontvangen.
Hiervoor moet zowel de gedetineerde als de bezoeker een verzoek indienen. Voorheen
was bezoek zonder toezicht alleen mogelijk voor langgestraften maar tegenwoordig komen gedetineerden die gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden in een
normale beveiligde inrichting verblijven hiervoor in aanmerking. De reden hiervoor
is onder andere dat er een mogelijkheid wordt gegeven om ongestoord en persoonlijk
contact te hebben met eventueel de gelegenheid tot seksueel contact. In het landelijk
vastgelegde Model Huisregels penitentiaire inrichtingen verbindt hier de volgende voorwaarden aan:
Er kan voor ten hoogste van één keer per maand bezoek zonder toezicht ontvangen
worden indien wordt voldaan aan de navolgende voorwaarden:
a. u verblijft gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden in één of meerdere
normaal beveiligde penitentiaire inrichtingen zijnde gevangenis of huis van bewaring;
b. het bezoek draagt, naar het oordeel van de directeur, redelijkerwijs bij tot het behoud
of het versterken van de banden tussen u en het beoogde bezoek, en is van belang voor
de terugkeer van u in de samenleving;
c. de band tussen u en het beoogde bezoek is naar het oordeel van de directeur hecht en
duurzaam;
d. de belangen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten verzetten zich niet
tegen het beoogde bezoek.
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Telefonisch contact
Een gedetineerde heeft het recht om tenminste 10 minuten per week te bellen met een of
meerder personen3. De kosten zijn altijd voor de gedetineerde en de kosten verschillen
per gevangenis. De telefoons moeten op een rustige plek staan en er moet een zekere
mate van privacy zijn4. Er is binnen het gevangeniswezen veel discussie geweest over het
gebruik van collect calls (een telefoongesprek waarin de ontvanger van het gesprek de
kosten van het gesprek betaald). Dit kan bijvoorbeeld erg belangrijk zijn voor mensen
zonder inkomen. Er is besloten door de beroepscommisie dat als deze belissing alleen
wordt gemotiveerd met het argument dat de kosten te hoog worden dit een onzorgvuldige uitvoering van het recht op telefoneren is5 . Telefoongesprekken kunnen ten alle
tijden worden opgenomen en worden beëindigd als de directeur van de instelling dit
nodig acht. Telefoongesprekken met een raadspersoon mogen niet worden afgeluisterd6.
Internet
Internet is niet toegestaan binnen de gevangenis. Wel kan er bijvoorbeeld via een maatschappelijk-werker informatie worden opgevraagd via internet. Alleen in de PI Veenhuizen (locatie Norgerhaven) kan er gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om
contact met familie of vrienden in het buitenland te onderhouden door middel van
Skype7. De gedetineerde zal hierbij altijd een eigen webcam moeten kopen.
Post
Voor een gedetineerde is het in principe mogelijk om brieven en stukken te verzenden.
In-en uitgaande post mag door de directie worden gecontroleerd8. Deze controle kan
steekproefsgewijs worden gedaan en wordt in sommige gevallen altijd gedaan. Politiek
getinte post zoals politieke pamfletten mogen geweigerd worden als dit in het belang
is van de ‘‘orde en veiligheid’’ binnen de inrichting. Als de directeur een poststuk niet
wil verzenden of uitreiken moet hij de betrokkenen daarvan een schriftelijke beslissing
geven9 Tegen deze beslissing kan in bezwaar worden gegaan (Binnen een termijn van 7
dagen).
Als er gecommuniceerd wordt met bijvoorbeeld een advocaat of een ander rechtspersoon dan moet er op de envelop duidelijk aangegeven worden aan wie de brief is gericht.
Als de directeur het toch nodig vindt om de envelop open te maken, dan moet dit gebeuren met de gedetineerde erbij10.
Paketten
Directeuren van penitentiare inrichtingen zijn bevoegd om in hun huisregels een
eigen regeling voor het ontvangen van pakketten op te nemen. Dat kan betekenen dat
in sommige inrichtingen of afdelingen het ontvangen van pakketten helemaal niet is
toegestaan en dat in andere inrichtingen of afdelingen het ontvangen van pakketten
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Er is geen landelijke regeling die voor alle
gedetineerden geldt.
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Contact met Vrijwilligers
Er zijn in Nederland verschillende organisaties die met vrijwilligers contact onderhouden met gedetineerden of deze begeleiden in bepaalde stadia van hun tijd in de gevangenis. Zie het hoofdstuk ‘Weblinks en adressen’ voor contactgegevens van verschillende
organistaties.
Contact met advocaat of rechtspersoon
Rechtshulpverleners hebben iedere dag tijdens kantooruren vrije toegang tot hun client
in de gevangenis. Er moet wel rekening gehouden worden met de werktijden van de gevangene en ze moeten zich houden aan de bezoektijden van de PI. ‘s avonds, weekenden
en etenstijden zijn ingeroosterd en is er dus geen bezoek mogelijk11. Gesprekken met
rechtshulpverleners mogen nooit worden opgenomen of worden gemonitord. Een gedetineerde kan in principe iedere werkdag tijdens kantooruren met zijn advocaat bellen. In
spoedeisende gevallen kan dit ook buiten kantooruren.
Kraambezoek en zwangerschap
Volgens een artikel in Nataal bevallen er gemiddeld 20-30 vrouwen per jaar in gevangenschap12. Bij zwangerschap binnen een PI zorgt de inrichting voor zorg tijdens de
zwangerschap door middel van een verloskundige en in sommige gevallen een arts. De
bevalling vindt in ons land niet in de gevangenis plaats. Tot voor kort bevielen vrouwen
nog wel eens in het plaatselijke ziekenhuis, maar tegenwoordig gaan bijna alle vrouwen
ruim twee weken voor de uitgerekende datum naar het Justitieel Medisch Centrum in
Scheveningen (voorheen het PEN-ziekenhuis)13. Na de bevalling kan er via de officier
van justitie een aanvraag worden gedaan of de partner op kraambezoek kan komen.
Tijdens het verblijf in het ziekenhuis gelden de bezoek uren zoals die in de PI gelden. Na
het verblijf in het ziekenhuis kan er voor worden gekozen dat de moeder met kind wordt
overgeplaatst naar PI Ter Peel, de enige gevangenis in Nederland waar moeder en kind
samen kunnen zijn tot 4 jaar. De kinderen gaan overdag dan naar een kinderdagverblijf.
1. Op grond van art. 38 PBW.
2. Op grond van art. 58 PBW, tweede lid onder b.
3. Op grond van art. 39 PBW.
4. BrC 18/11/1999- A99/699/GA
5. Zie https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/contact_buitenwereld/contact_buitenwereld_gedetineerden/jurisprudentie-telefoon/
6. Op grond van art 39 Pbw, vierde lid.
7. Ondanks dat het niet specifiek vermeld staat in PBW wordt Skype in alle gevangenissen niet gebruikt. Alleen in PI Veenhuizen gebruikt Skype als middel om contact te hebben met de buitenwereld.
8. Op grond van art. 36 PBW, tweede en derde lid.
9. Op grond van art. 37 PBW, eerste lid.
10. Op grond van art. 58 PBW.
11. Op grond van art. 38 PBW, zevende lid.
12. Nataal: Maart 2012 editie 12 “een baby krijgen in detentie, een dubbele straf ”.
13. Adres Justitieel Medisch Centrum (JMC): Pompstationsweg 32, 2597 Den Haag.
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9. Werk
Gedetineerden die zijn veroordeeld worden verplicht de hun opgedragen arbeid te verrichten. Als er nog geen veroordeeling heeft plaats gevonden dan geldt de arbeidsplicht
niet. Hetzelfde geldt voor mensen in vreemdelingenbewaring. Mensen ouder dan 65
jaar zijn niet tot werken verplicht, maar mogen wel werken en zullen bij de arbeid geen
speciale behandeling krijgen. Hun AOW loopt in detentie gewoon door.
Ook als je niet verplicht bent om te werken omdat je bijvoorbeeld niet bent veroordeeld,
ouder bent dan 65 of in vreemdelingendetentie zit, is de directeur van de gevangenis
verplicht om zich in te spannen om een gepaste dagbesteding in de vorm van arbeid
aan te bieden. Valt dit incidenteel uit dan is de directeur ook verplicht om een redelijk
alternatief te bieden (zoals aan vervangende recreatie).
Als het werken geweigerd wordt dan kunnen hier disciplinaire maatregelen en straffen
tegen worden genomen door de directeur van de PI. Op zondagen en algemeen erkende
feestdagen hoeft niet te worden gewerkt.
Er zijn in de PI’s verschillende werkzaamheden die door gedetineerde kunnen worden
uitgevoerd. Dit kan verschillen van werk aan de lopende band tot vakarbeid. Het werk
kan verricht worden in werkplaatsen van de inrichting, maar ook buiten de inrichting
(meestal in een POI: Penitiaire open inrichting) voor bijvoorbeeld recyclewerkzaamheden, in naaiateliers, callcenters, maar ook in groentekwekerijen en betonfabrieken. Bij
arbeid buiten de inrichting krijgt men in principe een minimumloon. Hiervan is 60%
voor de inrichting en 40% voor de gevangene.
Bij afmelding door ziekte moet je de medische staf van de gevangenis hiervan altijd op
de hoogte stellen. Als het blijkt dat je niet ziek bent (dit wordt gecontroleerd en bepaald
door de medische staf) dan kunnen er extra straffen worden opgelegd.
Het basisuurloon bedraagt € 0,76 per uur1
In de meeste inrichtingen is het gebruikelijk dat gedetineerden vier of vijf dagdelen per
week kunnen werken. Indien een gedetineerde vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid
niet in staat is om deel te nemen aan werk dan ontvangt hij/zij een loonvervangende
financiële tegemoetkoming, ook wel wachtgeld genoemd.
Geld Beheer
Het geld voor de verrichte arbeid wordt gestort op de rekening-courant. In de gesloten
inrichting is contant geld niet toegestaan. In sommige gevallen is het in half-open inrichtingen wel toegestaan. Meer hierover in hoofdstuk 9 (Geld).
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Staatsecretaris Teeven heeft er voor gezorgd dat er vanaf begin maart 2014 binnen het
gevangenis systeem een promoveren/degraderen systeem in werking is gesteld. Dit systeem heeft grote gevolgen op zowel de vrije tijdsbesteding als het arbeids model binnen
de gevangenis. Hieronder een korte uitleg van het systeem. In hoofdstuk 3 (Gedragsregels) wordt hier dieper op ingegaan.
Gedetineerden die zes weken lang op alle onderdelen van een lijst met gedragsregels
positief scoren, komen in aanmerking voor promotie naar een ‘plusprogramma’. Bij ongewenst gedrag volgt degradatie naar het basisprogramma. Het plusprogramma omvat
48 uur aan activiteiten per week en wordt niet aangeboden in huizen van bewaring.
Daarmee is het plusprogramma wat betreft het aantal uren gelijk aan het huidige gevangenisregime. Het basisprogramma omvat 43 uren aan activiteiten en is daarmee een
versobering ten opzichte van het huidige regime.
1. Ministeriële regeling arbeidsloon gedetineerden art. 2, lid 2 (Identificatienummer BWBR0010172).
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10. Geld
Een van de manieren om binnen een gevangenis geld te krijgen is door arbeid te verrichten. Dwangarbeid mag dan verboden zijn door de internationale arbeids-organisatie
van de Verenigde Naties, maar hierin wordt een uitzondering gemaakt voor arbeid door
gedetineerden1. Zoals ook in het vorige hoofstuk te lezen viel, zijn de lonen bijzonder
laag en staan ze op geen enkele manier in verband met lonen buiten de PI.
Rekening-courant
Dit is je bankrekening voor betalingen binnen de gevangenis. In de meeste gevallen
kan er niet met contact geld worden betaald binnen de PI en gaat alles via de rekening
courant zoals het arbeidsloon en de betaling van aankopen van eten, telefoonkaarten en
andere artikelen. Ook het storten van geld door bijvoorbeeld familie of per post gestuurd
geld komt ook op de rekening courant (voor deze verwerking kan de inrichting administratiekosten rekenen). Je rekeningnummer van je RC wordt bekend bij registratie in de
desbetreffende PI. Er kan dus niet van te voren al geld worden gestort op je RC aangezien
dit afhankelijk is van je locatie en nummer. Geld overmaken moet naar de bankrekening
van de Penitentaire Inrichting waar de gedetineerde verblijft. Iedere inrichting heeft een
ander bankrekeningnummer, dus het advies is om dit bankrekeningnummer zelf op te
vragen bij de betreffende inrichting. Je moet dan ook meteen het registratienummer
van de gedetineerde vragen en dit nummer bij de overschrijving vermelden. De overboekingsperiode bedraagt ongeveer 5 werkdagen. Bij storting van buitenaf geldt in de
meeste PI een maximum van 300 euro. De PI in Zwolle, Vught en Amsterdam-Amstel
(Bijlmerbajes) bezitten ook over een zogenaamde ‘‘flappenhapper’’. Dit een geautomatiseerde manier om geld te storten op de rekening-courant van de gedetineerde.
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Uitkeringen
In onderstaande gevallen kan er een loon vervangende uitkering worden ontvangen in
de gevangenis:
• Als er met toestemming van de directeur educatie gevolgd wordt of als de gedetineerde
deelneemt aan activiteiten in het kader van maatschappelijk integratieprogramma. De
gedetineerde krijgt dan een bedrag gelijk aan het basis uurloon van de PI.
• Op feestdagen die algemeen erkend zijn en waarop normaliter niet gewerkt hoeft te
worden.
• Wanneer de PI niet kan voorzien in de vraag naar arbeid. Als men bijvoorbeeld op een
wachtlijst staat voor arbeid.
• Bij onvermijdbaar verzuim. In deze gevallen krijgt de gedetineerde 80% van het basisloon. Onvermijdbaar verzuim is bijvoorbeeld: ziekte, gerechtelijke procedure, verhoor
of een medisch onderzoek2.
Als er sprake is van disciplinaire straf waardoor er geen arbeid kan worden verricht dan
ontvangt men geen loon vervangende financiële tegemoetkoming.
1. Verdragen nrs. 29 & 105 vd IAO
2. Artikel 6 Regeling Arbeidsloon

11.Gezondheid/Verzorging
Een gedetineerde heeft recht op verzorging door een aan de inrichting verbonden arts of
diens vervanger. Medische en andere behandelingen worden bij voorkeur in de inrichting gedaan. Bij uitzondering kan het buiten de PI worden geregeld. Dit hangt af van de
situatie.
Gezondheid
In Nederlandse gevangenissen wordt de gedetineerde de optie gegeven een arts van buiten de instelling te raadplegen. Voor bijvoorbeeld een second opinion. Dit is wel voor eigen rekening van de gedetineerde. Een arts kan worden geweigerd in niet-acute situaties
als de gedetineerde zich bijvoorbeeld liever laat behandelen door een arts van dezelfde
sekse. Artsen of zorginstellingen gaan niet in op wensen van patiënten om door een
hulpverlener te worden geholpen die aan andere kenmerken voldoet, zoals huidskleur,
seksuele geaardheid, etnische achtergrond of levensovertuiging. Een van de eisen van
Justitie is dat alle artsen die zorg aan gevangenen geven huisarts moeten zijn. Daarnaast
moeten zij speciaal zijn bijgeschoold – op kosten van het ministerie – tot justitieel geneeskundige. De meeste huisartsen die in de gevangenis werken, werken daarnaast ook
in een gewone huisartsenpraktijk.
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Medische dienst
De medische dienst in een inrichting bestaat uit een of meer artsen en een of meer verpleegkundigen. In de praktijk is de norm ontstaan dat op iedere driehonderd gedetineerden een fulltime arts beschikbaar is en op iedere vijftig gedetineerden een verpleegkundige. Als de PI beschikt over een Psycholoog zal deze regelmatig treffen met de medische
staf van de PI voor een Psycho Medisch Overleg (PMO), waarin wordt gesproken over
de meest wenselijke aanpak van patienten.
De inrichtingsarts houdt spreekuur in de inrichting, doet onderzoek, voert kleine medische ingrepen uit en schrijft medicijnen, diëten en behandelingen voor en verwijst,
indien nodig, door naar een medisch specialist of naar een ziekenhuis. Indien de gedetineerde het spreekuur van de inrichtingsarts wil bezoeken dient hij/zij daarvoor een verzoekbriefje in te vullen. De verpleegkundige maakt een voorselectie van gedetineerden
die persoonlijk dienen te worden gezien door de arts.
Tandarts
Eenvoudige behandelingen zijn kosteloos (tand of kies trekken). Bij dure of tijdrovende
behandelingen kom de gedetineerde pas in aanmerking als de gedetineerde langer als
12 maanden is veroordeeld. Bij een kortere detentie is de behandeling dan voor eigen
rekening.
Beweging
De gedetineerde heeft recht op 1 uur “luchten”1 per dag. Dit vindt meestal gemeenschappelijk plaats maar ook als je bent opgesloten in afzondering heeft de gedetineerde recht
op één uur luchten per dag. Dit is de minimale tijdsduur die staat voor het luchten en
kan bij elke PI verschillen2.
Sport
De gedetineerde mag elke week tenminste tweemaal drie kwartier sporten. De gedetineerde is niet verplicht om mee te doen, maar bij weigering is er geen vervangende
activiteit. Bij krachtsport dient de instelling de benodigde eiwitten te verstrekken.
Hygiene
De directeur van de desbetreffende PI zorgt ervoor dat je in staat wordt gesteld je uiterlijke en lichamelijke verzorging naar behoren te verzorgen. De gedetineerde heeft recht op
een aantal toiletartikelen zoals zeep, tandpasta, tandenborstel, tampons/maandverband,
kam en scheergereedschap. Er mag minimaal twee keer per week worden gedoucht.
Geestelijke verzorging (religie)
Bij de intake in de desbetreffende PI zal er worden gevraagd naar je geloofsovertuiging
en wordt daar rekening mee gehouden. In de praktijk betekent dat het bijwonen van
diensten ook als je “afzondering op cel” hebt. Dit zou dan kunnen inhouden dat je bijvoorbeeld een dienst alleen bijwoont.
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1. Luchten is het verblijf van een gevangene in de buitenlucht. In Nederland heeft elke gedetineerde recht op
één uur per dag luchten. Luchten kan plaatsvinden onder zeer verschillende omstandigheden. Soms is de
luchtplaats niet meer dan een kamer met tralies in plaats van een dak. Soms heeft de gedetineerde de beschikking over een sportveld. Op veel luchtplaatsen zijn sportfaciliteiten geplaatst.
2. Art. 24 lid 2 Penitentiaire beginselenwet (Pbw) en art. 55 lid 1 Pbw

12. Eten
Iedere gedetineerde heeft recht op een bepaalde hoeveelheid voedsel. Het voedselpakket
van een gedetineerde bestaat dagelijks uit 6 sneetjes brood met beleg, een warme maaltijd tussen de middag, 250 ml melk en 2 stuks fruit (ongeveer 2053 kcal per persoon per
dag). Dit pakket voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum1. De maaltijden in
een gevangenis zijn pre-fab maaltijden. Op grond van godsdienst of levensovertuiging
kan een verzoek worden gedaan om bijzondere voeding. Deze verzoeken moeten worden ingewilligd voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Daarbij wordt gekeken naar de
financiële en organisatorische mogelijkheden en bovendien moet het ook gaan om een
ingeslotene die daadwerkelijk dat geloof belijdt.
Koosjer
Joodse gedetineerden hebben recht op koosjer eten. Indien een gedetineerde bij het intakegesprek aangeeft koosjer te willen eten, dan zal de inrichting moeten proberen dit
zo snel mogelijk te regelen.
Halal
Islamitische gedetineerden hebben recht op halal eten. Een directeur kan wel besluiten
om een aantal dagen per week een vegetarische maaltijd aan te bieden als vervanging.
Vegetarisch/Veganistisch
Als vegetariër/veganist kan je bij aankomst in de PI aangeven dat je geen dierlijke producten eet. Hierbij moet wel gezegd worden dat je er zelf veel om moet blijven vragen en
dat je bijvoorbeeld dezelfde maaltijd krijgt als de rest, alleen dan zonder vlees.
Eten kopen en bereiden
Alle Nederlandse gevangenissen maken gebruik van een gevangeniswinkel. In de praktijk houdt dit in dat er via een lijst producten kunnen worden aangevinkt die dan de
volgende dag aankomen. Het assortiment is te vergelijken met dat van een supermark.
De prijzen in de gevangeniswinkel zijn vrij hoog.
De meeste gevangenissen hebben keukens waar zelf een maaltijd kan worden bereid.
Veel gevangenen maken van deze mogelijkheid gebruik. Een andere optie is om (met
behulp van professionele koks) maaltijden te bereiden die dan vervolgens worden geserveerd in de gevangenis.
1. Bron: http://www-peer.webklik.nl/page/www-bajus-nl-voedsel
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13. Bezit
Kleding
Het is toegestaan om te bezitten:
• 7 shirts
• 7 hemden
• 7 onderbroeken
• bh’s
• sokken
• 4 lange broeken/rokken
• 2 korte broeken/rokken
• 5 overhemden
• 2 truien
• een trainingspak
• 2 sets sportkleding
• een jack
• een overjas
• 2 sets nachtkleding
• 1 riem
• 1 muts
• 1 shawl
• 1 paar handschoenen
• 5 paar schoenen
Persoonlijke zaken die zijn toegestaan binnen de gevangenis:
• Een bril is toegestaan mits niet reflecterend.
• Eenvoudige sieraden en een horloge
• Een agenda (niet elektronisch)
• Schrijfgerei
• 15 foto’s/kaarten/posters
• Wekker
• Gebedskleedje
• 10 postzegels met een totale waarde van 10 euro
• Maximaal 15 boeken en 15 magazines
• Een baardtrimmer of scheerapparaat
• Een spelcomputer met maximaal 10 spelletjes (spelcomputer mag geen netwerk functie hebben)
• Een eenvoudige muziek installatie waar van de opname mogelijkheden onklaar zijn
gemaakt.
• Een walk of discman (een mp3 speler is niet toegestaan)
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• Een aquarium met maximaal twee vissen en een vogelkooi met maximaal twee vogels
• Waterkoker (indien er geen voorziening wordt geleverd door de inrichting)
• Televisie (indien er geen televisie op cel wordt geleverd door de inrichting)
Verboden spullen
• zaklantaarns, kaarsen, olielampen;
• film- en videoapparatuur;
• verrekijkers en telescopen;
• fotoapparatuur;
• filmnetkastjes;
• zend- en communicatieapparatuur;
• computerspelapparatuur die aangesloten dient te worden op een TV. Met uitzondering
van Playstation 1 en Nintendo GameCube;
• seksuele hulpmiddelen;
• voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard, militaire kleding
of onderscheidingstekens
Voor alles wat je op je cel wil hebben en niet op de toegestane lijst staat, moet je een aanvraag doen bij de directie van de PI. De directeur mag aangetroffen spullen die verboden
zijn in bezit nemen of afgeven voor een juridisch onderzoek.
Computers/Laptop/Internet
Het is voor gedetineerden niet mogelijk om het internet te gebruiken. Wel mogen ze een
computer in de gevangenis hebben die ze kunnen gebruiken voor het schrijven van verhalen of het volgen van een opleiding. Een laptop in de gevangenis is over het algemeen
dus geen probleem, mits de mogelijkheid tot het gebruiken van internet is uitgeschakeld.
In- en uitvoer van goederen
Een gedetineerde kan goederen in de inrichting in- en uitvoeren. Tevens kan het in- en
uitvoeren van goederen plaatsvinden via familie en vrienden die goederen meebrengen
of mee terugnemen. Invoer vindt slechts plaats voor zover het meegebrachte goed is toegestaan. Er bestaat de mogelijkheid dat de directeur besluit om de uitvoer van goederen
tijdens detentie te verbieden. In de praktijk komt deze beslissing in de huisregels veel
voor, hoewel het uitvoeren van kleding (in verband met de wisseling van seizoenen) en
in de inrichting gemaakte creatieve werkstukken meestal wel wordt toegestaan. Mocht
het gebeuren dat bepaalde voorwerpen van de gedetineerde uit zijn fouillering worden
uitgevoerd, dan moet daar een gespecificeerde registratie van worden gemaakt. Wordt
dit niet geregistreerd, dan is de directeur aansprakelijk voor eventuele vermissingen.
Ook kunnen in de huisregels voorwaarden worden gesteld aan het invoeren van goederen2.
1. Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4284892/2016/04/19/Gevangenen-krijgen-eentablet-om-zaken-te-regelen.dhtml
2. Per PI verschilt dit nogal. Wij raden dan ook aan om te achterhalen wat wel en niet ingevoerd kan worden
op jouw locatie zodat je dit kan door communiceren de mensen die jou steunen buiten de PI.
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14. Onderwijs
Gedetineerden hebben recht op onderwijs en vorming. De Raad van Europa heeft met
betrekking tot dit recht een aantal aanbevelingen gedaan. De Engelse term ‘education’
houdt volgens de Raad in: klassikaal onderwijs, beroepsopleidingen, creatieve en culturele activiteiten, lichamelijke oefening en sport, het aanleveren van maatschappelijke
vaardigheden en het gebruik van bibliotheekvoorzieningen. Elke gevangenis voorziet
in hetzelfde onderwijsaanbod, met erkende diploma’s. Het streven is om daarbij zoveel
mogelijk samen te werken met scholen en opleidingscentra in de regio.
Onderwijs keuze test
Elke gedetineerde krijgt een intakegesprek met de docent. Deze kijkt naar zijn onderwijs- en arbeidsverleden, motivatie en wensen. In sommige gevallen doet de gedetineerde een beroepskeuzeinteresse- en competentietest, motivatietest en/of één of meerdere
niveaubepalingstesten. Vervolgens wordt tijdens het Multidisciplinair Overleg (MDO)1
bepaald welk onderwijs hij/zij aangeboden krijgt. Aansluitend daarop kan hij/zij beginnen met het scholingstraject.
Basiseducatie en beroepsgerichte opleidingen
Basiseducatie in de penitentiaire inrichtingen bestaat onder andere uit alfabetiseringsonderwijs, rekenen, Nederlands, Engels en computervaardigheden. Basiseducatie is
meestal nodig om daarna een beroepsgerichte opleiding te kunnen volgen of deel te
kunnen nemen aan re-integratieactiviteiten. Deze activiteiten worden in het gevangeniswezen ook wel terugkeeractiviteiten genoemd en bestaan uit voorlichting en praktische
cursussen op het gebied van regelzaken, werk en inkomen, huisvesting, zorg, financiën
en schulden. Deze activiteiten worden vaak in samenwerking met reclassering en/of andere disciplines binnen de inrichting uitgevoerd. Bij de beroepsgerichte opleidingen gaat
het meestal om opleidingen op assistentenniveau (mbo-niveau 1 en 2). Denk hierbij aan
medewerker groenvoorziening, schoonmaker of medewerker houtbewerking. In enkele
gevallen volgen gedetineerden een opleiding op mbo-niveau 3 of 4, een hbo-opleiding
of academische studie.
Het recht op onderwijs en vorming voor gedetineerden
Voor volwassen gedetineerden is het recht op onderwijs en vorming neergelegd in de
Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Uit de Memorie van Toelichting bij deze wet blijkt
dat bij de opstelling van de Pbw rekening is gehouden met de aanbevelingen van de Raad
van Europa. In de penitentiaire inrichtingen kunnen onderwijsactiviteiten, het lezen van
kranten en tijdschriften, het gebruik van de bibliotheekvoorziening, de lichamelijke oefening en sport, evenals veel van de sociaal culturele activiteiten onder het begrip ‘educatie’ worden begrepen2.
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Onderwijs en andere educatieve activiteiten
Onderwijs is de meest voor de hand liggende vorm van educatie. De gedetineerde heeft
recht op het volgen van onderwijs en het deelnemen aan andere educatieve activiteiten
voorzover deze zich verdragen met de aard en de duur van de detentie en de persoon van
de gedetineerde2. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het volgen van onderwijs
dat binnen de inrichting wordt aangeboden. Dit bestaat over het algemeen uit educatie
op het niveau van lager onderwijs (alfabetiseringscursussen en inhaalonderwijs) maar
kan ook bestaan uit beroepsopleidingen en andere cursussen die zijn gericht op de resocialisatie (bijvoorbeeld training van de cognitieve vaardigeden of sollicitatietraining).
Het is echter ook mogelijk om een (schriftelijke) studie op MBO, HBO of universitair
niveau te volgen.
Onderwijsaanbod
Wanneer de inrichting geslotener is en de gedetineerden er langer verblijven, zal het
onderwijsaanbod groter moeten zijn dan wanneer de inrichting opener is en gedetineerden er korter verblijven. Dit kan betekenen dat in een Huis van Bewaring het onderwijsaanbod niet zo groot hoeft te zijn als in een gevangenis. Dit betekent echter niet
dat in een Huis van Bewaring geen onderwijs hoeft te worden aangeboden. De Raad
voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)3 bepaalde namelijk eerder dat
de beslissing van de directeur om in het Huis van Bewaring geen onderwijs meer aan
te bieden zich niet verdraagt met het recht op onderwijs zoals dat is neergelegd in de
Pbw. Wanneer een gedetineerde bepaald onderwijs wil volgen, dient de inrichting er
enige moeite voor te doen om dit te realiseren. Dit geldt te meer voor basale vormen
van onderwijs, zoals het leren lezen en schrijven. De aard van de detentie kan echter ook
met zich mee brengen dat het volgen van een bepaalde vorm van gewenst onderwijs niet
strookt met de beveiliging van de inrichting.
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Arbeidsdispensatie
In de Pbw staat dat gedetineerden die zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf zijn verplicht
zijn de aan hen door de directeur opgedragen arbeid te verrichten4. Wanneer een gedetineerde onderwijs volgt, kan hij hierdoor in de knoop komen met zijn arbeidsverplichting. In gevallen waarin gedetineerden de arbeid en de studie niet kunnen combineren,
kan de directeur de gedetineerden dan ook gehele of gedeeltelijke arbeidsdispensatie
(studieverlof) geven. De directeur dient bij verzoeken om arbeidsdispensatie per geval
te beslissen of iemand deze dispensatie krijgt en voor hoeveel uren. Een gedetineerde
maakt niet aannemelijk dat hij onvoldoende ruimte heeft voor het volgen van zijn studie
met het argument dat de arbeid niet zinvol is.
Wanneer er tentamens zijn zou een gedetineerde wel in aanmerking moeten komen voor
arbeidsdispensatie. Gedetineerden die arbeidsdispensatie krijgen kunnen recht hebben
op doorbetaling van loon. Dit geldt echter alleen voor gedetineerden die veroordeeld
zijn en deelnemen aan onderwijs dat in de inrichting wordt aangeboden. Gedetineerden
die een zelfstudie doen, hebben geen recht op vrijstelling van arbeid met doorbetaling
van loon. De directeur van de inrichting kan daarentegen wel op andere manieren tegemoet komen aan de wensen van de gedetineerde.
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Tegemoetkoming studiekosten
Indien een gedetineerde een studie wil volgen die niet binnen de inrichting wordt aangeboden, is dit over het algemeen wel mogelijk. Het Ministerie van Justitie heeft een rondzendbrief opgesteld met betrekking tot schriftelijke studies gedetineerden5. Deze brief
dient de directeur op verzoek aan de belangstellende gedetineerden ter inzage te geven.
In de circulaire staan criteria vermeld, die door de directeur in acht moeten worden
genomen, bij de behandeling van het verzoek voor tegemoetkoming in de studiekosten.
Die criteria zijn:
•Vooropleiding/motivatie
•Aard van de studies
•Erkende instellingen
•Afstemming aanvang studie op detentiesituatie
•Anderstalige schriftelijke studie
•Deelname aan examens
Daarnaast is in de circulaire opgenomen dat een vergoeding kan worden geweigerd, indien de gedetineerde beschikt over voldoende eigen middelen. Directeuren worden ook
in de circulaire geadviseerd om verzoeken van gedetineerden die op het moment van de
aanvraag nog maar kort in de inrichting zullen verblijven, en daarna in vrijheid worden
gesteld of worden overgeplaatst, af te wijzen.Voor het doen van examens van bepaalde
studies bestaat de mogelijkheid om incidenteel verlof toe te kennen.
De beroepscommissie heeft bepaald dat in het geval van meerjarige studies van de gedetineerde kan worden verwacht dat hij of zij jaarlijks een verlengingsverzoek indient voor
het verkrijgen van een tegemoetkoming in de studiekosten. De eerste toekenning is dan
een voorwaardelijke toekenning van de verzochte vergoeding voor de totale studieduur.
De voorwaardelijkheid wordt in dergelijke gevallen bepaald door objectiveerbare criteria, zoals de door de gedetineerde in de studie behaalde resultaten en studievoortgang.
Indien aan die criteria wordt voldaan is er geen aanleiding om de vergoeding niet langer
te verstrekken (tenzij de regels ten aanzien van de verstrekking wijzigen).
1. In elk huis van bewaring en elke gevangenis functioneert het MDO (Multi-Disciplinair Overleg). Ondanks
dat de organisatie van het MDO per inrichting kan verschillen, maken de volgende medewerkers in ieder
geval onderdeel van het MDO uit: een medewerker van de afdeling detentie en re-integratie, een vertegenwoordiging van de arbeid (als dit onderdeel is van het dagprogramma), het hoofd van de leefafdeling als
voorzitter van het MDO, een penitentiaire inrichtingswerker, zo mogelijk een medewerker van de afdeling
BOS (Bibliotheek, Onderwijs, Sport en kunstzinnige vorming) en een medewerker van de medische dienst.
Een psycholoog kan onderdeel uitmaken van het MDO.
2. De wettelijke grondslag hiervoor is neergelegd in de artikelen 48 en 49 Pbw.
3. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft twee hoofdtaken: advies en rechtspraak. De RSJ adviseert de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gevraagd en ongevraagd
over de uitvoering van beleid en het toepassen van regels op het gebied van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en de jeugdbescherming en –zorg. De RSJ toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn
genomen over personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan: gedetineerden,
terbeschikkinggestelden en jeugdigen. Meer informatie over de RSJ is te vinden op: www.rsj.nl.
4. Op grond van art. 47, Pbw.
5. Op grond van art. 48 lid 4 Pbw.
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15 . Controle maatregelen
Fouilleren – visiteren
De directeur kan gedetineerden1 in een aantal gevallen laten onderzoeken aan hun kleding (fouilleren) of laten onderzoeken aan hun lichaam (visiteren). De directeur mag
bepalen waar het onderzoek plaats vindt onder voorwaarde dat het een ‘besloten’ plaats
is. Onder een besloten ruimte verstaat men een afzonderlijke ruimte waar inkijken niet
mogelijk is. Mannelijke gedetineerden kunnen verzoeken dat het onderzoek aan de kleding door een bewaarder van het mannelijke geslacht wordt verricht en vrouwelijke gedetineerden door bewaarders van het vrouwelijke geslacht.
Urinecontrole
In drie gevallen kan de directeur een gedetineerde verplichten zijn urine af te staan voor
controle op ‘gedrag beïnvloedende middelen’. Deze middelen bevatten niet alleen de
middelen die de Opiumwet verbiedt, maar ook alcohol en medicijnen. Deze gevallen
zijn:
• wanneer hij/zij dat in beslissing acht van de orde of veiligheid in de inrichting
• in verband met de beslissing tot plaatsing of overplaatsing
• in verband met het verlenen van verlof.
De urine wordt bij voorkeur ’s ochtends vroeg afgenomen. Voordat de urine wordt afgenomen moet de betrokkene de reden(en) en de te volgen procedure worden uitgelegd.
Als er een deugdelijke voorlichting ontbreekt, dan mag een gebrek aan medewerking
niet tot bestraffing leiden. De gedetineerde plast onder direct visueel toezicht van een
ambtenaar of medewerker op een besloten plaats in de daartoe verstrekte opvangbeker.
Cel inspectie
De directeur is bevoegd de cellen van gedetineerden te laten onderzoeken op de aanwezigheid van voorwerpen die ze niet mogen bezitten. Welke voorwerpen gedetineerden
wel of niet mogen hebben wordt bepaald in de huisregels2. Door middel van cel inspectie
wordt gecontroleerd of gedetineerden zich aan deze regels houden. Anders dan bij cel
ontruimingen is het bij cel inspecties niet verplicht dat dat door twee (of meer) personen
dient te gebeuren. Ook in de nachtelijke uren mogen cel inspecties worden uitgevoerd.
DNA onderzoek
De officier van justitie kan op basis van art. 6 van de Wet DNA-onderzoek veroordeelden
de directeur een opdracht geven om de in de cel aanwezige voorwerpen waarop vermoedelijk celmateriaal aanwezig is in beslag te nemen. Het celmateriaal wordt gebruikt om
er een DNA-profiel van de betrokken veroordeelde uit te halen. De officier van justitie
kan de directeur vragen om de inrichtingsarts of een verpleegkundige wangslijmvlies –
desnoods met behulp van geweld – van de desbetreffende veroordeelde te laten afnemen.
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Cameraobservatie
De directeur kan bepalen dat gedetineerden die aan een individueel regime zijn onderworpen of die in een EBI (Extra Beveiligde Inrichting) zijn geplaatst, dag en nacht door
middel van een camera kunnen worden geobserveerd3. Deze maatregel kan worden getroffen in de volgende gevallen:
• Indien dit noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid
in de inrichting.
• Indien dit noodzakelijk is voor een ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming.
• Indien dit ter bescherming van de geestelijke of lichamelijke toestand van de gedetineerde noodzakelijk is.
• Indien bij ontvluchting of schade aan de gezondheid van de gedetineerde grote maatschappelijke onrust zou kunnen ontstaan of ernstige schade zou kunnen worden toegebracht aan de betrekking van Nederland met andere staten of internationale organisaties.
Verklikkers
Het komt voor dat voorlopige gehechten en veroordeelden worden bespioneerd door
medegedetineerden, door politiemensen die zich als gedetineerden voordoen of door
gevangenispersoneel, die de opdracht hebben gekregen om stelselmatig informatie in
te winnen over onopgeloste zaken. De Hoge Raad vindt zoiets alleen aanvaardbaar als
de bijzondere ernst van het misdrijf dat rechtvaardigt en andere wijzen van opsporing
redelijkerwijs niet voorhanden zijn. Daarbij let de Hoge Raad op de volgende factoren:
• De proceshouding die de verdachte met betrekking tot de strafbare feiten waarvan hij
wordt verdacht heeft ingenomen.
• De aard en intensiteit van de door de informant ondernomen activiteiten tegen de
verdachte.
• De mate van druk die daarvan jegens de verdachte kan zijn uitgegaan.
• De mate waarin de handelingen en gedragingen van de informant tot de desbetreffende verklaringen van de verdachte hebben geleid.
Afluisteren
Op bevel van de officier van justitie kan aan een opsporingsambtenaar een bevel worden gegeven tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie (met name gesprekken)
van verdachten. Daartoe kunnen ook in de verblijfsruimten van verdachten in de PI-en
‘technische hulpmiddelen’ worden aangebracht.
1. Op grond van art. 29 Pbw.
2. Op grond van art. 45 Pbw.
3. Op grond van art. 34a Pbw.
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16. Geweld
De toepassing van geweld of vrijheidsbeperkende middelen door gevangenispersoneel is
uitgewerkt in de geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen. Daarin treft je de volgende
definities aan:
• Geweld: elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken.
• Aanwenden van geweld: het gebruiken van geweld of het dreigen met geweld, waaronder niet wordt begrepen het uit voorzorg ter hand nemen van een vuurwapen.
Geweldsmiddelen die ter beschikking staan voor gevangenispersoneel:
• De semi-automatische uitvoering van de Heckler en Koch, type A2 en type A3, kaliber
9 millimeter maal 19 millimeter.
• Een semi-automatisch pistool van het merk Walther P5, kaliber 9 maal 19 millimeter.
• Een korte of lange wapenstok van een door de Minister van Justitie en Veiligheid goedgekeurd merk en type.
• CS-traangasgranaten of traangas verspreidende middelen van een door de minister
van justitie goedgekeurd merk en type. Het gebruik van CS-traangas is slechts geoorloofd in een gesloten ruimten ter aanhouding van een gedetineerde indien redelijkerwijs
mag worden aangenomen dat die een vuurwapen bij zich heeft en dat tegen personen
zal gebruiken, dan wel ander ernstig geweld tegen personen zal gebruiken. Anders dan
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in gesloten ruimten ter verspreiding van menigten van gedetineerden die een ernstige
en onmiddellijke bedreiging vormen voor de handhaving van de orde of de veiligheid
in de inrichting. Het gebruik van CS-traangas is slechts geoorloofd in opdracht van de
directeur. De directeur die bevel geeft tot het verspreiden van CS-traangas geeft bij dit
bevel aan hoeveel CS-traangasgranaten worden gebruikt.
• Pepperspray van een door de Minister van Justitie en Veiligheid goedgekeurd merk en
type.
Het gebruik van pepperspray is slechts geoorloofd voor zover dit noodzakelijk is ter aanhouding van een gedetineerde indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij/zij
ernstig geweld tegen personen zal gebruiken. Pepperspray wordt tegen een persoon per
geval ten hoogste twee maal voor ten hoogste enkele seconden gebruikt op een afstand
van tenminste een meter. Pepperspray mag niet worden gebruikt tegen:
a.Gedetineerden die zichtbaar jonger dan twaalf of ouder dan 65 jaar zijn
b.Gedetineerde vrouwen die zichtbaar zwanger zijn
c.Gedetineerden voor wie dit gebruik als gevolg van zichtbare ademhalings- of andere
ernstige gezondheidsstoornis onevenredig schadelijk kan zijn.
d.Groepen personen.
e.Pepperspray mag niet worden gebruikt in de nabijheid van baby’s.
De ambtenaar of medewerker die pepperspray heeft gebruikt is verantwoordelijk voor
het verlenen van nazorg.
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Vrijheidsbeperkende middelen:

• Handboeien van een door de Minister van Justitie en Veiligheid goedgekeurd merk en type.
• Een broekstok1
• Mechanische middelen:
a. Valhelm of schuimhelm
b. Gevoerde handschoenen
c. Mondafscherming
d. Polsbanden aan riem of middel
e. Enkelbanden met tussenstuk
f. Handboeien van een door de Minister van Justitie en Veiligheid
goedgekeurd merk en type
g. Veiligheidsbed (in het jargon ‘de fiets’)2

Het gebruik van een vuurwapen is slechts geoorloofd:
• Om een gedetineerde aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat hij/zij een (vuur)wapen bij zicht heeft en dit tegen personen zal gebruiken.
• Om een gedetineerde aan te houden die zich aan zijn vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken.
• Tot het beteugelen van woelingen, indien er sprake is van een optreden in gesloten
verband onder leiding van een meerdere.
• Ter afwending van direct gevaar voor het leven van personen.
In de volgende gevallen zijn de door de directeur aangewezen medewerkers bevoegd om
tegen een gedetineerde geweld of vrijheidsbeperkende middelen (bijvoorbeeld handboeien of broekstok) te gebruiken3:
• Ter handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting.
• Ter uitvoering van een door de directeur genomen beslissing.
• Ter voorkoming van het zich onttrekken aan het op hem uitgeoefende toezicht.
Niet ieder personeelslid is gerechtigd geweld te gebruiken. Het gebruik van een geweldsmiddel is uitsluitend toegestaan aan een daartoe door de directeur aangewezen ambtenaar of medewerker:
• Aan wie dat geweldsmiddel rechtens is toegekend.
• Voor zover hij optreedt ter uitvoering van de taak met het oog waarop het geweldsmiddel hem is toegekend.
• Die in het gebruik van dat geweldsmiddel is geoefend.
1. Broekstok. Bestemd voor het transport van een verdachte om vluchten te bemoeilijken. Middels een leren
riem om de middel en een leren riem om de enkel werd deze stok langs het been bevestigd.
2. Het veiligheidsbed bestaat uit een stevig buizenframe. Hierin ligt een waterdichte matras. Aan het frame
zijn een aantal stevige banden bevestigd, waarmee de gevangene dusdanig gefixeerd kan worden dat beweging
vrijwel onmogelijk wordt. Met de vierkante beugels kunnen de riemen met een voet extra strak worden getrokken voordat de moeren met een ratel worden vastgedraaid. Hierdoor worden de ledematen stevig tegen
de buizen getrokken.
3. Op grond van art. 35 Pbw.
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17. ISD Maatregel
Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (de ISD-maatregel)1 kan worden
opgelegd indien:
• het een feit betreft waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.
• de verdachte in een periode van vijf jaar voorafgaand aan dat feit drie maal voor een
misdrijf onherroepelijk veroordeeld is tot vrijheidsbenemende straf of maatregel het feit
is begaan na tenuitvoerlegging van de daarbij opgelegde vrijheidsstraffen, vrijheidsbenemende of vrijheid beperkende maatregelen of taakstraffen en er ernstig rekening mee
moet worden gehouden dat de verdachte weer een misdrijf zal begaan.
• de veiligheid personen of goederen het opleggen van de maatregel eist.
Deze maatregel kan alleen op vordering van het Openbaar Ministerie worden opgelegd.
Zij kan ten hoogste twee jaar duren, maar kan tussentijds door de rechter worden beëindigd.
Het doel van de maatregel is volgens het wetboek van strafrecht om de maatschappij te
beveiligen en de recidive van de verdachte te beëindigen. De ISD-maatregel kan worden
opgelegd aan stelselmatige daders zonder en met een specifieke problematiek (al dan
niet verslaafd), waarmee het plegen van strafbare feiten samenhangt.
De ISD-maatregel is bestemd voor verschillende groepen van veelplegers. De maatregel
wordt ook op verschillende wijze uitgevoerd. De uitvoering van de ISD vindt globaal
gesproken op twee manieren plaats: een ISD zonder programma en een ISD met programma. Met ‘programma’ wordt bedoeld een samenhangend pakket aan activiteiten en
interventies, specifiek gericht op behandeling van de problematiek van de gedetineerde
waarmee het stelselmatig plegen van strafbare feiten samenhangt.
Een ISD zonder een specifiek programma houdt een ‘sobere’ tenuitvoorlegging in. Deze
is bestemd voor veelplegers voor wie het doorlopen van zo’n programma niet zinvol is,
omdat zij niet gevoelig zijn voor op gedragsbeinvloeding gerichte specifieke interventies.
Een ISD met programma is voor degenen voor wie zo een programma zinvol kan zijn en
die in staat en bereid zijn om deel te nemen aan een programma.
1. https://www.om.nl/onderwerpen/straffen-maatregelen/maatregel-inrichting/
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18. Klachten
Beklagprocedure
In 1977 is besloten het beklagrecht voor gedetineerden in het leven te roepen. Dit heeft
geresulteerd in het creëren van een onafhankelijke instantie; de Commissie van Toezicht.
Daar kan de gedetineerde zich onbelemmerd toe wenden met moeilijkheden, klachten
en bezwaren. In hoofdstuk 11 van de Penitentiaire Beginselenwet [Pbw] is het beklagrecht voor gedetineerden geregeld. Een gedetineerde kan bij de beklagcommissie klagen
over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. Beklag tegen
algemene regels is uitgesloten, tenzij de verbondenheid van een lagere regel ten opzichte
van een hogere regel aan de orde wordt gesteld.
Klaagschrift
Het beklag moet worden ingediend door middel van een klaagschrift bij de beklagcommissie van de inrichting waar de beslissing waarover wordt geklaagd is genomen. Het
klaagschrift vermeldt zo nauwkeurig mogelijk de beslissing waarover wordt geklaagd en
de redenen van het beklag. Als een klaagschrift niet voldoende duidelijk is, is een klager
niet ontvankelijk. Indien de klager de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, dan kan
hij/zij het klaagschrift in een andere taal indienen. De voorzitter van de beklagcommissie kan vervolgens bepalen dat het klaagschrift naar het Nederlands wordt vertaald. Het
indienen van een beklag dient schriftelijk te gebeuren, maar is voor het overige vormvrij.
In de praktijk wordt in de inrichting een beklagformulier beschikbaar gesteld.
Termijn van indiening
Het klaagschrift dient uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis
heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen worden ingediend.
Indien het klaagschrift te laat wordt ingediend, zonder geldige reden, wordt klager nietontvankelijk verklaard in zijn beklag.
Intrekken
Het intrekken van een klacht door de indiener daarvan is mogelijk als bewust afstand is
gedaan van verdere behandeling. Soms wordt daartoe een zogenaamde ‘tiendagenbrief ’
gestuurd, waarin klager gevraagd wordt om binnen een bepaalde termijn te reageren als
hij prijs stelt op verdere behandeling van zijn klacht.
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Beklagcommissie
De beklagcommissie, die het klaagschrift behandelt, bestaat uit drie leden, welke worden benoemd uit de leden van de Commissie van Toezicht. De beklagcommissie wordt
bijgestaan door een secretaris. Indien er sprake is van een eenvoudige klacht, een klacht
welke kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is, kan het
klaagschrift door de enkelvoudige beklagrechter worden afgedaan. In moeilijkere gevallen wordt het klaagschrift afgedaan door de voltallige beklagcommissie. De behandeling
van het klaagschrift vindt niet in het openbaar plaats, tenzij de beklagcommissie van
oordeel is dat de niet openbare behandeling niet verenigbaar is met met een verbindende bepaling van een in Nederland geldend verdrag.
Verloop procedure
De secretaris van de beklagcommissie stuurt de directeur een afschrift van het klaagschrift toe en verzoekt deze hieromtrent inlichtingen en opmerkingen te verstrekken. De
klager ontvangt van de secretaris zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van deze
inlichtingen en opmerkingen.
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19. Gender
In Nederland worden mannen en vrouwen in verschillende gevangenissen geplaatst. Er
zijn geen grote verschillen tussen de verschillende gevangenissen. In Nederland zijn er
drie locaties waar vrouwen worden gedetineerd.
• PI Zwolle
• PI Breda
• PI Evertsoord
De PI Evertsoord heeft ook een gedeelte waar moeders met hun kind kunnen verblijven.
Overdag gaat het kind naar een dagopvang.
Transgender
Als de sekse is veranderd, in het paspoort of fysiek, zal je worden geplaatst binnen deze
gevangenis. In gevallen waar bovenstaande niet is gedaan, zul je worden geplaatst in een
gevangenis naar je geboorte geslacht1.
Hieronder vindt je een aantal handige links en contacten.
Transgender netwerk nederland
Stichting Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor een gender diverse samenleving, emancipatie van transgenders en hun omgeving en bestrijding van discriminatie.
http://transgendernetwerk.nl/
Transgendervereniging Nederland
Transgendervereniging Nederland is een vereniging van en voor transgenders. Doel is
de emancipatie en integratie van transgenders te bevorderen. Gestreefd wordt naar sociale acceptatie door zoveel mogelijk zichtbaar te zijn, voorlichting te geven en hulp en
ondersteuning te bieden. http://www.transgendernederland.nl/
1. Er blijkt vrij weinig bekend te zijn over de situatie van transgenders in Nedelandse gevangenissen. Het is
ons op dit moment in ieder geval niet gelukt om er veel informatie over te vinden.
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20. Honger/dorststaking
Hongerstaking
Een hongerstaking is een bewust stoppen met het tot zich nemen van voedsel, om een
bepaald doel te bereiken. Dit doel kan zijn aandacht vragen voor een individueel of politiek probleem en/of het afdwingen van een wijziging van een situatie, zoals verbetering
van de omstandigheden waaronder iemand gevangen wordt gehouden. Het is feitelijk
een vorm van niet-gewelddadig verzet.
De directeur zou de inrichtingenarts theoretisch kunnen opdragen om de betrokkene
onder dwang te voeden en van het nodige vocht te voorzien. Het blijft echter de eindverantwoordelijkheid van die arts of deze daartoe overgaat of niet. Als een hongerstaking
langer dan een paar dagen duurt wordt de betrokkene naar het Penitentiaire ziekenhuis
overgebracht.
Dwangvoeding van een hongerstaker kan in strijd zijn met artikel 3 van het Europees
verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), dat foltering, onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing verbiedt.
Dorststaking
Bij een dorststaking is niet alleen sprake van een weigering van voedsel, maar wordt
vaak voedsel én vocht geweigerd. Een dorststaking is niet langer dan enkele dagen, vol te
houden door een snelle lichamelijke achteruitgang.
Procedure bij dorststaking
Bij dorststaking wordt er op meerdere tijdstippen op één dag geobserveerd door een
verpleegkundige. Daarbij wordt de bloeddruk, pols, het gewicht, temperatuur, een algemene indruk en de psychische gesteldheid van de staker onderzocht. Er wordt gevraagd
naar eventuele andere klachten. Deze gegevens worden nauwkeurig bijgehouden in het
medisch dossier. De arts en de directeur bepalen in overleg het moment van overplaatsen naar een observatiecel, een penitentiair ziekenhuis of een andere inrichting. Indien
de gedetineerde vocht weigert, plaatst de directie de gedetineerde na 24 uur in een isoleercel met cameratoezicht. Het beveiligingspersoneel dient de gedetineerde consequent
meerdere malen per dag eten en drinken aan te bieden. Het eten wordt na een half uur
van de cel gehaald. Het drinken blijft achter op cel. Indien nodig schakelt de arts de psycholoog of psychiater in of kan een vertrouwensarts worden ingeschakeld.

49

Dwanghandelingen
Voor de uitvoering van dwanghandelingen worden derhalve doorgaans politieartsen of
aan de plaatselijke Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (GGD) verbonden artsen
ingeschakeld. Om als vertrouwensarts te kunnen functioneren is volledige onafhankelijkheid nodig. Deze onafhankelijkheid houdt in dat men vrijheid van handelen ten behoeve van de hongerstakers heeft. Deze vrijheid bestaat zowel uit organisatorische als
informatieve vrijheid. Uiteraard moet de hongerstaker zijn/haar vertrouwen aan de arts
willen geven.
Contact met arts
De arts spreekt de gedetineerde de eerstvolgende dag nadat deze heeft aangegeven in
hongerstaking te gaan. Dit gebeurt in de aanwezigheid van een verpleegkundige of de
doktersassistente en - indien nodig - een tolk. De arts bepaalt vervolgens of er risicofactoren aanwezig zijn. Hij/zij vertelt de cliënt nogmaals in voor hem of haar begrijpelijke
taal wat de consequenties zijn van de hongerstaking voor de lichamelijke en geestelijke
gezondheid van de gedetineerde.
Controles door verpleegkundige
De verpleegkundige controleert op de dag van de melding de uitgangswaarden van
bloeddruk, pols en gewicht van de cliënt en noteert deze op de observatielijst in het medisch dossier. Dagelijks moet er door het personeel op de afdeling bijgehouden worden
wat de gedetineerde wellicht toch eet en/of drinkt op de registratielijst. Deze gegevens
worden in het medisch dossier van de gedetineerde verwerkt door de verpleegkundige.
De gedetineerde wordt één keer per week bij voedselweigering door de verpleegkundige
behandeld.
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21. Uitleveringen
In 2012 is een wet aangenomen waarbij Nederlandse gevangenen in een land van de
Europese Unie gevangen zitten, hun straf in Nederland kunnen uitzitten. De straf die
daar moet worden uitgezeten, geldt dan ook in Nederland. Het geldt voor alle celstraffen, maar ook voor taakstraffen en andere voorwaarden die een buitenlandse rechter
heeft opgelegd. Eind 2014 zijn alle landen van de EU overgegaan op de regeling waarbij
Nederlandse gevangen naar Nederland mochten komen in het kader van WETS1.
Uitleveringen binnen de EU
WETS is de wet die regelt dat Nederlandse veroordeelden in landen van de EU hun straf
in Nederland kunnen uitzitten. Hier zijn wel een aantal voorwaarden voor:
• Binding: Er moet voldoende ‘binding’ zijn met het land waar je naar toe gaat. Dat
betekent dat je er woont, werkt of studeert en dat je er familie heeft. Dit zal ook goed
gecontroleerd worden. Je moet in bezit zijn van een Nederlands paspoort of verblijfsvergunning.
• Strafrestant: Het doel van strafoverdracht is dat je goed terug keert naar de maatschappij. Daar is tijd voor nodig. Je moet daarom voldoende straf over hebben als je in
je land aankomt voor strafoverdracht.
• Rechtszaak is afgerond: De strafprocedure (de rechtszaak en de uitspraak) is afgerond. Je kunt ook niet meer in hoger beroep gaan.
• Beide landen akkoord: Beide landen zijn akkoord met de strafoverdracht.
Buiten de EU
WOTS2 is een uitleverings regeling die geldt voor landen buiten de EU en landen die de
WETS regeling niet hebben ondertekend. Hier zijn ook een aantal voorwaarden voor.
• Binding. De gedetineerde is een Nederlander afkomstig uit Nederland, of een vreemdeling die in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning voor Nederland. De band
met Nederland dient aantoonbaar te zijn.
• Onheroepelijke veroordeling. De veroordeling moet onherroepelijk zijn. Dit wil zeggen dat geen hoger beroep meer aangetekend kan worden en er geen procedure van
hoger beroep mag lopen op het moment van de aanvraag.
• Strafrestant. Het gedeelte van de straf dat nog moet worden uitgezeten moet minstens
zes maanden zijn op het moment dat het verzoek bij het ministerie van Justitie in Nederland binnenkomt.
• Strafbaar in Nederland. Het feit waarvoor veroordeeld is, moet ook in Nederland, de
Nederlandse Antillen of Aruba strafbaar zijn; De gedetineerde moet bereid zijn schriftelijk te verklaren dat hij/zij ermee eens is dat de straf in Nederland wordt ondergaan.
• Beide landen akkoord. Zowel de autoriteiten van het land waar de gevangene gedetineerd is als de Nederlandse autoriteiten moeten met de overbrenging instemmen.
• Verzoek. Het verzoek moet bij Bureau Internationale Rechtshulp Strafzaken (BIRS)
ingediend worden. De vereiste stukken die bij de aanvraag moeten worden ingeleverd
verschillen per land.
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Landen die buiten de WETS en WOTS regeling vallen
Nederland heeft een apart verdrag met Venezuela, Marokko en Thailand. Bij detentie in
die landen kan dus ook in beginsel om overbrenging naar Nederland gevraagd worden.
Naar Buitenland
Ook niet-Nederlanders die in Nederland in de gevangenis zitten kunnen in aanmerking
komen voor strafoverdracht op basis van de WOTS of WETS. Ze komen in aanmerking
als hun vonnis onherroepelijk is en het strafrestant op het moment van aanvraag minimaal 10 maanden is. Een buitenlandse gedetineerde kan een verzoek tot strafoverdracht
indienen bij de justitiële inrichting waar hij/zij verblijft.
Handige links
PrisonLAW is een onafhankelijke juridische organisatie die zich richt op Nederlandse
gedetineerden in het buitenland. http://www.prisonlaw.nl/

1. De Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
(WETS) is een Nederlandse wet die de erkenning en tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties tussen Nederland en de lidstaten van de Europese Unie regelt. De WETS vormt de implementatie van een drietal kaderbesluiten. Voor de tenuitvoerlegging van sancties door Nederland van lidstaten
die deze kaderbesluiten nog niet omgezet hebben in wetgeving geldt de Wet overdracht tenuitvoerlegging
strafvonnissen.
2. De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) is een Nederlandse wet die de overname van
buitenlandse strafrechtelijke beslissingen door Nederland en de overdracht van Nederlandse strafrechtelijke
beslissingen naar het buitenland regelt. Onder deze beslissingen vallen zowel vonnissen en arresten die gewezen zijn naar aanleiding van een strafbaar feit, als ook bestuursrechtelijk opgelegde sancties en maatregelen
die open staan voor beroep bij de rechter. De overname en overdracht van strafvonnissen is een vorm van
primaire rechtshulp. Zij onderscheidt zich van uitlevering, doordat bij uitlevering de opgeëiste persoon wordt
overgedragen om een buitenlandse vrijheidstraf in het buitenland uit te zitten; bij de overdracht van strafvonnissen zit de veroordeelde een buitenlandse straf in het eigen land uit.
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22.Schulden/Belastingen
Schulden
Als je schulden hebt kan er worden geprobeerd bij de schuldhulpverlening terecht te
komen. Dit wordt vaak gedaan als er bij ontslag uit de gevangenis schulden open staan.
Voor gedetineerden kunnen er belemmeringen zijn voor schuldhulpverlening of toegang tot de WSNP1 (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Het is immers moeilijk om in de PI’s geld te verdienen voor aflossing van schulden. Het gerechtshof van
Den Bosch besliste met betrekking tot de vraag of het minimale inkomen dat is detentie
wordt verdiend (ongeveer 120,- euro per maand) niet voldoende is om schulden af te
betalen. Als de schulden bijvoorbeeld een heel gezin aangaan en niet alleen de gedetineerde, zijn er wel mogelijkheden om in de schuldsanering of bij de WSNP te komen.
Belastingen
Als je in de gevangenis komt is het belangrijk dat je dit binnen 4 weken doorgeeft aan de
Belastingdienst. Iemand buiten de gevangenis moet dit voor je regelen. Ook belastingaangifte zal gedaan moeten worden door iemand buiten de gevangenis. Voor zaken die
doorlopen buiten de detentie zoals een auto, koophuis of een eigen zaak, blijf je gewoon
belasting betalen.
Zorgverzekering
Op het moment dat je in detentie terecht komt wordt de verzekeringsplicht voor de duur
van de detentie opgeschort. Je bent dan verzekerd door het rijk. Het is verstandig om
geruime tijd voor je ontslagdatum contact op te nemen met de zorgverzekeraar zodat je
verzekering weer gaat lopen als je vrij komt.
Huur
Het is onmogelijk om van loon dat voor arbeid wordt betaald de huur te betalen. Als je
een gezin of partner hebt die achterblijft in het huis zullen zij de huur moeten betalen.
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Laat de thuisblijvers vooral niet vergeten om te kijken of ze in aanmerking komen voor
toeslagen. Als het huurcontract niet op de naam staat van de achterblijver die nu in
het huurhuis woont, zorg dan dat deze persoon hoofdhuurder wordt. Regel dit met de
verhuurder. Als je na detentie geen woonruimte hebt ben je aangewezen op pensions,
kamers of dag -en nachtverblijven voor thuislozen.
De gedetineerde belangenvereniging BONJO2 is een intiatief gestart met Amsterdamse
woningcorporaties om een voortrekkersrol te vervullen om te zorgen dat ex-gedetineerden weer terug kunnen keren in hun eigen woonruimte. De stichting Exodus3 biedt
tijdelijke woonruimte aan die door de stichting worden beheerd. Er wordt dan wel verwacht dat er aan de voorwaarden wordt voldaan. Ex-gedetineerden met een verslavingsof psychiatrische problematiek worden niet geaccepteerd.
WW
Tijdens gevangenschap heb je geen recht op een uitkering, aangezien je niet beschikbaar
bent voor de vrije arbeidsmarkt. Bij een detentie korter dan 6 maanden kan een uitkering die van toepassing was voor de detentie weer worden hervat4.
Bijstand
Je hebt geen recht op bijstand in detentie. Dit komt omdat de staat zorgt voor de
noodzakelijke voorzieningen van de gevangenen. Als je na ontslag recht hebt op een
bijstands-uitkering, zorg dan dat je een maand voordat je wordt ontslagen de bijstand
aanvraagt.
1. WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, http://www.bureauwsnp.nl/.
2. BONJO, www.bonjo.nl.
3. Stichting Exodus, www.stichtingexodus.nl.
4. Op grond van art. 8, vierde lid en art. 21
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23. Weblinks & adressen
Anarchist Black Cross Nijmegen
Anarchist Black Cross (ABC) Nijmegen is onderdeel van het wereldwijde ABC-netwerk
dat zich inzet voor politieke, en met name anarchistische, gevangenen. Het ABC zet zich
zowel praktisch als theoretisch in om een stap te zetten richting de afbraak van het strafen gevangenissysteem.
www.abcnijmegen.wordpress.com
Comissie van toezicht
Het kenniscentrum www.commissievantoezicht.nl heeft als doel algemene, objectieve
en actuele informatie te bieden op het werkterrein van Commissies van Toezicht die zijn
verbonden aan justitiële inrichtingen in Nederland
www.commissievantoezicht.nl
Bonjo
Bonjo zet zich in voor het vrijwilligerswerk voor (ex-) gedetineerden en wil kennis daarover voor iedereen toegankelijk maken.
www.bonjo.nl
Exodus
Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en
vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun
familieleden.
www.exodus.nl
Juradi
Stichting Juradi geeft gratis juridisch advies aan gedetineerden en ex-gedetineerden.
Stichting Juradi verzorgt spreekuren in 4 Noord-Hollandse gevangenissen.
www.juradi.nl
Prisonlaw
PrisonLAW is een onafhankelijke juridische organisatie die zich richt op Nederlandse
gedetineerden in het buitenland. PrisonLAW heeft als doel het verschaffen van juridische informatie en het bestrijden van mensenrechtenschendingen.
www.prisonlaw.nl
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