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De gevangenispopulatie in Nederland is sinds 2006 gestaag ge-

daald. Het aantal gevangen nam tussen 2006 en 2017 met bijna de 

helft af, van 20,463 in 2006 naar 10,464 in 2017. 

Experts geven een aantal redenen voor dit fenomeen, de voor-

naamste zijn de daling in het aantal criminaliteitscijfers, een toe-

name in alternatieven voor de inperking van vrijheid en belangrijke 

bezuinigingen voor gevangenissen, aangekondigd in 2013.    

Nederlandse gevangenissen zijn dus leeggelopen gedurende de 

laatste jaren, wat ervoor heeft gezorgd dat 29 gevangenissen zijn 

gesloten tussen 2013 en 2018.  

Dankzij de bovengenoemde bezuinigingen en het afnemen van 

de gevangenispopulatie is ook het gevangenispersoneel met 53% 

afgenomen sinds 2012.  

Het Nederlandse strafsysteem bevat ook een klachtensysteem dat 

hoog in aanzien staat op Europees niveau. Binnen elke justitiële 

inrichting is een Klachtencommissie aangesteld die zich bezighoudt 

met klachten van gevangen op een onafhankelijke en effectieve 

manier.  

Materiële omstandigheden binnen Nederlandse gevangenissen 

worden ook als adequaat beschouwd.  

Er moet echter een uitzondering worden gemaakt met betrek-

king tot de twee terroristische eenheden van het land in de 

gevangenissen van Vught en De Schie. Personen beschuldigd of 

veroordeeld voor terrorisme, of die verdacht worden van het erop 

na houden van radicale Islamitische overtuigingen, worden daar ge-

plaatst zonder een werkelijk oprechte evaluatie. Veiligheidsmaatre-

gelen worden als erg invasief ervaren (constant toezicht, weinig 

activiteit, werk of visite en langdurige eenzame opsluiting) en er 

wordt geen wettelijke steun hiervoor verschaft aan deze categorie 

van gevangenen.  

Gevangen die zijn veroordeeld tot levenslang hebben weinig 

vooruitzicht tot vrijlating. Zij kunnen na 25 jaar aanvragen 

dat hun zaak wordt heropend. Bij weinig wordt het vonnis 

echter aangepast na deze procedure.  

Het salaris voor een gevangene zit echter ver onder het 

nationale gemiddelde. Een gedetineerde verdient gemiddeld 

€ 0,76 per uur. Het gevangenisbeheer verstrekt geen enkele 

vorm van financiële hulp aan behoeftige gevangenen.  

Het gevangenissysteem heeft meerdere organen die hoog 

in aanzien staan, zoals de Commissie van Toezicht (CvT) die 

elke gevangenis surveilleert. Het Nationaal Preventie Mecha-

nisme (NPM) is echter vaak bekritiseerd door mensenrech-

tenorganisaties en experts op het gebied van preventie van 

marteling. De grootste redenen voor deze kritieken waren 

het gebrek aan onafhankelijkheid en de complexe structuur 

van de NPM, dat de kwaliteit van het werk van de NPM zou 

aantasten. De NPM bestaat uit zeven reeds bestaande toe-

zichtsorganen. De Nationale ombudsman maakte tot 2014 

deel uit van de NPM, waarna deze de beslissing maakte om 

zich terug te trekken vanwege de bovengenoemde redenen. 

INTRODUCTIE 

Nederland
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INTRODUCTIE -

   - ACRONIEMEN -

Inwoneraantal van het land:

Human Development Index :

Moordcijfer:

Aard van het politieke 
systeem:

SLEUTELGEGEVENS

17,110,000

CONSTITUTIONELE 
MONARCHIE

0.931 (10/188)

0.6 PER 100,000 
INWONERS

BRON

BRON

United Nations 
Development Programme, 
«Human Development 
Reports».

United Nations 
Development Programme, 
«Human Development 
Reports».

DATUM

JAAR

JAAR

09.2017

2017

2016

https://www.prison-insider.com/
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NLD#
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NLD#
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NLD#
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NLD#
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- OVERZICHT

ORGANISATIE

Naam van autoriteit(en) 
verantwoordelijk voor het 
gevangenisbestuur: 

Het budget van het 
gevangenisbestuur: 

Sommige gevangenissen worden beheerd door de private sector: 

ja VIER JEUGDGEVANGENISSEN

De gevangenis in Zaanstad is gebouwd door Ballast Nedam Groep. Ballast Nedam is ook verantwoordelijk voor onderhoud en 
voorzieningen voor een periode van 25 jaar. De kosten van het contract kwam neer op €300 miljoen.

€ 1 miljard

DE DIENST JUSTITIËLE IN-
RICHTINGEN ONDER HET 
MINISTERIE VAN JUSTITIE 
EN VEILIGHEIDWW

Justitiële inrichtingen vallen onder het beheer van de DJI. Dit orgaan is ook verantwoordelijk voor jeugdgevangenissen, 
forensisch psychiatrische inrichtingen en inrichtingen voor administratieve detentie. 

Het hoofdkantoor bevindt zich in Den Haag en verbindt het ministerie met de rest van de organisatie.

De overzeese gebieden in de Caribische Antillen hebben een andere status. Bonaire maakt onderdeel uit van het Koninkrijk 
der Nederlanden, waardoor haar enige justitiële inrichting ook wordt beheerd door de DJI. Curaçao is semionafhankelijk 
en ontvangt daarom steun van de DJI bij verscheidene aspecten van gevangenisbeheer. Aruba is volledig onafhankelijk en 
beheert zelf de enige gevangenis op het eiland.

Artikel 13(1) van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), classificeert gevangenissen aan de hand van de mate van beveiliging.

- extra beveiligd 
- uitgebreid beveiligd 
- normaal beveiligd 

Er waren beperkt- en zeer beperkt beveiligde eenheden. De meeste van deze inrichtingen zijn gesloten sinds 2010, nadat 
de conservatieve partij de VVD aan de macht kwam. Een wet gericht op formele beëindiging van deze inrichtingen werd in 
2016 in de Tweede Kamer voorgesteld (Kamerstukken II 2015/2016 33 844 n°7 p.1). Deze werd echter verworpen, sommige 
inrichtingen bestaan dus nog steeds. De voornaamste de vrouwengevangenis Nieuwersluis in Utrecht. 

Vanaf maart 2014 werd er in Nederland een gradatiesysteem geïmplementeerd na de aankondigingen van bezuinigingen in 
2013 1. Gevangen worden verdeeld in twee verschillende regimes: Het basisregime en het ‘plusregime’. Alle gedetineerden 
beginnen op het basisniveau. Om bevorderd te worden naar het ‘plus’ regime, moeten gevangen goed gedrag en motivatie 
tot re-integratie vertonen. Dit regime “biedt 5 uur uit-de-cel activiteiten extra per week inclusief onderwijs (wat bovenop 
de 43 uur komt toegestaan in het basis regime) en rehabilitatie cursussen.” Het geeft de gedetineerde ook de mogelijkheid 
om overgeplaatst te worden in een minimum-toezicht inrichting aan het einde van zijn of haar vonnis 2.

Dordrecht, Heerhugowaard, Zaandam en Arnhem hebben een semi-open regime voor gevangen onder het “plus regime». 
Gevangen geplaatst in deze eenheden ontvangen de sleutel van hun cel en mogen zich vrij bewegen binnen de inrichting 
tot 21.30. Deze maatregel is genomen in de context van het gradatiesysteem (Rechtsburgerschap) dat in Nederland is 
geïmplementeerd gedurende de afgelopen jaren.

1- Jacobs, P., “The Development Rechtsburgerschap of Prisoners: A National and European Perspective”, 2015, p. 390. 
 
2- van Ginneken E., Hanneke Palmen A., Nieuwbeerta P., Berghuis M., “The Life in Custody Study : The quality of prison life in Dutch prison regime”, Institute of 
Criminal Law and Criminology of Leiden University, 2018, p.5 

DATUM

BRON Justitie en Veiligheidww
juni 2018

https://www.prison-insider.com/
https://www.dji.nl/english/index.aspx
https://www.dji.nl/english/index.aspx
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/67700/Van_Ginneken_et_al_accepted_manuscript_LIC_study.pdf?sequence=1
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/begrotingen/2018/09/18/vi-justitie-en-veiligheid-rijksbegroting-2019/6_Justitie_en_Veiligheid.pdf
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   OVERZICHT
OVERZICHT

GEVANGENISBEVOLKING

De autoriteiten publiceerden regelmatig cijfers over de gevangenisbevolking:

Het gevangenisbestuur heft een gedigitaliseerd archiveringsysteem:

op een regelmatige basis  :

ja

JAARLIJKS

De Nederlandse gevangenispopulatie is de afgelopen tien jaar gestaag afgenomen. 
De gevangenispopulatie is gedaald van 125 gevangenen per 100.000 inwoners in 2006 
naar 59 in 2016. Dat is een daling van ruim 40% in deze periode. De belangrijkste 
verklaringen voor deze neerwaartse trend zijn: de daling van de criminaliteitscijfers, 
veranderingen in het strafrechtelijk beleid en de toename van de proeftijd, maar niet 
de  vrijheidsbenemende straffen.

Totaal aantal 
gedetineerden:

Detentiegraad:

(op dezelfde datum als het totaal 
aantal gedetineerden)

AANTAL

PERCENTAGE

8,346

61

Aantal opnames:

Gemiddelde duur van 
detentie: 

Bezettingsgraad* :

*De bezettingsgraad is het aantal 
plaatsen dat ingenomen wordt door 
gedetineerden in verhouding tot de 
totale populatiecapaciteit van een 
gevangenis. (Bijv: 67.000 ingenomen 
plekken tegen 52.000 beschikbare 
plaatsen houdt in een bezettingsgraad 
van 128,8% (67.000/52.000 x 100).

AANTAL

AANTAL

PERCENTAGE

31,625

106 DAGEN

68.1%

-

DATUM

DATUM

BRON

BRON

DJI, «Prison system» , 
September 2018.

World Prison Brief Data

2017

30.09.2017

DATUM

JAAR

JAAR

BRON

BRON

BRON

World Prison Brief Data

DJI, «This is the Custodial 
Institutions Agency (DJI) in 
facts and figures», June 
2018, p.3.

DJI, «Prison system», 
September 2018.

30.09.2015

2017

2017

https://www.prison-insider.com/
https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-352270.pdf
http://www.prisonstudies.org/country/netherlands
http://www.prisonstudies.org/country/netherlands
https://www.dji.nl/binaries/WEB_113415_ditisDJI_EN_tcm41-121757.pdf
https://www.dji.nl/binaries/WEB_113415_ditisDJI_EN_tcm41-121757.pdf
https://www.dji.nl/binaries/WEB_113415_ditisDJI_EN_tcm41-121757.pdf
https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-352270.pdf
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     -     Gevangenisbevolking

De distributie van gevangen met betrekking tot hun vonnis, per 1 september 2016 1: 
 
- Minder dan 1 maand: 488 
 
- 466 Van 1 maand tot minder dan 3 maanden: 466 
 
- Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden: 352 
 
- Van 6 maanden tot minder dan 1 jaar: 546 
 
- Van 1 jaar tot minder dan 3 jaar: 1241 
 
- Van 3 jaar tot minder dan 5 jaar: 476 
 
- Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar: 572 
 
- Van 10 jaar tot minder dan 20 jaar: 419 
 
- 20 jaar of meer: 46 
 
- Levenslang: 31

1- Council of Europe, “Annual Penal Statistics. Space I – Prison Populations. Survey 2016”, 2017, p.88.

Overbevolking is een probleem voor bepaalde penitentiaire inrichtingen:

Voor vragen met betrekking tot de verschillende categorieën van de gevangenisbevolking, zie [BIJZONDERE 
BEVOLKINGSGROEPEN ].

geen waargenomen overbevolking

https://www.prison-insider.com/
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
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   OVERZICHT
OVERZICHT

GEVANGENISFACILITEITEN

beschikbaar

Verandering in de capaciteit van het gevangeniswezen ten opzichte van het voorgaande jaar:

een toename : 1 %

In 2016 was de totale capaciteit van het gevangenissysteem was 10.118. (DJI, «Prison system», September 2018)

De inrichtingen die beheerd worden door de DJI zijn als volgt gecategoriseerd:

Huis van bewaring: voor volwassenen wiens proces nog moet volgen of voor hen met een kort vonnis.

Justitiële Jeugdinrichtingen: Voor jongeren die tussen de 12 en 18 waren ten tijde van hun vonnis. Zij kunnen in de inrichting 
verblijven tot 20-23 jaar.

De DJI beheert ook forensisch psychiatrische inrichtingen voor transculturele psychiatrie en inrichtingen voor 
administratieve detentie. Deze inrichtingen zijn echter niet verwerkt in dit verslag aangezien deze niet gericht zijn op 
personen die een misdaad hebben begaan. 

Vier centra voor jeugdzaken worden beheerd door privé-operatoren.

Aantal penitentiaire 
inrichtingen dat beheerd 
wordt door het particuliere 
sector: AANTAL

4

Er bevinden zich minder gevangenissen in het oostelijk gedeelte van het land dan in het westelijk gedeelte.

De meeste gevangenen komen echter uit het westelijk gedeelte van het land. Deze regio heeft niet genoeg ruimte en 
is daarom gedwongen om gevangenen  naar gevangenissen in het oosten te sturen. Dit zorgt voor problemen met het 
onderhoud van familiebanden van gevangenen.

De kleinste gevangenis is de Almelo de Karelkamps gevangenis in Overijssel. Het heeft plek voor 250 gedetineerden. De 
grootste gevangenis in Nederland is Zaanstad. Deze bevindt zich vlakbij de hoofdstad Amsterdam en heeft plek voor 1100 
gevangenen. 

Er zijn ook campus-gevangenissen zoals Nieuw Vosseveld  in Vught. Deze heeft een centraal gebouw omringd door 
zijgebouwen waarin zich verschillende gevangenisblokken bevinden. Het heeft bovendien de grootste Terroristenafdeling van 
het land.

Voor vragen met betrekking tot de verschillende categorieën van de gevangenisbevolking, zie [BIJZONDERE 
BEVOLKINGSGROEPEN ].

-

DATUM

DATUM

BRON DJI, «Prison system», 
September 2018.

2017

2018

De in 2013 door de regering aangekondigde bezuinigingen hebben geleid tot de sluiting 
van 29 van de 59 penitentiaire inrichtingen in het land (cijfers vanaf 2018).

Totaal aantal penitentiaire 
inrichtingen: 

Totale capaciteit van het 
gevangeniswezen:

AANTAL

AANTAL

30

10,223

https://www.prison-insider.com/
https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-352270.pdf
https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-352270.pdf
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Gevangenissen zijn gevestigd aan de randen van de steden: 

ja

     -     Gevangenisfaciliteiten

1- van Ginneken E., Hanneke Palmen A., Nieuwbeerta P., Berghuis M., “The Life in Custody Study : The quality of prison life in Dutch prison regime”, Institute of 
Criminal Law and Criminology of Leiden University, 2018, p.5. 

 Aanvullende opmerkingen:  :

De daling in gevangenispopulatie had het gevolg dat veel justitiële inrichtingen leeg begonnen te stromen. De 
overheid ging over op bezuinigingen en besloot veel  Nederlandse gevangenissen te sluiten. Het aantal dubbelcellen 
nam hierdoor ook toe.

Vanwege de onderbezetting van justitiële inrichtingen besloot de Nederlandse overheid om vanaf 2010 bepaalde 
inrichtingen te verhuren aan andere landen.

België huurde vanaf 2010 de gevangenis in Tilburg om 650 veroordeelde personen te accommoderen. De Belgische 
overheid besloot het contract in 2016 te beëindigen. Deze ervaring wordt als een mislukking beschouwd (zie het 
rapport over België (2018)).  

Noorwegen huurde ook een inrichting; gevangenis Norgerhaven (in Veenhuizen) sinds 2015. Deze inrichting had 
ruimte voor 242 gevangenen. Het contract liep ten einde in 2018 en werd niet hernieuwd. 1  

https://www.prison-insider.com/
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/67700/Van_Ginneken_et_al_accepted_manuscript_LIC_study.pdf?sequence=1
https://www.prison-insider.com/countryprofile/prisons-belgium18?s=le-systeme-penitentiaire
https://www.prison-insider.com/countryprofile/prisons-belgium18?s=le-systeme-penitentiaire
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MEDEWERKERS

Aantal toezichthoudende 
functies:

Ratio bewaker op 
gedetineerde:

Aantal sociale/educatieve 
medewerkers: 

AANTAL

RATIO

AANTAL

5194

1 : 1,7

195

Ratio sociale/educatieve 
medewerkers per 
gedetineerde: 

RATIO

1 : 45

Gevangenismedewerkers worden vertegenwoordigd door één of meerdere vakbonden:

ja
De FNV Overheid is de belangrijkste vakbond voor gevangenissen. Het gevangenispersoneel heeft het recht om te staken.
Het gevangenispersoneel kan ook worden vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad. De leden van deze raad worden gekozen 
door het personeel. Vakbonden kunnen ook kandidaten nomineren voor de Ondernemingsraad 1.

Voor vragen over het gezondheidspersoneel, zie [Organisatie van de gezondheidszorg].
Voor vragen over medewerkers van het onderwijs en beroepstraining, zie [Onderwijs en beroepstraining].

Gevangenispersoneel moeten minstens 3 jaar training ondergaan.
Kandidaten moeten in bezit zijn van ten minste een MBO-diploma om toegelaten te worden.

Het salaris van het personeel komt overeen met de algemene levensstandaard en kosten voor levensonderhoud. 
Een gemiddeld basissalaris voor een gevangenisofficier bedraagt €40,000 per jaar. Er zijn ook extra voordelen, zoals gratis 
reizen met het openbaar vervoer en een verhoogd uurloon voor overwerk of onregelmatige werktijden. 

1- European Public Service Union, “Prison staff perspectives. An EPSU survey of the impact of the economic crisis on prisons”, p.22. 

2- European Public Service Union, “Prison staff perspectives. An EPSU survey of the impact of the economic crisis on prisons”, p.10.  
3- Van Ginneken E., Hanneke Palmen A., Nieuwbeerta P., Berghuis M., “The Life in Custody Study : The quality of prison life in Dutch prison regime”, Institute of 
Criminal Law and Criminology of Leiden University, 2018, p.8. 

DATUM

DATUM

DATUM

BRON

BRON

BRON

Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016, 2017, p.132.

Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016, 2017, p.144.

Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016, 2017, p.132.

01.09.2016

01.09.2016

01.09.2016

DATUM

BRON Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016, 2017, p.144.

01.09.2016

 Aanvullende opmerkingen:  :

De door de overheid aangekondigde bezuinigingen van 2013 hadden effect op het aantal personeel in dienst. 
Ongeveer 6,400 van de 12,300 werknemers waren verdwenen tegen september 2015 (een daling van 52.7% in drie 
jaar). De verhouding bewakers/gevangenen verbeterde echter, aangezien het aantal gevangenen nog sterker afnam. 
De verhouding ging van 1.6 in 2008 naar in 1.5 in 2015 2.  
Deze maatregelen zorgen voor angst in alle justitiële inrichtingen en baanonzekerheid.
Desondanks is de relatie tussen personeel en gevangenen in Nederlandse gevangenis “behulpzaam en eerlijk, met een 
waarneembare positieve invloed op het welzijn van de gevangenen, hun gedrag en zelfs hun ontplooiing na vrijlating”, 
dat zegt een enquête afgenomen door onderzoekers van de Universiteit Leiden in 2017 3. 

https://www.prison-insider.com/
https://www.salaryexpert.com/salary/job/prison-officer/netherlands
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Prison%20staff%20perspectives%20EPSU%20survey%20June%202016%20EN.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Prison%20staff%20perspectives%20EPSU%20survey%20June%202016%20EN.pdf
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/67700/Van_Ginneken_et_al_accepted_manuscript_LIC_study.pdf?sequence=1
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
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- VEILIGHEIDSMAATREGELEN

OPNAME EN EVALUATIE 

Alle gedetineerden worden opgenomen in een penitentiaire inrichting met een geldig opsluitingsbevel: 

De familieleden van de gedetineerde worden onmiddellijk op de hoogte gebracht over de hechtenis:

Er is een ontvangstruimte: 

Een kopie van de interne voorschriften wordt beschikbaar gemaakt voor de gedetineerden: 

ja

ja

ja

in de meeste gevangenissen

Alle gevangenen hebben het recht om telefonisch contact op te nemen met hun naasten om hen te informeren over hun aankomst in de inrichting 
als zij dat willen. Het gevangenisbestuur is niet gemachtigd om informatie vrij te geven over de hechtenis van een persoon zonder zijn/haar 
toestemming.

Opnamemedewerkers worden getraind om waarschuwingsignalen te herkennen bij gevangen die zichzelf of anderen 
potentieel kunnen verwonden. Zij moeten de rest van het personeel hierover informeren tijdens de wekelijkse 
vergaderingen. Gevangen die risico lopen krijgen bezoek van een verpleegster en een psycholoog.

Het gevangenispersoneel moet een project voor strafuitvoering samenstellen voor elke gevange wat het hele traject van 
zijn/haar vrijheidsstraf omvat. 

Het programma beschrijft de indeling van het dagelijks leven van de persoon gedurende zijn/haar vrijheidstraf: werk, 
activeiten, educatie, sport en bezoek. Gedetineerden brengen in het algemeen de ene helft van de dag werkend door, de 
andere helft wordt gevuld met activiteiten.  

https://www.prison-insider.com/
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TOEGANG TOT RECHTEN 

Toegang tot een advocaat is verzekerd:

ja
Elk persoon heeft recht op een advocaat naar zijn/haar keuze. 

Juridische bijstand gedurende een rechtszaak wordt gegarandeerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Zij met een laag inkomen 
profiteren van deze hulp. Artikel 34 van de Wet op de Rechtsbijstand stelt dat gratis juridische bijstand wordt verschaft aan hen met 
een jaarlijks inkomen van (vanaf 1 januari 2018): € 26,900 of minder voor alleenstaanden en tot € 38,000 voor huishoudens. 

Gedetineerden hebben toegang tot juridische bijstand:

ja
Juridische bijstand voor burgerlijke zaken (scheiding, bijstand...) was in het verleden toegankelijk voor gedetineerden. Deze 
mogelijkheden zijn 10 jaar geleden verdrongen. 

Tegenwoordig zijn er binnen een aantal justitiële inrichtingen (Nieuwerluis in Utrecht, Zaanstad in Amsterdam en Nijmegen) de 
zogenoemde juridische klinieken. Deze worden bemand door universitaire studenten.

Gevangenen kunnen elke werkdag bezoek krijgen van hun advocaat. Het bezoek moet ten minste één dag van tevoren 
ingepland zijn.

Het is tijdens werkuren voor gevangenen niet toegestaan om bezoek te ontvangen van hun advocaat, tenzij er sprake is van 
een dringende kwestie  óf wanneer de gevangenisdirecteur dit toestaat 1. Gevangenen ontvangen geen uurloon voor de tijd 
dat zij afwezig zijn.  

1- De meeste gevangenen werken ongeveer 20 uur per week.  

https://www.prison-insider.com/
https://www.rechtsbijstand.nl/binaries/content/assets/rechtsbijstand/over-mediation-en-rechtsbijstand/english/12835_legalaid-brochure_2017.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009805/2015-12-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009805/2015-12-01
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LICHAMELIJKE INTEGRITEIT

Sterfgevallen in hechtenis worden geregistreerd:

STERFGEVALLEN IN HECHTENIS 

Cijfers over sterfgevallen in hechtenis worden gepubliceerd:  

ja

op een regelmatige basis : JAARLIJKS

Aantal sterfgevallen in 
hechtenis: 

Aantal sterfgevallen door 
zelfmoord: 

AANTAL

AANTAL

32

11

Verandering in het aantal sterfgevallen in hechtenis t.o.v. het voorgaande jaar: 

een afname : 28 %

25 gedetineerden stierven in gevangenschap in 2014. (Raad van Europa, “Annual Penal Statistics. Space I – Prison Populations. 
Survey 2015).

Verandering in het aantal zelfmoorden vergeleken met het voorgaande jaar: 

een toename : 83,3 %

In 2016 waren er 6 zelfmoorden. (DJI, «Prison system», September 2018).

Sterftecijfer in hechtenis:

Zelfmoordcijfer in 
hechtenis:  

TAUX

25,4

13,2
DATUM

DATUM

BRON

BRON

Bron: DJI, «Prison sys-
tem», September 2018.

Bron: Raad van Europa, 
“Annual Penal Statistics. 
Space I – Prison Popula-
tions. Survey 2015”, 2016, 
p.114.

2017

2014

TAUX

Het gevangenisbestuur moet een onafhankelijke en bekwame instantie inlichten bij: 

alle sterfgevallen
De gevangenisdirecteuren moeten het Kenniscentrum Commissie van Toezicht, aangewezen in hun inrichting,  inlichten over elk  sterfgeval van 
gevangenen.

-

DATUM

DATUM

BRON

BRON

Raad van Europa, “[Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016 , 2017, p.115.

DJI, «Prison system», 
September 2018.

2015

2017

https://www.prison-insider.com/
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf)”, 2016, p.114
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf)”, 2016, p.114
https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-352270.pdf
https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-352270.pdf
https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-352270.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-352270.pdf
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Wanneer iemand in de gevangenis komt te overlijden moet de gevangenisdirecteur zijn/haar naasten zo snel mogelijk 
informeren.

De directeur bespreekt met de familie zowel de begrafenisarrangementen als de mogelijkheid om de plaats van overlijden te 
bezoeken.

De gevangeniskapelaan staat klaar voor de naasten. Hij biedt spirituele begeleiding aan de familie, tijdens- en buiten de 
begrafenis.

Beleid voor zelfmoordpreventie is geïmplementeerd: 

ja
Sinds 1999 is elke gevangenis verplicht om een protocol voor zelfmoordpreventie te hebben. Het gevangenispersoneel is getraind om met 
zelfmoordrisico om te gaan.

Zelfmoordpreventie omvat de volgende maatregelen 1:  
- Bij aankomst wordt elke gedetineerde medisch gescreend. Het medisch dossier kan gedeeld worden met het personeel als er een risico 
bestaat dat de gedetineerde zichzelf zal verwonden. Het delen van deze informatie is echter niet verplicht. 
- Ook al is het niet direct bedoeld als een maatregel voor zelfmoordpreventie, wanneer gedetineerden vanuit hun cel om het personeel 
roepen is het personeel verplicht om te antwoorden binnen 10 minuten. 
- Een gedetineerde kan voor zijn eigen veiligheid in eenzame opsluiting worden geplaatst voor een periode van maximaal twee weken. Er zijn 
geen beperkingen op het hernieuwen van de maatregel. De gedetineerde heeft geen voorwerpen in zijn bezit en draagt speciale kleding om 
verdere zelfmoordpogingen te voorkomen. Het gebruik van meer vrijheidbeperkende kleding is ook toegestaan indien nodig. De gevangene 
moet dagelijks medisch onderzocht worden. Echter, volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid worden geïsoleerde gevangen vaak niet bezocht 
in het weekend. 

Volgens het Nederlands strafrecht is een poging tot zelfmoord niet strafbaar. Enkele preventieve maatregelen worden 
toegepast als vorm van sanctie, met de voornaamste de overplaatsing naar eenzame opsluiting of bewegingsbeperkende 
maatregelen.

1- Thoonen, E., “Death in State custody”, 2017, p.263-281. 

MARTELING EN MISHANDELING 

Het land heeft het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende 
behandeling of bestraffing (CAT) geratificeerd:  

Het verbod op marteling is vastgelegd in de Grondwet en in de wetgeving: 

getekend op:

enkel in de wetgeving

4 FEBRUARI 1985

21 DECEMBER 1985

Sectie 8 van de Dutch International Crimes Act stelt marteling vast als een misdaad. Deze definitie komt overeen met de definitie 
vastgesteld in het VN-antifolterverdrag (United Nations Convention Against Torture (CAT)) en het Statuut van Rome van het 
Internationaal Strafhof (ICC).

geratificeerd op: 

Alle beschuldigingen en vermoedens van mishandeling van gedetineerden worden geregistreerd: 

ja

https://www.prison-insider.com/
https://www.dji.nl/themas-cijfers-en-publicaties/themas/overlijden-tijdens-verblijf-in-justitiele-inrichting/index.aspx
https://www.dji.nl/themas-cijfers-en-publicaties/themas/overlijden-tijdens-verblijf-in-justitiele-inrichting/index.aspx
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Zo ja, het gevangenisbestuur moet een onafhankelijke en bekwame instantie inlichten:  

Er worden maatregelen genomen om bewijsstukken te bewaren, slachtoffers en ooggetuigen 
te beschermen en om medewerkers die mogelijk betrokken zijn van het onderzoek te 
verwijderen:

ja

ja

De hoofdmaatregelen die zijn geïmplementeerd om misbruik te voorkomen zijn:  
- Trainingen voor gevangenispersoneel 
- De mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke CvT (Commissie van Toezicht) 
- Permanente toegang tot een advocaat

Het medisch personeel ondergaat trainingen, volgens de regelingen van het Istanbul Protocol, zodat zij tekenen van 
marteling of mishandeling kunnen herkenen. Echter, volgens getuigenissen van het medisch personeel aan een delegatie van 
het CPT (European Committee for the Prevention of Torture) uit 2016, wordt traumatisch letsel niet goed gerapporteerd.

GEWELD TUSSEN GEDETINEERDEN

Elke penitentiaire inrichting heeft een geüpdatete bestand van alle gevallen van geweld tussen 
gedetineerden: 

Gevallen van geweld tussen gedetineerden worden onderzocht: 

niet systematisch

nee

Leden van het medisch personeel informeerden een delegatie van het CPT in 2016 over het feit dat autoriteiten van interne 
onderzoeken niet systematisch werden geïnformeerd over gevallen van mishandeling, dit geldt met name voor gevechten tussen 
gevangenen. 

GEWELD TEGEN GEVANGENISPERSONEEL GEPLEEGD DOOR GEDETINEERDEN 

Volgens de vakbond van gevangenisarbeiders FNV Overheid zijn er geen betrouwbare 
statistieken over het aantal agressies tegen het gevangenispersoneel door 
gedetineerden omdat de registratie van incidenten slecht georganiseerd is. De 
vakbond benadrukt echter dat de vermindering van het aantal gevangenisbewakers 
de druk heeft verhoogd en de tijd die het personeel kan besteden aan omgang met 
gedetineerden heeft verminderd 1.

Aantal incidenten 
van geweld tegen 
gevangenismedewerkers:

Voor informatie over klachtenprocedures, zie [Klachten].

Voor meer informatie over internationaal monitoren, zie [NPM en andere externe controleorganen]. 

1- European Public Service Union, “Prison staff perspectives. An EPSU survey of the impact of the economic crisis on prisons”, p.15.

https://www.prison-insider.com/
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Prison%20staff%20perspectives%20EPSU%20survey%20June%202016%20EN.pdf
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KLACHTEN  

Aantal de plaintes déposées 
par des personnes 
détenues au cours de l’jaar 
précédente : AANTAL

15,065

Artikel 60 en 61 van de Pbw bepalen de mogelijkheid om klachten in te dienen tegen elke beslissing die door of namens de 
gevangenisdirecteur is genomen.

Om de procedure voor gevangenen te vergemakkelijken, zijn er geen formele vereisten voor het formuleren van de klacht. 
Elk stuk papier dat herkenbaar is als een klacht, moet als zodanig worden behandeld.

Klachten kunnen in het Nederlands geschreven als ook in andere talen (artikel 61 van het Pbw). 

Het is aangeraden dat gevangen de standaard klachtenprocedure gebruiken om geheimhouding te waarborgen. 

Gevangenen moeten hun klachten in speciale postvakken indienen. Deze boxen zijn alleen toegankelijke voor de Commissie 
van Toezicht. 

De beklaagde kan gratis bijgestaan worden. 

Gevangen moeten hun klacht binnen 7 dagen na de beslissing van de directie van het instituut indienen. 

De Commissie van Toezicht stelt in elke inrichting een klachtencommissie (*Beklagcommissie*) aan.

De Commissie van Toezicht is aanwezig in elke gevangenis. Deze comités zijn samengesteld uit leden van de gewone 
burgerbevolking, als vertegenwoordigers van de samenleving «die het toezicht door personen buiten de gevangenis mogelijk 
maken, waardoor supervisie van de buitenwereld op deze» totale instelling mogelijk is 2.
De Beklagcommissie bestaat uit drie leden van de Commissie van Toezicht en een secretaris (artikel 62 van de Pbw). De 
voorzitter moet bij voorkeur lid zijn van de rechterlijke macht.

De Beklagcommissie heeft de bevoegdheid om beslissingen door te voeren, een situatie recht te zetten en compensaties te 
bieden.

De gevangenen en de administratie kunnen een beroep doen op de beslissingen die de Beklagcommissie neemt. Dit 
mag niet later dan zeven dagen ná  de beslissingen zijn genomen worden gedaan. Het beroep wordt behandeld door de 
Beroepscommissie  van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Het is belangrijk op te merken dat de Nederlandse klachtenprocedure door deskundigen wordt beschouwd als een effectief 
rechtsmiddel tegen de grieven van gevangenen. Het is een van de weinige beroepssystemen met een hoge goedkeuringsratio 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de CPT 3. Het belangrijkste obstakel waarmee gedetineerden 
worden geconfronteerd, is de korte termijn om een klacht in te dienen; zeven dagen nadat de directie van het instituut de 
beslissing neemt.

2- Jacobs, P., «The Development of  Rechtsburgerschap of Prisoners: A National and European Perspective», 2015, pp. 386.

3- Pauline Jacobs en Anton Van Kalmthout, «Hoofdstuk 4: De Nederlandse klachten- en beroepsprocedure voor gevangenen in het licht van Europese 
normen», in Monitoring Penal Policy in Europe, 2017, p.15.

-

DATUM

BRON Pauline Jacobs / Anton 
Van Kalmthout, « Chapter 
4 : The Dutch complaint 
and appeal procedure for 
prisoners in the light of 
European standards» in 
Monitoring Penal Policy in 
Europe, 2017, p.14

2015

 Aanvullende opmerkingen:  :

De Beklagscommissie kan klachten indienen bij de Commissie van Toezicht. De klacht wordt dan op een 
minder formele manier behandeld. De Commissie van Toezicht kan bemiddelen tussen de gevangene en de 
gevangenisdirecteur (artikel 63 van de Pbw).

https://www.prison-insider.com/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/2019-01-01
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NATIONAAL PREVENTIE MECHANISMEN (NPM) 
EN ANDERE EXTERNE CONTROLE-ORGANEN

Het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen foltering (OPCAT) is:

Een NPM is ontwikkeld: 

De NPM is in werking getreden:

De NPM is toegewezen door:  

getekend op:

ja :

de uitvoerende macht

geratificeerd op: 

Er is geen andere officiële vorm van aanstelling (zoals wetgeving).

2005

IN 2011

2010

Naam van het NPM:
NATIONAAL PREVENTIE 
MECHANISME

ja : IN 2011

De compositie van het NPM: 

Het Nederlandse NPM bestaat uit verschillende instellingen die hun NPM-taken uitvoeren op basis van hun wettelijke taken. Het 
NPM-netwerk wordt gecoördineerd door de Inspectie Justitie en Veiligheid. 

De instellingen die deelnemen aan de NPM zijn:

- Gezondheidszorg en Jeugdinspectie 

- Raad voor strafzaken en jeugdbescherming 

- Klankbordgroep Commissie van Toezicht justitiële inrichtingen 

- Nationale Commissie van Toezicht Arrestantenzorg (Landelijke Commissie van Toezicht Arrestantenzorg)

- Commissie van Toezicht 

Dit meervoud van het NPM-model is het gevolg van de politieke keuze van het Ministerie van Justitie «die geen toegevoegde waarde 
zag in het Protocol voor Nederland naast de reeds bestaande systemen van toezicht door de CPT en het toezicht dat reeds wordt 
uitgeoefend door andere nationale organen.» De NPM wordt daarom gereduceerd tot «een adviesorgaan voor organen met een 
open einde» 1.

De Nationale Ombudsman kreeg ook de status van toezichthouder in het NPM-beleid. Het heeft echter besloten om zich terug 
te trekken in 2014. De Nederlandse Ombudsman wees op de onvoldoende onafhankelijkheid van inspecties en het gebrek aan 
duidelijkheid van de taken als belangrijkste redenen voor het vertrek.

1- Jacobs, P., «Toezicht / inspectie van vrijheidsbeneming in Nederland», 2015, p.4.

-

https://www.prison-insider.com/
https://www.liberties.eu/en/short-news/1403/1398
https://www.liberties.eu/en/short-news/1403/1398
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De NPM rapporten worden gepubliceerd:

ja
De jaarverslagen van het NPM worden gepubliceerd en zijn de enige publicaties van het NPM als zodanig.

Elke organisatie die deel uitmaakt van het NPM produceert rapporten die het mandaat van het NPM dekken. Deze rapporten 
worden meestal gepubliceerd. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Het is niet altijd mogelijk om te onderscheiden of de rapporten door de verschillende organisaties op eigen naam of namens het 
NPM worden gepubliceerd.

De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd heeft informatie over publicaties op ts website.

     -     Nationaal preventie mechanismen (NPM) en andere externe controle-organen

2- Jacobs, P., «Toezicht / Inspectie van vrijheidsbeneming in Nederland», 2015, p.4.

3- Jacobs, P., «Toezicht / Inspectie van vrijheidsbeneming in Nederland», 2015, p.4-5.

De wetgeving staat onaangekondigde bezoeken door het NPM toe: 

De bezoeken zijn periodiek en frequent: 

nee

nee

Het NPM kan alle penitentiaire inrichtingen en eenheden monitoren: 

De aanbevelingen van het NPM leiden daadwerkelijk tot verbetering van 
gevangenisomstandigheden:   

ja: BEHALVE IN DE PENITENTIAIRE INSTITUTEN IN VOORMALIG CARIBISCH NEDERLAND 

nee

Strafzaken op de voormalige Caribische eilanden van Nederland vallen buiten het werkgebied van OPCAT / NPM. De Raad voor de 
Rechtshandhaving, die geen deel uitmaakt van het NPM, kan echter strafrechtelijke instellingen op de Caribische eilanden (Bonaire, 
Curaçao en Sint Maarten) controleren. Aruba valt niet onder de reikwijdte van hun mandaat. Aruba heeft de Nederlandse Inspectie 
van Justitie en Veiligheid gevraagd bij gelegenheid toezicht te houden op detentieomstandigheden van de penitentiaire inrichting 
op hun grondgebied.

De inspecties waaruit de NPM bestaat, zijn « niet betrokken bij het adviseren over relevante toekomstige beleids- en 
wetsvoorstellen» 2.

Er zijn geen mechanismen die het mogelijk maken om gevolg te geven aan aanbevelingen geformuleerd door het NPM. 
Verschillende organisaties die deel uitmaken van het NPM, kunnen echter interne middelen hebben om aanbevelingen op te 
volgen.

Er is een regionaal orgaan dat de gevangenissen waarneemt:  

ja:
De CPT wijst op het gebrek aan onafhankelijkheid van de inspecties van het NPM, vooral omdat deze geen eigen personeel of 
budget heeft 3.

DE EUROPESE COMMISSIE VOOR PREVENTIE FOLTERING (CPT)

https://www.prison-insider.com/
https://www.igj.nl/onderwerpen/openbaarmaking
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De Subcomité ter preventie van foltering (SPT) heeft het land bezocht:  

Indien het SPT het land al bezocht heeft, een rapport van het bezoek is gepubliceerd:

Indien er een regionale orgaan is dat gevangenissen waarneemt: worden de rapporten 
gepubliceerd? 

ja:

ja

ja:

Het SPT-bezoek aan Nederland duurde vier dagen. Het was bedoeld ter evaluatie van de kwaliteit van het werk van het NPM.

Blader door het rapport gepubliceerd door de SPT na haar bezoek aan Nederland here.

Blader door de CPT gepubliceerde rapporten na bezoeken aan Nederland hier.

IN 1992, 1994, 1997, 1999, 2002, 2007, 2011, 2014 EN 2016

VAN 28 TOT 31 JULI 2015

Elke penitentiaire inrichting heeft een Commissie van Toezicht, die in vergaderingen van het NPM als ‘deelgenoot’ wordt 
vertegenwoordigd.

Het Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens kan ook penitentiaire instellingen controleren.

https://www.prison-insider.com/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fOP%2fNLD%2f1%2fAdd.1&Lang=en
https://www.coe.int/en/web/cpt/netherlands
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BELEID VOOR STRAFAANPASSING

De wet omvat een stelsel voor strafaanpassing: 

Strafaanpassingen kunnen gemaakt worden voor lopende straffen 

ja

ja
Elke penitentiaire inrichting heeft een Commissie van Toezicht, die in vergaderingen van het NPM als ‘deelgenoot’ wordt 
vertegenwoordigd.
Daders die een jaar gevangenisstraf uitzitten, kunnen een verzoek om vrijlating indienen na zes maanden en een derde van de 
resterende straf.
Personen die tot meer dan één jaar worden veroordeeld, moeten twee derde van de straf voltooien.
Om vrij te blijven, mogen gevangenen geen ander misdrijf plegen tijdens hun voorwaardelijke vrijlating. Deze periode begint op de 
eerste dag dat ze worden vrijgegeven en duurt tot het einde van de oorspronkelijke straf (minimaal één jaar).
Het Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens kan ook penitentiaire instellingen controleren.

Aanpassing straf:
Het Openbaar Ministerie is bevoegd om de aanpassing van straffen toe te staan. De rechter en de gevangenisdirecteur 
hebben een resterende bevoegdheid ten aanzien van het onderwerp.

Tijdelijke vrijlatingen:
Het Openbaar Ministerie kan zijn mening geven over mogelijke tijdelijke vrijlating van gedetineerden, maar het besluit moet 
worden genomen door de gevangenisdirectie.

Annulering van alternatieve maatregelen:
Het Openbaar Ministerie kan de opsluiting opleggen als de alternatieve maatregel, zoals de maatregel voor 
gemeenschapswerk, niet correct is uitgevoerd.

In het geval van weigering van strafaanpassing kan de gedetineerden het besluit aanvechten:

De wet omvat een stelsel voor tijdelijke vrijlating: 

ja

ja
Het besluit om een gevangenisverlof toe te kennen wordt genomen door de gevangenisdirecteur. Het Openbaar Ministerie heeft de 
mogelijkheid deel te nemen aan het beslissingsproces.
Alleen gedetineerden die een vonnis, laatste of hoger beroep hebben ontvangen, komen in aanmerking voor tijdelijke vrijlating 
(artikel 26 van het Pbw).

Gevangenisvrijlatingen worden geregeld aan de hand van de lengte van de straf. 
Toestemmingen worden door de gevangenbewaarder bij aankomst georganiseerd. Dit gebeurt om verlof gelijkmatig over 
de straf te verdelen. Gevangenen kunnen maximaal één gevangenisverlof per maand ontvangen. Het verlof mag niet langer 
duren dan 52 uur.

Gevangenen die goed gedrag vertonen, kunnen tijdelijk verlof krijgen tijdens de weekenden van Pasen of Pinksteren. Er is de 
mogelijkheid om een tweedaags verlof te hebben voor kerstmis of nieuwjaar.

Tijdelijk verlof kan ook worden verleend voor persoonlijke gebeurtenissen. Enkele redenen om incidenteel verlof toe te 
kennen, zijn bevalling, ziekte, het overlijden van een naaste verwant, gespecialiseerde medische zorg en voorbereiding 
op vrijlating (werkinterviews, studies of beroepsopleiding). Incidenteel verlof kan, indien de situatie dit vereist, onder 
surveillance plaatsvinden (artikel 21 van de Pbw).

-

https://www.prison-insider.com/
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De wet staat strafvermindering wegens medische redenen  toe: 

ja
De straf kan worden onderbroken voor « dringende lichamelijke of geestelijke redenen, op voorwaarde dat deze redenen niet 
verenigbaar zijn met voortzetting van de vrijheidsberoving «. Het is ook mogelijk om vergiffenis te vragen als de gevangene 
terminaal ziek is 1. 

Aantal gedetineerden dat 
een presidentieel pardon 
of amnestieregeling in het 
voorgaande jaar heeft 
ontvangen: 

AANTAL

268

Voor informatie over strafaanpassing en disciplinaire sancties, zie [Disciplinaire sancties].

     -     Beleid voor strafaanpassing

De Gratiewet regelt koninklijke gratie. Gratie wordt verleend door de koning of koningin.

Artikel 2 van de Gratiewet biedt twee redenen voor koninklijke gratie:
- De rechtbank heeft geen rekening gehouden met omstandigheden die zouden hebben geleid tot een andere straf of 
helemaal geen straf
- De uitvoering van de straf dient niet langer het doel waarvoor deze was bedoeld

De gratie kan de gedeeltelijke of totale kwijtschelding van de straf omvatten, de opschorting van de straf of de omzetting van 
de straf in een alternatieve maatregel betekenen.

Gratie kan worden aangevraagd door de gevangene, advocaten, familieleden of de reclasseringsambtenaar. De Juridische 
Informatiedienst beoordeelt alle gratie-aanvragen.

1- Thoonen, E., «Death in State custody», 2017, p.181.

DATUM

BRON Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016”, 2017, p.34

2016

https://www.prison-insider.com/
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
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- BIJZONDERE BEVOLKINGSGROEPEN  

VROUWEN

Aantal en percentage van 
vrouwelijke gedetineerden:  

Percentage van vrouwen in 
voorlopige hechtenis: 

Percentage van 
buitenlandse vrouwen in 
detentie: 

AANTAL

%

%

%

464

40,1 %

22 %

5,3 %

Verandering in het aantal vrouwelijke gedetineerden vergeleken met het voorgaande jaar:

een afname : 3,9 %

Er waren 482 vrouwelijke gedetineerden in 2015 op een totaal van 9.002 gedetineerden.
(Raad van Europa, “Annual Penal Statistics. Space I – Prison Populations. Survey 2015, 2016, p.63).

2

1

Geef de verschillende soorten penitentiaire instellingen aan die vrouwen huisvesten: 

penitentiaire instellingen exclusief voor vrouwen:  

Cellen exclusief voor vrouwen: 
Er zijn drie voorzieningen voor vrouwelijke gedetineerden: het zuidoostelijke gedeelte van de Ter Peel-gevangenis in Evertsoord 
(226 plaatsen), de Nieuwersluis-gevangenis in Utrecht (220 plaatsen) en de Zwolse gevangenis (143 plaatsen).

De scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke gedetineerden is effectief: 

Vrouwelijke gedetineerden die nog niet berecht zijn worden gescheiden van de andere 
gedetineerden: 

Het gevangenispersoneel is: 

ja

ja

mix mannelijk en vrouwelijk personeel

Voor informatie over strafaanpassing en disciplinaire sancties, zie [Disciplinaire sancties].

DATUM

DATUM

DATUM

BRON

BRON

BRON

Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016, 2017, p.67.

Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016, 2017, p.67.

Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016, 2017, p.67.

01.09.2016

01.09.2016

01.09.2016

https://www.prison-insider.com/
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf
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http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
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Lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd door vrouwelijk gevangenispersoneel.

Pad-downs kunnen alleen door mannelijke medewerkers worden uitgevoerd als dit strikt noodzakelijk wordt geacht (bijv. 
vrouwelijke medewerkers zijn op dat moment niet beschikbaar).
Naakt lichamelijk onderzoek kan alleen worden uitgevoerd door vrouwelijk personeel.

De gevangenisadministratie houdt rekening met de specifieke behoeften van vrouwen, zoals gynaecologische consulten, 
toegang tot vrouwelijke hygiëne en anticonceptie.

Bezoek zonder toezicht zijn toegestaan: 

Zwangere vrouwen ontvangen juiste prenatale zorg:

Bevallingen vinden plaats in: 

De wetgeving biedt een strafvermindering voor zwangere vrouwen of vrouwen met jonge 
kinderen: 

Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op mannen en vrouwen met betrekking tot echtelijke bezoeken.

De directeur beoordeelt de band tussen de gedetineerde en de bezoeker om één echtelijk bezoek per maand mogelijk te maken.

Zwangere vrouwelijke gevangenen worden twee weken voor de bevallingsdatum opgenomen in het regionale centrum voor 
somatische zorg. Na de bevalling verblijft de moeder nog eens tien dagen in het ziekenhuis voor een «zwangerschapsperiode». Ze 
gaat dan terug naar de gevangenis met haar pasgeboren kind. Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling moet deze overdracht 
goedkeuren. De Ter Peel-gevangenis heeft een kinderdagverblijf voor baby’s ouder dan acht weken.

ja

externe zorgfaciliteiten 

nee

ja, het is wel noodzakelijk om een langdurende band te bewijzen 

Het gebruik van beperkingen (hand- en voetboeien etc.) is niet toegestaan tijdens de bevalling: 

Kinderen mogen bij hun moeders verblijven: 

Moeders kunnen tot negen maanden bij hun kinderen blijven, ongeacht of ze borstvoeding geven of niet.

Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat het gevangenisklimaat niet positief is voor de ontwikkeling van het kind, en daarom is 
de tijd dat het jonge kind met de moeder in de gevangenis doorbrengt beperkt. 

ja

ja : TOT 9 MAANDEN

https://www.prison-insider.com/
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Het enige instituut dat ruimtes biedt die volledig zijn aangepast aan moeders met jonge kinderen, is de Ter Peel-gevangenis 
in Evertsoord. Het instituut heeft een zogenaamd Moeder Met Kindhuis (MMK). Kinderen kunnen daar tot vier jaar bij 
hun moeder blijven. Alleen moeders die in aanmerking komen voor plaatsing in semi-open eenheid kunnen daar worden 
geplaatst. Het instituut heeft een speeltuin en een crèche in de regio waar kinderen de dag doorbrengen.

Beveiligingspersoneel is niet gekleed in burgerkleding rond de kinderen die bij hun moeder in de gevangenis blijven.

De penitentiaire administratie houdt rekening met de specifieke behoeften van kinderen die met hun moeders in de 
gevangenis verblijven, met name voedsel, kleding en medische zorg.

https://www.prison-insider.com/
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MINDERJARIGEN

De wet verbiedt de opsluiting van minderjarigen*:

Kunst. 77H (1) (a) van het Wetboek van Strafrecht stelt jeugddetentie vast als een van de straffen voor strafbare feiten gepleegd 
door minderjarigen.

nee
legaal volwassen bij 18 jaar 

Minimumleeftijd voor 
jeugddetentie:

Ministerie verantwoordelijk 
voor minderjarigen in 
detentie: 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

12 jaar

MINISTERIE VAN JUSTITIE 
EN VEILIGHEID

Aantal en percentage van 
minderjarige gedetineerden:

Verandering in het aantal minderjarige gedetineerden vergeleken met het voorgaande jaar:

een toename : 5,9 %

 In 2015 waren er 119 minderjarigen in gevangenschap in 119 gevallen.
 (Raad van Europa, “Annual Penal Statistics. Space I – Prison Populations. Survey 2015, 2016, p.39).

AANTAL %

126 1,4 %

Minderjarigen zijn onderworpen aan een specifiek rechtssysteem. Het jeugdrechtstelsel wordt geregeld door het 
Jeugdrecht.

Ze worden vervolgd voor een jeugdrechter en in justitiële jeugdinrichtingen geplaatst.

Het Wetboek van Strafrecht houdt ook rekening  met voorzieningen uitsluitend voor minderjarigen.

Het jeugdstrafrecht kan ook worden toegepast op volwassenen van 18 tot 23 jaar oud, na een analyse van hun volwassenheid 
en persoonlijkheid, voltrokken door de rechter.

De belangrijkste straffen voorzien door het Wetboek van Strafrecht (artikel 77h) zijn:
- in geval van overtreding: detentie, taakstraf of geldboete wordt toegepast. Jongeren die op het moment van het plegen 
van de overtreding onder de 16 jaar zijn, kunnen worden opgesloten voor een duur van ten minste een dag en voor niet 
meer dan 12 maanden. Als de persoon op het moment van het plegen van de overtreding ouder is dan 16, en jonger dan 
18, is de detentieperiode beperkt tot 24 maanden (artikel 77i van het Wetboek van Strafrecht).
- in geval van een klein vergrijp: maatschappelijke dienst of geldboete

Maatschappelijke dienst straffen bestaan uit:
- maatschappelijke dienst, namelijk het verrichten van onbetaalde arbeid of het verrichten van werk om de door het 
misdrijf veroorzaakte schade te herstellen
- een leerboete (leerproject)
-een combinatie van maatschappelijke en leerstraf

-

DATUM

BRON Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016, 2017, p.43.

01.09.2016
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Hoe vaak worden cijfers over minderjarigen gepubliceerd:

Minderjarigen worden gescheiden van volwassenen: 

De wet voorziet in individuele cellen voor minderjarigen: 

Er is schoolplicht voor minderjarigen: 

Het Strafrecht voorziet in het onderscheid tussen volwassen en jongeren.

Vanwege de mogelijkheid om personen van 18 tot 23 jaar in een jeugdinrichting te plaatsen, kunnen minderjarigen en 
jongvolwassenen in dezelfde instelling worden geplaatst.

Jonge personen die in jeugdgevangenissen voor minderjarigen worden geplaatst, hebben een kamer met een bed, een tafel, een 
stoel, een kast, een radio, een televisie en een eigen toilet met een wastafel 1. 

Kinderen in Nederland van minimaal vijf tot 16 jaar moeten naar school voor onderwijs (verplicht leerplicht 1969).

Minderjarigen die in een jeugdgevangenis zijn geplaatst, gaan van maandag tot vrijdag ongeveer 25 uur per week naar school. Elke 
klas heeft maximaal zeven of acht leerlingen, deze komen uit het cellencomplex of van buitenaf. Cursussen zijn zoveel mogelijk 
vergelijkbaar met de schoolactiviteiten voorafgaand aan de detentie.

Regelmatig

ja

ja

ja

1- Dienst Justitiële Inrichtingen, «Informatie over verblijf minderjarige in staatsdetentieinrichtingen», p.1.

De wet verbiedt visitatie van minderjarigen: 

De wet verbiedt eenzame opsluiting van minderjarigen: 

Personen die in een detentiecentrum voor minderjarigen worden geplaatst, kunnen worden onderworpen aan externe 
onderzoeken. Hun kleding kan ook worden onderzocht.

Lichaamsonderzoeken moeten worden uitgevoerd op besloten plaatsen en, voor zover mogelijk, door personen van hetzelfde 
geslacht als de jongere (artikel 34 (3) van de verordening, de grondbeginselen van het recht voor jeugd instellingen).

Het plaatsen van jonge mensen in eenzame opsluiting is alleen toegestaan als ultieme remedie en wordt alleen gebruikt in extreme 
gevallen (artikel 25 van de verordening Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen). De beslissing om een minderjarige in eenzame 
opsluiting te plaatsen wordt genomen door de gevangenbewaarder.

Plaatsing in eenzame opsluiting kan maximaal één dag duren voor jongeren tot zestien jaar en maximaal twee dagen voor jongeren 
van zestien jaar en ouder.

nee

nee

https://www.prison-insider.com/
https://www.dji.nl/over-dji/organisatiestructuur/divisie-gevangeniswezen-vreemdelingenbewaring/moeders-in-detentie.aspx
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Er zijn speciale programma’s gericht op jeugdige gedetineerden.

Bijvoorbeeld het programma TOP! werkt met jongeren van 12 tot 23 jaar, die tekenen van ongepast gedrag vertonen. Het 
programma is gebaseerd op cognitieve psychologie en heeft als doel de deelnemers bewust te maken van hun denkproces 
en hier hun eigen verantwoordelijkheden in te herkennen. 

Work-Wise is een programma dat jongeren helpt bij het oriënteren op werk of een beroepsopleiding die bij hun interesses 
past. Het programma is beschikbaar voor alle jongeren die langer dan drie weken in een jeugdinrichting verblijven.

De meeste detentiecentra voor minderjarigen bieden ook beroepsopleidingen, cognitieve gedragstherapie en EMDR (Eye 
Movement Desensibilisation and Reprocessing).

Het personeel dat in detentiecentra voor jongeren werkt, krijgt een speciale opleiding. De methodiek YOUTURN, die sinds 
2010 wordt geïmplementeerd, biedt professionals de mogelijkheid om een recht–toe-recht-aan, oftewel «ondubbelzinnige» 
behandeling te geven aan de jonge mensen waar zij verantwoordelijk voor zijn. De tijd die wordt doorgebracht in de instelling 
moet worden gebruikt om hen voor te bereiden op een succesvolle rehabilitatie.

https://www.prison-insider.com/
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/dossier_verblijf_in_jeugdinrichting/methodieken_en_gedragsinterventies/methodieken-en-gedragsinterventies/
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/dossier_verblijf_in_jeugdinrichting/methodieken_en_gedragsinterventies/methodieken-en-gedragsinterventies/
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BUITENLANDSE GEDETINEERDEN 

Aantal en percentage 
van buitenlandse 
gedetineerden:  

Evolution du Aantal de détenus étrangers incarcérés par rapport à l’jaar précédente :

een afname : 7,7 %

In 2015 waren er 1.723 buitenlandse gevangenen op een totaal van 9.022 gevangenen. (Raad van Europa, “Annual Penal Statistics. 
Space I – Prison Populations. Survey 2015”, 2016, p.69)

AANTAL %

1590 18,2 %

Buitenlandse gedetineerden worden geïnformeerd over hun recht tot communicatie met een 
vertegenwoordiger van zijn consulaat:

ja

41,8% van de gedetineerden die hun straf uitzitten in Nederland, komt uit van de Caribische eilanden (6,7%), Suriname 
(4,7%), Marokko (4,6%), Turkije (2,4%) en andere landen (23,4%) : DJI Report, «Custodial Institutions Agency», juni 2018, p. 
10.

Voor de buitenlandse gedetineerden is een vertaling beschikbaar van het interne detentiebeleid: 

Buitenlandse gedetineerden worden bijgestaan door een tolk: 

Buitenlandse gedetineerden hebben recht op rechtsbijstand: 

Buitenlandse gedetineerden hebben recht op gratis bijstand van een tolk tijdens ondervragingen door de politie en gerechtelijke 
procedures. Ze hebben ook recht op een tolk als ze in hechtenis met hun advocaat spreken.

Er is geen discriminatie tussen buitenlandse en nationale gedetineerden met betrekking tot het recht op (rechts)bijstand.

ja

ja

ja

Onrechtmatig verblijf op het Nederlandse grondgebied is niet strafbaar met een gevangenisstraf. Het is onderworpen aan 
het bestuursrecht, specifiek de Vreemdelingenwet 2000.

Buitenlandse gevangenen zijn gemachtigd om naar hun eigen land te bellen. De kosten van deze internationale 
telefoongesprekken zijn echter voor rekening van de gedetineerde. De prijs van telefoontjes vanuit de gevangenis, beheerd 
door privébedrijf Teleo, is aanzienlijk hoger dan van buitenaf.

-

DATUM

BRON Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016, 2017, p.72

01.09.2016
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http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
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LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF

Levenslange gevangenisstraf zijn verboden:

Er is een limiet voor cumulatieve gevangenisstraffen: 

Artikel 10 van het Wetboek van Strafrecht machtigt levenslange gevangenisstraf.

Artikel 77b, lid 2, van het Wetboek van Strafrecht verbiedt levenslange gevangenisstraf voor minderjarigen.

nee

ja

Aantal en percentage van 
mensen veroordeeld tot 
levenslange gevangenisstraf:

Verandering in het aantal mensen veroordeeld tot levenslang vergeleken met het voorgaande 
jaar:

Er zijn speciale penitentiaire instellingen voor mensen die een levenslange gevangenisstraf 
uitzitten: 

een afname :

nee

3,1 %

Er waren 32 gevangenen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in 2015  (Raad van Europa, “[Annual Penal Statistics. 
Space I – Prison Populations. Survey 2015”, 2016, p.87).

AANTAL %

31 3,5 %

Levenslange gevangenisstraf is vastgesteld als straf voor ernstige misdrijven, zoals «ernstige strafbare feiten tegen de 
veiligheid van de staat» (artikelen 92 en verder van het Wetboek van Strafrecht), «ernstige misdrijven tegen de Koninklijke 
Waardigheid» (artikel 108 van het Wetboek van Strafrecht) , «Ernstige vergrijpen die de algemene veiligheid van personen of 
goederen in gevaar brengen» (artikel 168 van het Wetboek van Strafrecht) en terrorisme (artikel 282b van het Wetboek van 
Strafrecht).

Personen die tot levenslange gevangenisstraf zijn veroordeeld, kunnen de Adviesraad voor Langdurig Gestrafte Personen 
vragen om hun straf na 25 jaar te laten herbeoordelen. Er is echter geen specifieke procedure om een strafcorrectie aan 
te vragen. Er wordt rekening gehouden met de persoonlijkheid, de risico’s van recidive en het gedrag van de persoon in de 
gevangenis. In de praktijk leiden slechts enkele van deze beoordelingen tot een strafaanpassing.

BIJZONDERE BEVOLKINGSGROEPEN  

MENSEN VEROORDEELD TOT LANGDURIGE 
GEVANGENISSTRAF 

-

DATUM

BRON Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016, 2017, p.88.

01.09.2016

https://www.prison-insider.com/
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
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NOG NIET BERECHTE GEDETINEERDEN 

Percentage van 
gedetineerden in voorlopige 
hechtenis:

Verandering in het aantal onveroordeelde gedetineerden vergeleken met het voorgaande jaar: 

een afname : 21,8 %

Toelichting: In 2015 waren er 3.874 onveroordeelde gedetineerden op een totaal van 8.976 medebewoners.

AANTAL %

3030 30 %

Nog niet berechte gedetineerden worden gescheiden van de andere gedetineerden: 

De wet voorziet in vrijlating op borg voor nog niet berechte gevangenen: 

ja

nee

Artikel 66 van het Wetboek van Strafvordering geeft u aan dat het proces moet plaatsvinden binnen 104 dagen nadat de 
verdachte in voorlopige hechtenis is geplaatst.
 
Er zijn drie verschillende stadia van de voorlopige hechtenis 1:
 

- Arrestatie: indien het nodig is kan de verdachte in voorlopige hechtenis geplaats worden voor het bezoek aan de 
rechter.
- Uitgebreide politiebewaring: kan aangevraagd worden door het openbaar ministerie. Indien de rechter dit verzoek 
inwilligt, geldt dit voor een periode van maximaal veertien dagen.
- Detentie in hechtenis: na de periode van voorlopige hechtenis in hechtenis, kan het openbaar ministerie plaatsing in 
het huis van bewaring aanvragen. De drie leden van de Rekenkamer in chambers (* Raadkamer kan verlenen aan de orde 
voor een periode van maximaal 90 dagen na de verdachte te hebben gehoord tijdens de eerste procedure.

Volgens (Artikel 69 Wetboek van Strafvordering) kan de verdachte een verzoek indienen voor opheffing van het bevel tot 
voorlopige hechtenis. Hij moet worden gehoord door de rechtbank alvorens het definitieve besluit wordt genomen.
Nog niet berechte gevangenen hebben de mogelijk kosteloos een raadsman te krijgen toegewezen. (sectie 43 van het 
Wetboek van strafvordering).

Nog niet berechte gevangenen kunnen geen gebruik maken van een detentie-regime conform het beginsel van vermoeden 
van onschuld. Detentieomstandigheden in huizen van bewaring zijn ongunstiger dan in gevangenissen voor veroordeelden: 
Er zijn minder werk kansen, zeer restrictieve voorwaarden voor toegang tot echtelijke bezoeken of verkrijgen van tijdelijk 
verlof 2. 

1- Boone M., Jacobs P., Lindeman J., “DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultimo Ratio’’, October 2016, blz.4.

2- Boone M., Jacobs P., Lindeman J., “DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultimo Ratio’’, oktober 2016, blz.3.

-

DATUM

BRON World Prison Brief Data
30.09.2016

https://www.prison-insider.com/
http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering_ENG_PV.pdf
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Eerste&titeldeel=IV&afdeling=Tweede&paragraaf=1&artikel=69&z=2019-03-01&g=2019-03-01
http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering_ENG_PV.pdf
http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering_ENG_PV.pdf
http://www.irks.at/detour/NL%20First%20National%20Report.pdf
http://www.irks.at/detour/NL%20First%20National%20Report.pdf
http://www.prisonstudies.org/country/netherlands
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LHBTI-MENSEN

Niemand kan worden vervolgd of opgesloten vanwege hun seksuele geaardheid of hun 
genderidentiteit:

LHBTI-mensen zijn gescheiden van andere gevangenen:

Hoe transgender-gevangenen worden toegewezen aan een penitentiaire inrichting hangt af 
van:

ja

nee

hun biologische geslacht

Het bestuur biedt geen speciale bescherming voor LHBTI gevangenen. Elke gevangene die bescherming nodig heeft wordt 
echter geplaatst in een speciale eenheid voor kwetsbare gevangenen.

Transgender-gevangenen worden onderworpen aan aangepaste controles:

Transgender-gevangenen ontvangen specifieke gezondheidszorg:

LHBTI-gevangenen mogen echtelijk bezoek ontvangen:

ja

ja

ja

-

https://www.prison-insider.com/
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OUDERE GEVANGENEN

Het gevangenisbestuur houdt een specifiek register bij van gevangenen met een handicap:

Straffaciliteiten voldoen aan de behoeften van gevangenen met een handicap:

nee

sommige inrichtingen

Voor meer informatie over toegang tot gezondheidszorg, zie paragraaf  [GEZONDHEID].

Gehandicapte gedetineerden die speciale zorg vereisen kunnen worden bijgestaan door de medegevangenen, bewakend 
personeel, gevangenisverpleegkundigen of externe verpleegkundigen.

-

https://www.prison-insider.com/
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MENSEN VEROORDEELD TOT DE DOODSTRAF

De doodstraf is afgeschaft:

ja, afgeschaft sinds: 1982 VOOR ALLE MISDADEN (1870 VOOR GEWONE MISDADEN)

-

https://www.prison-insider.com/
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- LEVENSOMSTANDIGHEDEN

ACCOMMODATIE

De wet specificeert een minimumoppervlakte per gevangene:

Gevangenen zijn gehuisvest in individuele cellen:

Gevangenen slapen op:

Alle gevangenen zijn voorzien van beddengoed *: 
* lakens, dekens, kussens, kussenslopen

ja :

in sommige voorzieningen

een bed

ja

Gevangenis cellen zijn voorzien van een toilet, een wastafel, een bed, een kast, een tafel en een stoel.
 
Gedetineerden kunnen hun cellen versieren met posters en foto’s op een vaste plek aan de muur.

Volgens het CPT verslag uit 2016 worden gedetineerden alleen in uitzonderlijke omstandigheden in gedeelde cellen vastgehouden 1. 
 
Als gevolg van de recente bezuinigingen op de begroting, is de dubbele cel capaciteit echter gestegen van 2.200 bedden in 2012 
naar 6,058 in 2016. 2

10 M2

1- European Committee for the Prevention of Torture, “Report to the Government of the Netherland on the visit carried out from 2 to 13 May 2016”, blz. 21.
 
2- Van Ginneken E., Hanneke Palmen A., Nieuwbeerta P., Berghuis M., “The Life in Custody Study : The quality of prison life in Dutch prison regime”, Institute of 
Criminal Law and Criminology of Leiden University, 2018, blz. 5.

De cellen/slaapzalen zijn voorzien van elektrische verlichting:

De cellen zijn uitgerust met verwarming of airconditioning:

ja

ja

Volgens het CPT verslag uit 2016 hebben de cellen toegang tot natuurlijke licht, goede ventilatie en kunstmatige verlichting.
 
European Committee for the Prevention of Torture, “Report to the Government of the Netherland on the visit carried out 
from 2 to 13 May 2016”, blz.21.

https://www.prison-insider.com/
https://rm.coe.int/16806ebb7c
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/67700/Van_Ginneken_et_al_accepted_manuscript_LIC_study.pdf?sequence=1
https://rm.coe.int/16806ebb7c
https://rm.coe.int/16806ebb7c
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Gevangenen kunnen roken:

in hun cel 
Gedetineerden kunnen roken in hun cellen, zolang ze deze niet met een ander persoon delen. Niet-rokers mogen geen cel delen 
met een roker. Bestuurders moeten een oplossing vinden, wanneer een degelijke situatie zich voordoet.

Voor meer informatie over de impact van overbevolking op het dagelijks leven van gedetineerden, zie de sectie  
[Gevangenispopulatie].

     -     Accommodatie

https://www.prison-insider.com/
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LEVENSOMSTANDIGHEDEN

HYGIËNE

Gevangenen hebben toegang tot een waterbron:

Gevangenissen zijn uitgerust met:

Douches bevinden zich in de cellen / slaapzalen:

in hun cel

normale toiletten

in sommige instellingen
Volgens het CPT verslag uit 2016 «gedetineerden bij Krimpen aan den IJssel en Zuyder Bos gevangenissen hadden douches in hun 
cellen» 1.
 Het verslag meldt ook dat de verpleegkamers in de gevangenis van Zwolle een sanitaire annex hebben met toilet, wastafel en een 
douche. In de Scheveningen-gevangenis hebben verpleegkamers semi-afgescheiden toiletten en wastafels. Douches zijn gevestigd 
op alle afdelingen en kunnen elke dag worden geopend 2. 

1- European Committee for the Prevention of Torture, “Report to the Government of the Netherland on the visit carried out from 2 to 13 May 2016”, blz 21.
 
2- European Committee for the Prevention of Torture, ibid, blz. 38.

Sanitaire voorzieningen (toiletten) zijn schoon, adequaat en toegankelijk:

Het gevangenisbestuur biedt kosteloos hygiëneproducten aan:

Het gevangenisbestuur biedt kosteloos schoonmaakproducten aan:

Beddengoed wordt verschoond:

ja

ja

ja

ja: EENMAAL PER WEEK

Voor meer informatie over de specifieke behoeften van vrouwen, zie de paragraaf  [Vrouwen].

De gevangenisdirecteur is verantwoordelijk voor de kleding en het schoeisel van gevangenen (artikel 44, lid 1, van de Pbw.) Hij 
moet garanderen dat er geld beschikbaar wordt gesteld om aan deze verplichting te voldoen.

Er zijn wasmachines in alle penitentiaire inrichtingen.

De schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes in gevangenissen wordt georganiseerd en geïnspecteerd door het 
gevangenispersoneel. Zij kunnen echter gevangenen inhuren om deze taken uit te voeren.

-

https://www.prison-insider.com/
https://rm.coe.int/16806ebb7c
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VOEDING

Drinkwater is gratis en beschikbaar in alle delen van de penitentiaire inrichting:

ja

Aantal maaltijden per dag:
DRIE

Maaltijdleveringen worden verzorgd door:

De gevangenisadministratie moet voldoen aan voedingsnormen met betrekking tot kwaliteit en 
kwantiteit:

de gevangenis administratie

nee

private voedseldiensten
De Franse groep Sodexo beheert de voedseldiensten in sommige faciliteiten.
Er zijn ook faciliteiten waar het voedsel wordt geleverd door de gevangenisadministratie en gevangenen voor zichzelf koken.

De kwaliteit van het voedsel geleverd door Groep Sodexo is van lage kwaliteit. Gedetineerden klagen over zowel kwaliteit als 
kwantiteit.

Aangepaste voeding is beschikbaar:

De gevangenen eten hun maaltijden:

ja

in hun cel / slaapzaal

Aangepaste menu’s zijn beschikbaar voor gedetineerden met speciale behoeften op het gebied van gezondheid, religie, filosofie of 
het type werk dat zij uitvoeren.

Gedetineerden kunnen voedselproducten kopen:

ja

Er is een koelkast in elke cel:

ja
Gevangenen mogen een kleine koelkast in hun cellen hebben.
 
Koelkasten moeten worden gehuurd en de kosten zijn voor rekening van de gevangene. Vaak is het geld om dit te betalen afkomstig 
van het salaris dat wordt verdiend met gevangeniswerk.

-

https://www.prison-insider.com/


39

   LEVENSOMSTANDIGHEDEN 

Gevangenen mogen in hun cel of in een gemeenschappelijke keuken koken:

Gevangenen mogen voedselpakketten ontvangen:

Een deel van het voedsel van de gevangenen wordt op het terrein van de gevangenis gekweekt:

ja

ja

in sommige instellingen

     -     Voeding

https://www.prison-insider.com/


40

   VEILIGHEID, ORDE EN DISCIPLINE

- VEILIGHEID, ORDE EN DISCIPLINE 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Beveiligingsfuncties worden vervuld door:

Het gevangenisterrein heeft strafinrichtingen, eenheden of cellen met hoge 
veiligheidsmaatregelen: (bewakingscamera’s, continue eenzame opsluiting, beperkt bezoekregime) :

Gevangenen worden ingedeeld n.a.v een risicoanalyse (geweldsgebruik):

de gevangenisadministratie

ja

in de meeste gevallen

Gevangenispersoneel dat op de terroristenafdeling werkt, ontvangt extra training en een hoger salaris.

Er zijn extra beveiligde afdelingen in twee Nederlandse instellingen: De Schie-gevangenis in Rotterdam en Nieuw Vosseveld 
in Vught.   Deze eenheden worden Extra Beveiligde Inrichting (EBI - Extra Secure Device) genoemd.   Er zijn ook uitgebreide 
veiligheidsafdelingen, Terroristenafdeling (TA), in die twee gevangenissen, bestemd voor personen die beschuldigd of veroordeeld 
zijn voor terrorisme of die door de gevangenisadministratie als «geradicaliseerd» worden beschouwd.

Gevangenen moeten altijd bij binnenkomst worden beoordeeld. Ze worden geplaatst in een instelling of afdeling die is aangepast 
aan hun risicoprofiel (artikel 22 van de «Regeling selectie, plaatsing en overbrenging van gevangenen» (Regeling selectie, plaatsing 
en overplaatsing van gedetineerden).
 
De selectieofficier werkt voor elke nieuwe gevangene een risicoprofiel uit, rekening houdend met het ontsnappingsrisico en het 
risico op problemen met de andere gevangenen. Gevangenen worden vervolgens in een specifieke instelling geplaatst op basis van 
deze beoordeling.
 
De DJI stelt drie risiconiveaus vast: ‘extreem’, ‘hoog’ en ‘verhoogd’. Er zijn geen officiële cijfers over het aantal personen dat in 
extra beveiligde detentie-afdelingen wordt geplaatst. De DJI geeft echter aan dat het aantal lager is dan 100. Ongeveer de helft 
van de gevangenen wordt ingedeeld in het ‘verhoogde’ risicoprofiel.
 
Personen met een terroristische achtergrond worden niet onderworpen aan een beoordeling. Er is geen evaluatie van de noodzaak 
voor deze invasieve veiligheidsmaatregelen. Het CPT bekritiseerde de Nederlandse overheid in 2007 en 2017 voor het plaatsen van 
verdachten op de terroristenafdeling zonder enige evaluatie.

De classificatie van gevangenen wordt herzien:

elke 6 maanden (behalve op de terroristenafdeling)
Het Operationeel Overleg verzamelt elke maand informatie om te discussiëren over de situatie van gedetineerden, die al zes 
maanden in hetzelfde risicoprofiel hebben. Het risicoprofiel wordt opnieuw geëvalueerd om te bepalen of de persoon op dezelfde 
afdeling moet blijven.
 
Gevangenen hebben op elk gewenst moment het recht een verzoek te doen vooreen herevaluatie van de maatregelingen die hen 
zijn opgelegd als onderdeel van hun risicoprofiel door de beklagcommissie van de Commissie van Toezicht
 
De plaatsing van personen in terrorisme-afdelingen (TA) is niet onderworpen aan periodieke herziening. 

https://www.prison-insider.com/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011558/2018-10-27
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/gvm-lijst/gvm-lijst/
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/gvm-lijst/gvm-lijst/
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Familieleden die de gevangenis bezoeken, worden gecontroleerd met behulp van de volgende 
methode (s):

elektronische apparaten  (scanners elektronische beveiligingsdetectoren, enz) 

fouillering

Controles omvatten het aftasten van kleding, fouillering en inspectie van lichaamsholten (artikel29 van de Pbw).
 
Artikel 29, lid 3, van de Pbw geeft aan dat zoekopdrachten moeten worden verricht in een afgesloten ruimte en, voor zover 
mogelijk, door personen van hetzelfde geslacht van de gevangene.
 
Lichaamscontroles worden willekeurig toegepast in instellingen zonder verhoogde veiligheidsmaatregelen. Gevangenen gaan 
door een detector die een groen of rood licht aangeeft; een rood licht is aanleiding voor een controle van het lichaam.
 
Gevangenen in EBI-eenheden ondergaan systematische onderzoeken van het naakte lichaam voor en na het ontmoeten van 
hun familieleden zonder een afscheiding.
 
Volledige fouillering wordt ook vaak uitgevoerd in TA-eenheden , zonder een systematische evaluatie. Deze zoekopdrachten 
worden uitgevoerd voor en na bezoeken zonder scheidend glas. Gevangenen kozen ervoor om hun geliefden te zien via een 
scheidend glas om deze controles te voorkomen. Deze procedure werd gewijzigd in 2017, kort voor de publicatie van een 
Amnesty International-rapport over Nederlandse TA-eenheden 1.
 
Gevangenen moeten voor en na het verlaten van de instelling voor een rechtszitting gefouilleerd worden. Gedetineerden die 
zijn geplaatst in extra beveiligde EBI- of TA-eenheden ondergaan controles van het lichaam bij het betreden of verlaten van 
een rechtbank.

1- Amnesty International Netherlands and Open Society Foundations, “Inhuman and Unnecessary : Human Rights Violations in Dutch High-Security Prisons in 
the context of Counterterrorism”, October 2017, p.8.

Artikel 6.5 van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen specificeert dat onderzoek in het lichaam moet worden 
uitgevoerd door een arts of, op zijn / haar aanwijzingen, door een verpleegkundige.
 
De beslissing om een lichaamsholte-onderzoek uit te voeren kan worden genomen door leden van het gevangenispersoneel.

Lichaamsvisitatie wordt uitgevoerd door een arts:

ja

Les professionnels (avocats, médecins, visiteurs, personnel de surveillance, intervenants extérieurs) sont 
soumis, à leur entrée en prison, à un contrôle par :

elektronische apparaten (scanners, elektronische beveiligingsdetectoren, enz.)

fouillering

Alle controles worden vastgelegd in een register:

nee

Beveiligingspersoneel draagt:

geen wapens

https://www.prison-insider.com/
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/10/AMN_17_26_Report-on-TA-regime.pdf
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/10/AMN_17_26_Report-on-TA-regime.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009805/2018-08-01 
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De beslissing om bijstand van het IBT te vragen moet worden genomen door de gevangenisdirecteur. De directeur zet dit team in wanneer minder 
gewelddadige maatregelen om de orde in de gevangenis te herstellen als niet succesvol worden beschouwd.
 
De werking van dit beveiligingsorgaan lijkt onduidelijk. Met name de interne organisatie, de autoriteit voor besluitvorming en toezichtmechanismen 
zijn verwarrend.
 
Veel leden van het gevangenispersoneel vragen om lid te worden van het IBT-team. Alle leden van het team ontvangen negen weken training in 
zelfverdedigingstechnieken.

Er is een gespecialiseerde interventie-eenheid om de ordehandhaving te garanderen:

ja, het Intern Bijstands Team (IBT)

https://www.prison-insider.com/
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INCIDENTEN

Alle incidenten worden geregistreerd:

Als er een incident plaatsvindt, moet de gevangenisadministratie een onafhankelijk bevoegde 
autoriteit op de hoogte stellen:

ja

ja :

Incidenten worden geregistreerd en gerapporteerd aan het ministerie van Justitie.

Het Comité van toezicht van elke gevangenis instelling moet worden geïnformeerd over alle onregelmatige gebeurtenissen die 
plaatsvinden.

De laatste gevangenisontsnapping was in 2015.

Aantal 
gevangenisontsnappingen: 

AANTAL

0

COLLECTIEVE BEWEGINGEN

Dient aangevuld te worden met feitelijke informatie gedurende het hele jaar.

-

JAAR

BRON DJI, «Prison system», 
September 2018.

2017

https://www.prison-insider.com/
https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-352270.pdf
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DISCIPLINAIR REGIME

Overtreding van gevangenisregime wordt gedefinieerd in de regels:

ja

Disciplinaire delicten worden onderzocht:

Het opleggen van een disciplinaire sanctie wordt voorafgegaan door een grondige discussie:

Gevangenen hebben recht op een advocaat:

ja

ja

in de meeste gevallen

Artikel 57, lid 1, onder k, van het PBW stelt de verplichting op om de gevangene te horen vóór elke beslissing van een tuchtrechtelijke 
sanctie.

Artikel 65, lid 1, van het PBW garandeert het recht op rechtsbijstand en artikel 65, lid 2, garandeert het recht op een tolk indien de 
gedetineerde het Nederlands niet begrijpt.

Verschillende disciplinaire maatregelen worden gespecificeerd in artikel 51 van het PBW. Deze zijn:
- Plaatsing in een disciplinaire cel voor maximaal twee weken
- Weigering van bezoeken voor maximaal vier weken indien het incident plaatsvond in verband met de bezoeker (s)
- Uitsluiting van activiteiten voor een maximale periode van twee weken
- Weigering, intrekking of beperking van het volgende verlof
- Een boete die niet meer kan bedragen dan twee wekelijkse lonen verdiend in de instelling of afdeling.

Gevangenen kunnen in beroep gaan tegen een disciplinaire sanctie:

ja
Artikel 56, lid 2, onder c, van de PBW meldt de mogelijkheid om beroep in te dienen tegen een tuchtrechtelijke sanctie bij een 
klachtencommissie. Artikel 67, lid 3, verzekert de mogelijkheid om tegen het besluit van het Comité in beroep te gaan.

Artikel  50, lid 2, van de PBW bepaalt dat de directeur van de gevangenis faciliteit beslist over het opleggen van disciplinaire 
sancties.

Disciplinaire sancties kunnen collectief zijn:

geen
Volgens de [Nederlandse jurisprudentie, is het niet mogelijk collectieve sancties op te leggen.

-
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VEILIGHEID, ORDE EN DISCIPLINE

EENZAME OPSLUITING

Eenzame opsluiting kan worden gebruikt als:

Er geldt een limiet voor de duur van eenzame opsluiting:

De duur van eenzame opsluiting kan worden verlengd:

Beslissen of gevangenen in eenzame opsluiting worden geplaatst, wordt gedaan door/op:

straf

ja, twee weken

ja : 

bescherming

de gevangenisdirecteur

het verzoek van de gevangene

beveiliging
Artikel 24 van het PBW machtigt de directeur om een gevangene in eenzame opsluiting te plaatsen om de volgende redenen:

a. het handhaven van orde of veiligheid in de faciliteit
b. bescherming van de gedetineerde
c. als de gedetineerde ziek is
d. Indien de gevangene daarom vraagt, en de directeur acht dit verzoek redelijk

Artikel 24, lid 1, van de PBW geeft de macht aan de gevangenisdirecteur om te beslissen over de plaatsing van een gevangene in eenzame opsluiting.
Artikel 24 (4) breidt deze capaciteit uit naar andere werknemers, maar enkel in het geval van nood, maar de plaatsing mag in dit geval niet meer 
dan 15 uur bedragen.
De gevangenen kunnen ook verzoeken om in eenzame beperking worden geplaatst als zij voor hun veiligheid vrezen.

DE WET BEPERKT HET AANTAL VERLENGINGEN NIET

Gevangenen in eenzame opsluiting ontvangen regelmatig medische zorg:

ja 
De gevangenisdirecteur moet ervoor zorgen dat het Comité van Toezicht en een arts worden geïnformeerd over de plaatsing van 
een gedetineerde in eenzame opsluiting wanneer de periode langer is dan 24 uur (artikel 24, lid 6, van de PBW). De gevangene 
moet elke dag een arts en een verpleegster zien. Als wordt beslist tot een plaatsing voor bescherming, moet de gevangene ook een 
psycholoog zien.

Artikel 24, lid 2, van het PBW bepaalt dat de eenzame opsluiting in een gescheiden cel of een eenheid moet plaatsvinden.

Gevangenen die in eenzame opsluiting worden geplaatst, hebben recht op ten minste één uur lopen in de openlucht (artikel 
49, lid 3).
 
Het contact met andere gevangenen is echter zeer beperkt en gesurveilleerd.

Artikel 24, lid 2 van de PBW stelt dat gevangenen in eenzame opsluiting niet aan activiteiten van werk deelnemen, tenzij de 
directeur anders bepaalt.
 

Ja. Gevangenen in afzondering hebben recht op één bezoek van dierbaren per week.

-
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- DAGELIJKS LEVEN

ACTIVITEITEN

Alle gevangenen hebben recht op minstens een uur per dag in de buitenlucht:

Aan gevangenen worden activiteiten aangeboden:

Er zijn aangewezen ruimten voor fysieke activiteiten en sport:

Er zijn aangewezen ruimten voor culturele activiteiten:

ja

ja

ja

ja

Artikel 49 (3) van de PBW stelt dat de directeur erop toeziet dat de gevangene in de gelegenheid is om gedurende ten minste één 
uur per dag in de buitenlucht te wandelen.

Artikel 49, lid 1 van de PBW stelt dat gedetineerden dagelijks recht hebben op recreatie en tijd buiten hun cellen.
 
Alinea 2 van het voornoemde artikel stelt vast dat de directeur erop moet toezien dat gedetineerden de kans krijgen deel te nemen aan recreatieve 
activiteiten, gedurende ten minste zes uur per week.

Culturele activiteiten vinden meestal plaats in de bibliotheken.

Gedetineerden hebben geen zeggenschap over welke activiteiten worden aangeboden.

Er is geen officiële procedure voor aanmelding voor de activiteiten. Meestal is het uiten van interesse in deelname 
voldoende.

Alle penitentiaire instellingen hebben een bibliotheek:

ja
Volgens art. 48, lid 1, van de PBW, hebben de gevangenen het recht om wekelijks gebruik van een bibliotheek faciliteit te maken.
 
Echter, de bibliotheek van Lelystad gevangenis was onlangs dicht.
 
Er is geen officiële procedure om toegang te krijgen tot de gevangenis bibliotheek.

Voor meer informatie, zie [Externe deelnemers]. 

Voor meer informatie over religieuze praktijken, zie  [Religie]. 

Voor meer informatie over de objecten (games, boeken) die door naasten kunnen worden meegebracht. zie de sectie 
[Bezoeken].

https://www.prison-insider.com/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/2019-01-01


47

   DAGELIJKS LEVEN
DAGELIJKS LEVEN

WERK

Alle gevangenen hebben recht op werk:

Een gevangene kan weigeren te werken:

Dwangarbeid is niet toegestaan:

nee

nee

nee

Gedetineerden geplaatst in extra-beveiligde instellingen of in eenzame opsluiting hebben geen toegang tot een baan.
 
Art. 47, lid 2, van de PBW: «De directeur is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van werk voor de gedetineerden, voor zover de aard van de 
detentie dit niet verhindert».

Personen die een eerste veroordeling door een Nederlandse rechtbank hebben ontvangen, zijn verplicht de door de directeur 
toegewezen werkzaamheden uit te voeren (artikel 47, lid 3, van het PBW). Het werk kan binnen of buiten de faciliteit worden 
uitgevoerd.
 
Gevangenen die door de medische dienst ongeschikt worden verklaard voor werk zijn vrijgesteld van werkverplichting. Gevangenen 
die voorafgaand aan hun opsluiting ongeschikt zijn verklaard, worden bij aankomst opnieuw beoordeeld.

Werkposities worden verdeeld door het gevangenispersoneel.

Gevangenen hebben niet het recht op een arbeidsovereenkomst.

Er is een maximum aantal dagelijkse en wekelijkse arbeidsuren, met minstens één dag vrij:

Gevangenen worden betaald voor hun werk:

ja

ja

De gevangenen werken gemiddeld 20 uren per week.

Gevangenen werken gemiddeld 20 uur per week en verdienen €0,76 per uur.
 
Gevangenen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zijn niet verplicht om te werken. Zij ontvangen een salarisvervangende 
financiële toelage gelijk aan 80% van het basis uurloon voor gevangenen (€0,76).

Salarissen zijn:

beduidend lager dan het nationale minimumloon
Het minimumloon in Nederland stijgt geleidelijk tot 22 jaar oud. De minimum werkende leeftijd is 15 jaar oud. Een persoon van deze 
leeftijd, ontvangt voor 20 uur werk per week, €56.
Een gevangene die 20 uur per week werkt maakt €15,2.
Het verschil tussen het salaris van een gevangene en het laagste algemene salaris is €40,8 per week.

-
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Gevangenen worden op stukloonbasis betaald:

Nationale gezondheids- en veiligheidsnormen worden gerespecteerd in de gevangenis:

Gevangenen hebben het recht om lid te worden van vakbonden:

Hun loon wordt belast (gezondheidszorg, werkloosheid, pensionering, enz.) :

nee

nee

nee

nee

Veiligheids-en gezondheidsnormen kunnen variëren naargelang het soort werk dat gevangenen uitvoeren. Over het algemeen zijn 
de maatregelen vaak minder streng dan daarbuiten.

Voor meer informatie over hoe gedetineerden hun salaris kunnen gebruiken, zie de [Financiële middelen]. 

     -     Werk

https://www.prison-insider.com/
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ONDERWIJS EN BEROEPSOPLEIDING

Autoriteit(en) belast 
met onderwijs en 
beroepsopleiding:

MINISTERIE VAN JUSTITIE 
EN VEILIGHEID

Onderwijs wordt verzorgd:

Academische training is beschikbaar voor alle gevangenen:

in alle gevangenissen

nee

Gevangenissen voor langgestraften hebben vaak een breder aanbod aan academische opleidingen dan de faciliteiten voor 
korte straffen. Alle gevangenissen hebben een vergelijkbaar programma: van erkende diploma’s voor de basisschool tot erkende 
diploma’s voor het mbo, het hbo en de universiteit.

De DJI biedt ook trainingen aan voor cognitieve vaardigheden en sollicitatietrainingen.

Gevangenen in hoogbeveiligde faciliteiten of in eenzame opsluiting hebben geen toegang tot academische training.

Artikel 48(1) van de Pbw stelt vast dat gevangenen het recht hebben om deel te nemen aan educatieve activiteiten zolang ze 
overeenkomen met de aard en duur van de hechtenis.

De penitentiaire administratie heeft maatregelen genomen om analfabetisme te bestrijden:

Gevangenen kunnen diploma’s behalen en deelnemen aan examens:

Beroepsopleidingen zijn beschikbaar:

Beroepsopleidingen zijn beschikbaar voor alle gevangenen:

ja

ja

ja :

nee

Er zijn geen legale regelingen voor praktische beroepsopleidingen. Het aanbod hangt af van de gevangenisdirecteur.

IN SOMMIGE FACILITEITEN

-
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Afstandsonderwijs is beschikbaar:

Gevangenen hebben toegang tot computers:

ja

nee

Afstandsopleidingen moeten beschikbaar zijn. In de werkelijkheid veroorzaken verschillende problemen dat gevangenen zich niet 
inschrijven voor afstandsopleidingen.

Gevangenen moeten tenminste in staat zijn om eenmaal de gevangenis te verlaten om de opleiding af te ronden. Het 
gevangenisbestuur staat een dergelijk verlof niet systematisch toe.

De kosten van afstandsopleidingen zijn voor de rekening van de gevangenen zelf.

De meeste gevangenen moeten werken, omdat ze geen andere bron van inkomen hebben.

De meeste gevangenen zijn veroordeeld voor minder dan een jaar. Dit is onvoldoende tijd om een afstandsopleiding af te ronden.

Gevangenen hebben alleen toegang tot computers aan het einde van hun gevangenisstraf.

     -     Onderwijs en beroepsopleiding

Gedetineerden die over de nodige vaardigheden beschikken moeten andere gedetineerden kunnen trainen. In praktijk wordt 
deze regeling echter niet toegepast.

https://www.prison-insider.com/
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TOEGANG TOT INFORMATIE

Gevangenen kunnen het nieuws regelmatig volgen:

Gevangenen hebben toegang tot een radio:

Gevangenen hebben toegang tot de pers:

Gevangenen hebben toegang tot een televisie:

ja

ja, gehuurd

ja

ja

Gevangenen hebben onder artikel 48(1) van de Pbw het recht om zichzelf op de hoogte te houden van de huidige gebeurtenissen.

Kranten zijn beschikbaar in de faciliteiten met een bibliotheek.

Bonjo, een krant die elke twee maanden wordt uitgegeven, wordt speciaal voor gevangenen in Nederland uitgegeven. De krant is 
beschikbaar in elke gevangenis.

De penitentiaire administratie autoriseert internettoegang:

nee

-
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RELIGIE

Gevangenen hebben recht op vrijheid van aanbidding:

Er zijn speciale gebedsruimten beschikbaar:

Er zijn geestelijken in de gevangenis:

ja

in alle vestigingen

ja

Het recht op vrijheid van godsdienst is in artikel 41(1) van de Pbw beschouwd.

Artikel 4.1 van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen stelt vast dat er protestantse, rooms-katholieke, islamitische, 
joodse, hindoeïstische en boeddhistische geestelijke verzorgers aanwezig moeten zijn. Ook stelt de wet vast dat er een 
humanistische raadsman aanwezig moet zijn.

De meeste Nederlanders worden seculier beschouwd. Het christendom, de heersende religie van het land tot de twintigste 
eeuw, is niet ruim vertegenwoordigd in de gevangenis.

De meest voorkomende religie onder de gevangenen is de Islam.

Geestelijken worden betaald:

ja

Er zijn twee antiterroristische eenheden in Nederland. De een, gevestigd in de Vught gevangenis, is opgericht in september 
2006. De ander, gevestigd in gevangenis De Schie, is geopend in januari 2007.

Individuen, die kenmerken van radicalisering vertonen of die formeel veroordeeld zijn voor terroristische daden, worden in 
deze eenheden geplaatst zodat bekeringsactiviteiten voorkomen kunnen worden.

Er is echter geen officieel deradicaliseringsbeleid. Afgelopen jaren zijn enkele ervaringen opgedaan, voornamelijk door 
middel van spirituele begeleiding van een imam. Tot voor kort hadden imams geen toegang tot gevangenissen en kon deze 
begeleiding dus pas beginnen als de gevangenen vrij waren.

Ook kan speciale psychologische behandeling worden verstrekt. 

-
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EXTERNE DEELNEMERS

Individuen of organisaties van buitenaf mogen deelnemen aan gevangenisactiviteiten:

Autorisatie voor externe deelnemers om deel te nemen aan gevangenisactiviteiten wordt 
gegeven door:

ja

de gevangenisdirecteur

In Nederland zijn er vier organisaties met vrijwilligers die gemachtigd zijn om naar binnen te gaan in gevangenissen:
- Bonjo
- Exodus
- Humanitas 
- Gevangenenzorg 

Bonjo heeft 1500 vrijwilligers die gevangenissen in heel het land mogen betreden. Ze geven ook een krant, die in elke 
gevangenis terecht komt, uit.

Er zijn in totaal ongeveer 6000 mensen die vrijwillig gevangenissen betreden.

Andere organisaties kunnen gemachtigd worden op aanvraag.

De Nederlandse staat financiert een belangrijk gedeelte van de externe organisaties die toegang hebben tot gevangenissen.

-

https://www.prison-insider.com/
http://www.bonjo.nl/
https://www.exodus.nl/
https://www.humanitas.nl/
https://www.gevangenenzorg.nl/


54

DAGELIJKS LEVEN

FINANCIËLE MIDDELEN

Gevangenen mogen financiële middelen hebben:

Financiële middelen zijn toegankelijk:

Hulpbehoevende gedetineerden ontvangen financiële of materiële hulp:

ja

in contanten

pp een rekening

nee

Volgens artikel 46(2) van de Pbw hebben gedetineerden een bankrekening in de faciliteiten die contant geld verbieden.

Artikel 46(3) bepaalt dat de faciliteiten verschillende regels met betrekking tot het bezit van contant geld of het gebruik van 
bankrekeningen mogen vaststellen. Deze regels kunnen het maximaal te houden bedrag omvatten.

-
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MENINGSUITING VAN DE GEVANGENEN

Gevangenen mogen kwesties bespreken die betrekking hebben op hun 
gevangenisomstandigheden:

Gevangenen hebben stemrecht:

ja

ja

De Stichting Landelijke Gedetineerden Commissie (Gedeco) is een Gevangenen Commissie die aanwezig is in elke faciliteit. Leden 
worden gekozen door medegedetineerden. De Commissie heeft de taak om de klachten van de anderen bij het gevangenisbestuur 
te brengen en verbeteringen in het gevangenismanagement voor te stellen. De Commissie organiseert wekelijkse bijeenkomsten met 
de gevangenen en vergadert ook regelmatig met de gevangenisdirecteur.

Het proces en de voorwaarden kunnen sterk uiteenlopen in de verschillende gevangenissen.

Gedetineerden stemmen door middel van een volmachtsadvocaat (artikel B 6 van de Kieswet). Ze moeten iemand buiten 
de gevangenis, die geregistreerd staat als stemmer in de bewuste regio, machtigen. De persoon, die als volmachtstemmer is 
aangewezen, moet in een verklaring de verantwoordelijkheid accepteren.

Gevangenen kunnen ook een toestemming om de gevangenis te verlaten aanvragen zodat ze kunnen stemmen. Over het 
gebruik hiervan zijn geen officiële gegevens beschikbaar.

Het is ook mogelijk om te stemmen via een brief of een kiezerspas.

Tijdens de parlementsverkiezingen in maart 2017 stonden afgesloten stembureaus in gevangenissen. Gevangenen en 
werknemers konden hier stemmen.

Gevangenen mogen niet met de publieke media praten.

Er zijn geen faciliteiten bestemd voor radioprogramma’s of kranten in gevangenissen.

NGO Bonjo geeft elke twee maanden een krant uit die zich richt op het leven in een gevangenis. Deze kranten publiceert 
soms artikelen die worden geschreven door gevangenen.

-
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- CONTACT MET DE BUITENWERELD 

BEZOEKRECHTEN

Alle gevangenen hebben recht op bezoek:

Mensen die gemachtigd zijn om te bezoeken zijn:

ja

iedereen

Artikel 38(1) van de Pbw stelt vast dat gevangenen het recht hebben om tenminste één keer per week een uur lang bezoek te 
ontvangen.

De minister van Justitie kan verdere regels bepalen omtrent het toelaten en weigeren van bezoek.

Gevangenen moeten een geschreven verzoek versturen naar de gevangenisdirecteur om een bezoekvergunning te krijgen. 
Ze moeten ook een formulier invullen.

Bezoekers moeten hun identiteitskaart laten zien voordat ze de faciliteit binnen kunnen gaan.

Er zijn geen barrières tussen gevangenen en bezoekers:

ja

Bezoeken vinden plaats in de gemeenschappelijke ruimte met lange tafels en stoelen aan beide kanten. Er is een lage glazen 
afscheiding om ongeoorloofde uitwisselingen tussen de gevangenen en bezoekers te voorkomen.

Fysiek contact is verboden, behalve een korte begroeting en afscheid.

Meer informatie over de algemene bezoekregels is te vinden op de DJI-website.

Gevangenen mogen bezoek van hun kinderen of minderjarige familieleden ontvangen:

ja, onder speciale voorwaarden
Kinderen onder 12 jaar moeten worden vergezeld door een volwassenen. Dit geldt ook voor kinderen onder 16 jaar die een Extra 
Beveiligde Inrichting betreden.

Kinderen kunnen tijdens reguliere uren bezoeken. Fysiek contact is alleen toegestaan tijdens de begroeting en het afscheid. Een 
tafel functioneert als scheiding tussen de kinderen en de gevangenen tijdens deze bezoeken.

Er zijn ook speciale bezoekuren voor kinderen waarin ze kunnen spelen, knuffelen en praten met hun ouder in een kindvriendelijke 
bezoekkamer.
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Bezoek van echtgenoot/-ote is toegestaan:

ja
Zowel de gevangene als de bezoeker moeten een verzoek bij de directeur indienen. Bezoek zonder toezicht is mogelijk als:

- De gevangene langer dan zes maanden vastzit in de faciliteit (in een huis van bewaring of in een gevangenis voor veroordeelde 
gevangenen).
- De directeur het bezoek beschouwt als een bijdrage aan het onderhouden van de banden en van belang voor terugkeer in de 
maatschappij.
- De bezoeker en de gevangene een langdurige relatie kunnen bewijzen.
- De aanklager het echtelijke bezoek niet beschouwt als een risico voor het onderzoek.

     -     Bezoekrechten

Vereiste voorwaarden voor een echtelijk bezoek:

een actuele en continue band met het individu, met een minimale duur: 
De directeur accepteert het verzoek voor echtelijke bezoeken als hij de relatie tussen de gevangene en de bezoeker beschouwt als 
hecht en duurzaam.

Voor informatie over de controles van bezoekers, zie de sectie [Veiligheidsmaatregelen]. 

Echtelijke bezoeken worden eenmaal per maand toegestaan en de duur wordt bepaald door de directeur. Ze vinden plaats in 
een kamer geschikt hiervoor.

Bezoekers mogen pakketten en specifieke persoonlijke eigendommen meenemen zoals een doorzichtige fles, babyartikelen 
(na overleg met het personeel) en wisselgeld voor de frisdrankautomaat. Op de website van de DJI staat een lijst met 
voorwerpen die worden toegestaan.

Er is geen bestaande wet of beleid die ervoor zorgt dat gevangenen in de buurt van hun familie kunnen worden geplaatst.

Gevangenen kunnen een faciliteit toegewezen krijgen die ver weg is van hun woonplaats doordat vele gevangenissen zijn 
gesloten. Dit kan het onderhouden van familiebanden aantasten.
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BRIEVEN

Brieven zijn toegestaan:

Correspondentie is onderhevig aan censuur:

Volgens interne voorschriften kunnen brieven worden verzonden en ontvangen in een 
verzegelde envelop:

Gevangenen mogen pakketten ontvangen:

ja

ja

ja

ja, onder bepaalde voorwaarden: DE INHOUD WORDT GECONTROLEERD EN DE 
KOSTEN ZIJN DE VERANTWOORDING VAN DE 
GEVANGENE

Het recht om brieven te verzenden en te ontvangen kan worden beperkt door de directeur als dit nodig wordt geacht voor de 
veiligheid en de openbare orde rtikel 36 van de Pbw.

De directeur is verantwoordelijk voor het beheer van de correspondentie van de gevangenen. Gevangenen worden van tevoren 
geïnformeerd over de manier waarop het toezicht wordt gehouden artikel 36 van de Pbw.

De inhoud wordt gecontroleerd. Boeken en kleding zijn onder andere toegestaan.

E-mailen is mogelijk:

nee
Het gebruik van internet wordt niet toegestaan, behalve voor re-integratie en onderwijs. Kinderen kunnen e-mails naar de 
gevangenis sturen. Het personeel print de correspondentie en geeft deze aan de ouder.

-

https://www.prison-insider.com/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/2019-01-01
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/contact_buitenwereld/contact_buitenwereld_gedetineerden/internet/
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TELEFOONGESPREKKEN

Externe telefoongesprekken zijn toegestaan:

Gevangenen mogen bellen met:

De telefoons bevinden zich:

De kosten van telefoongesprekken zijn gelijk aan de marktprijs:

ja

in de buitenruimte

iedereen

in de wandelgangen

nee 

De gevangene kan tenminste eenmaal per week een telefoongesprek voeren met een duur van tien minuten.

De telefoonkosten zijn de verantwoordelijkheid van de gevangene artikel 39(1) van de Pbw.

Het bedrijf Teleo is verantwoordelijk voor de telecommunicatie in gevangenissen. De prijzen zijn hoger dan buiten de gevangenis. De 
CPT heeft gerapporteerd tijdens het laatste bezoek in 2016 meerdere klachten te hebben ontvangen over de hoge kosten 1.

1- Council of Europe, “Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Netherlands carried out from 2 to 13 May 2016”, januari 2017, p.33. 

2- Council of Europe, “Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Netherlands carried out from 2 to 13 May 2016”, januari 2017, p.32.

Gevangenen hebben toegang tot videogesprekken:

ja
Sommige gevangenen hebben dertig minuten per maand toegang tot een tablet met een spraak gestuurde 
internetprotocolsoftware (zoals Skype) 2. 

Voor informatie over vertrouwelijke uitwisselingen met advocaten, zie de paragraaf  [Toegang tot wettelijke rechten].

Voor informatie over telefoongesprekken naar het buitenland, zie de sectie  [Buitenlandse gevangenen].

Telefonische oproepen worden opgenomen/afgeluisterd:

Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan:

ja

nee

Gesprekken kunnen worden opgenomen artikel 39(1) van de Pbw.

-

https://www.prison-insider.com/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/2019-01-01
https://rm.coe.int/16806ebb7c
https://rm.coe.int/16806ebb7c
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/2019-01-01
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ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Ministerie verantwoordelijk 
voor de gezondheidszorg 
binnen de 
gevangenisfaciliteiten:

HET MINISTERIE VAN 
JUSTITIE

In elke gevangenis bevindt zich een verpleegafdeling of een zorgeenheid:

ja

Aantal zorgverleners:

AANTAL

249
DATUM

BRON Raad van Europa, “Annual 
Penal Statistics. Space I – 
Prison Populations. Survey 
2016, 2017, p.132.

01.09.2016

https://www.prison-insider.com/
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_Updated_190207.1.pdf
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TOEGANG TOT MEDISCHE ZORG

Gezondheidszorg is gratis:

Een medisch onderzoek wordt uitgevoerd bij binnenkomst:

Een medisch dossier wordt geopend bij binnenkomst:

Gevangenen mogen naar zorgeenheden als zij indienen:

ja

ja

ja

een schriftelijk verzoek

Gevangenen kunnen ook zelf kiezen welke arts ze raadplegen, maar zijn dan zelf verantwoordelijk voor de kosten artikel 42 van de 
Pbw.

Een psychologisch-medisch onderzoek wordt uitgevoerd bij binnenkomst. Het onderzoeksteam bestaat uit psychiaters, 
psychologen, artsen en gerechtelijke verpleegkundigen. Ze werken samen om de nodige zorg van de gevangene te bepalen. Een 
beoordeling van de mentale gezondheid wordt uitgevoerd om te bepalen of de gevangene in een bijzondere gezondheidsafdeling 
van de gevangenis of, in het geval van een ernstige psychiatrische aandoening, in een psychiatrische strafinrichting moet worden 
geplaatst.

Het medisch onderzoek bevat een tuberculose keuring en een radiologisch onderzoek van de borst en buik wordt gemaakt bij hoge 
risico gedetineerden 1.

Voordat het eerste medische onderzoek plaatsvindt, moeten gevangenen een intake formulier invullen waarin bijvoorbeeld 
regelmatige behandelingen worden vermeld.

Gevangen moeten een verzoekbrief indienen om naar de zorgeenheden te gaan. Verpleegkundigen maken dan een voorselectie van 
de gevangenen die op een dag de arts mogen bezoeken.

1- Eveline Thoonen, “Death in State Custody, Maklu Uitgevers N.V., 2017, p.182.

2- Thoonen, E., “Death in State Custody”, Maklu Uitgeves N.V., 2017, p.204.

3- Thoones, E., “Death in State Custody”, Maklu Uitgevers N.V., 2017, p.225.

Medische onderzoeken zijn vertrouwelijk:

ja
Medisch beroepsgeheim wordt gegarandeerd, behalve in het geval van een wettelijke verplichting om medische gegevens te delen, 
een taakconflict of een zwaarwegend belang 2.

Voortdurend medische zorg moet worden gegarandeerd tijdens de gehele duur van de hechtenis zoals wordt benadrukt 
door de Nederlandse tuchtrechtspraak 3.

Gespecialiseerde zorg moet worden gegarandeerd tijdens de hechtenis. Er is bijvoorbeeld een tandarts in elke gevangenis.

-

https://www.prison-insider.com/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/2019-01-01
https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen-in-detentie/zorg-en-begeleiding/index.aspx
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/medische-zorg/gedetineerden/medische-zorg-gedetineerden/
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/medische-zorg/gedetineerden/medische-zorg-gedetineerden/
http://apps.who.int/gho/data/node.prisons.Oral_Health_Screening?lang=en
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SOMATISCHE ZORG

Het is lastig vast te stellen wat de meest voorkomende ziekten zijn in de gevangenis. Aangezien er geen specifieke data is 
omtrent gevallen van HIV/Aids, Syfilis, Chlamydia, Hepatitis B, Hepatitis C, tuberculose en HIV co-infectie.

Alleen gevangenen die als risico worden gezien (geboren/veroordeeld in de afgelopen vijf jaar in een land met een 
aanzienlijke verhouding1 van tuberculose) worden getest bij aankomst.

12.222 nieuwkomers werden getest in 2016. Dertien nieuwe/terugkerende gevallen van tuberculose werden ontdekt.

HIV, Hepatitis B en Hepatitis C testen en onderzoeken voor Seksueel Overdraagbare Infecties (SOIs) zijn beschikbaar in alle 
gevangenissen. Deze onderzoeken zijn niet vereist.

Infectieziekten worden niet systematisch onderzocht, ook niet voor hoge risico gevallen, zoals drugsgebruikers. Alleen 
tuberculose-onderzoeken worden regelmatig uitgevoerd 2.

Preventieve maatregelen voor epidemieën en besmettelijke ziekten zijn aanwezig. Hepatitis B vaccinaties zijn aanwezig voor 
mannelijke gevangenen die gemeenschap hebben met andere mannen.

Maatregelen worden genomen om het risico op ziekten te verminderen. Alle gevangenissen bieden gratis condooms aan. 
Naald/spuit uitwisselingsprogramma’s zijn echter niet aanwezig. Het wordt als onnodig gezien door het gevangenisbestuur.

1- Meer dan tien gevallen per 100.000 inwoners. 

2- Council of Europe, “Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Netherlands carried out from 2 to 13 May 2016”, januari 2017, p.28.

3- Thoonen, E., “Death in State custody”, Maklu Uitgevers N.V., 2017, p.181.

De wet staat toe dat gevangenisstraffen om medische redenen worden opgeschort:

ja
Het vonnis kan worden onderbroken op grond van fysieke of mentale urgentie, op voorwaarde dat het onmogelijk is om het afnemen 
van de vrijheid voort te zetten. Het is ook mogelijk voor een gevangene om gratie aan te vragen als hij terminaal ziek is 3. 

-

https://www.prison-insider.com/
http://apps.who.int/gho/data/node.prisons.Prevalence_Of_Tuberculosis?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/node.prisons.Communicable_Diseases_Screening?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/node.prisons.Communicable_Diseases_Screening?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/node.prisons.Hepatitis_B_Vaccination_Availability?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/node.prisons.STIs_And_Blood_Borne_Viruses?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/node.prisons.Needle_Syringe_Exchange_Programmes?lang=en
https://rm.coe.int/16806ebb7c
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PSYCHIATRISCHE ZORG 

Gevangenen met mentale stoornissen worden geplaatst in een Extra Zorgvoorziening Faciliteit van de gevangenis. Deze 
faciliteiten vereisen geen gespecialiseerde psychiatrische behandeling.

De gevangenen worden in een instituut voor geestelijke gezondheidszorg geplaatst als ze psychiatrische behandeling nodig 
hebben.

Gevangenen, die behandeling weigeren of die als gevarenrisico worden beschouwd, worden in een Penitentiair Psychiatrisch 
Centrum geplaatst. Het Ministerie van Justitie beheert deze faciliteiten 1. 

Bewakingspersoneel van een Penitentiair Psychiatrisch Centrum ontvangt een specifieke training voor de verzorging van 
mensen met een mentale stoornis. Het gezondheidszorgpersoneel in de Penitentiair Psychiatrisch Centra bestaat uit een 
verzameling van talrijke categorieën. Deze vestigingen hebben een hoge personeel/gevangenen ratio 2.

Drugsafhankelijke gevangenen kunnen toegang krijgen tot substitutiebehandelingen., zowel voor het onderhoud als voor 
ontgifting. Onverhoorde gevangenen hebben ook recht op deze behandelingen. Preventiegidsen voor drugsdood zijn 
beschikbaar in penitentiaire inrichtingen.

1- Council of Europe, “Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Netherlands carried out from 2 to 13 May 2016”. https://rm.coe.
int/16806ebb7c, januari 2017, p.30.

2- Council of Europe, “Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Netherlands carried out from 2 to 13 May 2016”. https://rm.coe.
int/16806ebb7c, januari 2017, p.30. 

 

https://www.prison-insider.com/
https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen-in-detentie/zorg-en-begeleiding/index.aspx
http://apps.who.int/gho/data/node.prisons.Available_Treatments_For_Drug_Dependence?lang=en
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