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Inleiding en probleemstelling 

In Nederland bestaan twee penitentiaire inrichtingen voor 
vol\/assen ' middellanggestraften ' (l): de Penitentiaire Vor
mingsinriehting 'Nederheide'(PVI) te Doetinchem en de gevan
genis IDe Boschpoort' te Breda. De verschillen tussen deze 
twee gevangenissen zijn zeer groot. De koepelgevangenis te 
Breda kent een regiem van beperkte gemeenschap, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op de ordelijke tenuitvoerlegging van de 
gevangenisstraf. Het regiem binnen de PVI is daarentegen 
veel meer gericht op de behoeften en belangen van de gedeti
neerden. Deze brengen hun detentie hier bovendien in groeps
verband door, \Jaarbij in de eerste peri ode van het verbl ijf 
\Iordt deel genomen aan versehill ende soorten vormi ngsactivi
teiten. 

In' 1976 heeft de Di reet i e Gevangeni sV/ezen het Wetenschap
pelijk Onderzoek- en Doeumentatiecentrum verzocht een ver
gelijkend onderzoek in te stellen naar de effecten van beide 
gevangenisregiems op gedetineerden die daarmee \Jorden gecon
fronteerd. Dit vergelijkend onderzoek valt uiteen in vier 
deel stud; es. Zo \'lOrdt nagegaan hoe gedet i neerden het gevan
genisregiem ervaren, welke houdingsveranderingen tijdens 
het verblijf in een van beide gevangenissen optreden en Hel
ke effect en de detentie heeft op het functioneren in de 
Ivrlje samenleving ' na ontslag uit I Nederheide' of IDe 
Boschpoort ' • Ver.der is een vergelijkende recidivestudie on
dernomen onder gedetineerqen die in de jaren 1971 tot en met 
1973 uit beide inrichtingen zijn ontslagen (2). 
Teneinde het hierboven beschreven vergelijkend onderzoek in 
een ruimer kader te pl aatsen, zi j n nog t\Jee andere, meer be
schrijvende, studies verricht. Een daarvan is gewijd aan het 
functioneren van de PVI 'Nederheide ' en de gevangenis IDe 
Boschpoort ' , \Jaarbij vooral aandacht is geschonken aan de 
rol van het uitvoerend personeel, zoal s be\'Jaarders, groeps
leiders en \Jerkmeesters (3). 
Een t\'Jeede aanvull end onderzoek, \'1aarvan in dit rapport ver
slag \wrdt gedaan, gaat in op het selectiebeleid ten aa~;:zien 
van middellanggestraften en met name op het functionereYl van 
de I sel ectie-adviescommissie kortgestrafte voh/assenen'j. De
ze commissie verdeel t het aanbod van middell anggestr\aften 
vanuit de Huizen van Bewaring over de inrichtingen te Breda 
en te Doetinchem. 

3 
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In dit rapport zal worden getracht een antwoord te geven op 
drie hoofdvragen die met betrekking tot het selectiebeleid 
ten aanzien van middellanggestraften kunnen worden gesteld: 

1. Hoe vepZoopt de aanbieding van kandidaten aan de seZec
tiecommissie? 
Met betrekking tot de aanbieding van middellanggestraf
ten aan de selectie-adviescommissie ZlJn duidelijke 
richtlijnen opgesteld die betrekking hebben op de aanbie
dingstermijn en op de omtrent de selectiekandidaat mee te 
zenden select i ebeschei den. Nagegaan zal ~wY'den in hoever
re deze richtlijnen in de praktijk worden gehanteerd. 
Verder zal worden onderzocht over wel ke concrete i nforma
tie de selectiecomillissie per kandidaat bes.chikt om tot 
een plaatsingsbesluit te komen. Het is duidelijk dat voor 
het uitbrengen van verantwoorde selectie-adviezen zowel 
kwantitatief als kwalitatief voldoende informatie vereist 
is. 

2. Hoe vepZoopt de besluitvopmingsppocedupe en welke ovepwe-
gingen wopden daapbij doop de commissieleden gehanteepd? 
Het gaat hier 0111 de vraag welke informatie daadwerkelijk 
wordt gebruikt om tot een plaatsingsadvies te komen en 
Helke argumenten door de commissieleden expl iciet naar 
voren worden gebracht om een kandidaat in de PVI dan wel 
in IDe Boschpoort' te doen plaatsen. Verder zal worden 
nagegaan in hoeverre men de in een van beide inrichtingen 
geplaatste veroordeelden ook werkelijk geschikt acht voor 
die gevangenis en ongeschikt voor de andere. 

3. Wat zijn de feitelijk gehanteepde selectiecPitepia? 
am de feitelijk gehanteerde selectiecriteria te kunnen 
bepa 1 en, kan ni et worden vol staan met een opsommi ng van 
de tijdens de vergaderingen van de selectie-adviescommis
sie expliciet naar voren gebrachte p1aatsingsargumenten. 
In de eerste plaats is het mogelijk dat de criteria waar
naar die argumenten verwijzen niet consequent gehanteerd 
(kunnen) worden. In de tweede plaats kan het zijn dat aan 
bepaalde criteria minder betekenis wordt toegekend dan 
aan andere, zodat deze criteria binnen het gehele selec
tiebeleid nauwelijks van enige betekenis' zijn. 
Het onderzoek naar de feitelijk gehanteerde selectiecri~: 
teri a zal zi ch op t\'iee ni veaus afspel en. All ereerst za1 
worden onderzocht in hoeverre de gedetineerden die in 'DE~ 
Boschpoort' worden geplaatst verschillen van de voor dci 
de PVI geselecteerden. Verder zal worden getracht de be
tekenis vast te stellen van de verschillende selectiecri
teria binnen het gehele selectieproces. 

Een belangrijk punt waar in een onderzoek naar het selectie
beleid ten aanzien van middellanggestraften zeker a~ndacht 
geschonken dient te worden, betreft het succes van dit be
leid. Daarvoor zal moeten worden nagegaan in hoeverre gede
tineerden waarover de commissieleden met vrij grote zeker
heid van oordeel zijn dat zij in de voor hen meest geschikte 
inrichting zijn geplaatst, daar ook werkelijk adequaat func-

'1 
_ .. --- - .. ,--.-.~--.--~. ._--, 
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tioneren. Omdat de daarv b d· 
schikbaar zijn zal een ~~~gef~?k1gde 1gege~ens nog niet be
tieb 1 ·d· d·' J e eva uat1e van het selec-

ep1 :\ 1
k
n . ~t ra~port ni et aan de orde kunnen komen, maar 

een a s r1Jgen 1n het eindrapport. 
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De onderzoekopzet 

2.1 De onderzoekmethode 
In de peri ode van november 1977 tot en met septembe:" 1978 
zijn 38 bijeenkomsten van de wekelijks vergaderende Iselec
tie-adviescommissie kortgestrafte volwassenen l bijgewoond 
(4) • 
Per vergadering werden op een daartoe bestemd formulier (5) 
voor iedere kandidaat de volgende gegevens genoteerd: 
- de informatie waarover de commissie beschikt om tot een 

plaatsingsbesluit te kornen; 
- welke van die informatie ook daadwerkelijk wordt ge

bruikt; 
de naar voren gebrachte argumenten orn tot plaatsing in de 
PVI dan wel in I De Boschpoortl over te gaan; 
relevante persoonlijke en justitiele gegevens van de be
trokken kandidaat, zoals de leeftijd, de burgerlijke 
staat, de recidive, de aard van het huidige delict, de 
duur van de opgelegde straf etc. 

Daarnaast werd door iedere deelnemer aan de vergadering op 
een vijfpuntsschaal aangegeven in hoeverre hij een kandidaat 
(on)geschikt acht voor de PVI en IDe Boschpoort l • 
Tenslotte werden fotocopie~n gemaakt van de rneest relevante 
selectiebescheiden. Hieraan zijn later weer gegevens ont
leend orntrent het gedrag in de inrichting van herkornst, 
drugs- en alcoholproblematiek, geestelijke en lichamelijke 
val iditeit, gemeenschapsgeschiktheid, vl uchtgevaarl ijkheid, 
etc. 
Als aanvulling op het tijdens de selectievergaderingen ver
zamelde materiaal zijn dossiers orntrent het algernene selec
tiebeleid binnen het gevangeniswezen bestudeerd en zijn in
formele interviews gehouden met leden van de selectie-ad
viescornmissie. 

2.2 De onderzoekgroep 
In totaal zijn tijdens de 38 vergaderingen van de selectie
advi escommi ssi e 808 kandidaten besproken. Scherna 1 geeft een 
overzicht van de verschillende categorieen die hierbinnen 
zijn te onderscheiden. 
Allee~ die kandidaten ZlJn in de onderzoekgroep opgenornen 
waarvan de geschiktheid voor de PVI of IDe Boschpoort l door 
de selectiecommissie is beoordeeld en waarover is geadvi
seerd hen ook in een van beide inrichtingen te plaatsen. De 

I 

I 
j 
I 
~ 

J 
~ 
~ j 
i 

Schema 1. Overzi cht van de verschl'll ellde t '.. b' ca egorleen lnnen de selectie-advies-
commissie besproken kandidaten 

afgewe:zen 

23 (2,8%) 

aangeboden 
buiten
landers 

83 (10,3%) 

! aangebodener ( 
uit IDe 

Boschpoort I _ 

120 (14,9%) 

niet 
geplaatsten 

78 (9,7%-) 

verwezen 
naar andere 

SAC 
-

11 (2,8%) 

totaal aantal 
aangeboden 

808 (100%) 

! 

overige 
aangebodenen 

605 (74,9%) 

I 
blijven 
in HvB 

44 (5,4%) 

wel 
geplaatsten 

527 (65,2 %) 

i 
opgenomen niet opgeno-
in onder- men in on-
zoekgroep derzoekgroep 

486 (60,1%) 41 (5,1%) 
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onderzoekgroep bestaat uit 486 kandidaten, dat Hil zeggen 
60,1% van het totaal aantal aangeboden kandidaten. De vol
gende categorieen zijn buiten de onderzoekgroep gehouden: 

a. BuitenZande~s 
In totaal zijn 83 buitenlanders ter selectie aan de cam-
missie aangeboden. Zij ?ijn buiten de onderzoekgroep ge
hauden, o~dat ze in principe niet voar plaatsing in de 
PVI in aanmerking komen. Hier is dus geen sprake van se
lectie in de zin van afweging van de geschiktheid voar 
de PVI af 'De Boschpoart'. 

b. Vanuit 'De Boschpoo~t' aangeboden kandidaten 
Oak Hat betreft ae kandidaten die vanuit de gevangeni s te 
Breda ter selectie zijn aangeboden, is besloten hen niet 
in de anderzaekgroep op te nemen. Gedetineerden die in 
'De Baschpoort' zijn geplaatst, \'JOrden na verloop van 
tijd door een commissie binnen deze inrichting beoordeeld 
op hun geschiktheid voor de PVI te Doetinchem. De door 
deze cammissie geschikt bevonden kandidaten ~J6r'den ver
vol gens aan de selectie-adviescammissie kartgestrafte 
vol \lassenen aangeboden. Van de 120 u it Breda i ngeb rachte 
kandidaten bleken 1 iefst 117 -dat Hil zeggen 97,5%- in 
de PVI te zijn geplaatst. Er is hier dus duideijk sprake 
van een voorselectie binnen de gevangenis te Breda. Ver
der is ook de wijze waarop over kandidaten vanuit 'De 
Boschpoort' vJOrdt gerapporteerd sterk unifonn (6). 

c. Kandidaten die afgewezen zijn voo~ pZaatsing in B~eda of 
Doetinchem 
Van de 808 aangebaden kandidaten zijn er 78 niet in de 
PVI of 'De Boschpoort' geplaatst. 11 hiervan zijn door
verVJezen naar een andere sel ecti e-adviescomnisse, 23 zij n 
zonder meer afgeHezen en over 44 kandidaten is besloten 
hen in de aanbiedingsinrichting te laten blijven (7). 

Naast bovengenoemde drie categori een gedet i neerden die rri et 
in de feitelijke onderzoekgroep zijn opgenomen, ZlJn er ~og 
41 kandidaten die om verschillende andere redenen niet be
trokken ZlJn in het onderhavige onderzoek. In 18 geval1en 
9in9 het om kandidaten die niet tijdens de selectie-advies
commissievergaderingen zijn besproken, maar waarvan de se
lectie buiten deze con~issie om is gebeurd. Verder waren 9 
kandidaten tijdens de onderhavige detentie uit de PVI ont
vlucht met als gevolg een automatische plaatsing in de 'De 
Boschpoort' en \Jaren eveneens 9 kandi daten reeds bi j een an
dere vergaderi ng besproken~ 5 kandi daten tensl otte, zi jn am 
andere redenen niet in de onderzoekgroep opgenomen (reeds 
met onts 1 a g, noodoverp 1 aats i ngen etc.). 

Voardat He de onderzoekresultaten bespreken, zal in het vol-~ 
gende hoofdstuk vJOrden i ngegaan op de al gemene procedures en 
richtlijnen met betrekking tot het selectiebeleid ten aan
zien van middellanggestraften. 

- Preceding page blank>! 7 
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Aigemene procedures en richtlijnen 
rond de selectie van middellang-
gestraften 

De 'selectie-advi,~scommissie kortgestrafte voh/assenen ' is 
december 1974 inghteld en heeft tot taak de plaatsing van 
kortgestrafte vol wassenen (8) in de gevangenis te Breda en 
de PVI te Doetinchem te bezien. De commissie bestaat uit de 
directeuren van beide inrichtingen (9) en wordt voorgezeten 
door een daartoe aangewezen penitentiair consulent die de 
verantwoording draagt voor de ,uit te brengen selectie-advie
zen. In principe komt de selectie-adviescommissie Hekelijks 
bijeen om de aangeboden kandidaten te bespreken. 

Richtlijnen voorde selectie van kortgestrafte volwassenen 
De richtlijnen voor de selectie van kortgestrafte volwasse
nen zi jn ontl eend aan die I;~el ke apri 1 1974 voor de sel ectie 
van kortgestrafte jeugdigen zijn opgesteld. De voornaamste 
richtlijnen, vastgesteld bij circulaire van 20 december 1974 
voor veroordeelden die hun straf in aansluiting op preven-
tieve hechtenis ondergaan, zijn: 

De directeur van het Huis van Bewaring (HvB) draagt zorg 
voor de verzameling van voor de selectie van een kandidaat 
relevante gegevens. Om kortgestrafte veroordeelden zo 
spoedig mogelijk ~Jeg te kunnen plaatsen, ;s het van belang 
reeds voor de veroordeling met de verzameling van deze ge-
gevens t8 beginnen. 

_ Tevens draagt de directeur er zorg v~~r, dat hij zo spoe-
dig mogel ijk geinformeerd ~JOrdt over de uitspraak van de 
rechter en over het tijdstip \/aarop het vonni s of arrest 
in kracht van gewijsde is gegaan. 
Zodra dit laatste het geval i~, zendt hij aan de voorzit
ter van de selectie-adviescommissie: een formulier 'mel
ding ten behoeve van de selectie en plaatsing ' (zie bijla
ge 2.A); een forrnulier Irapportage arbeid ' (zie bijlage 
2.B); een formulier Irapportage bevJaking ' (zie bijlage 
2. C) ; overi ge besch i kbare beschei den omt rent de gedet i
neerde. De bescheiden moefen zo mogelijk nog op de dag van 
het in kracht van ge~~ijsde gaan van het vonnis of arrest, 
doch in ieder geval de dag erop, worden verzonden. 

_ Indi en het st rafrestant een maand tot zes v/eken bedraagt, 
dan meldt de directeur de veroordeelde telefonisch aan 
(10) • 

_ Zodra het executie-extract ontvangen is, zendt de direc-
teur ~en ingevuld formulier 'selectie-advies' na (zie bij-

lage 2.0) (11). 
Bovenstaa~de richtlijnen hebben betrekking op de aanbieding 
van kandldate~ aa~ d~ selectiecommissie. De tv/ee volgende 
slaa~ ?p ~e sltuatle dle ontstaat nadat een kandidaat in de 
commlSSle lS besproken: 
- De directeur draagt er zorg voor dat de veroordeelde over 

d~ i nri cht i ~g van opname Hordt geinformeerd. Bovendi en 
dlent aan ledere veroordeelde die rechtstreeks in de 
P~I wordt geplaatst een-~nformatiefolder over deze inrich
t1ng t~ \'lOrden uitgere;,!h. Tot slot .. moet tijdens het in
format1egesprek met de veroordeelde diens bereidwilligheid 
om aan het regiem in de PVI mee te vJerken, worden afge
taste 

- Van dl e veroordeel den di e ongeschi kt worden geacht voor 
zowel de PVI als IDe Boschpoort ' , worden de bescheiden te
~uggezonden na~~ de directeur van het HvB. Deze legt die 
g~v~llen op ZlJn beurt ter selectie voor aan de peniten
t 1 al r consul ent van zij n rayon. 

Hoe~el he~ o~derzoek naar het functioneren van de selectie
advl escomm1 ss 1 e kort gestrafte vol \'Iassenen zi ch ui tst rekte 
van no~ember 1977 tot en met september 1978, is het van be
lang hler .gewag te maken van een circulaire van 2 april 
1979, waarln a~nvullend~ richtlijnen worden gegeven voor de 
rapporta$e vanu1t de HvB s. In deze circulaire wordt gesteld 
dat het 1 n he~ verl eden meermal en is voorgekomen dat de rap
portage vanult de HvB's onvoldoende of onjuiste informatie 
bevatte. ~l. s bel angri j kste punten waarover in een aantal ge
vall en. ~1 J d~ rapportage vanuit de HvB I s geen, onvo 1 doende 
of. onJulste lnfqrmatie \r/erd verstrekt, worden in de circu-
1 a 1 re genoemd: 

medische aspecten (vJaaronder informatie met betrekking tot 
druggebruik); 

- groeps(on)geschiktheid; 
- men~ale.geschiktheid voor plaatsing in de PVI; 
- explratledatum van de straf· 

recidivegegevens; en ' 
- motivatie van de gedetineerde voor plaatsing in de PVI. 

Naast veroordeelden die hun gevangenisstraf in aansluiting 
op prev:ntieve hechtenis moeten ondergaan, worden ook kandi
d~ten Ult andere gevangenissen aan de selectie-adviesco~nis
Sle aan~eboden. Hi~r doen zich twee mogelijkheden voor. De 
geva~genls kan de kandidaat rechtstreeks melden aan de se
le~tle:~dviescommiss~e middels een formulier 'overplaatsing ' 
(zle.blJ1age 2.E). D1t geldt met. name voor gedetineerden die 
vanult. De Boschpoort I worden voorgedragen voor oveqJl aat
plaat:lng naar de PVl. Een andere mogelijkheid is dat een 
gedet1neerde ~oorafgaand aan zijn overplaatsing als passant 
ter herse 1 ect 1 e ~ordt . gep 1 aa~st . in een HvB. In dat geval 
ontv~ngt de selectle-advlescommlssle een meldingsformulier 
vanult het HvB en een formulier 'overplaatsing ' dat in de 
oorspronkelijke gevangenis is opgesteld. 

Een laatste categorie veroordeelden die ook door de selec
tie-adviescommissie vwrdt geselecteerd voo'r de PVI of IDe 

9 
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Boschpoort I., vormen veroordeel den met een zogenaamd 'lopend 
vonnis' (12). 
Over het al gemeen worden deze veroordeel den na d~arto~ ~en 
oproep te hebben ontvangen, ondergebracht i n pe~ltent 1 al re 
inrichtingen voor 'zelfmelders ' • W?rdt echte~ nle~ vold~~n 
aan de oproep en melden deze gedetlneerden zlch nlet vrlJ
willig voor het ondergaan van hun ~~t~ntie, dan volgt een 
arrestatie. Na de arrestatie worden ZlJ In.een HvB geplaat~t 
(13). Vallen zij gezien hun strafrestant b~nnen de categorle 
middellanggestraften, dan .worden. z~ vanult het betreffende 
HvB aan deselectie-advlescommlssle aangeb~den conform de 
richtlijnen die gelden voor veroordeelden ~le hun geva~ge
nisstraf ondergaan in aansluiting op preventleve hechtenls. 

Hierboven is vrij uitvoerig ingegaan op de ~ic~tlijnen ~oor 
de selectie van kortgestrafte volwassenen. Dlt lS me~e hl~~
om gedaan, omdat in volgende hoofdstukken aan deze rlchtllJ-
nen zal worden gerefereerd. 

De besluitvormingsprocedure binnen de selectie-adviescommis-
sie d . -- d 
Zoals reeds eerder gezegd vinden de verga erlngenlvan e 
I sel ect i e-advi escornmi ssi e kortgestrafte vol w~ssenen ~~eke
lijks plaats. De kandidaten waarvan de beschelden sedert de 
voorgaande vergadering zijn binnengekomen, worden bespro~en 
aan de hand van een lijst die aan.~lle leden van de commlS
sie wordt uitgereikt. Op deze llJSt staan van a~le.te ~e
spreken kandidaten vermeld: de geboortedatu~, de lnrlchtl~g 
van herkomst en de expiratiedatum. De kandld~ten.wor~en In 
volgorde van hun expiratiedatum besproken, In dle Zln dat 
kandidaten met een korter strafrestant eerder worden b~spro
ken. De uit de gevangenis te Breda aangeboden kandldaten 
werden ten tijde van het onderzoek meestal ~et laatst be
sproken en stonden onderaan de lijst. ~er kandldaat neemt ~~ 
voorzitter van de commissie de beschel~en.door en leest hlJ 
de relevante informatie voor. De commlssleled~n w~gen ver
vol gens de gegevens die voor en tegen plaatslng In de PVI 
of IDe Boschpoort ' pleiten, tegen elkaar ~~. . 
De commissie heeft niet alleen de mogellJkheld e~n veroor
deelde definitief te doen plaatsen ~~ de gevangen:s te Bre
da of de PVI te Doetinchem, maar ZlJ kan ook advlseren een 
kandidaat voorlopig in IDe Boschp~ort' te plaa~sen met een 
mogelijke herselectie voor de PVI l~ het verschlet. In een 
schrijven van de Directie Gevangenlswezen van 20 december 
1974 gericht aan de directeur van IDe Bo~ch~oort', wo~dt ge
steld dat een verblijf in die gevangenls In afwachtlng van 
een plaatsing in de PVI als regel niet langer.zal duren dan 
14 dagen. Deze regel heeft echter, om praktlsche redenen, 
ni mrner gefunct i oneerd. I 
De 'selectie-adviescommissie kortges~raf~e volwassene~ ~an 
ook andere adviezen geven dan plaatslng In de PVI o~ In .. De 
BosGhpoort ' • Zo kan, als d~arvoor ~~onden aam/ezlg ~lJn, 
worden geadviseerd een kandld~at zlJn strafrestant In.de 
aanbiedingsinrichting te laten ondergaan. Ook kan de commlS
sie een ter selectie aangeboden veroordeelde -bY. op grond 
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! 

! 

I 
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van het strafrestant of de leeftijd- doorverwijzen naar een 
andere selectie-adviescommissie (14). 
Tot slot komt het voor dat de selectiecommissie een kandi
daat afwijst voor plaatsing in de PVI of IDe Boschpoort' en 
de bescheiden naar de aanbiedingsinrichting terugzendt. Der
gelijke gevallen kunnen dan worden voorgelegd aan de peni
tentiair consulent van het rayon waartoe de aanbiedingsin
richting behoort. 
Indien de commissie geen selectie-advies kan uitbre~gen over 
een kandidaat, omdat er nog nader op te helderen onduide
lijkheden staan, wordt deze ~~n of meer vergaderingen aan
gehouden totdat die aanvullende informatie \"Jel aam/ezig is. 

Nadat de commissie geadviseerd heeft een kandidaat te doen 
plaatsen in de PVI of IDe Boschpoort ' , wordt deze daar door
gaans in de ~/eek na de vergaderi ng heen gepl aatst. In een 
aantal gevallen yond de overplaatsing in verband met capaci
teitsproblemen binnen ~~n van beide inrichtingen later 
plaats en werden de betreffende gedetineerden op een wacht-
1 ijst geplaatst. Laatstgenoemde procedure \"/erd ook gevol gd 
bij een te geringaanbod van voor de PVI geschikt geachte 
kandidaten om een volledige opnamegroep te kunnen formeren. 
Een belangrijk punt met betrekking tot de selectieprocedure 
ten aanzien van middellanggestraften betreft de vraag in 
hoeverre adviezen van de selectiecommissie bindend zijn 
(15). Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de aard 
van de aanbieding: 

a. ·aanbieding vanuit een HvB in aans"iuiting op pr>eventieve 
hechtenis 
Artikel 107, lid 1 van de Gevangenismaatregel bepaalt dat 
Ide plaatsing van een tot gevangenisstraf veroordeelde in 
een gesticht geschiedt op last van het openbaar ministe
rie •• ' Uit deze formulering is af te leiden dat het OM de 
instantie is die verantwoordelijkheid draagt voor plaat
sing van gedetineerden in de PVI of IDe Boschpoort'. In 
werkelijkheid, echter, ligt de zaak anders en is het ad
vies van de selectie-adviescornrnissie bindend. Het OM 
heeft slechts een beroepsmogelijkheid tegen een plaatsing 
bij de 'Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswe
zen en de Psychopatenzorg ' (16). 

b. aanbieding/over>pZaatsing vanuit een ander>e gevangenis 
Indien een kandidaat direct of indirect -via een HvB- af
komstig is uit een andere gevangenis, dan heeft de selec
tie-adviescorilmissie slechts een adviserende taak met be
trekking tot plaatsing in de PVI of IDe noschpoort ' • Der
gelijke overplaatsingen geschieden krachtens artikel 117 
van de Gevangenismaatregel op last van de Minister van 
Justitie. Bij hem berust dan ook de beslissingsbevoegd
heid. (17). Veelal, echter, Hordt een dergel ijke machti
ging pas achteraf verleend, als de plaatsing reeds is ge
rea 1 "j'seerd. 
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3.3 Criteria met betrekking tot de selectie van middellangge
straften 
De formele criteria voor de selectie van middellanggestraf
ten zijn opgenomen in de reeds eerder aangehaalde circulaire 
van 20 december 1974. Vol gens deze circulaire komen veroor
deelden in aanmerking voor plaatsing in de PVI of 'De Bosch
poort', indien aan t~Jee criteria is voldaan. De leeftijd 
moet 23 j aar of meer bedragen. Verder di ent de Herkel ij ke 
straftijd in aansluiting op preventieve hechtenis tenminste 
~~n maand te bedragen en maximaal 4 tot 6 maanden. V~~r 
plaatsing in de PVI te Doetinchem gelden daarnaast nog twee 
andere criteria. Het strafrestant bij inkomst dient tussen 4 
~Jeken en 6 maanden te 1 i ggen (18). Tevens di enen de veroor
deelden lichamelijk geschikt en mentaal ontvankelijk te zijn 
voor een detentie in deze inrichting. 
In de bel eidsstukken \Jorden nag ~Jel andere criteria genoemd 
voor de selectie van veroordeelden voor de PVI (o.a. vlucht
gevaarlijkheid, groeps(on)geschiktheid, aard van het ge
pleegde delict, motivatie voor deelname aan het regiem bin
nen de PVI), maar deze zijn niet formeel bekrachtigd. Overi
gens spelen sommige ervan, zoals later zal blijken, \Ie 1 een 
rol bij de feitelijke selectie. 

3.4 Conclusie 
Het grootste gedeelte van de aan de selectie-adviescommissie 
aangeboden kandidaten bestaat uit veroordeelden die hun ge
vangenisstraf in. aansluiting op preventieve hechtenis moeten 
ondergaan. Twee aspecten van de richtlijnen die voor de se
lectie van deze categorie veroordeelden zijn opgesteld, ver
dienen speciale aandacht. In de eerste plaats wordt de na
druk gel egd op een goede rapportage vanuit de /-IvB' s, ~/aaraan 
het blijkens de aangehaalde circulaire van 2 april 1979 nog
al eens heeft ontbroken. 
In de tweede plaats dringen de richtlijnen aan op een zo 
spaedig rna~elijke ~Jegplaatsing uit het /-IvB van veroordeelden 
met een Herkelijke straftijd van langer dan 1 maand (19). 

De selectie-adviescommissie kan met betrekk-ing tot de aan
geboden kandidaten zes adviezen uitbrengen: 
1. definitieve plaatsing in de PVI te Doetinchem; 
2. definitieve plaatsing in de gevangenis te Breda; 
3. voarlopige plaatsing in de gevangenis te Breda met een 

mogelijke herselectie voor de PVI in het verschiet; 
4. daorven/i j zi ng naar een andere select i e-advi escommi ssi e; 
5. afwijzing van een kandidaat voor plaatsing in de PVI of 

'De Baschpoort' met terugzending van de selectiebeschei
den aan de aanbiedingsinrichting; 

6. voortzetting van de detentie van de veroardeelde 1n de 
aanbiedingsinrichting. 

Indien een veroordeelde vanuit een HvB in aansluiting op 
preventieve hechtenis aan de selectiecommissie Hordt aange
boden, is het plaatsingsadvies bindend. Wel bestaat er zowel 
voar het OM als voor de veroordeelde een beroepsmogelijkheid 
bij de Centrale Raad. Bij aanbiedingen vanuit een andere ge
vangenis kan de selectiecammissie slechts adviseren met be
trekking tot de plaatsing en berust de beslissingsbevoegd-

heid bij de Minister van Justitie, waarbij de veroordeelde 
eveneens een beraepsmogelijkheid heeft. 

In de richtlijnen Horden naast strafrestant en leeftijd 
slechts twee criteria genoemd voar de selectie van veroar
deelden voor de PVI: 1 ichamelijke geschiktheid en mentale 
ontvankelijkheid vaar het in deze inrichting gevaerde re
giem. /-let laatstgenoemde criterium munt niet uit door duide-
1 ijkheid. Wat wardt met 'mentale ontvankelijkheid voar een 
detentie' bedaeld en hoe is deze vast te stellen? 

13 
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De aanbieding van kandidaten ter 
selectie 

De eerste fase in de selectieprocedure ten aanzien van mid
dellanggestraften bestaat uit de aanbieding van kandidaten 
aan de selectie-adviescomrnissie. 
Hieronder zal achtereenvolgens worden ingegaan op het aan
bod van veroordeelden, de aanbiedingstermijn en de beschik
bare bescheiden en informatie over de selectiekandidaten. 
In de conclusie, tenslotte, zullen de in dit hoofdstuk ge
presenteerde bevindingen worden gerelateerd aan de in het 
vorige hoofdstuk beschreven richtlijnen met betrekking tot 
de aanbiedingsprocedure. 

4.1 Het hlO.rttitatief aanbod aan de selectie-adviescommissie 
Schema 2 geeft een overzicht van het aantal aangeboden (20) 
kandidaten, verdeeld over de 43 vergaderingen die gedurende 
de onderzoekperiode zijn gehouden. Gemiddeld werden per ver
gadering ongeveer 21 kandidaten besproken. Van grotere bete
kenis is echter de sterke fluctuatie in het aanbod. 
Het feit dat binnen de PVI met Igesloten leefgroepenl (21) 
van 10 gedet i neerden wordt ge\'Jerkt, brengt met zi ch mee dat 
deze inrichting ernaar zal streven wekelijks 10 gedetineer
den gel ijktiiidig op te nemen. Dit heeft \'Jeer tot gevolg dat 
bij iedere vergadering van de selectie-adviescommissie ge
tracht moet worden een tevoren bepaald aantal kandidaten 
voor de PVI te selecteren, hetgeen vooral bij een gering 
aanbod van selectiekandidaten problemen zal opleveren. De 
commissie kan deze problemen op twee manieren proberen op te 
lassen. Men kan genoegen nemen met mi nder dan het gewenste 
aantal gesel ecteerden voor de PVI en dit aantal aanvull en 
met kandidaten die bij de volgende vergadering worden be
sproken. Daarnaast is het mogelijk de selectiecriteria voor 
de PVI ruimer te stellen en oak kandidaten die men minder 
geschikt acht voor de PVI in deze inrichting te plaatsen. 

4.2 De aan de selectie-adviescommissie aangeboden kandidaten 
De he~komst van de seZeetiekandidaten 
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, kunnen wat de herkomst 
betreft 4 categorie~n selectiekandidaten worden onderschei
den (22): 
a. veroordeelden die vanuit een HvB worden aangeboden in 

aansluiting op preventieve hechtenis; 
b. veroordeelden die vanuit een HvB worden aangeboden als 

arrestant; 
r;j 
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4.2.1 

4.2.2 

c. veroordeelden die oorspronkelijk in een andere gevangenis 
waren geplaatst, maar vandaar rechtstreeks ter (her)se
lectie worden aangeboden aan de selectiecommissie; en 

d. veroordeelden die vanuit een andere gevangenis indirect 
-via een HvB- aan de selectie-adviescommissie Horden aan
geboden. 

Uit bijlage 3 blijkt dat verreweg de meeste kandidaten af
komstig zijn uit een HvB zonder een daaraan voorafgaande de
tentie in een andere penitentiajre inrichting (93,6%), waar
bij het HvB Leeu\'larden, dat een spec i al e besternmi ng heeft 
voor de tijdelijke opvang van arrestanten, de grootste leve
rancier van selectiekandidaten is (23). Bijna een kwart van 
het totaal aantal aangeboden kandidaten is uit deze inrich
ting afkomstig. 
Slechts 31 kandidaten zijn afkomstig uit een andere gevan
genis. 28 hiervan zijn niet rechtstreeks, maar via een HvB, 
aan de selectiecommissie aangeboden. Het gaat daarbij voor
namelijk om ontvluchtingen en overplaatsingen op grond van 
gebleken ongeschiktheid voor verder verblijf vanuit Peniten
tiaire Open Inrichtingen en - vanuit een inrichting voor 
I zel fmel ders I: ITer Peel I in Sevenum. 

Aanbiedingen die via een ande~e selectie-adviescommissie 
zijn ve~lopen 
Niet alle selectiekandidaten worden rechtstreeks bij de 
IS el ecti e-adv i escommi ss i e kortgest rafte vol \'lassenen I gemel d. 
59 gevallen (dit is 12,1% van het totaal aantal aangeboden 
kandidaten) zijn eerst bij een andere selectie-adviescommis
sie (24) gemeld en zijn vandaar doorverwezen naar de 'sel ec-
ti~-adviescommissie kortgestrafte volwassenen ' • 

Wopden alleen vol~assen middellanggest~ften aangeboden? 
In de richtlijnen met betrekking tot de selectie van kort
gestrafte volwassenen wordt aangegeven dat twee criteria van 
toepassing zijn op de aanbieding van kandidaten aan de Ise_ 
lectie-adviescommissie kortgestrafte volwassenen ' : de ver
oordeeldeh moeten 23 jaar of ouder zijn; de Herkelijke 
straftijd -dit is de termijn tussen de datum waarop het von
nis in kracht van ge~Jijsde gaat en de datum \Jaarop dit von
nis expireert (25)- dient 1 tot 6 maanden te bedragen. 
Uit tabel 1 blijkt dat vrijwel alle aangeboden kandidaten 23 
jaar of ouder .zijn. Slechts 20 kandidaten waren jonger dan 
23 jaar: dit is 4,1%. 
Indien we willen nagaan in hoeverre de aangeboden kandidaten 
een werkelijke straftijd hebben van 1 tot 6 maanden, dienen 
we ons te beperken tot die kandidaten die vanuit een HvB 
worden aangeboden in aansluiting op preventieve hechtenis of 
als arrestant. Immers, van veroordeelden die vanuit een an
dere gevangenis worden aangeboden, kan reeds eenaanzienlijk 
deel van de werkelijke straftijd zijn verstreken. 

Preceding page blank 
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Tabel 1: De leeftijd van de aangeDoden kandidaten 

leeftijd 

jonger dan 23 jaar 
vim 23 tot 30 jaar 
vim 30 tot 40 jaar 
40 jaar of ouder 

totaal 

onbekend 

gemiddelde 

aantal 

20 
297 
113 

52 

482 

4 geva11 en 

29,2 jaar 

percentage 

4,1% 
61,1% 
23,4% 
10, 8~~ 

100,0% 

Tabel 2 laat zien dat vrij\'/el alle vanuit een HvB aangebo
den veroordeelden een \"/erkelijke straftijd hebben van 1 tot 
6 maanden (95,7%). Veroordeelden met een werkelijke straf
tijd korter dan 1 maand worden niet aangeboden. Wel hebben 
16 kandidaten een \/erkel ijke straftijd 1 anger dan 6 maanden. 

Tabel 2: De werkelijke straftijd van kandidaten die vanuit HvB's zijn aangeboden 
zonder voorafgaande detentie in een andere gevangenis (26) 

werkelijke straftijd 

60 dagen of minder 
61 tim 90 dagen 
91 tim 120 dagen 
121 tim 150 dagen 
150' tim 180 dagen 
meer dan 180 dagen 

totaal 

onbekend 

gemiddelde werkelijke straftijd 

aantal 

101 
94 
78 
48 
34 
16 

371 

21 geva11en 

99,8 dagen 

percentage 

27,2% 
25,3% 
21,0% 
12,9% 
9,2% 
4,3% 

100,0% 

De aanbiedingstermijn . 
De richtlijnen met betrekking tot de select1e van kortge
strafte volwassenen geven duidelijke aanwijzingen voor de 
termijn waarop veroordeelden vanuit een HvB in aansluiting 
op preventieve hechtenis dienen te worden aang~boden aan de 
selectiecommissie. Uiterlijk op de dag na het 1n kracht van 
gewijsde gaan van het vonnis dient de veroordeelde schrifte
lijk te worden gemeld. In het meest ongunstige geval bete
kent dit dat de peri ode tussen de datum i ngang st raf en de 
datum Haarop de kandidaat voor de eerste maal binnen de ver
gadering van de selectiecommissie ~lOrdt besproken, 9 dagen 
bedraagt (27). 
Uit tabel 3 blijkt dat in slechts 27,6% van de gevallen de 
aanbiedingstermijn 10 dagen of rninder bedraagt (28). De ge
middelde termijn van aanbieding ligt tussen de 20 en 21 da-
gen. 
Al s \"/e rekeni ng houden 
in bepaalde gevallen 
pas ~~n of meer weken 
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veroordeelde in de PVI of 'De Boschpoort' te plaatsen dan 
bedraagt de gemiddel de termi jn tussen de datum i ngang ~traf 
en het ~laatsingsadvies 21 dagen. Als we verder nog bedenken 
da~ g~m1ddeld een week verstrijkt tussen de plaatsingsbe
sllsslng ~n de feitelijke binnenkomst in de PVI of 'De 
Boschpoort, dan.gaat tussen het mrunent waarop de straf in
gaa~ en het beg1n van de detentie in Breda of Doetinchem 
gem1ddeld 4 Heken ~/erkelijke straftijd verloren. ,,' 

Tabel 3: De te~mijn tussen de d~tum i~ga~g s~~af en de eerste bespreking t:r ver
gaderlng van de selectlecommlssle blJ aanbiedingen vanuit een HvB zonder 
een voorafgaan~e detentie in een andere gevangenis (29) 

aanbiedingstel'mijn ..:' 
aantal pel'centage cum. percentage 

5 dagen of minder 9 2,4% 2,4% 5 tim 10 dagen 94 \, 25,2% 27,6% 11 tim 15 dagen 86 23,1% 50,7% 16 tim 20 dagen 52 13,9% 64,6% meer dan 20 dagen 132 35,4% 100,0% 
totaal 373 100,0% 
onbekend 19 geva 11 en 

gemiddelde termijn 20,6 dagen 

4.4 De aanwezige selectiebescheiden 
In deze en de volgende paragraaf zal worden nagegaan waaruit 
het .ma~eriaal bestaat op basis waarvan de selectie-advies
<::omm1ss1e een plaatsingsadvies moet geven. Eerst zullen we 
1ngaan op de ~ra~g welke selectiebescheiden orntrent de aan 
de aa~.de comm1SS1e aangeboden kandidaten aanwezig zijn. 
Daar?lJ I Hordt onderscheid.gemaakt tussen 'basis-selectiebe
sche1den en a~dere besche1den. Onder basis-selectiebeschei
den .worden d1e schriftelijke stukken verstaan, die volgens 
de ~n hOO~dstuk 3 beschreven richtlijnen omtrent iedere se-
1~ct1ekand1~~at, afhankelijk van diens herkomst, aanwezig 
d1enen te ~lJn, zoals ~en, formulier 'melding ten behoeve van 
de select!e eQ,plaats1ng , een formulier 'selectie-advies' 
een formul1er l overplaatsing ' en een be\'/akings- en arbeids~ 
rapport (30). 

4.4.1 De aanwezige basisbescheiden 
Welke basis-selectiebescheiden aanHezig dienen te zijn, 
hangt af van de herkomst van de kandidaten. 
Van kandidaten die rechtstreeks vanuit een andere gevangenis 
aan de sel~ctiecommissie \/Orden aangeboden, dient alleen een 
o~erplaats~ngsformulier aanwezig te zijn. Voor de drie kan
d1daten d1e tot deze categorie behoren, \'/as dit ook het ge
val. 
Van kan~idaten die indirect, via een HvB, vanuit een andere 
g~vangen1 s . \"/orden aangeboden, behoort naast een overpl aat
s~ngsfOrm~~ler ook een meldingsformulier van het HvB aanwe
z~g t~ ZlJn. Tabel 4 laat Zien dat een overplaatsingsformu
ller ~n ~ gevallen (dit is 32,1%) ontbrak en het meldings
formul1er 1n 18 gevallen (dit is 64,3%!). De combinatie mel-
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dingsformulier ~n overplaatsingsformulier bleek slechts in 3 
van de 28 gevallen aanwezig te zijn. 
De grootste categorie kandidaten bestaat uit veroordeelden 
die vanuit ee~ HvB worden aangeboden zander voorafgaande 
detentie elders. Hier dient volgens de richtlijnen aanwezig 
te zijn: 
- een meldingsformulier, hetgeen in 86,6% van de gevallen 

aam/ezig was; 
- een selectie-advies, hetgeen in 62,9% van de gevallen aan

Hezig \'/aS; 
- een bewakings- en arbeidsrapport, hetgeen in 65,3% van de 

gevallen aanwezig was. 
De combinatie meldingsformulier ~n bewakings/arbeidsrapport 
en selectie-advies ontbrak in 59,8% van de gevallen! 

Tabel 4: De ter vergadering aanwezige basis-selectiebescheiden, afhankelijk van 
de herkomst van de veroordeelde 

aanwezige bescheiden 

meldingsformulier 
selectie-advies 
bewaarders/werkmeestersrapport 
overplaatsingsformulier 

indirecte aanbie
ding vanuit een 

andere gevangenis 

(N=28) 

10 (35,7%) 
7 (25,0%) 
2 ( 7,1%) 

19 (67,9%) 

aanbieding vanuit 
een HvB zonder 

voorafgaande deten
tie elders 

(N=455) 

394 (86,6%) 
286 (62,9%) 
297 (65,3%) 

----------------\\" -------------
'I 

Wat de noodzaak van de aanwezi~~eid van een selectie-advies 
betreft bij aanbiedi ngen vanuitl\een HvB zander voorafgaande 
detentie elders, is in hoofdS:tuk 3 gesteld dat als regel 
wordt gehanteerd dat hiervoor de~erkelijke straftijd mini-
maal 3 maanden moet bedragen. ~\ 
Uit tabel 5 bl ijkt dat bij een ~Jerkel ijke strafti jd van 3 
maanden of meer inderdaad het selectie-advies vrijwel al
tijd (89,9%) aam'lezig is. Bij een werkelijke straftijd van 
Illinder dan 3 maand.cn blijkt echter in 30,8% van de gevallen 
oak een selectie-advies aanwezig te zijn. 

Tabel 5: De ter vergadering aanwezige basis-selectiebescheiden van kandidaten uit 
een HvB zonder voorafgaande detentie elders, afhankelijk van de duur van 
de werkelijke straftijd 

aanwezige bescheiden 

meldingsformulier 
selectie-advies 
bewaarders/werkmeestersrapport 

werkelijke straf
tijd korter dan 3 

maanden 
(N=208) 

205 (98,6%) 
64 (30,8%) 

106 (51,0%) 

werkelijk~ straf
tijd 3 maanden of 

langer 
(N=247) 

189 (76,5%) 
222 (89,9%) 
191 (77,3%) 

Overigens ontbreekt oak bij een werkelijke straftijd van 3 
maanden of meer de combinatie meldingsformulier, bewaarders/ 
werkmeestersrapport en selectie-advies in zeer veel geval
len (44,9%). 

4.4.2 Overoige tero verogaderoing aanzuezige seZectiebescheiden 
Naast de hierboven besproken selectiebescheiden die van ie-
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dere aangeboden kandidaat, afhankelijk van diens herkomst, 
aan~~zig dienen te zijn, ~JOrden vaak oak nag andere schrif
tellJke stukken meegezonden die relevant zijn voor d.e selec
tie. De belangrijkste hiervan zijn in tabel 6 opgeno~en. 

Tabel 6: Overige aanwezige selectiebescheiden 

bescheiden (31) aantal gevallen waarin aanwezig 

reclasseringsrapportage uit het persoons
dossier 
uittreksel uit het A1C!emeen Documentatie-
register -

vroegere gevangenisrapportage uit het 
penitentiair dossier 
vroegere selectie-adviezen, overplaat
singsformulieren e.d. uit het peniten
tiair dossier 
rapport penitentiair consulent 

eindrapport n.a.v. een eerdere detentie 
in de pvr 
psychiatrisch rapport uit het persoons
dossier 

totaal aantal selectiekandidaten 

155 (31,9%) 

121 (24,9%) 

95 (19,5%) 

92 (18,9%) 

56 (11,5%) 

34 ( 7,0%) 

31 ( 6,4%) 

486 (100,0%) 

B~halve de i~ tabel 6 opgenomen bescheiden had de vergade
rlng .~ege~matlg over nag andere stukken de beschikking. De
ze ZlJn nlet vermeld omdat ze, afzonderlijk gezien slechts 
sporad i sch aanwezi 9 wa ren. ' 

De omt rent de sel ect i ekandi daten aam/ezi ge i nformati e 
Naast de kwestie over \~elke bescheiden de selectiecomrnissie 
beschi~t, zal. an~woord moeten worden gegeven op de vraag 
~/elke lnformatle dle bescheiden bevatten. 
Sommige informatie is in principe altijd aanwezig, zoals be
paalde formele achtergrondgegevens (bv. leeftijd, woon
plaats, geboorteplaats, burgerlijke staat e.d.) en gegevens 
omtrent de lopende veroordeling(en): delictsoort, vonnis e,l 
strafduur. 
De aanwezigheid van drie andere soorten informatie zal 
hieronder worden besproken: 
- de aanwezigheid en inhoud van de gestichtsrapportage. 

(Hieronder wordt een verslag verstaan omtrent het verblijf 
van de ka~did~at in de leveringsinrichting); 

- de aamJeZl gheld van andere i nformat ie in de rapportage' 
de aamJezigheid van recidivegegevens. . , 

De aanzuezigheid en inhoud van de gestichtsroapporotage 
Een verslag omtrent het verblijf van een selectiekandidaat 
in het HvB of de gevangenis van herkomst staat indien aan-. , 
~,ezlg, vermeld op het meldingsformulier, het selectie-ad-
vies en/of het overplaatsingsformulier (32). In tabel 7 
staat vermeld aan ~"el ke aspecten van het verblijf in hoeveel 
procent van de gevallen waarbij een gestichtsrapportage aan
wezig was, aandacht is besteed. 
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Tabel 7: De inhoud van de gestichtsrapportage 

aspect van het verblijf in 
de leveringsinrichtingen 

algemene opstelling t.a.v. het regiem 
beschrijving van 'karaktereigenschap
pen' van de kandidaat 
deelname aan het arbeidsproces in de 
leveringsinrichting 
vluchtgevaarlijkheid volgens het mel-
dingsformulier (33) . 
gemeenschapsgeschiktheid vol gens het 
meldingsformulier (33) 
kwaliteit van de arbeidsprestaties 
de opstelling t.o.v. en de omgang 
met het personeel 
kwaliteit van de omgang met medege
detineerden 
deelname aan de sportactiviteiten in 
de leveringsinrichting 
kwaliteit van de deelname aan de 
sportactiviteiten 
beschrijving van de uiterlijke ver
zorging van de kandidaat 
frequentie van het contact met mede
gedetineerden 
al dan niet opgelegde disciplinaire 
maatregelen 

percentage w~arbij be~re~fende 
informat1e aanwez1g lS 

67,1% 

64,7% 

64,5% 

63,6% 

62,8% 

58,7% 

45,8% 

37,7% 

28,7% 

17,9% 

11,4% 

11 ,4% 

6,8% 

Uit de tabel blijkt dat de gestichtsrapportage op een weinig 
consistente Hijze informatie verscha~t ove~ de 1~ 9~no.~~de 
aspecten van het verblijf van de kand1daat 1n delnr1c~ttng 
van herkomst. Over 7 van de 13 a~pecten ~~tbreekt 1n de 
meeste gevallen enigerlei informat1e, terw1Jl oak over de 
overige 6 aspecten in zeer veel gevallen geen gegevens aan
Hezig zijn. 

De aanwezigheid van andepe nappoptagegegevens . . 
Naast informatie over het verblijf van de kand1da~t 1n de 
leveringsinrichting, kan de rapport~ge op het me~d1ngsfor
mulier, het selectie-advies en/of h~t overpla~ts1ngsform~
lier ook andere gegevens bevatten. I~ tabel 8 ~s vermeld 1n 
hoeveel van de gevall en w~ari n rappo~~age vanu1t het HvB ~f 
de gevangenis aanwezig lS, dergel1Jke gege~ens aan~ez1g 
zijn Het beeld dat deze tabel laat zien, lS nog m1nder 
rooskleurig dan het geval vias b~j .tab~l ~. ~lechts een 
plaatsingsadvies van de leverings1nr1cht1ng lS 1n de m~~r
derheid van de gevall en aam"ezi g. Aan andere bel angrlJ ke 
punten v/ordt in de meeste rapportages geen aandacht geschon
ken, zoals: 

de voorkeur van de gedetineerde; 
de arbeidssituatie voor insluiting;. .. 

- drugs- en alcoholproble~~tiek v~o~ 1~slu1t1ng; 
lichamelijke en geestel1Jke val1d1te1t etc. 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat verwacht kan wor-

4.5.3 

den dat in bepaalde gevallen (zoals bij drugs- en alcohol
prob 1 elilat i ek, prob 1 emen t i j dens eerdere detent ie, ont vl uch
tingen, lichamelijke en geestelijke validiteit etc.) alleen 
iets gerapporteerd ~lOrdt als er iets bijzonders te melden 
valt (bv. aanwezigheid betreffende problematiek, afwezigheid 
1 ichamelijke en/of geestelijke va1iditeit etc.). Dit ver
hoogt deduidelijkheid echter niet. Immers, als geen infor
matie ~/ordt verstrekt over by. drugsproblematiek, dan, kan 
dit betekenen dat er geen sprake is van enige problematiek 
in dit opzicht. Het kan echter ook inhouden dat het voor de 
leveringsinrichting niet duide1ijk is of er \rel of geen pro
blemen zijn. Tens10tte karl het ook ~ijn dat men drugsproble
matiek zo vanzelfsprekend vindt, dat er geen melding van 
~lOrdt gemaakt. 

Tabel 8: De aanwezigheid van andere rapportagegegevens (34) 

onderwerp 

plaatsingsadvies van de leveringsinrichting 
vnprkeur voor plaatsing van de aangeboden 
veroordeelde 

arbeidssituatie direct voorafgaand aan de 
onderhavige detentie 

harddrugsproblematiek voorafgaand aan de 
onderhavige detentie 
lichamelijk validiteit 

alcoholproblematiek voorafgaand aan de 
onderhavige detentie 

gezins/huwelijksproblematiek t.t.v. 
selectie 

geestelijke validiteit 

ontvluchtingen tijdens voorgaande 
detentie(s) 

ana 1 fabeti sme 

problemen tijdens eerdere detentie(s) 

percentage waarin wel 
informatie aanwezig 

59,4% 

40,6% 

34,0% 

24,1% 

11,8% 

11,4% 

11 ,2% 

9,4% 

3,3% 

2,0% 
1,5% 

De aanwezigheid van pecidivegegevens 
Zoals later zal worden vastgesteld, spelen gegevens over de 
recidive in sommige gevallen een be1angrijke ro1 biJ de se
lectie van kandidaten voor de PVI of 'De Boschpoort'. Reden 
om eens na te gaan in hoevE;rre recidivegegevens over selec
t i ekand idaten aan dEt"tommi S:,5 i e bekend zi jn. 
Gegevens omtrent recidiV~jikunnen apart verme1d staan op het 
meldingsformulier of op het selectie-advies. Verder is in 
een aantal gevall en (24,9%) een uittreksel uit het Al gemeen 
Do)pumentat i eregi ster aanwezi g. Tot slot kan uit de ge
st'i chtsrapportage dan vie 1 uit de vroegere gevangeni srappor
tage in hetc peniterrtiair dossier bl ijken of er sprake is van 
recidive. 
In de praktijk was over 110 kandidaten in het geheel geen 
recidive-informatie aam/ezig, ter\/ijl van 61 kandidaten de 
recidivegegevens onvolledig of onduidelijk waren. Hiermee 
I(omt het aantal aangeboden kandidaten waarover vrij uitvoe-

,j, 
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rige recidivegegevens bekend waren, op 313 van de 484, dit 
is 64,7%. 

4.6 Gonclusie 
In dit hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op verschillende as

. pecten van d~ aanbieding van kandidaten aan de selectie-ad
~viescommissie kortgestrafte volwassenen. 
Gebleken is dat het aanbod van kandidaten kwantitatief sterk 
f" uctueert, hetgeen, gezien het speci al e karakter van het 
regi ern in de PVI, probl ernen kan opl everen voor het opnamebe
leid yah deze inrichting. 
Vrij\'1G'll all e kandidaten \"Jerden aangeboden vanuit een HvB in 
aansluiting op preventieve hechtenis of als arrestant. 
Slechts enkelen waren -oorspronkelijk- afkomstig uit een 
andere gevangenis. Overigens vielen vrijw~ alle selectie
kandidaten in de categorie volwassenen (23 jaar of ouder) 
rniddel 1 anggestraf ten (werkelijke straftijd van 1 tot 6 maan
den). 
Wat de aanbiedingstermijn betreft van kandidaten vanuit 
HvB's die als arrestant of in aansluiting op preventieve 
hechtenis worden aangeboden, wordt in de circulaire van 20 
decernber 1974 aangedrongen op snelheid. Uiterlijk de dag na 
het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis dient de ver
oordeelde bij de selectiecorrrnissie te vJorden gerneld. Hierbo
yen is vastgesteld dat dit, rekening houdend met speciale 
complicaties bij de aanbieding, maximaal in slechts ongeveer 
een kwart van de gevallen is gebeurd. Een oorzaak hiervan 
kan zijn dat in (bepaalde) HvB's met de melding wordt ge
wacht tot het executie-extract is ontvangen. Dit mag in 
pr{ncipe geen reden zijn am de rneldi ng op te schorten. Voor 
de melding als zodanig is het nl. voldoende dat de directeur 
van het HvB kennis draagt.van de straf die onherroepelijk is 
geworden. Die kennis veronderstelt een goede samenwerking 
tussen het HvB en het OM, hetgeen lang niet altijd het geval 

,zal of kan zijn. 
Een apart onderdeel van dit hoofdstuk was ge~lijd aan de ter 
vergadering aanwezige bescheiden en informatie omtrent de 
selectiekandidaten. De richtlijnen schrijven voor, dat bij 
een aanbieding vanuit een HvB zander een daaraan voorafgaan
de detentie elders in ieder geval aamJezig moeten zijn: een 
meldingsforrnulier, een selectie-advies en een bewakings- en 
arbeidsrapport. In meer dan de helft van de gevallen bleek 
ern of meer van deze stukken te ontbreken. Met name het se
l~~tie-advies was vaak niet aanwezig ten tijde van de verga
dering. W~t de noodzaak van het meezenden van een selectie
advies betreft, is op initiatief van de penitentiair consu
lent (zi e hoofdstuk 3) al s regel i ngevoerd dat dit pas bij 
een werkelijke straftijd van 3 rnaanden of meer zou gebeuren. 
Houden \'1e met deze 3 rnaanden-caesuur rekeni ng, dan ontbreekt 
tach nag in veel gevallen een of meer van de basisbescheiden 
die \/el aan\OJezig hadden moeten zijn. Oak bij aanbiedingen 
vanuit een andere gevangenis -direct of indirect via een 
HvB- \laren veelal niet alle correcte bescheiden aam"ezig. 
Wat de informatie betreft die de selectiestukken bevatten, 
is op drie aspecten ingegaan. De gestichtsrapportages bleken 
zeer inconsistent informatie te verschaffen over het ver-
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blijf van de kandida~t in de leveri8gs1nrichting~ Over 7 van 
de 13 genoemde verblljfsaspecten bleken de meeste gestichts
rapportages geen inforrnatie te bevatten. Wat andere rappor
tagege~evens .betreft (zoals drug- en alcoholproblernatiek, 
plaatsl~g~ad~les, voor~eur van.de v~roordeelde, lichamelij
k~ valldltelt etc:l, zlet de sltuatle er nag minder gunstig 
Ul t. Sl echts over een van de 11 punten bl eek een meerderhei d 
van de rap~ortages informatie te bevatten. 
Tenslotte lets over de aanwezi ge reci di vegegevens. In onge
v~e~ een derde van de gevallen ontbraken gespecificeerde re
cldlvegegevens. 
Al. deze bevin~ingen ondersteunen de noodzaak van de circu-
1 al re van 2 ap~ll 1979 \,,~arin ~Jordt geconstateerd dat in het 
verleden vanult .de HvB s rneermalen onvoldoende of onjuiste 
gegevens ter kenms van de selectie-adviescommissie zijn ge
stel d. 
Concl uderend. k~nnen ~/e stell en dat de feitel ijke procedure 
r?nd.de aanbledlng van kandidaten aan de selectie-adviescorn_ 
ITI1SSle, met narne.\·Jat betre~t de aanbiedingstermijn en de rnee 
te zenden.besc~~lden en lnformatie, sterk afwijkt van het
geen de rlchtllJnen voorschrijven (35). 
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De besluitvorming binnen de selectie
adviescommissie 

De besluitvorming binnen de selectiecommissie vormt de tHee
de fase in de selectieprocedure ten aanzien van middel1ang-
gest raften. 
Hi eronder zal achtereenvol gens \lOrden onderzocht in hoeverre 
de cornrnissie kennis neemt van de orntrent· iedere kandidaat 
aam/ezi ge i nformat i e; vlel ke argumenten en tegenargumenten 
naar voren worden gebracht bij de selectie van kandidaten 
voor de PVI of IDe Boschpoort l

; en in hoeverre men de ge
plaatste kandidaten geschikt acht voor de ene en ongeschikt 
voor de andere inrichting. 
Vervolgens zal apart aandacht worden geschonken aan de kan-
didaten die voorlopig in de gevangenis te Breda worden ge
plaatst met een mogelijke herselectie voor de PVI in het 
verschiet. 
Tenslotte zal de besluitvorming rond enkele specifieke ca-
tegorieen kandidaten aan de orde komen, zoals buitenlanders 
en af- of teruggewezen kandidaten. 

5.1 De gehanteerde selectiebescheiden (36) 
Het aantal informatiebronnen waarover de selectie-adviescom
missie beschikt, kan per kandidaat sterk varieren. Zeker 
Hanneer veel bescheiden aam/ezig zijn, zal niet van alle in
formatie kennis worden genomen. Uit de rnate Haarin de aan
\lezi ge stukken worden geciteerd, kan worden afgel ei d hoeveel 
h'aarde de comrnissie hecht aan de daarin aanwezige informa-
tie. 
Uit tabel 9 blijkt dat, met uitzondering van de bevlakings-
en arbeidsrapportage, vrij\lel altijd kennis Hordt genomen 
van de aanv/ezi ge bas i sbeschei'den. Dat de arbei ds- en bevla
kingsrapporten zo Heinig \/orden gehanteerd, is niet 20 ver
wonderlijk als He bedenken dat deze rapporten veelal ver
\lerkt zijn in de gestichtsrapportages die op andere basis-
bescheiden ~rmeld staan. 
Wat de overt~e bescheiden betreft, Hordt vrijwel altijd ken-
nis genolilen van de inl10ud van rapporten van penitentiair 
consulenten en van eindrapportages naar aanleiding van eer
dere detenties in de PVI. Van de andere bescheiden wordt 
-met uitzondering van het uittreksel uit het Algemeen Docu
mentatieregister- in de minderheid van de gevallen gebruik 
gemaakt. 
Uit het feit dat de selectiecommissie vooral de hierboven 
genoemde bescheiden hanteert, valt af te leiden dat relatief 
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e 1n eze stukken aanwezige v.eel \laarde wordt toegekend aan d . d 
1nformatie, zoals: 
- f?rmele achtergrondgegevens (bv. strafduur, gepleegd de

t1Ct en nationaliteit); 
- gegevens omtrent het gedrag in de leveringsinrichting' 
- and~re ~ap~ort~geg(~gevens (bv. pl aats i ngsadv i es van d~ 1 e-
ver1ngs1nr1cht1n~, voork~ur van.de gedetineerde, drugs- en 
al~oholproblemat1ek en 11chamel1jke en geesteliJ'ke valid' 
te1t); 1-

recidivegegevens; 
en1 en 1a1r consulent en diens de~ndruk van een andere p 't t' . 

acvies; en 
- de ervaringen met de k d'd t t" an 1 aa 1Jdens een eerdere deten-

tie in de PVI. 

Tabel 9: De mdate waari~ door de ~electie-adviescommissie kennis wordt genomen 
van e aanwezlge beschelden 

bescheiden aanwezig geciteerd 

basisbescheiden 
meldingsformulier 404 (100%) 337 (83,4%) 
selectie-advies 293 (100%) 264 (90,1%) 
bewakingsrapport 297 (100%) 37 (12,6%) 
arbeidsrapport 287 (100%) 25 ( 8,7%) 
overplaatsingsformulier 22 (100%) 20 (90,9%) 

overige bescheiden 
reclasseringsrapportage uit het 155 (100%) persoonsdossier 47 (30,3%) 

uittreksel ·uit het Algemeen 00-
cumentatieregister 121 (100%) 73 (60,3%) 

v~oegere gevangenisrapportage 
Ult het penitentiair dossier 95 (100%) 37 (38,9%) 

vroegere selectie-adviezen 
overplaatsingsformulieren ' 
e.d. uit het penitentiair 92 (100%) 16 (17,4%) 
dossier 
rapportage penitentiair consulent 56 (100%) 52 (92,9%) 
eindrapport n.a.v. een eerdere 
detentie in de PVI 34 (100%) 33 (97,1%) 

psychiatrisch rapport uit het 
persoonsdossier 31 (100%) 11 (35,5%) 

De ar~umentatie ~~j de besluitvorming 
Om ~lcht .te.krlJgen op de selectiecriteria die door de se
lectlecommlssle expliciet worden gehanteerd is kandi
d~at .genotJ.Jleerd welke argumenten voor en t~gen ~:~ plaat
slng In de PVI of I~e Boschpoort' naar voren vlOrden e
bracht. ~aarn~~st kon In 269 gevallen gebruik worden gema~kt 
van schrlftellJke motiveringen van plaatsingsadviezen 0 e 
s~~ld door de voorzitter van de selectiecommissie (37) pg
B~Jla$e 5 geeft een overzicht van alle factoren die ais in
dlcatle o~ als c~nt~~-indicatie werden genoemd bij plaatsin 
van kandldaten In een van beide inrichtingen. Uit dit over: 

-"'~:::'::'~~":::-~~-. ~", .... ---.~-.... ---...... . 
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zicht blijkt dat de beargumentering van de plaatsingen een 
grote consistentie vertoont, in die zin dat de afzonderlijke 
selectiegegevens -op een. enkele uitzondering na- volgens de 
commissieleden of een grotere geschiktheid voor de PVI aan
geven of een grotere geschiktheid voor IDe Boschpoort ' • 
In tabel 10 zijn -uitgaande van het overzicht in bijlage 5-
de door de selectiecommissie genoemde selectie-argumenten 
opgenomen, Haarbij onderscheid is gemaakt tussen criteria 
die de kans op een plaatsing in de PVI verhogen en criteria 
die een plaatsing in IDe Boschpoort ' meer waarschijnlijk ma
ken (38). Voor een goed begrip van de tabel zijn twee opmer-
kingen noodzakelijk. 
Allereerst behoeft het niet voldoen aan een criterium voor 
plaatsing in een der beide inrichtingen die plaatsing nag 
niet te verhinderen. Er kunnen nl. andere factoren meespe-
1 en di e di e pl aats; ng jui st Hel i nd iceren en die door de 
comnissie in de besl uitvorming zwaarder \!Jorden gewogen. 
Verder is niet aangegeven Helke factoren meer of minder 
zwaar Hegen bij de selectie. Een mogelijk uitgangspunt om 
het gewicht te bepalen dat aan de afzonderl ijke criteria 
moet Horden toegekend, zou het aantal mal en kunnen zi jn dat 
dat criterium te berde is gebracht. Hieraan kleeft echter 
een onoverkomelijk bezwaar. Het is namelijk zeer waarschijn-
1 ijk -zeker gezi en het in Hoofdstuk 4 gerapporteerde- dat 
met betrekking tot bepaalde factoren vaker informatie voor
handen is dan over andere gegevens. 
Als He de in tabel 10 opgesomde argumenten aan een nadere 
beschou\/i ng onderHerpen, dan b 1 i j kt dat de meeste in ver
band kunnen worden gebracht met het specifieke karakter van 
de PVI (39). Zo stelt de PVI als eis dat daar geplaatste ge
detineerden bereid zijn deel te nemen aan de verschillende 
geboden activiteiten en daartoe lichamelijk en geestelijk in 
staat ZlJn. Het niet willen of kunnen deelnemen aan arbeid 
en/of sport in de leveringsinrichting, psychische problema
tiek en fysieke problemen vormen in dit verband contra-indi
caties voor een plaatsing in de PVl. 
'Nederheide ' heeft in tegenstelling tot de gevangenis te 
Breda een regiem van volledige gemeenschap. De gedetineerden 
brengen er hun detentie in groepsverband door. Kandidaten 
die groepsongeschikt geacht Horden, maken daarom een gerin
gere kans in de rVI te vlOrden gepl aatst. 
De geringe beveiliging van de PVI speelt bij de selectie ook 
een rol, gezien het feit dat vluchtgevaarlijkheid als indi
catie voor een pl aatsi ng in I De Boschpoort I Hordt beschou\Jd. 
t.Jell ; cht hangt met de geri nge beveil i gi ng van I Nederhei de I 
ook samen dat gedetineerden met drugs- en alcoholproblemen 
en kandidaten die ter zake van de OpiumHet zijn veroordeeld, 
mi nder geschi kt geacht vlOrden voor deze i nrichti ng. Immers, 
deze middelen kunnen hier eenvoudiger Horden binnengesmok
keld dan in de IDe Boschpoort ' (40). 
Oat kandidaten Hier huidige veroordeling of recidive (zv/aar) 
agressieve of zedendelicten omvat, eerder in IDe Boschpoort

l 

Horden geplaatst, heeft te maken met afspraken die hierover 
zijn g~maakt met plaatselijke autoriteiten in Doetinchem. 
Bij deze afspraken hebben naast de geringe beveiliging van 
de PVl ook bepaalde gebeurtenissen in het verleden -toen de 

Tabel 10. Overzicht van de door de selectie-adviescommissie genoemde selectie-argumenten 

criteria die een plaatsill\} in de PVI "indiceren 

indicaties m.b.t. detentieduur en -beeindiging 

indicaties m.b.t. huidige veroordeling 
1. huidige veroordeling omvat uitsluitend vermo

gens- of minder zware delicten 

indicaties m.b.t. de recidive 
1. first-offender of geringe recidive 
2. recidive omvat (vrijwel ) uitsluitend vermo

gens- of minder zware delicten 

persoonsgebonden indicaties 
1. jeugdige leeftijd 

indicaties m.b.t. penitentiair verleden 
1. gunstige vroegere gevangenisrapportage 

indicaties m.b.t. eerdere PVI-detenties 
1. gunstige eindrapportage PVI 

indicaties ontleend aan adviezen en voorkeuren 
m.b.t. de detentie-inrichting 
1. voorkeur kandidaat voor PVI 
2. advies leveringsinrichting of penitentiair con

sulent: PVI 

indicaties ontleend aan de rapportage van een 
penitentiair consulent 
1. gunstige rapportage penitentiair consulent 

indicaties op grond van bekendheid bij leden van 
de selectiecommissie 
1. kandidaat staat gunstig bekend 

indicaties ontleend aan de gestichtsrapportage 
van de leveringsinrichting 
1. gestichtsrapportage schetst een positief beeld 

van de kandidaat 
2. groepsgeschikt 

indicaties ontleend aan het bewakings- ~f arbeids
rapport 
1. gunstig bewakings- of arbeidsrapport 

indicaties m.b.t. de specifieke benadering binnen 
de PVI 
1. specifieke, resocialisatiegerichte benadering 

binnen de PVI is gewenst 

criteria die een ~laatsing in Breda indiceren 

1. (zeer) lange detentieduur 
2. na onderhavige detentie volgt opname in een HvB 

e~n TBR-inrichting of een psychiatrische inrich~ 
tlng 

1. huidige veroordeling omvat een zedendelict een 
(z\~aa~) agressief delict, of een misdrijf t.z. v. 
de 0plumwet 

1. omvangrijke recidive 
2. recidive omvat o.a. zedendelicten of (zwaar) 

agressieve delicten 

1. oudere leeftijd 
2. alcohol- of drugsproblematiek 
3. psychische problemen 
4. fysieke problemen (bv. kwalen of invaliditeit) 

1. ongunstige vroegere gevangenisrapportage 
2. ontvlu~htingen tijdens eerdere of huidige 

detentl e I vl uchtgevaar 1 i j khei d 
3. overplaatsing n.a.v. incident huidige detentie 

1. ongunstige eindrapportage PVI 
2. ontvluchting of overplaatsing vanuit PVI in het 

verleden 

1. voorkeur kandidaat voor Breda 
2. advies leveringsjnrichting of penitentiair con

sUlent: Breda 

1. kandidaat staat ongunstig bekend 

1. gestichtsrapportage schetst een negatief beeld 
van de kandidaat 

2. groepsongeschikt 
3. geen deelname aan arbeid of sport 
4. er zijn disciplinaire maatregelen genomen 

1. ongunstig bewakings- of arbeidsrapport 

1. s~ecifieke, resocialisatiegerichte benadering 
blnnen de PVI is niet wenselijk 



PVI nog een bestemming had als TBR-inrichting- meegespeeld. 
Een belangrijk aspect van het regiem hinnen I Nederheide' , 
waarmee veel argumenten direct of indirect in verband kunnen 
Horden gebracht, is de grotere vrijheid die de gedetineer
den er genieten en het groter beroep dat er wordt gedaan op 
het dragen van eigen verant'vJOordel ijkheid in vergel ijking 
met IDe Boschpoort ' of een doorsnee HvB. Kandidaten van wie 
kan worden verwacht dat ze misbruik kunnen maken van de ge
boden vr~jheid of de grotere verantwoordelijkheid minder 
goed zullen kunnen dragen, komen minder snel in aanmerking 
voor plaatsing in de PVI. De criteria die hierop betrekking 
hebben, zij n: (on) gunst i ge vroegere gevangeni s rapportages; 
overplaatsing naar aanleiding van incident tijdens huidige 
detentie; ongunstige eindrapportage naar aanleiding van een 
eerdere detentie in de PVI of overplaatsing vanuit deze in
richting; (on)gunstig bekend staan van de kandidaat bij le
den van de selectiecommissie; (on)gunstig gestichts-, L,:-~"ra
ki ngs- of arbei ds rapport; (on) gunst i ge rapportage penite\'\
tiair consulent; disciplinaire maatregelen in de leverings<\ 
inrichting. ' 
De resocialisatie-doelstelling die de PVI hoog in het vaan
del draagt, speelt bij twee criteria een role Resocialisatie ' 
houdt in het dienstbaar maken van de straf aan de voorberei
di.ng van de terugkeer der gedeti neerden in het maatschappe
lijk leven. Kandidaten die na de onderhavige detentie niet 
terug zullen keren in 'het maatschappelijke leven ' maar die 
opgenomen zullen worden in een (niet-)penitentiaire inrich
ting, komen dan ook minder snel voor plaatsing in de PVI in 
a~nmerking. Overigens staat vanzelfsprekend ook het aller
laatst in de tabel genoemde criterium in direct verband met 
het resocialisatie-uitgangspunt van 'Nederheide ' • 

Er resteren nog een kl ein aantal argumenten die een nadere 
toelichting behoeven. Van enkele daarvan is het direct dui
delijk waarom zij een plaatsing in de PVI of in IDe Bosch
poortl indiceren: de indicaties ontleend aan adviezen en 
voorkeuren met betrekking tot de detentie-inrichting. 
Oat een (zeer) lange detentieduur een plaatsing in de gevan
genis te Breda indiceert, is ook duidelijk als ~/e bedenken 
dat de PVI gedetineerden opneemt met een maximale werkelijke 
straftijd van 4 maanden en voor IDe Boschpoort' een boven
grens geldt van 6 maanden. 
Minder duidelijk is het Haarom het gepleegd hebben van ver
mogens- of minder z~"are delicten, alsll1ede een geringe omvang 
van de recidive een selectie voor de PVI indiceren. Eveneens 
onduidelijk is het feit dat jeugdigen Illeer geschikt Horden 
geacht voor de PVI en ouderen Illeer voor IDe Boschpoort ' • Het 
is mogelijk dat hier het resocialisatieperspectief een rol 
speelt: zware recidivisten en ouderen zouden minder Ireso
cialiseerbaar ' zijn. Het kan ook zijn dat men verwacht dat 
genoelllde categorieen minder goed functioneren in de PVI met 
zijn speciale regiem. 

Bovenstaande beschouwing samenvattend kan worden geconclu
deerd dat vrijwel alle selectie-argumenten verband houden 
met het speciale .karakter van de PVI, zodat kan worden ge-
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sproken van een selectie van kandidaten op basis van hun 
verHachte (on) geschi ktheid voor deze i nri cht i ng. Anders ge
zegd: de selectie voor 'De Boschpoort' is een negatieve, in 
die zin dat kandidaten die ongeschikt geacht Horden voor 
'Nederheide' een grote kans maken in de gevangenis te Breda 
te worden geplaatst. Dit strookt overigens geheel met de be
stemmi ng van 'De Boschpoort' al s inri cht i ng met een cornpl e
mentaire functie ten opzichte van 'Nederheide' in die zin 
dat 'De Boschpoort' gedet i neerden moet opnemen di e onge
schikt worden geacht voor het groepsregien in de PVI (41). 

De beoordeling van de selectiekandidaten op hun geschiktheid 
voor de PVI I Nederheide' en de gevangenis IDe Boschpoort ' • 
Het besluitvormingsproces binnen de selectie-adviescommissie 
verloopt in een aantal fasen. Eerst neemt men -via de voor
zitter- kennis van de aanwezige informatie over de kandi
daat. Vervolgens beoordeelt men de gegevens in termen van 
indicaties of contra-indicaties voor een plaatsing in de PVI 
of 'De Boschpoort' en weegt men deze tegen elkaar af. Deze 
afHeging heeft al s resul taat dat men de kandidaat meer ge
schikt acht voor de ene inrichting en minder geschikt voor 
de andere. Vervolgens Hordt dan een definitief plaatsingsad
vi es ui tgebracht. In deze paragraaf zull en we de 1 aatste 
twee fasen in de besluitvormingsprocedure -de geschiktheids
beoordeling en het plaatsingsadvies- aan een nadere beschou
wing onderwerpen. 
Om het oordeel van de commissie te kunnen peilen omtrent de 
geschiktheid van kandidaten voor beide inrichtingen, is door 
de commissieleden per kandidaat op twee vijfpuntsschalen 
aangegeven in hoeverre men hem geschikt achtte voor een de
tentie in de PVI en voor een detentie in 'De Boschpoort'. 
Uitgaande van deze scores zijn tHee indices geconstrueerd: 
een index die de ven,achte geschiktheid voor een detentie in 
I Nederhei de' aangeeft en een index die de geschi ktheid voor 
'De Bosthpoort' representeert (42). 

Tabel l1:,DI! verwachte geschiktheid van de selectiekandidaten voor de PVI 
'I~derheide' en de gevangenis 'De Boschpoort' 

geschikt twijfelachtig ongeschikt totaal 
voor geschikt voor voor 

'De Boschpoort' 'De Boschpoort' 'De Boschpoort' 

geschikt voor de 157 (22,3%) 85 (17,5%) 3 (0,6%) 245 (50,4%) PVI 
twijfelachtig ge-

94 (19,3%) 17 ( 3,5%) 0 III (22,8%) schikt voor de PVI 
ongeschikt voor de 120 (24,7%) 9 ( 1,9%) 1 (0,2%) 130 (26,8%) PVI 

totaal 371 (76,3%) III (22,8%) 4 (0,8%) 486 (100%) 

In tabel 11 zijn beide geschiktheidsindices tegen elkaar af
gezet. Als He de randtotalen in deze tabel bezien, dan 
blijkt dat 50,4% van de kandidaten geschikt wordt geacht 
voor de PVI en 76,3% geschikt voor IDe Boschpoort'. Als we 
daarnaast constateren dat 26,8% van de selectiekandidaten 
niet geschikt bevonden wordt voor de PVI en dat dit percen-
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tage voor 'De Bos~hpoo~t' slechts 0,8% bedraagt, dan kunnen 
vie c?nc~ ude~en dat de PVI hogere eisen stelt aan de voor de
~~t l~rlcht~ng te selecteren kandidaten dan 'De Boschpoort'. 

lS gezlen het in de vorige paragraaf gerapporteerde ook 
min of meer vanzelfsprekend. 
Ul· t t b a.el 11 blijkt verder dat slechts 3 van de 245 kandida-
ten dle geschikt ~orden geacht voor de PVI, ongeschikt be
v?nden worden voor De Boschpoort'. Daar staat tegenover dat 
lle!st 120 van de 130 kandidaten die naar verwachting onge
SChlkt vO?~ de PV~, volgens de commissie wel geschikt blij
ken te ZlJn voor De Boschpoort'. Dit onderstreept nogmaals 
d~ complementaire bestemming van 'De Boschpoort' voor gede
~lneerden die ongeschikt vlOrden geacht voor het groepsregiem 
1 n de PV I. 

Zo~ls reeds ~~rder is ?pge~er~t, behoeft verwachte geschikt
held voor een va~ be~de lnrlchtingen nog niet te betekenen 
dat ook een p~aats~ng In die inrichting volgt. Om de relatie 
~ussen geschlktheld en plaatsing te kunnen onderzoeken, is 
In ?e ta~~llen 12 en 13 de verwachte geschiktheid voor res
pectle~ellJk ~e PVI en 'De Boschpoort' afgezet tegen het 
plaatslngsadvles. 

Tabel 12: De ver~achte geschiktheid van kandidaten voor de PVI 'in relati t h 
plaats1ng e me un 

plaatsing plaatsing plaatsing plaatsing totaa 1 PVI Breda 'Breda 'Breda 
bezien' tzt' 

geschikt voor de PVI 183 (74,7%) 21 ( 8,6%) 18( 7,9%) 23(9,4%) 245 (100%) 
twijjelachtig geschikt 
voor de PVI 15 (13,5%) 50 (45,0%) 41 (36,9%) 5 (4,5%) III (100%) 
ongeschikt voor de 

2 ( 1,5%) 124 (95,4%) PVI 4 ( 3,1%) 0 130 (100%) 

totaa 1 200 (41,2%) 195 (40,1%) 63 (13,0%) 28 (5,8%) 486 (100%) 

Als we de beide tabellen vergelijken, dan kan worden gecon
stateerd dat 74,4% .van.de.voor de PVI geschikt bevonden kan
didaten ook in dl~ lnrlchting worden geplaatst. Voor 'De 
Boschpoort' ligt dit percentage aanmerkelijk lager: 49,9%. 
V~rd~r blijkt dat van de 130 kandidaten die volgens de com
mlSSle ongeschikt zlJn voor de PVI er 124 definitief in 'De 
Boschpoort' worden opgenomen. 

Tabel 13: D~ verwachte geschiktheid van kandidaten voor 'De Boschpoort' in rela
tle met hUn plaatsing 

geschikt voor Breda 

twijfelachtig geschikt 
\loor Breda 
ongeschikt voor Breda 

totaal 

plaatsing plaatsing 
PVI Breda 

109 (29,4%) 185 (49,9%) 

88 (79,3%) 9 ( 8,1%) 

3 (75,O~n 1 (25,0%) 

200 (41,2) 195 (40,1%) 

plaatsing 
'Dreda 

plaatsing 
' Breda 

totaal 

bezien' tzt' 

50 (13,5%) 27 ( 7,3%) 371 (100%) 

13 (11,7%) 1 ( 0,9%) III (100f~) 

0 0 4 (100~~) 

63 (13,0%) 28 ( 5,8) 486 (100%) 
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Kortom, ook wanneer naar het feitel i j k pl aatsi ngsbel ei d 
wordt gekeken, bl ijkt dat kandidaten die geschi kt Horden be
vonden voor de PVI een relatief grote kans maken daar ook 
werkelijk te worden geplaatst. Verwachte ongeschiktheid voor 
de PVI betekent in vrijwel alle gevallen een definitieve 
plaatsing in IDe Boschpoort'. 

5.4 De besluitvorming ten aanzien van kandidaten die onder voor
behoud in Breda worden geplaatst 
Tot dusverre is de discussie omtrent de besluitvorming bin
nen de selectie-adviescommissie grotendeels beperkt gehou
den tot kandidaten die definitief werden geselecteerd voor 
'Nederheide ' of IDe Boschpoort ' • De commissie kan echter ook 
adviseren kandidaten voorlopig in IDe Boschpoort ' te plaat
sen met in een later stadium een mogelijke herselectie voor 
de PVI. Binnen die voorlopige Breda-plaatsingen zijn twee 
varianten te onderscheiden. Een kandidaat kan Ite zijner 
tijd ' in Breda worden geplaatst indien hij in eerste instan
tie Hel geschikt ~lOrdt bevonden voor de PVI, maar daar met 
name op grond van een te lang strafrestant nog niet kan wor
den opgenomen. Iemand kan ook 'bezien ' worden geplaatst in 
IDe Boschpoor~,'. In dat geval is zijn geschiktheid voor de 
PVI h,ijfelachtig en ~lOrdt een nadere observatieperiode in 
Breda noodzakelijk geacht. 

Tabel 14 geeft aan dat in vrijwel alle gevallen van een 
voorlopige plaatsing in Breda de hierboven aangeduide fac
toren: strafrestant en verwachte mate van geschiktheid voor 
de PVI, een rol hebben gespeeld in de besluitvorming. Opval
lend is dat ook bij de 'bezien'-plaatsingen een te lang 
strafrestant vrijwel steeds als argument is genoemd. Hoewel 
het geen vanzel fsprekend argument is, is het wel begri j pe
lijk dat dit criterium ook hier wordt gehanteerd. Immers, 
indien een observatieperiode in Breda noodzakelijk wordt ge
acht, moet daarna bij een eventuele heraanbieding van de 
kandidaat aan de selectiecommissie het strafrestant nog vol
doende lang zijn om een PVI-plaatsing niet te blokkeren. 

Tabel 14: De naar voren gebrachte factoren die bij d~ beslissing 'Breda bezien' 
--- of 'Breda tzt' te:.plaatsen een rol spelen 

verwachte mate van geschiktheid 
voor de PVI 
te lang strafrestant/onduidelijk 
strafrestant 
onbekend 

'Breda bezien' 
(N=63) 

50 gevallen 

55 gevallen 

4 gevallen 

'Breda tzt' 
(N=?S) 

26 gevallen 

26 gevallen 

1 geval 

Wat de geschiktheid voor de PVI betreft, is te verwachten 
dat kandidaten die Itztl in Breda worden geplaatst, meer ge
schikt worden geacht voor die inrichting dan 'bezien'-ge
plaatsten. Tabel 12 laat zien dat dit in grote lijnen inder
daad het geval is. Van de 63 'bezien'-gevallen werden er 45, 
dit is 71,4%, twijfelachtig of ongeschikt beoordeeld voor de 
PVI, terwijl 23 van de 28 Itztl in Breda geplaatsten (dit is 
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82,1%), in de ogen van de selectiecommissie wel geschikt wa
ren voor d~ PyI. Echter, 18 kandidaten die 'bezien ' werden 
gepl a~tst 1 n De Boschpoort I ~/a ren vol gens de commi ss i e ~/el 
geS~h1kt. voor de PVI en van 5 'tzt'-kandidaten was de ge
Sch1kthe1d voor de PVI twijfelachtig. 

~~ kandidaten ~ie voorlopig in Breda zijn geplaatst, worden 
een H~ek ~a b1nn~nk?mst in deze inrichting besproken in de 
zg. 1nde~ :ngscor~m1ss1e. (43). Daar ~lOrdt een datum bepaald 
waarop ZlJ opn1euw b1nnen de commissie aan de orde zul1en 
worden gesteld. Dan Hordt aan de hand van onder meer bewa
kings- e~ arbeidsrapporten bezien of de gedetineerde ter 
hers~le~t1e voor~edragen moet worden aan de selectie-advies
comm1SS1e. In fe1te is hier sprake van een voorselectie bin
nen de i n?el i ngscommi ss ie van I De Boschpoort I, omdat vrijwel 
a~le.vanu1t Breda aangeboden kandidaten door de selectiecom
m1SS1e voor de PVI worden voorgedragen (44). 
Men kan zich nu twee dingen afvragen: 

1. Hoev~eZ voopZopig in Bpeda gepZaatsten wopden tep hepse
Zeet~e aan de seZeetie-advieseommissie aangeboden? 
Van de 60 'bezien'-plaatsingen (45) die ook werkelijk in 
IDe Bos~hpoort' zijn binnengekomen, werden er 37 ter 
herselect1e aan de selectiecommissie aangeboden: dit is 
61,7%. 
Van de ka~di?aten die Itztl in Breda werden geplaatst, 
gebeurde d:t 1n 24 gevallen: dit is 85,7%. Dit percentu
~el . ve;sch1l ~"ekt geen. verbazin~, gezien het feit dat 
bez1en -geplaatsten ook 1n eerste 1nstantie over het al

gemeen minder geschikt werden geacht voor de PVI (46). 

2. Waapdoop wopdt het moment van aanbieding tep hepseZeetie 
bepaald? 

Uit gesprekken met en opmerkingen van leden van de selec
tie-advie~co~missie kon worden afgeleid dat het moment 
van aanb1ed1ng ter herselectie bepaald zou kunnen worden 
door twee factoren: ?~ verblij~sduur in IDe Boschpoort ' , 
of het strafrestant b1J heraanb1eding. 

Tabel 15: De verblijfsduur van voorlopig in Breda qeplaatste kandidaten tot het 
moment van heraanbieding, alsmede het st~afrestant bij heraanbieding 

verblijfsduur in aantal (%) strafrestant bij aanta 1 (1.) 'De Boschpoort' heraanbi edi ng 

1 t/lll 2 we ken 4 ( 7,4%) 6 weken of minder 5 ( 9,3%) 3 tim 4 weken 5 ( 9,3%) 7 tim 8 weken 6 (11,1%) 5 tim 6 weker. 22 (40,7%) 9 t/r.l 10 \·/eken 17 (31,5%) 7 tim 8 weken 12 (22,2%) 11 tim 12 weken 17 (31,5%) 9 tim 10 weken 11 (20,4%) 13 tim 14 weken 7 (13,0%) 
meer dan 14 weken 2 ( 3,7%) 

totaal 54 (100%) totaal 54 (100%) 
onbekend 14 onbekend 14 
gemiddelde Ver-

6,3 weken bl ijfsduur gemiddelde straf:ijd 69 dagen 

Uit tabel 15 bl ijkt dat een groot aantal van de gedetineer-

31 



32 

den tot het moment van heraanbieding 5 a 6 Heken in 'De 
Boschpoort ' heeft verbleven. De gemiddelde verblijfsduur in 
Breda bedraagt 6,3 weken. Er kan echter niet worden gesteld 
dat de verbl ijfsduur het criterium is dat het moment van 
heraanbieding bepaalt. Daarvoor is de spreiding in de ver
blijfsduur te groot. Het gemiddeld strafrestant bij heraan
bieding bedraagt ca. 10 weken. Ook hier kan blijkens de 
spreiding in tabel 15 niet Horden geconcl udeerd dat het 
strafrestant een stringent criterium is voor de bepaling van 
het tijdstip van heraanbieding. 
Samenvattend kan "JOrden gestel d dat noch de verbl ijfsduur in 
Breda noch het strafrestant bij heraanbieding als stringente 
criteria worden gehanteerd bij het bepalen van het moment 
"/aarop voorl opi gin I De Boschpoort I gepl aatste kandidaten 
opni eUltl aan de sel ecti ecommi ss i e \-{orden aangeboden (47). 

5.5 De besluitvorming t.a.v. andere categorieen gedetineerden 
Een aantal categorieen selectiekandidaten zijn niet in de 
onderzoekgroep opgenomen: vanuit de gevangenis te Breda aan
geboden kandidaten; buitenlanders; kandidaten die zijn afge
"Ie zen voor p 1 aats i ng in de PV I of I De Bos chpoort I en "Ii er 
selectiebescheiden zijn teruggezonden aan de aanbiedingsin
richting; kandidaten die hun verdere detentie in de aanbie
dingsinrichting doorbrengen; en kandidaten die zijn doorver
wezen naar een andere selectie-adviescommissie. 

a. Kandidaten die zijn aangebode;~ vanuit de gevangenis te 
Broeda 
Een groot aantal van de kandidaten die vanuit 'De 
Boschpoort' werden aangeboden aan de selectiecommissie is 
reeds eerder binnen deze commissie besproken en bij die 
geleyenheid voorlopig in Breda geplaatst. Daarnaast zijn 
er ook enkele kandidaten geweest die oorspronkelijk defi
nit i ef in I De Boschpoort I Haren gepl aatst, maar toch op
ni eml ter hersel ect i e Herden aangeboden. Tenslotte heeft 
I De Boschpoort I oGle' I arrestanten I aangeboden, di e daar 
v anui t de vri j e maatschappi j \Jaren bi nnengekomen. 
Iedere kandidaat die vanuit Breda Hordt aangeboden, is 
tevoren op zijn geschiktheid voor de PVI beoordeeld door 
de indelingscommissie binnen deze inrichting (zie ook de 
voorgaande paragraaf). De informatie die omtrent de kan
didaten wordt verschaft is steeds dezelfde: een over
p 1 aats i ngsfortliul i er en een bel;Jak i ngs- en arbei dsrapport. 
Van de 12~ kandidaten die gedurende de onderzoekperiode 
vanuit 'De' Boschpoort ' zijn aangeboden aan de selectie
adviescolilmissie, zijn er 117 (dit is 97,5%) in de PVI ge
plaatst. Aanbieding vanuit Breda betekende dus vrijwel 
automatisch plaatsing in 'Nederheide ' • 

, 
b. BuitenZanderos I. 

Buitenlanders die aan de selectie-adviescommissie \lorden 
aangeboden, worden in vrijwel alle gevallen in Breda ge
p 1 aatst. Hi ervoor \-{erden tHee argumenten genoemd. In de 
eerste plaats bestaat er een grote kans op uit~~ijzing na 
beeindiging van de detentie. Van een adequate voorberei
ding op de terugkeer in de vrije samenleving kan in dat 
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geval -zo luidde de redenering- geen sprake zijh, zodat 
een PVI-plaatsing minder geeigend is .. In de t~-{eede plaats 
speelt het ~aalprobleem veelal een rol, waardoor deelname 
a~~ ~lle 1n de PVI geboden activiteiten niet goed moge
llJk lS (48). 

c. Afgewezen kandidaten 
Van in totaal 23 kandidaten zijn de selectiebescheiden 
teruggezonden aan de leveringsinrichting. In die geval
len heeft er geen selectie plaatsgevonden. Met name drie 
a rgumenten ~/erden voor deze besl iss i ng naar voren ge
bracht door de selectiecommissie: 
- de kandidaat had in de leveringsinrichting beoordeeld 

moeten worden op zijn geschiktheid voor een Penitenti
aire Open Inrichting (9 gevallen). 

- de kandidaat had een te lang strafrestant (6 gevallen); 
of 

- de kan?id~at ~ad zelf verzocht om een plaatsing in een 
a~~ere 1nr1c~~lng dan de PVI of 'De Boschpoort ' , waar
b1J de moge~lJkheid om aan die wens gevolg te geven on
voldoende lS onderzocht door de leveringsinrichting (4 
gevall en). 

d. Kandidaten die hun detentie in de aanbiedingBinroichting 
doorobroengen 
In 44 gevallen is geadviseerd een kandidaat niet in de 
P~I .of ~De. Bo~chpoort' op te nemen, maar hem in de aan
b1edlngs1n~lcht1ng te laten blijven. In 30 gevallen was 
de reden h1ervoor e~n.kort strafrestant en in 13 gevallen 
yond ge.en overpl aats 1 ng pl aats op dri ngend verzoek van 
het HvB (bv. om medische redenen). 

e. Naaro een anderoe BeZectie~advieBcommiBBie dooroverowezen 
kandidaten 
6 kandidaten zijn veelal vanwege een te lang strafrestant 
doorverwezen naar de 'selectie-adviescommissie langge
s~rafte volwassenen ' en 5 naar de Iselectie-adviescommis_ 
Sle kortgestrafte jeugdigen'. Oit laatste gebeurde op 
grond. va~ ~en ~e jonge leeftijd en/of op verzoek van de 
1 even nys 11ln cht 1 ny. 

Conclusie 
In hoofds~uk 4 is. vastgesteld dat in zeer veel gevallen niet 
alle yere~ste bas1s-selectiebescheiden aanweziy zijn. ;.15 we 
het t<enlllsneJilen van bepaalde bescheiden door de cOll1missie 
al s li1a~~staf hante;en voor het bel any dat llien eraan hecht, 
dan bl1Jkt. voor~l net ontbreken van het meldingsformulier, 
het. select"le-adv1es en het overplaatsingsformulier als een 
gem1s te worden ervaren. De bewakings- en arbeidsrapporten 
worden daarentegen zelden gehanteerd. De reden hiervoor is 
dat ee~ samenva~ting van deze rapporten doorgaans is ver
werkt 1 n de gest 1 chtsrapportage die op andere bas i sbeschei
den staat vermeld. 
Andere s~~kken, di~ -indien aanwezig- zeer vaak worden geci
teerd, zlJn: een e1ndrapport naar aanleiding van een eerdere 
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detentie in de PVI; een rapport van een penitentiair consu
lent; en een uittreksel uit het Alg~neen Documentatiere~is
ter. 

De beargumentering van de plaatsingen vertoont een grote 
mate van consistentie, in die zin dat de naar voren gebrach
te argumenten of een plaatsing in de PVI indiceren of een 
plaatsing in IDe Boschpoort ' • 
Vrijwel alle selectie-argumenten kunnen direct of indirect 
in verband Horden gebracht met het speciale karakter van de 
PVI. Sommige argumenten zijn gebaseerd op de resocialisatie
geri chte benaderi ng bi nnen deze i nri chti ng, terwi jl bij een 
aantal andere de geri nge externe beveil i ging een rol speel t. 
De meeste naar voren gebrachte plaatsingsargumenten kunnen 
echter worden herleid tot de eis dat een selectiekandidaat 
adequaat moet kunnen functioneren binnen de PVI. 
Aan deze ei s kunnen drie voorHaarden \-Jorden verbonden: 

de kandidaat moet bereid zijn deel te nemen aan de ver
schillende activiteiten binnen deze inrichting (arbeid, 
sport en vorrni ng) en moet daartoe 1 i chamel ijk en geeste
lijk in staat zijn; 
de kandidaat moet in staat zijn in groepsverband te func
tioneren; en 
de kandidaat moet in staat zijn eigen verantwoordelijkheid 
te dragen binnen een regiem dat relatief gezien veel vrij
heid biedt aan de gedetineerden. 

Hoe\Jel het in de meeste gevallen begrijpelijk is Haarom be
paalde factoren een plaatsing in een van beide inrichtingen 
i ndi ceren, zij n hi erop toch een aantal uitzonderi ngen. 
Zo is het met name onduidelijk waarom het gepleegd hebben 
van vermogens- of minder zware delicten, alsmede een geringe 
omvang van de recidive een PVI-plaatsing indiceren. Eveneens 
onduidelijk is het feit dat jeugdigen meer geschikt vJorden 
geacht voor de PVI en ouderen meer voor IDe Boschpoort ' • 
Het feit dat vrijH~ alle selectie-argumenten in verband ge
bracht konden vJorden met het speciale karakter van de PVI, 
betekent dat gesproken kan worden van een selectie van kan
didaten op basis van hun (on)geschiktheid voor deze inrich
tinge Kandidaten die geschikt geacht Horden voor de PVI, ma
ken een grote kans in deze inrichting geplaatst te worden, 
terwijl voor de PVI ongeschikte kandidaten eerder naar IDe 
Boschpoort ' worden verwezen. 

Als de geschiktheid van kandidaten voor de PVI -zoals die 
door de selectiecommissie Hordt ingeschat- vlOrdt gerelateerd 
aan de plaatsingsbeslissing, blijkt bovenstaande veronder
stell i ng i nderdaad op te gaan. Dit strookt overi gens g.eheel 
met de bestemming van IDe Boschpoort' als inrichting met een 
complementaire functie ten opzichte van 'Nederheide ' , in 
die zin dat IDe Boschpoort' gedetineerden dient op te nemen 
di e ongeschi kt Horden geacht voor het regi em in de PVI. 

De selectiecommissie kan ook andere adv'iezen geven dan een 
definitieve plaatsing in de PVI of in IDe Boschpoort ' • Zo 
kan zij kandidaten doorverwijzen naar een andere selectie
commissie, terugverHijzen naar de leveringsinrichting, het-

zij ?m ?aar de ver.dere detentie te bl·· .. 
die 1nr1chting een plaatsing elde t 1JV~n, hetz1J om vanuit 
Ook bestaat de mogelijkheid va rs rac ten.te realiseren. 
IDe Boschpoort ' [net een fIIogeliJ·~ e~n vOlorlo~lge plaatsing in 
het verschiet B·· d . ~ erse ect1e voor de PVI in 

h . • 1 J eze voorl 0P1 ge pl aat . . 
sc e1d te Horden gemaakt t Slngen d1ent onder-
p~aatsingen (49). In het ee~ssen zg. 'bezien ' _ en Itztl_ 
viler geschiktheid voor de st~vfeva~. gaat he~ o~ kandidaten 
tHeede geval betreft het kandid tW1J!elacht1g lS en in het 
geacht voor die inrichting maar a~en d1e \·Jel ~eschikt \lOrden 
grond van een te lang strafre aar vOOrl?p1g, met name op 
opgenomen. Het bl ijkt dat stant, nog met kunnen worden 
Breda geplaatsten in een la~~~e~~e~.70% va~ de voorlopig in 
baden aan de selectieco . . a 1um opn1~~VJ vlOrdt aange
plaatsing in de PVI vol ~m1~:~e, waa~~a v~lJwel steeds een 
deze gedetineerden ter h~r;el ~et t1Jdst1P betreft waarop 
de gevangenis te Breda ~li ·k~C~l~ Horden aangeboden vanuit 
Br~da, noch het strafr~stani bi. a noch de. verblijfsduur in 
cr1teriaworden gehanteerd. De v~r~f~~elect1e.al~ stringente 
~evallen wel aanzienlijk 1 1Jfsduur lS 1n de meeste 
1n de officiele stukken VIO~~~~rge~~~m~e(~ci)~agen-termijn die 
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6 De selectiecriteria 

In het vorige hoofdstuk is beschreven welke argumenten door 
de leden van de selectie-adviescommissie naar voren zijn ge
bracht bij het uitbrengen van pl aatsingsadviezen. Om te we
ten te komen welke de feitelijk gehanteerde selectiecriteria 
zi j n , kan hi er echter om een aanta 1 redenen niet mee worden 
vol staan. In de eerste pl aats bestaat de mogel ijkheid dat 
factoren waarnaar die argumenten verwijzen, niet consequent 
al s sel ect i ecri teri um gehanteerd Horden of kunnen worden. 
Verder kan het zijn dat aan bepaalde plaatsingsindicaties 
minder belang wordt gehecht dan aan andere, zodat die indi
caties binnen het selectiebeleid in zijn geheel nauwelijks 
van enige betekenis zijn. 
Hi eronder zal in twee stappen worden onderzocht wel ke de 
feitelijke selectiecriteria zijn. Allereerst zal worden na
gegaan in hoeverre ge.detineerden die in IDe Boschpoort' zijn 
geplaatst, verschillen van voor de PVI geselecteerde kandi
daten. Op deze wijze kan worden vastgesteld welke factoren 
met de plaatsing samenhangen. Vervolgens zal worden getracht 
het gewicht te bepalen dat aan de verschillende selectiecri
teria moet worden toegekend. 
In beide gevallen is het onderzoek beperkt tot gedetineerden 
die defini~ief in de PVI of in IDe Boschpoort' zijn ge
plaatst. Een van de redenen hiervoor is dat bii een voorlo
pige plaatsing in de gevangenis te Breda de selectieprocedu
re in verband met een mogelijke herselectie in wezen niet is 
afgerond. Ook zijn in de analyses kandidaten die direct of 
indirect vanuit een andere gevangenis aan de selectiecommis
sie werden aangeboden, buiten beschouwing gelaten. Dit is 
gedaan om de onderzoekgroep qua aanbiedingsprocedures zo ho
mogeen rnogel ijk te doen zijn. Verder gi ng het hier in het 
merendeel der gevallen om ontvluchtingen en overplaatsingen 
op grond van gebleken ongeschiktheid voor verder verblijf in 
de oorspronkelijke inrichting. Dergelijke kandidaten werden 
steevast in IDe Boschpoort' geplaatst en kwamen eigenlijk 
niet voor de PVI in aanmerking, zodat niet gesproken kan 
worden van een'selectie in de zin van een afwegen van de ge
schiktheid voar beide inrichtingen. 

6.1 Verschilllen tussen in de PVI 'Nederheide ' en in IDe Bosch
poort· geplaatste selectiekandidaten 
Door middel van een kruistabellenanalyse is nagegaan met be
trekking tot welke factoren de in de PVI geplaatste gedeti-
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neerden verschillen van de voo 10 
de kandidaten. Een enkele uitz~nd e.Bos~hpoort' geselecteer-
ze factoren overeen met de in t e~l ~g 10 aa rge 1 aten komen de
n?emde selectie-argument~n. a evan hoofdstuk 5 ge-
Hleronder volgt een kort overzicht 
resu1taten van de analyse Voo van de.meest belangrijke 
verwezen naar bi jl age 7.· r een voll ed1g overzi cht wordt 

6.1.1 ~:d~~~~~~~~:~ap~ol"tage vanuit de Zevel"ingsinl"ichting 

6.1. 2 

6.1. 3 

6.1.4 

waarover door de lever' . . . 
wordt gerapporteerd mak 1ngs1nr1cht1ng gunstig 
worder\ gepl aatst, ter-wi ·fn e een. grotere kan~ in de PVI te 
gend negatief beeld ~lOrd~ ~e~~~l~~~rden van \'Ile een oven'le
poortl worden geselecteerd De f eerder voor IDe Bosch
slechts dan een i d' . • ee name aan de arbeid vormt 
deze buiten de cel n ~~:j~e voor plaatsing in de PVI, indien 
ceh/erk hebben verricht of ~~::tSgeVOnden. G~detineerden die 
deel genomen in het HvB \;'ord aan het a~be1dsproces hebben 

.Breda geplaatst. ' en eerder 1n de gevangenis te 
Hoe~/el het al dan niet d 1 
ringsinrichting wel als sefe ~~men aan de ~port in de leve-
de selectiecommissie blijkte~ 1e-~rgUmen~ lS genoemd binnen 
verband te houden met de Plaat~f~ • actor 1n de praktijk geen 
Geheel vol gens ver\/achtin t 9 
door de inrichting van he~k e~slotte, Vlorden kandidaten die 
eerder voor de PVI geSelect~~~d gr~epsgeschikt zijn bevonden 
daarentegen een indicati o ·1 ro~pso~geschiktheid vormt 

~ voor p aatslng 1n IDe Boschpoort'. 

Pel"soonsgebonden pl"obZematiek 
De aanwezi ghei d van fysi eke . 
holproblematiek is door d~ ~!rCh1~Che, ~ru$s- en/of alco
naar voren gebracht bi' ~ct1ecomm1ss1e als argument 
gevangenis te Breda. In d~ P~:~~~~ng v~~ gedetineerden in de 
met drugs- psychische of ~ . ~Jk bl1Jkt dat gedetineerden 
in IDe Boschpoort' worde YS1e e problemen inderdaad vaker 
coholproblematiek blijk~ geplaatst. De aanwezigheid van al
plaatsing. geen verband te houden met de 

t~~1:;end:n rOOl"k~ul"e~ m~t betl"ekking tot de pZaatsing 
. ever1ngs1nr1chting of de 't " 

advlseert een gedetineerde in d PVI ~e~l ent1alr.co~sulent 
Open Inrichting (POI) te plaats e f? ~n een Pen1tentiaire 
gedetineerde zeJf voorkeur in e~ 0 .1nd~en bekend is dat de 
ker een plaatsing in de PVI d d~e ~~cllt1ng heeft, volgt va
Ieder ander advies of i d an 1n e Boschpoort ' • 
neerde verhoogt de ka~se~e andere voo~keur van de gedeti
noe/llde inrichting. peen select1e voor de laatstge-

VZuchtgevaal"Zijkheid 
Vluchtgevaarlijkheid is in het . 
sel ecti e-argument bij 1 aat . VO~l ge hoofdstuk genoemd al s 
Inderdaad blijken vlucht~evaa~;~~k 1n dehgevangen!s te Breda. 
vaker in deze inrichtin te . J geac te gedetlne~rden ook 
rapportage expl i ci et is a~nge \lorde~ gepl aatst. Ind1 en in de 
~'i uchtgevaarl ijkheid vormt d$:ven at er $een. sprake is van 
de PVI. ,1 een plaats1ngslndicatie voor 
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6.1. 5 onde~havige ve~oo~deling en st~a~duu~ .' . . 
Indien de onderhavige veroordellng een zed~nm1sdr1Jf ot.~en 

6.1.6 

6.1. 7 

misdrijf ter zake van de ~piUn;He~ betreft, lS ?e \/aar~ChlJn
lijkheid van een plaats1ng 1n 'De Boschpoor~ rel~t1~f ge
zien groter. Op grond van de door de selectlecon;n;lSsle ex
pliciet genoemde argumenten zou te ver~achten z:J~ dat ook 
het gepl eegd hebben van ee~ g~vJel ~smi sdnjf aanl eld: ng v~~mt 
een gedetineerde in deze 1nrlcht1ng te p~~atsen. Dlt bllJkt 
echter in de praktijk niet het geval te zlJn. . . 
Eveneens niet in overeenstemning met de verwacht1ngen 1S ~et 
feit dat vJegens een vermogensdel ict veroordeelden rel atlef 
gezien niet vaker in de PVI y~rd~n geplaatst. . 
Het strafrestant is van Hewlg 1nvloed op de plaatsl ng. Wel 
is het zo dat gedetineerden met een strafrestant van 10 tot 
en met 13 weken iets vaker voor de PVI worden ge~electeerd 
en dat gedetineerden die meer dan 13 Heke~ d~tentle voor d~ 
boeg hebben, een iets grotere kans maken 1n De Boschpoort 
te worden geplaatst. 

Recidive . . 
Recidive, zeker als de omvang ervan aanzie~liJ~ 1S, vormt 
een plaatsingsindicatie voor 'De Boschpoort • F1rst-o~fen
ders en gedetineerden met 3 tot 5 voorg~ande veroordellng~n 
tot een onvoonJaardel ijke vrijheidsbenem1ng worden eerder 1.n 
de PVI dan in de gevangenis te Breda ?p~enomen: Opvallend 1S 
dat een geringe omvang van de recld1ve (~ a 2.voOrgaande 
veroordelingen) geen indicatie voor plaatslng 1n de PVI 
vormt. Wat de del'ictsoort van, de recidive betreft, \rIerden ~~en ver-
schill en geconstateerd. Een uitzonderi ng moe~ da~~blJ ... /Orden 
gemaakt voor kandidaten \flier recidi ve zedenmlsdn Jven omvat. 
Zij worden veelal voor 'De Boschpoort' geselecteerd. 

Eind~appo~tage PVI . . 
Gedetineerden waarover naar aanleldlng van een ~erdere de-
tentie in de PVI een gunstig eindrapport is ultgebracht. 
worden doorgaans opnieuw in deze inrichting opgenomen. Een 
ongunst i ge ei ndrapportage vanuit de PVI staat een heropname 
veelal in de VJeg. 

6.1. 8 Rappopt penitentiai~ consulent. ' 
In 27 geval1 en \Jas omtrent een kand1 daat e~n do~r ee~ pem-

6.1. 9 

tentiair consulent opgesteld rapport aamJez1g. Vlel d1t ra~
port gunstig uit voor de betrokkene, dan volgde een se~ectle 
voor de PVI. Was dit niet het geval, dan werd de gedetlneer
de doorgaans in 'De Boschpoort' geplaatst. 

Achte~g~ondkenme~ken " Van de achtergrondkenmerken die 10 de kru1 stabell enanal yse 
zijn betrokken, zijn leeftijd en,afstand tussen woonplaats 
en inrichting expliciet als select1e-argument na~r vo~en ~e
bracht. Indien we de leeftijdsverdelin~.van de ~~ be1de 1n
richtingen geplaatste kandidaten Vergel1Jken~ bl1Jkt d~t ~e
detineerden boven ,de 30 jaar relatief ~ez1en v~ker 1n De 
Boschpoort I vwrden gepl aatst. M~t betrekk1 ng ~ot J ongere ge
detineerden werden geen beteken1svolle verschl11en geconsta-

6.2 

---- -~ .------- ------

tee rd. 
Wa~. de afstand tussen woonplaats en inrichting betreft, 
bl1Jkt dat naarmate deze kleiner is, de kans op plaatsing in 
de betreffende inrlchting,toeneemt~ 
Een p~ar factoren die niet door de selectiecornmissie als 
plaats1ngs~rgument zijn genoemd, blijken feitelijk toch aan 
d~ ~laats1ng gerelateerd te zijn. Zo zijn Surinamers en An
t1111anen overv~rtegen'vloordigd onder de in 'De Boschpoort' 
geplaatste kand1daten en bevinden zich onder de voar de 
PVI ges~~ecteerde g~detineerden relatief veel Molukkers. De 
burgerl1Jke staat lS ~erder in ~overre aan de plaatsing ge
relateerd, dat geschelden gedet1neerden vaker in 'De Bosch
poort' worden geplaatst (51). 

In tabel 16 zijn de kenmerken samengevat \rIaarin de voar de 
PVI en'Oe Boschpoort' geselecteerde kandidaten verschillen. 
Dez~ ke~merken,zouden kunnen worden opgevat als selectiecri
~er1a 1n de z~n d~t ~anw~zigheid ervan de kans op plaatsing 
1n een van be1de lnr1cht1ngen vergroot. Hierbij maet echter 
een vo~rbehoud ~!~rden gemaakt, in die zin dat er magel ijk 
sprake 1S van sChlJn~erbanden of versluierde samenhangen. In 
het e~rste geval lS de samenhang tussen een kenmerk en de 
p~aats1ng een gevolg van de werking van een andere factor 
d1e zowel met het kenmerk als met de plaatsing sterk samen
h~ngt. Een kenmerk zou dan ten onrechte als selectiecrite
rl urn ,worden beschouwd. In het geval van een versl ui erd ver
band l~ er s~rake van een samenhang tussen een kenmerk en de 
pl aats1 ng d1 e echter ~/Ordt versl ui erd door een andere fac
tor., In.dit,geval zou een kenmerk ten onrechte niet als se
lec~lecrlter1um worden beschouwd. Schijnverbanden of ver
slu1~rde, samenhangen kunnen uitsluitend met behulp van een 
multlvar1ate analysetechniek worden opgespoord, waarover in 
de volgende paragraaf meer. 

Het yewicht van de gehanteerde selectiecriteria 
Hierboven is gesteld dat niet alle met de plaatsing samen
hangende kenmerken a 1 s select i ecri teri urn behaeven te funge
r~n en dat, omgekeerd, ook k~~merken die niet met de plaat
slng samenhangen ~{el degel1Jk als selectiecriterium be
schouwd rnoeten worden. 
Voorzaver kenme~~en,als selectiecriterium kunnen worden ap
g~vat, zullen Zl~ met alle een even belangrijke rol spelen 
blnnen het selectleproces. Er zijn een aantal redenen \Jaarom 
aan bepaalde factoren minder belang maet worden toegekend 
dan aan andere: 
- het is mogelijk d~t met b~trekking tot een bepaald kenmerk 

slecht~ zelden 1nformat1e voorhanden is ten tijde van de 
s el ect 1 e; 

- een bepaald kenmerk kan slechts in zeer weinig gevallen 
voorkomen; 

- ~et kan zijn dat een kenmerk nauwelijks een onafhankelijke 
lnvloed heeft op de plaatsing. 

Om te kunnen nagaan in hoeverre bepaalde kenmerken als se
lectiecriterium fungeren en \Jelk gel;,/icht er in dat geval 
aan toegekend moet worden, is een stapsge\Jijze multiple re-
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Tabel 16: Kenmerken waarop in de PVI 'Nederheide' en in 'De Boschpoort' geplaats
.---- te kandidaten verschillen 

kenmerken van in de PVI geplaatste 
kandidaten 

gunstige gestichtsrapportage 

deelname aarrarbeid buiten de cel 
in inrichtingv'i1n herkomst 

groepsgeschiktheid 

advies of voorkeur voor plaatsing 
in PVI of POI 

niet vluchtgevaarlijk 

veroordeeld wegens misdrijf WVW of 
'ander' misdrijf 

strafrestant: van 10 tim 13 weken 

first-offender 

3-5 voorgaande veroordelingen tot 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 

gUnstige PVI-eindrapportage 

gunstig rapport penitentiair consu
lent 

Molukker (51) 

afstand woonplaats-PVI 70 km. of 
minJer 

gressie-analyse uitgevoerd. 

kenmerken van in 'De BoschDoort' 
geplaatste kandidaten 

ongunstige gestichtsrapportage 

geen deelname aan de arbeid of cel
werk in inrichting van herkomst 

groepsongeschiktheid 

drugs-, lichamelijke of psychische 
problematiek 

ander advies of andere voorkeur dan 
plaatsing in PVI of POI 

vluchtgevaarlijk 

veroordeeld wegens zedenmisdrijf of 
misdrijf Opiumwet 

strafrestant meer dan 13 weken 

recidivist 

meer dan 5 voorgaande veroordelingen 
tot een onvoorwaardelijke vrijheids
straf 

recidive omvat o.a. zedenmisdrijven 

ongunstige PVI-eindrapportage 

ongunstig rapport penitentiair con
sulent 

leeftijd hoger dan 30 jaar 

gescheiden (51) 

Surinamer/Antilliaan (51) 

afstand woonplaats-'De Boschpoort' 
70 km. of minder 

Voorda~ de resultaten van de analyse worden besproken, die
nen tHee opmerki ngen te worden gemaakt. In de eerste pl aats 
ZlJn kenmerken die in minder dan 10% van de gevallen voor
kHarnen of vlaarover in mi nder dan 10% der geva 11 en i nforma
tie aanwezig ~as, buiten de analyse gehouden (52). Verder 
zijn de gegevens die ontleend konden worden aan de ge
stichtsrapportage vanuit de leveringsinrichting, niet apart 
in de analyse betrokken, maar eerst gecombineerd tot een in
dex (zie bijlage 8). 
De stapsgewijze regressie-analyse leverde in totaal 6 varia
belen op die meer dan 1% bijdroegen in de verklaarde varian
tie in het criterium: plaatsing in de PVI 'Nederheide' of in 
'De Boschpoort'. Deze variabelen, die in tabel 17 zijn ver
meld, kunnen als selectiecriteria van enige betekenis worden 
aangemerkt. De overi ge kenrnerken spel en bi nnen het gehel e 
selectieproces een verwaarloosbare role De multiple correla
tiecoefficient tussen de 6 onafhankelijke variabelen en de 
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plaatsing bedraagt 0.63, .waa~me~ het percentage door deze 
variabelen verklaarde varl~~tle In de plaatsing neerkomt op 
39,6%. De standaard partlele regressiecoefficient is een 
m~~t voor het gewicht dat aan de selectiecriteria afzonder
llJk moet worden toegek~nd. Hoe groter de waarde van deze 
coefficient in absolute Zln, des te groter is de onafhanke
lijke invloed van het betreffende kenmerk op de plaatsing 
D~. ges~~chtsrapporta~e blijk~ de belangrijkste factor t; 
zlJn ?lJ ?e selectle, Waarblj een gunstige rapportage een 
plaatslng .In .de,PVI indiceert en een ongunstige rapportage 
een plaatsln~.ln .De Boschpoort'. Hierna volgen in volgorde 
van belangrlJkheld: plaatsingsadvies HvB: anders dan PVI of 
P~I; voorkeur.gedetineerde: anders dan PVI of POI· onderha
vlge v~roorde~lng wegens zedenmisdrijf of misdrijf'Opiumwet. 
~ia~6~~ngSadVles HvB: PVI of POI; voorkeur gedetineerde: PVI 

. Tabel_17: De door de selectie-adviescommissie gehanteerde selectiecriteria' 
resultaten van een stapsgewijze regressie-analyse ' 

percentage percentage standaard toegevoegde verklaarde partiele verklaarde variantie re!)le!:>sle-variantie (cumulatief) coefficient 
index gestichtsrapportage 19,8 19 ,8c.~ -0.32 
pla~tsingsadvies HvB; ander 

10,4'" advles dan PVI of POI 30,2:; 0.23 
voorkeur gedetineerde: 
PVI of POI 3,5:; 33,n -0.13 
onderhavige veroordeling be-
treft een zedenmisdrijf of 2, 1'~ 35,8"; 0.15 een misdrijf t.z.v. de 
OpiUJ1Met 

voorkeur gedetineerde: 
anders dan PVI of POI 2,3'; 38, 1:~ 0.16 
plaatsingsadvies HvB: 
PVI of POI 1 ,5~, 39, 6;~ -0.14 

Al~ l~~tste stap. in de analyse is nagegaan in hoeverre de 
~elte~lJke p~aatslng van gedetineerden tot de bovengenoemde 

var1abe~en lS te herleiden. In tabel 18 is op de basis van 
deze var1ab~len.~heoretisch te verwachten plaatsing afgezet 
tegen de fe1tel1Jke plaatsing. Uit de tabel blijkt dat . 
22~ v~~ de 312 gevallen -dit is 73,1%- de verwachte en ~~ 
feltel1 Jke pl aats i ng overeenkomen (53). 

Tabel 18: De relatie tussen de verwachte en de feitelijke olaatsing 

feitel i.jke plaatsing 

verwachte plaatsing 

PV I I Nederhei de' 

gevangenis 'De Hoschpoort 

PVI 
'Nederheide' 

124 
48 

gevangenis 
'De Boschpoort' 

36 
104 
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Conc1usie 5 ziJ'n ve1e argumenten gen?em~ die,~iJh'denS 'td~ 
In hoofdstuk 1 tie-adviescofl1TIlSSle blJ et Ul 
vergaderingen van de se e~, naar voren zijn gebracht. 
brengen van p~aatsingSa~~lezen b1ijkt feite1ijk als selec
Slechts een k1eln a~nta1 l~~~~~ te fungeren (54): 
tiecriterium van en:ge bete ~ (incl. groepsgeschiktheid - aard van de gestlchtsr~ppor age 

d 1 name aan de arbel d) ; " 
ep~aa~~ingadVieS van de 1evering~inrldchtlng; 

- k an de gedetlneer e; en 
plaatsingsvoor ~ur v ver dit een zedenmisdrijf of een onderhavige de11ct, voorzo, ft 
misdrijf terzake van de Oplum\Jet betre • 

Van de overige kenmerken die a1s p1aa~Sinf!:;~~~~n;a~~~~ 5~~ 
noernd, hangen verschi 11 ende we1 ,me~oc:s Pin zi jn geheel zo' n 
deze kenmerken binnen ~et s:~e~~~~~l oorzaken hebben. A1~e~
geringe rol spe1e~! an edie k~nmerken slechts zeer weln:g 
eerst is het rnoge11Jk dat 1 hts zelden informatie aanwezlg 
voorkomen of dat daa~over1 s ~~e Een paar variabe1en zijn om 
is ten tijde van ,e se eCa1 ;e betrokken. Een tweede oor
di e reden n~ ~t eens d ~ n ~:nr~~rk~n samenhangen rne~ _ andere k~n
zaak ka~ zl~n dat le d t teen p1aatsing in een van belde merken dle zlch~elf ree s 0 

i nri cht i ngen 1 el den. kenmerken di e \'/e1 a1 s argument werden 
Er zijn tenslotte 7 verschi11en konden worden g~con
genoemd, maar waar~p geen pVI en de in 'De Boschpoort $e
stateerd tuss~n de In ,de een evolg te zijn van In
p1aatste kandldaten. Dlt behoeft gt n 9 Het is namelijk zeer 
consequent se1ecteren kOP de~enP~~m:nhangen met be1angrijker 
wel denkbaar dat ~~ze en~~~e~e p1aatsing indiceren. geachte factoren 1 e een , 

en b1eek de> op basis van de doml~e
In 73,1% va~ de,gev~ll theoretisch te verwachten p1~ats:ng 
rende se1ectlecntena, 't l' 'ke p1aatsing. Oat dlt met 
overeen te kOlllen met de fe~ e ~~~ gevo1 9 zijn van het feit 
in all e geva11 en ~o \las, an n een ro1 spel en, die af
dat bij de se1,ectle andere .fa~i~~~bare inv10ed hebben o~ ,de 
zonder1 ijk gezlen ,~en ven/a:nomen tach van betekenis ZlJn. 
p1aatsing, maar blJ e1kaar 9 k' van speciale se1ectiefac
Ook va1t te denken aan de we~ ~n~anbod van se1ectiekandidatoren zoa1s de grootte van e 
ten e~ de opnamecapaciteit van de PVI. 
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Samenvatting en sJotbeschouwing 

In Nederland bestaan twee gevangenissen voor rnidde11angge_ 
straften: de Penitentiaire Vormingsinrichting 'Nederheide' 
te Doetinchern en de gevangenis 'De Boschpoort' te Breda. 
laatstgenoemde inrichting heeft een regiem van beperkte 
gemeenschap, waarbij de nadruk \tlOrdt gel egd op de ordel ij ke 
tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. Het uitgangspu~t 
dat nan het binnen de PVI gevoerde regiem ten grondslag 
1 igt, is de resocial isatie van gedetineerden. Kenrh2rkend 
Voor deze inrichting. is onder andere dat de gedetineerden 
hun detentie er in groepsverband doorbrengen en dat zij de 
eerste periode van het verblijf verplicht zijn deel te nemen 
aan vormingsactiviteiten. Het onderzoek 'midde11anggestraf_ 
ten' heeft ten doel na te gaan hoe de beide gevangenisre
giems op gedetineerden uitwerken. Een deelstudie van dit on
derzoek is gewijd a~n het selectiebeleid ten aanzien van 
middelllanggestraften en met name aan het 1~nctioneren van 
de 'selectie-adviescommissie kortgestrafte voh!assenen'. De
ze commissie selecteert de gedetineerden die voornamelijk 
vanuit Huizen van Bewaring worden aangeboden, voor de in
richtingen te Breda en Doetinchem. 
Drie aspecten van het selectiebeleid zijn in deze studie aan 
de orde gekomen: de aanbieding van kandidaten aan de selec
tiecommissie, de besluitvormingsprocedure binnen deze com
missie en de feitelijk gehanteerde selectiecriteria. Om deze 
onderdelen van het selectiebeleid te kunnen onderzoeken zijn 
in de peri ode van november 1977 tot en met september 1978 38 
vergaderingen van de selectie-adviescommissie bijgewoond. 
Niet alle selectiekandidaten die tijdens deze vergaderingen 
~verden besproken, zi j n in de onderzoekgroep opgenomen. Zo 
zijn bUitenlanders en vanuit 'De Boschpoort' aangeboden kan
didaten buiten beschouwing gelaten, evenals de gedetineerden 
die door de commissie niet Voor de PVI of 'De Boschpoort~ 
~verden geselecteerd. De uiteindel ijke onderzoekgroep b.estonc, 
uit 486 ter selectie aangeboden kandidaten. 

7.1 De aanbieding van kandidaten ter selectie 
Vrijwel alle kandidaten binnen de onderzoekgroep werden 
-hetzij als arrestant, hetzij in adnsluiting op preventieve 
hechtenis- vanuit een HvB ter selectie aangeboden. Slechts 
31 gedetineerden waren (oorspronkelijk) uit een andere gevangenis afkomstig. 
Met betrekking tot de aanbiedingsprocedure zijn door het de-
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aantal richtlijnen opgestel~. I~,deze ric~t-p~~tement een aan edrongen op snelhe1d b1J ~~ aanb1e-
llJnen ~J?rdt ,?a. 9 na het in kracht van ge\llJsde g~an 
ding. U1terl1Jk?e dag deelde bij de selectiecomnns
van het vonnis d1ent de veroor "k bl i 'kt echter dat dit 
si e te !;/Orden ge~el d. In de pra~t1r\'Jart ~an de gevall en is 
maximaal slechts 1nko~~eveer k:~ zijn dat in bepaalde HvB:s 
gebeurd. Een oorzaa 1ervanht tot het executie-extract lS 
met de melding \lo~dt g~\va~ e echter geen reden zijn om de 
ontv~ngen. Dit m~g 1h ~r1~~~~rten, omdat hiervoor voldoende 
meld1ng als ~odan1g op e h t HvB op de hoogte is van de on
is dat de d1recteur van e Die kennis veronderstelt wel 
herroepel ijk geworde~ sttraf• HvB en OM hetgeen lang niet een goede samenwerk1ng uss~~ , 

altij~ het,~eval za~lof ka~ z~~~~ ten aanzien van de omtrent 
De r1chtl1J~en ste en 00 e n bescheiden. Zo dient bij een 
sele~ti~kand1dat~n op te ~~~d~onder een daaraan voorafgaande 
aanb1ed1ng vanUl~ e~n val aamJezig te zijn: een mel
detentie el~ers 1n l~der l~er 'selectie-advies' en een be
dingsformul1er, ~en ormu l~n meer dan de helft van de ge
\'Jaki ngs- en a~~e1dsrappor~~n deze stukken te ontbreken. Met 
vallen bleek een ?f m;erl tie-advies ' \'Jas vaak niet aanwe
name het formul1er se ec, Hierbij moet wel rekening 
zig ten tijde van ~ehv~r~:~~r~~i·op initiatief van de pe~i
worden gehouden me e 'in evoerd dat een Iselect1e
tentiair consu~~nt al s re~e~ i ~~e ~traftijd van 3 maanden :of 
advies ' pas b1J een wer e J n Wordt deze 3 maanden-cae
meer d~ent te worden m~egez~~~~ki toch nog vaak ~~n of meer suur 1ngecalculeerd, an b k 
van de vereiste bescheiden te ont re en. 's (direct of in-

" nuit een andere gevangen1 
Bij aanb1 ed1 ng~n va k 1 gevall en de correcte be-direct) ~"laren 1n slechts en e e , , 
scheiden ten tijd~ van ~e,~erga~~~ln~m~~~~~z~~dere kandidaat 
Naast de select1ebe~~ e1 en n soms nog andere stukken op
aanVJezig dienen te ZlJn, !;JO~de 1 t zijn zoal s het per-
gezonden ,die voor de'tSelte~~~~ ~~s~~!~ en ee~ uittreksel uit soonsdoss1 er, het pem ~n 1 , 

. het Al gemp.e~ Documentat ~~r~~l ~;:~~rre de sel ecti estukken i n
Tenslotte lS onderzoc kkin tot drie aspecten: de ge
format i e bevatten ~et bet r:chte~grOndgegeVens en reci di ve
stichtsrapportage~ a gemene ta e is een verslag van het ver-
ge~~vens •

f1

e ~es~ ~ ~~~~ r~~p~~ 1 ~veri ngs i nri cht i ng en staat, i n 
bl:Jf,van de an 1 0 het meldingsformulier, het form~ller 
pr1nc1p~ ver~el~ P/Of het overplaatsingsformulier. U1~ ~e 
Iselect1e-adv1es en d ze ra portage op een we1n1g 
onderzoekresu~~ate~ bleek,datve~schaf~ over de detentie in 
cons i stente ,~n J ze 1 n~o~at 1 ~ De verei ste select i ebesthei den 
de i nri cht 1 ng van er oms • evens omt rent de kandi daat 
kunnen ook algemene achtergro~~;~~lproblematiek, plaatsings
bevatten, zoals ?rugs- en a de tedetineerde. Over vrij
advies en plaats1ngsvoorkeur v~~ekeng de meeste rapportages 
wel a~le aCh~ergrOnd~ege~~~~. Recidivegegevens ontbraken, 
geen 1nformat1e te eva d evallen. 
tenslotte, in ongeveer een derde van e 9 

11 

I
I 
i 

r1 

~ 
~ 
I 

7.2 De besluitvormingsprocedure binnen de selectie-adviescommis_ s i e. 

Hierboven is vastgesteld dat de vereiste selectiebescheiden 
in zeer veel gevallen 'niet allemaal aamJezig zijn. Of dit 
altijd een even ernstige belemmering vormt voor de selectie, 
hangt af van het belang dat de co~nissie hecht aan de in die 
bescheiden vermelde informatie. Indien als maatstaf hiervoor 
~vordt gehanteerd de mate ~Jaari n men kennis neemt van bepaal
de bescheiden, blijkt dat het ontbreken van het meldingsfor
mulier, het 'selectie-advies' en het overplaatsingsformulier 
al seen gemis ~JOrdt ervaren. Be~'Jakings- en arbeidsrapporten, 
hoe belangrijk deze voor de interne rapportage binnen een 
inrichting ook mogen zijn, worden zelden geraadpleegd. De 
reden hiervoor is dat een samenvatting van deze rapporten 
doorgaans is verwerkt in de gestichtsrapportage, die op an
dere selectiebeschetden staat vermeld. 
Andere stukken di e ,.: i ndi en aamJezi g- zeer vaak Horden ge
raadpleegd, ZlJn: een eindrapport naar aanleiding van een 
eerdere detentie in de PVI, een rapport van een penitentiair 
consulent en een uittreksel uit het Algemeen Documentatiere_ gister. 

Tijdens de vergaderingen van de selectiecommissie die werden 
bijgewoond, zijn de expliciet naar voren gebracht plaat
singsargumenten genotuleerd. Deze argumentatie vertoonde een 
grote mate' van consistentie, in die zin dat de naar voren 
gebrachte argumenten of een plaatsing in de PVI indiceerden 
of een plaatsing in 'De Boschpoort'. 
Vtij\lel alle selectie-argumenten konden direct of indirect 
in verband worden gebracht met het speciale karakter van de 
PVI. Sommige argumenten zijn gebaseerd op de resocialisatie
gerichte benadering binnen deze inrichting, terwijl bij een 
aantal andere de geringe externe beveiliging een rol speelt. 
De meeste naar voren gebrachte plaatsingsargumenten konden 
echter worden herleid tot de eis dat een selectiekandidaat 
adequaat moet kunnen functioneren binnen de PVI. 
Aan deze eis kunnen drie voorwaarden worden verbonden: 
- de kandidaat moet bereid zijn deel te nemen aan de ver

schillende activiteiten binnen deze inrichting (arbeid, 
sport en vorming) en moet daartoe 1 ichamel ijk en geeste
lijk in staat zijn; 

- de kandidaat moet in staat zijn in groepsverband te functioneren; en 
- de kandidaat moet in staat zijn eigen verantwoordelijkheid 

te dragen binnen een regiem dat relatief gezien vrijheid 
biedt aan de gedetineerden. 

Onduidelijk was het waarom gedetineerden die vermogens
delicten of minder zware misdrijven hadden gepleegd, even
als kandidaten met een geringe recidivestaat, geschikter 
werden bevonden voor de PV I '(jan voor de I De Boschpoort I. Te
vens was het niet duidelijk waarom een jeugdige leeftijd een 
indicatie voor 'Nederheide ' vormde. 
Het feit dat vrij~'Jel alle selectie-argumenten in verband ge
bracht konden worden met het speciale karakter van de PVI, 
betekent dat gesproken kan worden van een selectie van gede-
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"a~ hun (on)geschiktheid voor deze intineerden op basis ,II 

richting. "an kandidaten voor de ~VI -zoals 
Wanneer de gesch1kthe1d v ectiecommissie wordt 1ngeschat
die door de leden van ~e ~el in verband wordt gebracht, 
met de plaatsingsbesl1ss1ng, d daad op te gaan. Van door
blijkt deze veroqde~ste~~ing 1nl:~tsing is de geschiktheid 
slaggevende ~eteken1s b1J ~~I ~Nederheidel. Dit str?okt o~e
van de kand1daat voor de , an 'De Boschpoort als In
rigens geheel met de bestemm~n~ ~unctie ten opzichte van de 
richting met een complementa1r, te Breda die gedetineerden 
PV I, in di e zi n dat ~e gevang~~~~ Horden geacht voor het redient op te nemen d~e ?ngesc 1 

giem binnen INed~rh~ldek· ook andere adviezen geven dan een 
De selectiecomm1s~le, an VI of in 'De Boschpoort ' • Zij 

~:~i~:~~~~:t~~aa~~~~ee~~i~;e/naar e~~ ~~~~~~t~~~e~;~eh:~= 
viescommissie en terUgVerH~~~:~t~:a~oor te brengen of om v~n 
komst om daar de verdere sin in een andere gevangen~s 
daaruit te trachten ~en,Pl~:~ft ~Ok de gelegenheid gedet1-
te realiseren. ~e ~omm1ss1e enis te Breda te doen plaat~en 
neerden voorlop~~ 1n ~e ge~:~~ie voor de PVI in het ~~oru1t
met een mogel1Jke e~se, plaatsingen werd ten tlJde v~n 
zicht. Bij deze voor,oP1~~aakt tussen 'bezien'- en 'tzt,
het onderzoek onderschel d 9 1 at het om kandi daten d1 e 
plaatsingen. ,In het eersteh~~~aWO~~en geacht voo~ d~ PVI,en 
voorlopig n1et geheel gesc t edetineerden dle 1n pr1n-b1'J' 'tzt'-plaatsingen betreft ,he g. h1'kt zl'J'n maar daar op 

, , ichtlng gesc , , t 
cipe wel voor dle~lnr te lang strafrestant) nog nle 
formel e gronden (met name g~n een in I De Boschpoort I gepl aat
kunnen worden gePlaatst· 1 t' moet worden voorgedragen ~an 
ste kandidaat ~er her~e ~c 1eordt bepaald door de 109. 1~: 
de selectie-advlescommlssle, w, 'chting die zich daarb1J 
delingscommissie binne~ deze l~~!idsrap~orten. Het blijkt 
vooral baseert op bewak1ngs- en fOPi9 in 'De Boschpoort' ge
dat ongeveer ,70% van de,voor van tijd opnieuw Herd a~~ge
plaatste kand1daten na ve~ O?P waarna overigens in vr1Jwel 
boden aan de selec~i:~~~~s~~ede PVI volgde. alle gevallen een p a 

d lectiecriteria De feitelijk gehanteer e se d'e bij het uitbrengen van 
Hoewel er v~le argumenten ~:~:~ v!n de selectie-adviescom
plaatsingsadv1ezen dQor de b acht bleken slechts enkele 
missie ~aar vor~~, ,~e~~~nse?:c~i~cr{terium van enige bete-hiervan 1n de pra 1J v-kt' 
keni s te kunnen VJOrde~, a~~~~~~portage (i ncl us i ef groepsge-
1. aar~ va~ de dgef !~e aan het arbeidspr?ces); 

Sch1kt~e1d en, ee n de leveringsinricht1ng; 
2. plaatslngsadv1es van e edetineerde; en 
3. Plaatsin~svoor~~u; ~a~r~ft geen zedenmisdrijf of een rnis-
4. onderhav1g de 1C e iumw6t. , , 

drijf ter zake van de O~ s· laatsingsargument ZlJn ge-
Van de overige kenrnerke~ d1edal f et de plaatsing samen,~e 
noemd, blijken versch~lle~,en~~ h:t selectieproces in ZlJn 
hangen. Dat dez~ kenmer en 1n kan een aantal oorzaken heb
geheel zo'n ger1nge rol spe~en, lijkheid dat die kenmerken hebben. Allereerst bestaat e moge 

slechts zeer weinig voorkomen of dat daarover slechts zelden 
informatie aam/ezig is ten tijde van de selectie. Verder kan 
het zijn dat die kenmerken samenhangen met andere kenmerken 
die op zichzelf reeds tot een plaatsing in ~~n van beide inrichtingen leiden. 

Er waren tenslotte 7 kenmerken die \/el als argument zijn ge
noemd, maar die ni et b 1 eken samen te hangen met de pl aat
sing. Dit behoeft geen gevolg te zijn van inconsequent se
lecteren met betrekking tot deze factoren. Het is zeer wel 
denkbaar dat deze kenmerken samenhangen met bel angri jker ge
achte factoren die een andere plaatsing indiceren. 

In 228 van de 312 gevallen bleek de, op basis van de 4 domi
nerende selectiecriteria, theoretisch te verwachten plaat
sing overeen te komen met de feitelijke plaatsing. Het feit 
dat dit in iets rneer dan een h/art der geval1en niet het ge
val was, kan een gevolg zijn geweest van de werking van an
dere factoren in het selectieproces die ~/elisHaar afzonder_ 
lijk gezien vrijwel geen invloed hebben op de plaatsing,. 
maar bij elkaar genornen toch van betekenis zijn. Ook is het 
mogelijk dat speciale selectiefactoren, zoals de grootte van 
het aanbOd van selectiekandidaten en de opnamecapaciteit van 
de inrichting, hier debet aan zijn. 

7,4 SlotbeschouHing 

Nu we de resultaten van het onderzoek naar het selectiebe_ 
leid ten aanzien van middellanggestraften hebben samengevat, 
is het zaak een ·aantal aspecten van dit bel ei d nader te bel i'chten. 

Het grote knelpunt binnen het gehele selectieproces is de 
wijze \{aarop kandidaten vanuit HvB ter selectie \/orden aangeboden. 

In de eerste plaats worden gedetineerden doorgaans later 
aangeboden dan vol gens de daarvoor geldende richtlijnen is 
voorgeschreven. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat met de 
aanbieding Hordt ge\'iacht tot het executie-extract is ontvan
gen. Hierboven is reeds gesteld dat dit geen reden mag zijn 
om de melding van kandidaten op te schorten. De directeur 
van het HvB dient dan wel op de hoogte te zijn van de opge-
1 egde st raf, hetgeen een goede sarnemv'erk i ng met het OM ver
eist. Als een belangrijke factor die deze samenwerking be
l emmert, \'I'ordt \{el genoemd het feit dat vel e HvB IS preven
tief gehechten uit een ander arrondissement herbergen. Uit 
bijlage 4~3. blijkt echter dat deze factor van ondergeschikt 
belang is. Welke oorzaken dan wel ten grondslag liggen aan 
de veelvuldig voorkornende vertraging in de aanbieding van 
kandidaten ter selectie, is vooralsnog onduidelijk. Nader 
onderzoek zou hier opheldering moeten verschaffen. 
Belangrijker nog dan het te laat aanbieden van kandidaten is 
het feit dat in de rneeste gevallen de selectiecommissie niet 
de beschikking heeft over alle vereiste bescheiden en dat 
deze beschei den op een i ncons i stente wi j ze i nformat ie ver
schaffen orntrent de kandidaat. Gegeven het feit da~ de se
lectiecommissie vrij\{el altijd kennisneemt van de inhoud van 
het meldingsformulier, het formulier 'selectie-advies' en 
het overplaatsingSformulier, zou er bij de leveringsinrich_ 
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d ngen in ieder getingen (opnieuw) op moeten worden aange ro 

val steeds deze st~kke~ op t~'!:~~~~~SI bleek bij aanbiedi~
Vooral het formul1er selec 1 daaraan voorafgaande detent1e 
gen vanuit HvB's zander ~en te ontbreken. Een be1angrijke 
elders in zeer v~el gev~l ~n ktijk de regel is ontstaan 
oorzaak hiervan lS dat ~~ e prawerkelijke straftijd van 3 
dit formulier slechts b1~ ee~en juridische grondslag voor 
maanden of lIleer op te zen e~t 0 dat het 'selectie-advies ' deze pr~ktijkregel ontbree ·hetmin ~incipe meer info~a
zodanig lS gestructureerd, 1~~ formu~ier, is het bovend1en 
tie verschaft d~n het l m ~ 1 ~~~ten'llege b 1 ij ft bij een kor
om~enselijk dat d1t fo~~u 1er 

tere ~'IIerkel. ijke straft~~dd t de inhoud van de rapportage om
Hi erboven 1 s vastg~ste a aak wi ssel t. Dit gel dt voor 
trent selectiekand1datenbl~~~rva~ de kandidaat in de inrich
het vers1ag over het ver 1J voor andere gegevens, zoals het 
ting van herkomst, maar oak . 'nrichting de plaatsings
plaatsingsadvies van d~ lev~~ln~~lde aanwezigheid van alco
voorkeur van ~e ged~~~~eerOf' psychische problematiek. Ver
hol-, drug~-, llchame 1J

t e e omtrent selectiekandidaten zou 
betering 1n de rappor ag het ontwerpen van een meer ge
verkregen kunnen \'Jo~den ?O~~ ect i e-advi es I. Op dat formul i er 
structureerd formul1er s ks voorgedrukte aandachtspunten 
zou aan. de hand van If' een ree rekt omtrent de gedeti neer~e. 
i nformat 1 e moeten VlO. den k v~~~t het WODe naar een proefnem1 ~g 
Uit een recent onderzoe rm van voorlichtingsrapportage lS 
met een gestructureerde va d elijke wijze van rapporteren 
naar voren gekomen dat een erg 1 t (55) zoals een 

b 1 ijke voordel en op ever , . 
een aantal e angr. ichtelijke informatie en tijdw1nst 
completere en meer overz als de gebruiker van het rapport. 
voor ZO\,/e 1 de opste 11 er d n verder genoemd een grot ere 
Als mO$el!jke pl~spu~t~n ~~ri~ de rapportering. . 
uniform1te1t ~n ObJect1v1i~~ mogelijke aandachtspunten 1n te 
Zonder. ge~eta111 eerd ~~.~ ~structureerd rapi-iort ten behoeve 
gaan d1e 1n e~n derge 1J 9 dienen te kamen, kunnen een aan
van de select~e aan.de orde ld blijven, omdat deze als be-tal ervan h1 er nl ~t o~verm~ . 
langrijke selectiecr1ter~a fU~i:~~~~g van de gedetineerde in 
- een versl ag omtrent h eko

p 
t (onderverdeel d in een aantal . . chti ng van er oms h t so 

de 1nr1 t 11ing ten opzichte van e per _ 
aspecten, zoals ~eh~~sv~n de medegedetineerden, en de ge-neel en ten OPZ1~ . 
bleken yroepsgesch1ktheld); d kandidaat aan de 

- informatie omtr~nt .de deelname va~ e 
beid in de inr1chtlng van herko~st~ . van plaatsing; 

ar d' et betrekking tot de lnncht1ng een a Vles m 

en t' d 
de plaatsingsvoorkeu.r van de gede lneer e. informatie ver-

i dien over bepaalde aandachtspunten gef~ waarom dit niet s~haft kan worden, dient te worden verme 

mogelijk is. rtage zou het zinnig zijn de 
Naast dez~ g~str~ctureerd~ r~~~Ote te stellen van de overwe
leverings1nncht1ngen op d~ . 9 m een kandidaat voor plaat
gingen van de ~~lectie~o~m~s~~e'~e Boschpoort' voor te stel
sing in het~lJ de PV e ~l~gelijke feed-back is het moge-1 en. Door mlddel van een e 
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lijk de rapportage vanuit de HvB's, indien gewenst, bij te sturen. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat slechts een 
klein aantal factoren als dominerende selectiecriteria fun
geren. Van een aantal van deze factoren, zoals het plaat
singsadvies van het HvB en de plaatsingsvoorkeur van de ge
detineerde, is het duidelijk waarom zij een plaatsing in de 
ene of andere inrichting indiceren. Oat gedetineerden die 
wegens een zedendelict zijn veroordeeld, eerder in IDe 
Boschpoort ' worden geplaatst, he eft te maken met afspraken 
die zijn gemaakt met 'de plaatselijke autoriteiten in Doe
tinchem. Gedetineerden die wegens een misdrijf ter zake van 
de Opiumwet zijn veroordeeld, worden waarschijnlijk minder 
geschikt geacht Voor de PVI, omdat drugs eenvoudiger binnen
gesmokkeld kunnen worden in deze inrichting en controle op 
misbruik ervan hier minder goed mogelijk is. Minder door
zichtig is het waarom gedetineerden met een overViegend gun
stige gestichtsrapportage eerder voor de PVI worden geselec
teerd en \tJaarom een ongunst i ge gest i chtsrapportage veel a 1 
tot een plaatsing in IDe Boschpoort ' leidt. Waarschijnlijk 
dient dit in verband te worden gebracht met de voorwaarde 
dat een gedetineerde geacht moet worden geen misbruik te 
maken van de grotere vrijheid binnen de pvr en hier in staat 
moet zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen. Gedetineer_ 
den wier opstelling in een strakker HvB-regiem te wensen 
overlaat, worden vol gens deze redenering ongeschikt geacht 
voor een minder strak PVI-regiem. Hoe~/el deze redenatie in 
ZlJ n al gemeenhei d zeer \vel op kan gailn, is het denkbaar dat 
in bepaalde gevallen de moeilijkheden die een gedetineerde 
oplevert in een Huis van Bewaring een gevolg zijn van het 
strakker~ regiem dat daar wordt gevoerd. Plaatsing van der
gelijke gedetineerden in het meer flexibele regiem van 'Ne_ 
derheide ' zou dan juist gewenst zijn. 
Bovendi en kon men zi ch afvragen of gedet i neerden die in de 
leveringsinrichting blijk geven van aanpassingsproblemen ook 
niet vaak diegenen zijn die in dit opzicht grote moeite heb
ben zich in de vrije samenleving te handhaven, zodat een re
socialisatieger.ichte benadering, zoals die aan het binnen de 
PVI gevoerde regiem ten grondslag ligt, voor hen bij uitstek aangewezen zou zijn. 

Een aspect van het selectiebeleid ten aanzien van middel
langgestraften is in dit rapport niet,aan de orde ge\/eest, 
nl. het succes van dit beleid. Daarvoor zal moeten worden 
nagegaan in hoeverre gedetineerden waarover de selectiecom_ 
missie met vrij grote zekerheid van mening is dat zij ook in 
de voor hen meest geschikte inrichting zijn geplaatst, daar 
oak werkelijk adequaat functioneren. Een dergelijke evalua
tie van het selectiebeleid zal een plaats krijgen in het ei ndrapport. 
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Noten 

( 1) Onder middellanggestraften worden veroordeelden ver
staan met een Herkel ijke straftijd van een tot zes 
maanden. De \'Jerkel ijke straftijd \'Iordt berekend door de 
totale straftijd te verminderen met de duur van de pre
venti eve hechtenis. 

( 2) B. van der Linden, IRegiem en recidive l
; een onderzoek 

naar het effect van twee verschillende gevangenisre
giems op de recidive van middellanggestraften; WODC
re~ks 10nderzoek en beleid l

; Is-Gravenhage, 1978. 

( 3) B. van der Linden, IPersoneel en regiem l
; opstelling en 

meningen van gevangenispersoneel in twee inrichtingen 
voar middellanggestraften; WODe; IS-Gravenhage, 1979. 

4) In totaal zijn in de genoemde periode 43 vergaderingen 
gehouden. Vijf hiervan konden om organisatorische re
denen niet worden bijgewoond. 

( 5) Zie Bijlage I. 

: ( 6) Een aantal van de kandidaten 
Breda is reeds eerder binnen 
sproken, n1. degenen die door 
in Breda zijn gep1aatst. 

vanuit de gevangenis te 
de selectiecommissie be
deze commissie voorlopig 

( 7) In hoofdstuk 5 zal nog nader worden thgegaan op de be
sluitvorming ten aanzien van buitenlanders, kandidaten 
uit IDe Boschpoort l en afge\'lezen kandidaten. 

( 8) Waar in dit rapport ~mrdt gesproken van Irn iddell angge
st ra ften I, hanteert het gev angen i S\\fezen de term I kort
gestraften I. In dit hoofdstuk zull en bei de benami ngen 
hier en daar door. elkaar worden gehanteerd. 

( 9) De directeuren kunnen zich laten vervangen door een ad
junct-directeur of door de bejegeningscoordinator. In 
de praktijk ~Jerd de gevangenis te Breda gedurende het 
onderzoek vaak vertegemlOordi gd door zowel de di recteur 
als de bejegeningscoordinator. '\' 

'\. 

(10) In de praktijk wordt slechts zelden van deze mogelijk
heid tot tel efoni sche mel di ng gebrui k gemaakt, omdat de 

Rreceding page blank 
-::'.i/ 51 



\.52 
.j 

(11 ) 

sel ect i ecommi ss i e dan te summier wordt geinformeerd om 
een verantwoord selectie-advies uit te brengen. 

Uit het gestelde blijkt dat altijd een formulier Ise
lectie-advies ' moet \'mrden (na)gezonden naar de selec
tie-adviescommissie. Als regel wordt echter gehanteerd 
dat hiervoor de werkelijke straftijd meer da~.3 maan~~n 
moet bedragen. Bij een werkelijke 7traftl~d van.ee~ 
tot 3 maanden wordt doorgaans geen sel ectl e-advl es 
gezonden. Dit is overigens op aandringen van de voor
zitter van de selectie-adviescommissie gebeurd met de 
bedoeling deze regeling analoog te maken aan de tot dan 
gehanteerde. 

(12) Van een 'lopend vonnis ' is sprake indien de veroor
deelde zich bij ZlJn veroordeling niet in voorlopige 
hechtenis bevindt. 

(13 ) Hoe\/el deze larrestanten l in principe in ieder HvB kun
nen worden geplaatst, worden zij bij voorkeur in het 
HvB Leeuwarden ondergebracht en bij een korte straftijd 
in de gevangenis te Breda. Overigens werden ten tijde 
van het onderzoek relatief gezien ook veel arrestanten 
vanuit het HvB ~·1aastricht aan de selectiecommissie aan-
9 eboden. 

(14) Naast de 
wassenen l 'selectie-adviescommissie kortgestrafte vol

bestaan er nog drie andere selectie-advies-

(15) 

(16 ) 

(17) 

c omm iss i e s : 

1. 'selectie-adviescommissie Penitentiaire Open Inrich
tingen' (SAC-POI); 

2. I sel ect i e-adviescommissi e 1 anggestrafte vol wassenen I 
(SAC-langgestraften); 

3. 'selectie-adviescommissie kortgestrafte jeugdigen' 
(SAC-j eugdi gen). 

Hoewel steeds wordt gesproken over plaatsingsadviezen 
van de selectiecommissie, is het formeel de voorzitter 
van deze commissie die hiervoor de verantwoording 
draagt. 

Hier is sprake van een duidelijke strijdigheid. Ener
zijds is uit de Gevangeni~rnaatregel af te ~eiden dat 
het OM beslissingsbevoegdheld heeft ten aanZlen van de 
plaatsing van tot gevangenisstraf veroordeelden. Ander
zijds heeft het OM volgens de richtlijnen alleen een 
beroepsrnogelijkheid. 

Krachtens artikel 123 e.v. van de Gevangenismaatregel 
kunnen tot gevangenisstraf veroordeelden in hoger be
roep gaan tegen een (over)plaatsing bij de Cent~ale 
Raad. Dit beroep moet binnen twee maanden na de felte
lijke (over)plaatsing worden aangetekend. 

~ .. (18) In verband met de i nvoeri ng van een Vleekendverlofrege-
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ling is de minirnumverblijfsduur voor de PVI mornenteel 
bepaald op 5 weken. 

(19) Uit de richtlijnen met betrekking tot de selectie van 
tot gevangenisstraf veroordeelden blijkt dat veroor
deelden met een ~/erkelijke straftijd die meer dan 1 
maand bedraagt, zo spoedig rnogelijk uit een HvB dienen 
te worden weggeplaatst. Artikel 111 van de Gevangenis
maatregel. stelt ech~~r: I Veroordeel den tot gevangeni s
straf, Wler werkellJke straftijd niet meer dan drie 
rna~nden bedraagt, ondergaan hun straf als regel in een 
HU1S van B~\,/aring'. De uifgangspunten die hier ten 
g~Onds~~g ll~~en a~n de Gevangenismaatregel en de 
flchtllJnen llJken mln of meer in strijd met elkaar. 

(20) Bij het aantal aangebodenen zijn ook de categorieen 
rneegerek~nd die buiten de onderzoekgroep zijn gehouden, 
zoal~ bUlten~anders, kandidaten uit IDe Boschpoort ' en 
kandldaten dle niet voor de PVI of IDe Boschpoort ' wer
den geselecteerd. 

(21) lie hiervoor: 'Personeel . I 
en reglem , o.c., pp. 16-17 

(22) Voor.een ~olledig overzicht van de herkomst van de se
lectlekandldaten wordt verwezen naar bijlage 3. 

(23) Hie~bij moet men wel bedenken dat de 120 uit de 
genls te Breda aangeboden kandidaten niet in de ~~~:~= 
zoekgroep zijn opgenomen. 

(24) zie noot 14. 

(25) I~~ien er sp~~ke is van vervolgvonnissen is de werke
llJke straftlJd de termijn tussen de datum ~~aarop de 
eerste straf ingaat en de datum waarop het laatste ver
volgvonnis expireert. 

(26) Die gev~ll~n waarbij sprake was van complicaties rond 
de aanbledlng, zoals een eerdere aanbieding aan een an
dere selectie-adviescornmissie, zijn niet in de tabel opgenomen. 

(27) Dit is het geval wanneer het vonnis op een dinsdag in 
kracht van gewijsde gaat de veroordeelde woensdag 
schriftel ijk wordt gem~d 'en de eerstkomende selectie
vergadering de donderdag van de week daarop plaatsv indt. 

(28) Er kunnen diverse oorzaken zijn voor het overschrijden 
van de aanbiedingsterrnijn. Als een belangrijke factor 
\lOrdt ~/el .genoemd het feit dat vele HvB's preventief 
gehechten Ult een ander arrondissement herbergen, waar
d?or .de sa~enwerking tussen het OM en de leveringsin
rl~~tlng nlet optirnaal kan verlopen. Uit bijlage 4.3. 
bllJkt .echter dat deze factor van zeer ondergeschikt belang lS. 
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.. ~, s --UereKeTTO---VUOrVerooraee I aen ---P=::7)-Ue-crdTiOTeU m~scerITTTJTT "1 uiti ng op 
- d" vanuit een HvB ~JOrden aangeboden 1 n aans" " " 

leo t" hechtenis of als arrestant. De rlchtllJnen 

(30) 

(31 ) 

(32) 

(33 ) 

(34 ) 

(35 ) 

(36 ) 

(37) 

(38 ) 

preven 1 eve " " t "" h bben nl op t bet rekk i ng tot de aanbl edl ngs ennl J n e"" ". 
~:ze tHee categorieen betrekking. yerd~r Zl~~ dle ge-

llen waarbij sprake was van compll~at~es blJ de aan
~~ d" zoals een tussentijdse aanbledlng aa~ een an
d~~el~~iectie-adviescommissie, buiten beschouHlng gela
ten. 

De eerste dri e genoemde formul i er~n z~f~l" en i n ~et ~er
vol Horden aangeduid als respectlev~11Jk meld~ngs or
mUl~er, selectie-advies en overplaatslngsformuller. 

De mate \laarin een persoonsdossie~ en/of een penitentid " dossier zonder meer aanwezlg waren, kon op gron 
~~~ het onderzoekmateriaal niet worden vastgesteld. 

In 24 gevallen ontbrak de gestichtsrapportage. Mees
tal Herd al s reden hi ervoor opgegeven de te korte" ver-
blijfsduur van de aangeboden kandidaat in de leverlngs
inrichting. 

Vluchtgevaarlijkheid en gemeenschapsgeschi~theid si~an 
als aandachtspunten vermeld op het meldlngsformu ler 
(zie ook: bijlage 2A). 

In incidentele gevallen zijn gegevens over de in de ta
andere stukken ontleend bel genoemde onder\lerp~n a ahnet sel ect i e-advies of het dan het meldingsformuller, 

overpl aats i ngsformul i ere De aam/ezi ghei dspercentages 
per onderwerp zijn dus in sommige gevallen te hoo~ a~s 
het gaat om de aanHezigheid van een onderwerp In e 
rapportage vanuit de leveringsinrichting. 

In bijlage 4 is nagegaan in Helke leveringsinr~~htingen 
blemen met betrekking tot het overschrlJden van ~~ a~~~iedi ngstermijn en h~~ niet toezenden van de cor

recte selectiebescheiden zlJn geconcentreerd. 

s roken wordt van hanteren of kennis ~emen van ~~~ecf~e6esCheiden, wordt bedoeld dat de ~oorzlt~erl va~ 
de" commissie de inhoud van deze b~schelden ge ~e 0 
edeeltelijk voorleest. De vraag In hoeverre hleraan 

~rgumenten tegen of voor een plaatsing ~/orden ontleend, 
is hier niet aan de orde. 

Deze schriftelijke motiveringen sta~n ve~me:d ~p de 
achterzijde van het formulier"'se~~ctle-advles 0 van 
het overplaatsingsformulier (zle blJlage 2.0 en 2.E). 

Enkele criteria ZlJn niet in de tabel opgenom~n, zoa1s 
'gebrek aan informatie', 'capaciteitsproblematle~ P~Ih' 
'korte detentieduur ' en 'afstand woonplaats-l~rlc"
ting' Deze criteria kunnen nl. zowel een plaatslng l~ 
de PVI indiceren als een plaatsing in 'De Boschpoort 
(zie ook het commentaar bij bijlage 5). 
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(39) lie voor een beschrijving van het binnen de PVI gevoer
de regiem: 'Personeel en regiem', o.c. bl z. 15-20. 

(40) Het feit dat kandidaten met druys- of alcoholproblemen 
minder geschikt worden bevonden voor de PVI, heeft 
Haarschijnlijk ook te maken met de grotere be~/egings
vrijheid die gedetineerden binnen deze inrichting ge
nieten. Misbruik van alcohol en drugs valt daardoor 
moeilijker te controleren. 

(41) zie ook: 'Personeel en regiem', O.C., blz. 20. 

(42) zie bijlage 6 voor de wijze waarop deze indices zijn 
geconstrueerd • 

(43) zie 'Personeel en regiem ' , o.c., bijl age 11. 

(44) zie blz. 6: van de 120 tijdens het onderzoek uit Breda 
aangeboden kandidaten zijn er 117 in de PVI geplaatst. 

(45) 3 kandidaten bleken achteraf niet in IDe Boschpoort ' te 
zijn opgenomen. 

(46) De heraanbieding van voorlopig in IDe Boschpoort ' ge
plaatste kandidaten aan de selectie-adviescommissie 
hangt niet alleen af van het oordeel van de indelings
commissie binnen deze gevangenis omtrent de geschikt
heid van een gedetineerde voor de PVI. lo kunnen deze 
gedetineerden by. zelf te kennen geven niet voor een 
overplaatsing naar 'Nederheide ' in aanmerking te willen komen. 

(47) Sedert begin 1979 worden vaste termijnen aangehouden 
voor de (hLr)selectie van kandidaten vanuit Breda. Deze 
vindt in principe plaats 13 weken voor de expiratieda
tum, waarbij de betrokkene tenminste 3 weken in IDe 
Boschpoort ' moet hebben verb1even. 

(48) Het kan in enkele gevallen voorkomen dat een buitenlan
der toch voor de PVI in aanmerking komt. In dat geval 
moet vrij zeker zijn dat de betreffende kandidaat niet 
~lOrdt uitgewezen, terwijl hij tevens de nederl andse 
taal dient te beheersen. 

(49) Het onderscheid tussen Itztl_ en 'bezien'-plaatsingen 
in I De Boschpoort lis na het onderzoek afgeschaft. Nu 
worden alle veroordeelden die in Breda zijn geplaatst, 
indien het strafrestant dit toelaat, beoordeeld op hun 
gesch1ktheid Voor de PVI en afhankelijk daarvan voorge
dragen voor overplaatsing aan de selectiecommissie. 

(50) lie blz. 9. 

(51) Het feit dat deze factoren wel met de plaatsing samen
hangen, maar niet als selectie-argument zijn genoemd, 
i s ~'/ell icht een gevol 9 van de samenhang van di e facto-
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ren met andere kenmerken. Deze kenmerken zouden dan als 
selectiecriterium fungeren. 

(52) Het betrof hier de volgende gegevens: 
rapport penitentiair consulent; 

- eindrapportage PVI; 
- I Mo 1 uk k e r I ; 
- 'afstand woonplaats-PVI: 70 km of minder ' • 
Verder zijn specifieke recidivegegevens in eerste in
stantie buiten de reyressie-analyse gehouden, omdat in
formatie hierover slechts in 190 van de 363 gevallen 
aanwezig was ten tijde van de selectie. In een tweede 
regressie-analyse over de 190 gevallen v/aarin de rele
vante inforrnatie v/el voorhanden Vias, is onderzocht wel
ke invloed specifieke recidivegegevens hebben op de 
plaatsing. Het bleek dat deze gegevens minder dan 1% 
bijdragen in de verklaring van de variantie in de 
plaatsing en dientengevolge van te verwaarlozen beteke
nis zijn bij de selectie. 

(53) De verwachte plaatsing werd bepaald door de gewogen som 
te nemen van de 6 onafhankelijke variabelen, met als 
wegingsfactoren de ongestandaardiseerde regressieco~f
fi ci enten. Indi en deze som groter \..,ras dan 1.50 beteken
de dit een voorspelde plaatsing in IDe Boschpoort'. Een 
waarde kleiner dan 1.50 hield een voorspelde plaatsing 
in de PVI in. In 51 gevallen kon de voorspelde plaat
sing niet Horden bepaald, omdat infonnatie ovet'2en of 
meer van de 6 variabelen ontbrak. 

(54) Hi eY'bij moet Hel vvorden bedacht dat kandi daten die di
rect of indirect vanuit een andere gevangenis ter her
selectie worden aangeboden, in de analyses buiten be
schouwing zijn gelaten. Voorzover deze aanbieding 
plaatsvond naar aanleiding van een incident of een ont
vluchting, volgde steeds een plaatsing in IDe Bosch
poort I. 

(55) M.J.M. Brand-Koolen, 'Proefneming gestructureerde voor
lichtingsrapportage ' ; WODe-reeks 'Onderzoek en beleid ' ; 
's-Gravenhage, 1978. 

Ii 

!i I 
J 
t 

,: 

r 

" 
I,·) 
H 

fl 

I: 

., 

Ii 
(I 

I 
t 
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Bijlagen 

I 

2a· 

b 

Het o~~erzoekformU1i er t. b. v. het select; e-onderzoek 
Formul1er 'Melding 't b 1" .• v. se ectle en plaatsing' 
Formulier 'Rapportagearbeid' 

c 

d 

e 
3 

4 

5 

FormuHe.r 'Rapportage bewaking' 
f~rmU1ier 'Sel ectie-advies I 
Formulier 'Overplaatsing' 

De h~rkomst van de ter selectie aangeboden kandidat 
D~ aanwe~iW1eid van 'basisbesch~iden' en 
ultgespllt~aar leveringsHvB. en de aanbiedingst~rmijnt 
Overzicht selectiegegevens ~ 

6 

7 

8 

Constructie geschiktheidsindices 

Verschil1.en PVI/Boschpoort geplaatste selectiekandidate 
De construtt" -' n le van een gestichtsrapportage-index 

) ] 
0 

o 

57 
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'BIJLAGE 1. HET ONDI;:RZOEKFORMULlER T~B.V. HET SELECTIE-ONDERZOEK 

-1-
o 0 

Datum: 

Achternaam: 

'Voorna(a)m(en): 

IResp~ndentnuJDlllet':, , I 
B~slissing S.A.C. 

... Besprokenals van de 

Afkomstig uit: = 
(I 

,. Ex.,iratie-datlUll: .... 

Bijzonderheden rond eXpiratie-datlJ(VV-v~nitiSSen, V. 1., t. u.l. v.w. etc.): 
.) 

~ ,;;, '1/ 
Pp. ,Jleemt deel aan het Iloofdonderzo~J.t:.? 

.. '0 
.]'A/NEEN 

'Waarom nie t? 

Pp. neemt deel a~nbet selectfe-onderzoek? JA/NE;EN 

Waarom niet? 

.c· 

Bij lagen: '1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

" 

'. 

Bijzonderheden: 

II ,'; 

= 

~--'------ -



I, 

J 
J 

-2-

INFORMATIE 
,r' 

1. Meldingsformulier,incl rapportage 

2. Meldingsformulier,zonder rapportage 

3. Bewaardersrapportage 

4. Werkmeestersrapportage 

5. Selectie-advies 

6. Overplaatsingsadvies 

7. Uittreksel Documentatieregister 

8. Pen.-dossier: vroegere gevangenis-
rapportage 

9. Pen.~dossier: selectie- en overplaat-
singsadviezen,adviezen ivm V.I. 

IO.Persoonsdossier:reclasseringsrapportage 

II.Persoonsdossier:psychiatrischeorapportage 

12.Andere informatie: 

a. 
~~ ,:;., 

b. 

~. 

c. 

d. 

e. 

c; 

ZEKERHEID ROND PLAATSING. GE~T-IN: 

Naam Geschiktheid ~schiktheid 
Breda Doetinchem 

J. l 
" 

2. 

3. 

4. il 

5. 

AANWEZIG GEBRUIKT 

0 0 
0 0 
[J 0 
0 0 
0 0 
[J 0 
0 0 

0 0 

0 \) 

~!:::::.~"" 
0 

'0 0 
~, 

0 D, 

0 0 
EJ 0 
0 0 
0 0 
0 0 

I, 

" 

() 

" 

If 

\ 

I 

/; 
l' 

i 
L 
I 

! 
I 
~ 

t 

r 
I 

r 
! 
!-

V 
I 

f' I 

I 

r 
r 

r 
I 

f 
I 

I: 
r 
!~ 
), 
f 

/: 
/, 

r 
(i 

I: 

[, 

fi 

<:.' 

-3-

Opbouw straf voorzover bekend 
op moment van selectie. 

dat. veroord. feit beslissing ingang einde 

I. 

2. 

J. 

4; 

5. 

6. 
'\ \ 

Recidive: max. laatste 10 veroordelingen. 

Recidive-gegevens ontleend aan: 

dat veroord. feit 
beslissing. 

I. 
,,::) ---r---, 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. " 
Ii 

9. 

Indien meldingsformulier ontbreekt: 
j~~";' --"-~'::'::';:'::':::.!!!:. 

I. Geb. datum: \~/ 

2. Geb.plaats: 

3. Burg.staat: 

4. Ad~es: 

5. Woonplaats;T= ) 



c 

Repro .178/ 8G 

-4-

Besluitvorming: gang van zaken. 

Besluitvorming: argument en plaatsing. 

Formele plaatsingsmotivatie. 

Opgesteld dOor: 
""lnhoud: 

o 

" ,r· 

. [I 

1 

1: 

I 

I 
f 

I 
r 

f 

i 
I 
/: 
! 
J 

! 
f: 

!i 
f' 
l' 11 

lj, 
I 
Ii 
f , 
j, 
1 : 

1 i 
f I I) 
i: 
i : 
i I 
\ , 
J: 
L 

BIJLAGE 2.A. FORMULIER 'MELDING T.B.V. SELECTIE EN PLAATSING' 

HUIS VAN BEWARING: 
Datum: 

Melding t.b.v. de selectie en plaatsing 

Naam 
"=:~ 

''''' Voomar,-:o;.l1 o 

Geb. datum 

\ 
Geb. plaats 

\ Burg. Staat 

(~ Adres 

Woonplaats 

Ingesloteri d.d. 
Reg.nr. 

Veroordeeld door P.R./Rb./Hof te 
d.d. 

(~I 

C Geplcegd feil: 

Opgelegde straf: 

Ingang straf: 
Eiude straf: 

+~ 
. vMij .is bckend: 

- met betrckking tot vervolgvonnis(sen) 

- met bet[e.kking tot recidive 

(t.w. hecht~nis - tuchtschool - gevangenisstraf) 

Samenvatting gedragsobservatie: 

o 

- gemeen~chapsgcschiktheid: 
- vluchtgc\aarlijkheid 0 

De bij deze melding .behorende formulieren zijn bijgevoegd. 

De direkteur. 

1130.841 

(i 
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BIJLAGE 2 •. B. FORMULIER' 'RApPORTAGE ARBEID " 

RAPPORT AGE ARBEID 

( 
Huis van, Beviaring te 

1. Hoedoet hij zi;n werk? 
:;? 

.degelijk 

, '2. HOelS zijn wer~tempo als hi) werk voorh!inden heeft? 

, afwisselend 

3. Hoe reageert'hi; opwcrkrorrecties? 
. inschikkelijk 

I 

Periode van beoord~ling~\,van 
" .. ,tot, .. 

. Naam gedetineerde: 

Ce~oortedatum 

Werkplaats 

II I II slord;g 

I t·· I III regelmatig 

opstandig 

!.---, .....Jo--I -,--I --1-1 ---,-l----lf goed 

4. In hoeverre kan hi; metanderen samenwerken? 
:"' " 0 _ 

slecht, 

5. Ho~ is %ijn'invloed op de werksjeer? 

gunstig. 'I ·11 I I I nadelig 

t? In hoeverrc \Jcdraagt hi; zichbehulpzaam t.a.v. mede-

gedetincerden? onbehulpzaam L 1 I '1,/ < I behulpzaam 

7. Kunt~ u goed met hem opschieten? 

I I I I II slecht goed 

8. Hoe loopt hi; er doorgaans bij? , 

{graag besdirijving} "verzorgd
o 

.1 ... _. _.-1..1 __ , ... 1 ____ .,.' ....... - ..... 1 __ -10 
9. Is hi; naa.r, qw mcning g;schi,kt vOor plaat.sing in een 

g~oep? . geschikt '/ '---........... 1----", 1-",--1 --......1----,1 

onverzorgd 

G 
ongeschikt 

10. HO~ijn houdi'!,g t.a.v. u? 

. !.---, -,--I -.L.-1 ---1-1 ---'-~' 1----11 zoekt contact 

"11. Maakt. hi) weleens rUzie? 
nooit I J I I I I 

12. Wat doethij als hi; klaar isrrtct een bepaalde taak? - neemt' alti;d zelf een initiatief 

- neemt vaak zelf een initiatjeC 

- neemt een enkelekeer zelf initiatief 

o 
13. Hqe zijn zajn werkprestatles a!s eJ:Cens even geen 

toezichtop het werk iii 7 

IUO.lU 

-. Ileemt altijd eenaf~;~]tende ,hQuding aan 

;.. werkt gewoon door 0 ' 
-wrkt minder hard 

- v~'t niets uit o 

o 

c;> 



~--.-~~~-.. 

,..------ - -' 

1-4. Sputtert hij we1eens tegen ats u h~m een 
, opdracht geeft? . 

15. Bij het uitvoeren van taken is hi; ~'eneigd 

16. Is hij werke1ijk bij de werkzaamheden be

trokken? 

- nooit 

_ een enkele keer 

- nogal eens 

- zeer vaak 

- altijd 

_ hardnekkig vol te houden 

_ meestal vol te houden 

. _ het vaak op te geven 

_ de ding en erg sn~t op te geven 

doet zijn werk om
dat hetmoet 

Heeft u nog aanvullende opmerkingen betreffende gedetineerde cast quo' verduide~ijking van vorenstaande vragen? 

Uitgebracht d.d. 

Rapporteur. 

Functie: 

.. , 

.r-

"I (~':l 

50 

\ 

I 
I 
\ 
! 

I' 
I 

t 
I 
f 
! 

I 
I 
\ 
I 
I 
I 
I 
) 

I r 
i 
! 
r , 
I 
I 

! 
[. 
I 

I 

I p 
\, 

I· 

I 
j! 

1 
l 
1 
L 

I::' 

BIJLAGE 2.C. FORMULIER IRAPPORTAGE BEWAKING 1 

RAPPORTAGE BBWAKING 

Huis van Bewaring te 

L\i Wat is uw indruk van zijn optrede!1 t.a.v. 
medegedetineerden? 

2. In hoeverredenkt u dar hi; gezien is bij zijn 
medegedetineerden? 

J. Merkt u we\eens dat hij de neiging heeft 
om over anderen de baas te spelen? 

.'1. In hoeverre is hij vatbaar voor suggesties 
van uw kant? 

5. Ishij gauw op .::ijn te~nt)es getrapt? 

0. Hoe reageert ryij als de situatie plotseling 
verandert? 

(In welke situ3tie was dat. gaarne beschrij
ving ~hl:l omme::ijde); 

7. Heeft u de Indruk dat hij achterdochtig is? 

Periode van beoordeling: van 

tot 

o 
Naam gedetineerde: 

Geboortedatum 

- houdt zich altijd op de achtergrond 

- treedt zelden op de voorgrond 

treedt soms op de voorgrond 

treedt zeer vaak op de voorgrond 

- zeer ge::ien 

- t~melijk gezien 

- wei gezien 

- niet:o gezien 

- helemaal niet gezien 

- zeer v.aak gemerkt 

- vaak gemerkt 

- weleens, ge.m~rkt 

- nog nooit ge,merkt 

a 

- staat er altijd voor open 

- staat er vaak voor open 

- staat er weleens voor open 

staat er nauwelijks voor open 

- trekt er :ich nooit iets van aan 

- biizonder gauw 

- tamelijk gauw 

niet .;:0 gauw 

- helemaal niet 

- past ::ich heel 'lJemakkelijk aan 

- pa:.t zich gemakkelijk aan 

past zich niet ;:0 gemakkelijk aan 

past ;:ich heel moeiliJk aan 

l' 
- hed sterk 

nogal 

- cen bcetje 

- helemaal niet 

I" 
" 



11 

----
...---------------- - ---- -

--:--?=~ 

.~:;::/ 

8. Heeft hij beboefte aan aandacht? 
_ trekt heel graag de aandacht· 

. _ probeert af en toe cel)traa\ te staan 

-.wi! eigenlijk. weI maar durft niet zo goed 

_ valt helemaal niet op 

I 
reageert direct als hem iets dwars 

laat niet merken wat in hem om- I I I I gaat 
zit 

I 1 \~ 
schept graag op I I I I Is erg bescheiden 

I I I I I I vindt u hem een onsympathieke 

vindt u hem een sympathieke man? mane? 

is erg openhartig 
.\ I I I I I houdt zijn gedachten en gevoelens 

voor zich 

komt nooit voor een ander op ( I I I I I verdedigd de zwakkere 

is rusteloos en ongedurig I I I I [ I is erg fustig 

r-f.'JI 
gaa~ zijn eigen weg I I I I is gemakkelijk te beinvloeden 

kan goed tegenslagen verwerken I I I I I I kan slecht tege!1slagen verwerken 

probeert voortdu,cnd iets te ver-
t I I I I I loopt in het gareel 

sieren 

zit altijd vol kritiek op anderen [ I I I I I 
is erg verdraagzaam en veroordeelt 

niemand 

ziet de goede kant van anderen ~I I I I \ 
ziet alleen de slechte kant 

zit veel te tuchten 1 I I I I I is meestal opgewekt 

I I I I I 1 
is een meeloper en heeft weinig in-

neemt de leiding in de groep breng in de groep 

is erg zwijgzaam t I I I I t is erg spraaKzaam 

Heeft u nog aanvllllende oprperkingen betreffende gedetineerde. casu quo verduidelijkiilg van onderstaande 

vragen? 

Uitgebracht d.d. 

Rapporteur. 

Functie: 

- -- ---

--~----~-~------------ - .--

SELECTIE _ AD VIES BIJLAGE 2. D. FORMULIER I SELECTIE-ADVIES I BESTEMD voor 

Huis van Bewaring te 

W.L. nr: 

arrestnr. 

voornamen 

adres/woonpl. 

naam echtgen. : 

kinderen 

beroep/betrekk. : 

laatste werkg. 

. discipI. str. 

suicide gevaar : 0 

vluchtgevaar 

agressie' 

persoonsdoss. 

pen. doss. 

niet opgelegd/z. o. z. 

niet gebleken/z. o. z. 

niet gebleken/z. o. z. 

niet geblekenfz. o. z. 

niet aanw./aanwezig 

niet aanw./aanwezig' 

lopende veroordeling(en): 

dat. veroord. besl. lnst. 

'C I.' 

felt 

naam 

geb.d./pl. 

burg. st. 

na tionaliteit 

kerkgenootschap 

schoolop!' 

vakopl. 

lich./geestel. 
gezondheid 

recI. contact 

bezoek van 

frequentie 

corresp. met 

frequentie 

Ministerie van Justitie 

Directie Gevangeniswezen 

Afdeling Regiem 

beslisslog datum ingaog 
v66rarrest 

einde 

1-------------',;)------ ------- -----
2. 

--1,--------- -~--.- .--~--- -----1 .. -~ --------__ 
3.-
-----1-------1-------- -- .. ------1---------1----.--
4. 

recidive: 

dat. ver. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

besl., inst. feit beslissing ':) 
rnededeliogeo ioz. herroepiog V.I./V_O. 
c. q_ t. u. I. V. V. of wijzigiog proeftl}d 

---- -~ -"~~)- .. -- -------~-
-,.,_· .. -------1--------------- .-----. ------ ----~----------

.._----·---,----11--------· ~-:__----------

-----1------_·- .- ----_._--- ----------,- --,~-------------
6. 
-----1---------1----------7. 1----------1:------------------

... .... ---.----~-------I-------I,-----------~-
8. -----1·-- _____ () 9. .-(------

~1;.G~r.;15;.1:3i~~--~------~~--------------------1-~::::::::::::::Jt::~:::::::::::JJ:'-~1;~~' ::::::::::::::::::: 



Samen:at,tin
g 

~an voor de S~~l.ectie belangri;ke gegevens ~it persl;>onsdossier en het oordeel van d.e gestichtsraad 

c. q. dlrecteur I. v. m. de seleo Ie . ' 
. ') , \ 

' . 

Advies p. c· 
\\ 

d.d. Geplaatst in: 
B~sproken met: 

(/ 

d.d. 

o 

-':'" 

_____ T _____ ~_ ---- -

OVERPLAATSING BIJLAGE 2.E. FORMULlER 'OVERPLAATSING ' 

Rijkswerkinrichting , te 
Gevangenis I 
Huis van bewa~ing 

Naa~ 
Voornamen 

lopende veroord. : 

dat. veroord.\ bes!. inst. 

" 

~ 

u 

R<l:denen voor 'overplaatsing 

,·t,l, feit 

" 

geb. dat. 

geb. pI. 

beslissing 

11 

\ 

(j' 

BESTEMD voor 

ingang 

, 

Ministerie van Justitie 
Directie Gevangeniswezen 

Afdeling Regiem 

/j 

einde V.I.~dat. 
-

, 

[; 



.. 

o 

! ... ~ 

(, 

.................................................... 19............. De directeur 

Advies 

I., 

\i .... h ••• ~ ......... ••••• ..... ••••••••••••• ... ···" .. • .. ••• .. 
19 ............. Pen. Consulent 

Motivering beslissing 

o 
De Minister van fustitie. 

Afgewezen 
(datum) 

Overplaatsing naar . 
nadat omtrent het tijdstip der overbrengmg voora£ 

Namens de Minister. 
het h~ofd v. d. Directie. 

overleg is gepleegd 

Datum machti~F~ 
Gev~ngeniswezen 

'voor deze: 

------ ",.,--------'---"'--------

., 

\ 

I' 
I 

I 
I, 

\ 

I 
! 
\ 

I 

I 
I 
I 
I 
jl] 
I 

I 

! 
I 
1 
<". 

BIJLAGE 3. DE HERKOMST VAN DE TER SELECTIE AANGEBODEN KANDIDATEN 

herkomst 

gf~Q~~ti9_~i!_tlY~_~QD9~r_~22r2~D_YQQf2f922D~~_Q~t~D!i~_iD 

~~D_2DQ~r~_E~Dit~Dti2ir~_iDrisb!i~g* 
HvB 

" HvB 
\~B 
H\f 
H1~ 
HvB 

II HvB 
HvB 
HvB I 
HvB 
HvB 
HvB 
HvB 
HvB II 

HvB 

Leeuwarden 
Maastricht 
Den Bosch 
Rotterdam 
Arnhem 
Breda 

G 

Haarlem 
's-Gravenhage 
Amsterdam 
Utrecht 
Almelo 

Al krf~:Y 
Zutphen 
Amsterdam 
Asserf 

Jeugdhvb 'De Sprang' 
HvB I Haarl em 

'. 

subtotaal 

00 

o 

2f~Q~~!i9_~i1_2DQ~r~JE~Di!~Dfi2ir~-iDrifb~iDg~-el-Q2D-Di~t 
yi~_liy~_22D9~QQ9~D*~ 

gevangenis 'Ter Peel', Sevenum 
POI 'Te Roer', Roermond 

,-"() 

POI 'Niendure', Almelo 
gevangeliis 'Norgerhaven', Veenhuizen '" 

0 

.POI 'De Graafse Kamp', Warnsveld 
gevangenis '~chutterswei', Alkmaar 
POI 'De Sluis', Hoorn 
Kon. Willem III kazerne, Nieuw.ersluls 
gevangenis 'Bankenbosch', Veenhuizen 
PTK 'De Corridor' , Zeeland 
onbekend 

subtotaal 

totaal 
'i 

" 

)) 

, 
~ 

I~ 

aantal p~rcentage 

\') 

112 2~,0% 

64 .13,2% 
47 9,7% 
35 7,2% 

34 7,0% 

31 6,4% 

29 6,0% 

21 4,3% 
0 16 3,3% 

14 2,9% 
11 2,3% 
10 2,1% 
9 1,9% 
7 1,4% 
7 1,4% 
5 1,0% 
3 0,6% 

\) 

4'55 93,6% 

\ 
11 2,3% 

5 1,0% 

4 0,8% 
3 0,6% 
2 0,4% 
1 0',2% 

c: 

1 0,2% 
1 0,2% 
1 0,2% 
1 0,2% 

) 0,2% 

31 6,4% 

486 100 % 

~) Het gaat hier om kandidaten die hetzij in aansluiting op preventieve hechtenis vanuit een 
HvBworden aangeboden, hetzij daar als 'arrestant l zijn geplaatst. Met name HvS3Leeuwaraen 
en HvB Maastricht leyeren relatief,~ezien veel arrestanten. (.' 

*~) Alleen de 3 kandidaten uit 'Norgerhaven' zijn niet ~~ia een HvB aangeboden. 

r~ 

t, 

t 

" p 

\> 

I 
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~B~AGE 4. DEAANWEZIGHEID VAN 'BASISSELECTIEBESCHEIDEN' EN DE AANBIEDINGSTERMIJN, UITGESPLITst NAAR 
LEVEJUNGSHVB )() DO' c' > , 

o i) 

, 1. De aanwezigheid van basisselectiebescheiden per leveringsHvB 

0 

0, , 
'. '" bewakings/ meldingsfor-

, . mu1ier aan- arbeidsrap-
,::.' 

o " wezig portage 
C) aanwezig 

~;-

',' 

~jl 0 " 
~ 0 

HvB leeuwarden " .109" ( 97,,3%) 4( 3~6%) 
HvB Maastricht, 5,0,< 7B,1%) 48 ( 75";0%) 
HvB (len Bosch " 

4~OO n 42( 89,4%) 

~ (100 (, HvB Rotterdam 3'( ,7,1%) %} 
HvB Arnhem' 2, ( 73,5%) 32(94,1%) 
HvB Breda 30 ~,8%)' 23 ( 74,2%) 

Q" , 

HvB II Haarlem 14 ( 48,3%) 22 (. 75,9%) 
HvB 's-Gravenhage 16 ( 76,2%) > 19 ( 90,5%) 
HvB I PJnsterdam ,,,,' 16 (1000 %) 16 (100%) ,r= 
HvB Utrecht 13 (92,9%) , 12, ('85,7%) 
HVB Alm'elo 10 ( 90;9%) io ( 90,9%.) 
HvB,Alkmaar 8 ( 80.0%) 

i'\ HvB ZutPhen)(lt) 8 0 

HvB'U Amsterdam)(lt) 3 
HvB' AssenltJ(}o ,,' " 3 
Jeugdhvb 'De Sprang,)(lt} 5 

3 1 tHvB I Haarleinltlt ) 3 
, 

totaa 1 394 ( 86,6%) 297 ( 65,3%) 
-

~:._Q!!!~r~~~!!_!!!~!~)!l!l~f~t"!!!!li~r 

'selectie-
advies' 
aanwezig 

27 ( 24,1%) 
61. ( 95,3%) 
2'6 ( 55,3%) 

" 
23 (,65.7%) 
25 ( 73,5%) 
26 ( 83~9%) 
18 t 62;1%) 
16 (76,2%) 

016 (100 %) 
9 ( 64,3%) 

10 ( 90,9%) 
6 ( 60,0%) 
7 
5 

4 
" 4 

3 

286 ( 62',9%) 

D 
combinatie 

meldingsfor-
mul ier, bewa-' 
kingsl.arb~-
rapportage, 
'selectie-

advies' aan-
wez;g 

2 { 1,8%} 
33 ( 51,6%) 
26 ( 55,3%). 
22 ( 62,9%) 
16 ( 47,1%) 
23 ( 74,2%) 
2 ( 6,9%~~ 

11 ( 52,4%) 
16 .(100 %) 
7 ('50,0%) 
9 ( 81,2%) 
,3 ( 30,0%) 
5 
1 
0 
4 
3 

183 

0 

{ 40.2%} 

c 
o 

. 
aantal 

aangeboden 
kandidaten 

112 (100%) 
64 (100%) 
47 (100%) 
35 (100%) 
34 (100%) 
31 (l00%)" 
29 (100%) 
21 (100%) 
16 (foO%) 
14 (100%) 
11 (100%) 
10 (100%) , 
9 
7 
7 
5 

,3 

455 (100%) 

Het meldingsformulier ontbreekt relaj:ief gezien 
vaak big aanbiedingen vanuit; 

Het sel'ectie-advies ontbreekt relatief gezien vaak ' 
bij aanbiedingen vanuit: 

- HvBMaastricht 
- HvB II Haarlem 
-HvB 's-Gravennage 
- HvB I I Amsterdat(?, 
- HvS Assen' e 
- HvB Alkmaar 

2:._2!!!2r~~~!:!:.~~~~~1!!!l~L~t:2!11i~~r~l?eQt!~g!11 
Een bewakin!lS~ en/Ofarbei.d~~~ ontbreekt 
re1atief gezien v~ak bij'aanbiedingen vanuit: 

,l JY 
- HvB teeuwar

1
den 

(/J 

- HvB Leeuwarden o 

- HvB Den Bosch 
- HvB II Haarlem 
- HvB Alkmaar 
- HvB ASsen 

8" 

2:'-EI~~~Z~~~~1~~~~~~!~~:~~=~.~~!~~!~~~~~!~~~~-
Dezecombinati.e ontbreekt relatfef vaak bij aan
biedingenCVanuit~ 

- HvB Leeuwarden 
, .. HvB II Haarlem 

" \\- .!tvB II Amsterdam 
- HvB Assen 

Q 

It.) Het gaat in het overzicht om kaildidaten die vanuit eenHvl! wQ~:geri aangeboden, zonder do~tie 
elders.' o\;J • 

jUt) VOOl" c!eze HvB's tijn de aantall en aangeboden kandidaten "te geri'1g om zi nvol tepresenteren.O 0 

'" Jilt!!) Bij het bepalen, van die HvS's ~arbij relatief gezien vaak selectiebescheiden ontbreken.is, 
, uitgegaan vAn het totaalpercentage waar/;lij die bescheiden ontllreken, ' 

0, 

" ' 

C 
•• ,0_" __ ··_."~."'-"n 

" 

o 
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, BX) 2 De aanbiedingstermijn per leveringsHv . 

n 

., 

HvB Leeuwarden 
HvB Ma~stricht 
HvB Den Bosch 
HvB Rotterdam 
HvB Arnhem 
HvB Breda 
HvB II Haarl em 
HvB ., s-Gravenhage 
HvB I Amsterdam 
HvB Utrecht 
HvB Almelo 
HvB Alkmaar 
HvB'Zutphen , 
HvB . II Amsterdam 
HvB Assen 
Jeugdhvb 'De Sprang' 
HvB I Haarlem 

totaal 

Commentaar: ' 

Huizen van Bewaring waarbij 
biedingstermijn meer dan 15 
- HvB Rotterdam 
- HvB Arnhem 
- HvB Breda 
- HvB II Haarlem 
- HvB Utrecht 
- HvB II Amsterdam , 
- Jeugdhvb 'De Sprang 
- HvB I Haarlem 

aanbiedings- aanbiedings- aantal termijn 15 termi j n 1 an- aangeboden dagen of ger. dan 15· kandidaten korter dagen 

67 ( 62,6%) 40 ( \~7 ,4%) 107 (100%) 
'23 ( 59,0%) 16 ( 41,0%) 39 (100%) 
27 ( 71,1%) 11 ( 28,9%) 38 (100%) 
9 ( 30,0%) 21 ( 70,0%) 30 (100%) 
4 ( 14,3%) 24 ('85,7%) 

u . 
28 (100%) 

6 ( 24,0%) 19 ( 76,0%). 25 (100%) 
12 ( 46,2%) . 14 ( 53,8%) 26 (100%) 
0 13 (100 %) 13 (100%) 
6 ( 50,0%) 6 ( 50,0%) 12 (100%) 
4 ( 30,8%) 9 ( 69,2%) 13 (100%) 
8 1 ( 11,1%) 9 

7 o ( 0,0%) 7 

4 3 ( 42,9%) 7 
1 4 ( 80,0%) 5 
5 2 ( 28,6%) 7 
0 5 (100' %) 5 

0 2 (100 %) 2 

183 ( 49,1%) 190 ( 50,9%) 373 (100%) 

d da helf+ van de gevallen de aanin meer an ~ .. U 

dagen bedraagt, ZlJn: 

. enomen, waarbij geen sprake *) In de tabel zijn allee~.d1e geV~~l~~ ~pgIn 19 gevallen was de aanwas van complicaties h1J de a~n le 1n . 
biedingstermijn onbekend. 

( 

3. Het verband tussen het ercentage reventief ehechten uit een ander 
arrondissement en de mate waarin de aanbiedingstermijn vanuit een HvB meer dan 15 dager!" bedraagt 

In 1978 is een intern rapport van het Stafbureau Wetenschappelijke 
Adviezen van de Dfrectie Gev~ngeniswezen uitgebracht -'Eindrapport 
van het onderzoek naar pieken en dalen in de bezetting van de huizen 
van bewaring in 1977'-. waarin o.a. een overzicht staat vermeld van 
de verhouding tussen het gemiddeld aantal insluitingen per maand in 
het HvB en het aantal insluitingen uit een ander arrondissement. In 
dit overzicht zijn de HvB's per arrondissement samengevoegd. ' 
Indien, uitgaande van de tabel in bijlage 4.2., de mate waarin de 
aanbiedingstermijn meer dan 15 dagen bedraagt, wordt gerelateerd aan 
de mate waarin de betreffende HvB's preventief gehechten uit een ander 
arrondissement herbergen, kan worden nagegaan in hoeverre deze laatste 
factor vertraging in de aanbieding bewerkstelligt. Hierbij zijn die 
HvB's uitgesloten die relatief gezien zeerveel of vrijwel uitsluitend 
'arrestanten' aan de selectie-adviescommissie aanbieden, alsmede HvB's 
die minder dan lq'lkandidaten hebben aangeboden aan de SAC. Tenslotte 
was het noodzakel~jk de'verschillende HvB's uit eenzelfde arrondissement samen te voegen. 

u percentage geval-
percentage pre-len waarin de aan-leveringsinrichting 

biedingstermijn ventief gehechten 
uit een ander ar-meer dan 15 dagen 

rondissement bedraagt 

HvB .'s-Gravenhage/'De Sprang' 100 30,7 HvB Arnhem 
HvB Breda 85,7 30,2 

76,0 11 ,3 HvB Rotterdam 
70,0 16,6 HvB Utr~ht 
69,2 41,9 HvB I en II Amsterdam 
58,8 6,4 HvB I en II Haarl em 
57,1 59,6 HvB Den Bosch 
28,9 12,1 

De produkt-moment-correlatie tussen beide verhoudingen bedraagt .12. 
Er is dus wel sprake van enig verband tussen vertraging in aanbieding 
en h~t relatief vaker insluiten van preventief gehechten uit een ander arro~dissement, maar het verband is wel zeer gering. 
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--------~--------------------------------------------------------~~ 
BIJLAGE 5. OVERZJCHT VAN DE SElECTJEGEGEVENS DIE EXPLICIET NAAR VOREN ZIJN GEBRACHT ALS INDICATIE OF 

CONTRA-INDICATIE BI,l DE SELECTIE VOOR "HETZIJ DE PVI, HETZIJ 'DE BOSCHPOORT' 

, indicatie indicatie 
indica tie contra- indicatie contra- ' PVII Bredal 

PVI indicatie Breda indicatie contra- contra-
PVI Breda i ndicati e indicatie 

Breda PVI 
, 

(\ selectiefactoren 
g~brek aan i nformat; e . . 15 5 5 5 20 

capaciteitsproblematiek PVI 12 ~ 1 12 1 
, ,,;, 

(! 

gegevens rond detehtie{duul'). 
(zeer) lange detentieduur 

c 
10 - 10 

(zeer) Korte detentieduur 1 11 9 5 6 20 

preventieve hechtehis na detentie 1 - 1 
0 

opname psychiatrische inriehting 
'na detentie " 1 - 1 

~ 

gegevens omtrent onderhavi9 ver.- n 

,oorde li ngen - 0 

veroordeling betreft o.a. zed~n-
. 

delic'~ . 1 012 ~.~ " - 13 c 

delict ". -~rOO~deling petreft p,a. 
, '\<t i umwet 4 3 7 

veroordeling betreft o.a. (.zwaar) 
agressief del ict 3 2 - 5 

veroordellng betreft uitsluitend 
vermogensdelicten a 

2 0 2 -
veroordeling betreft uitsluitend 
lichte delicten ' 1 1 -
veroordeling incl. TBR 5 

) . 5 .., 
'I 

reti(livegel/evens . r 

omvangrijke recidive 1 8 - 9 

geringe, recidive 3 1 
'I 

4 -
'first-offender' 10 1 10 ... ~ 1 

recidive omvilt o;a, zeden- 1 4 """-,< - 5 de1"iet(en) 
recidive omvat Q.a. ~zwaar') 0 

agressi,~(ve) del ict en) 1 1 - 2 

recidive':omvat (vrijwel) uit:' I 

sluitend vel'111ogensdel icten .3 3 -
re'cidive omvat (vrijwel) uit- , '0 

sluitend lichte delict!!'n 2 2 -

persoonsgebonden fac~oren 0 0 

0 

jeugdige leeftijd 4 4~ -
ouder.e leeftijdO 1 6 - 7 

(J 

l~ alcoholproblematiek 5 5 -
drugsproblematiek 0 12 33 ~ 45 

D 

t, 
psych; sche problematiek '.' 4, 12 , - ,16 

liChamel~ke kwalen, klachten/ 
~ 

" 2 10 - 12 invalid; eit ' 
afstand ~laats -inrichting 3 " 2 3 2 (l.V.tn. ' k) I,' 

I~ 

o· 

o 

o 

\ 



indicatie i ndi cati e 
contra- contra- PVI/ Breda/ i ndi catie i ndi catie indicatie indicatie contt'a- contra-PVI PVI Breda Breda indicatie indicatie 

Breda PVI 

eenitentiair ver1eden
c 

ontvluchtingen in het ver1eden/ 3 8 - 11 v1uchtgevaar1ijk 
ontv1uchting tijdens huidige 16 - 16 detentie 
incident tijdens huidige deten- 6 " - 6 tie is aan1eiding aanbieding 
vroegere gevangenjsrapportage: 

'~ 1 -1 gunstig 
f vroegere gevangenisrapportage: 1 - 1 (( ongunstig 

gegevens omtrent eerdere deten-
tie 1n PVI 
ontvluchting of overp1aatsing 1 6 - ~ 7 

~ vanuit PVI in het verleden 
gunstige eindrapportage PVI 19 1 2() -

4 - 6 ongurlstige eindrappoY'tage PVI ~ 2 
':'. 

~laatsingsadviezen en -voorkeu-
~, 

~ 
voorkeur- kandidaat voor PVI 10 2 12 -
voorkeur kandidaat voor Breda/ , 24 - 24 
ce1lu1~';r regiem 

'. 20 -advies 1everingsinrichting: PVI 20 

advies 1 ever,; ngsi nri chting: 1 14 - 15 Breda 
advies pen. consul ent: PVI 5 1 6 -
advies pen. consul ent: Breda 2 - 2 

ra~Eortage ~enitentiair consu-
lent \j 
rapportage pen. consul ent z.m. 1 1 1 1 

rapportage pen. cons.: gunstig 4 4 -

bekendheid bij leden van de 
selectie-aav;esco~roissl~ 

kandidaat staat gunstig bekend 1 1 -
kandidaat staat ongunstig beke~\ 1 7 - 8 

(; 
gegevens ontleend aan de ge-

~-stichtsraEEortage van ae leve-
[) rin9sinrichting 

"" 8 

,) 

8 ~2 60 gestichtsrapportage z .m. 58 

3 17 -gestichtsrapportage: gunstig 14 
1 I· 3 - 4 gestichtsrapportage: ongunstig, 

pos. opste11ing t.a.v. het regiem 27 2 29 -
neg. opste11ing t.a.v. het regiem 2 15 - 29 

positieve persoonsbeschrijving 12 1 13 -
negatieve persoonsbeschrijving 1 7 - 8 

'::,; 

groepsgeschikt 6 6 -
groepsongeschikt 1 24 - 25 

kandidaat wi1de/kon niet deel- 3 4 - 7 nemen aan de arbeid 
kandidaat wi1de/kon niet dre1- 1 3 - 4 nemen aan de sport , 
tegen de kandidaat zijn disci- 3 - 3 pl;naire maatregelen genomen !;\ 

" 

1 

I 

I 
I • 

t 
f 
l 

r 

I 
1 
i 
! 
I 

r 

I 
I 
I-

I 
I 

I' 
I 
l' 
I 

I 
/' 
I' 
I 
I 
I 
I,
' , 
, 

I 

t 
L 

t 
t 
" \-

I 

indicatie 
PVI 

bewaarders- en/of arbeidsraeeor-
tage 
bewakingsrapportage, z.m. 6 
bewakingsrapportage: gunstig 1 

" bewakingsrapportage: ongunstig 
arbeidsrapportage, z.rn. 4 
arbeidsrapportage: gunstig 
arbeidsrapPQrtage: ongunstig 

i0rU.wense 1 i jkhei d Van de speci-
!l ~Ke, oenaaen ng"£'1 nnen ~e ~ 

-
speciale benad\i'ring binnen pvr is 
wense1ijk / kandidaat is vatbaar 15 voor resocia1isatie 
speciale benadering binnen PVI is 
niet wense1ijk / kandidaat is niet 
vatbaar voor resocia1isatie (on-
verbeterlijk) 

geen~,i ndi cati es genoemd 

onduide1ijkheid omtrent indicaties 

'Commentaar: 

1. De eerste twee ko10mmen in bovenstaande tabe1 
~geven' aan in hoeverre bepaa~de gegevens a1s 

" indicatie dan we1 a1s contra-indicatie zijn 
genoemd bij de bes1issing kandidaten in de 
PVI te p1aatsen. 
Voor de derde en viEl,rde ko10m ge1dt hetzelf
de, zij het dat het daarbij om Breda-p1aat
singen gaat. 
In de vijfde ko10m zijn de indicaties PVI en 
de contra-indica ties Breda samengevoegd. 
In de zesde ko10m zijn de indicaties' Breda 
en de contra-indica ties PVI samengevoegd. 
De laatste twee ko1ommen geven aan in hoever
re bepaa1de se1ectiegegevens respectieve1ijk 
een PVI- en een Breda-se1ectie indiceren, 

----------

indicatie indicatie contra- indicatie contra- PVI/ Breda/ indicatie Breda indicatie Cbntra~ contra-PVI 

1 

1 

Breda indicat'ie indicatie 
Bred:! ' PVI 

1 6 1 

1 -
~-'-

3 - 4 
1 4 1 

1 1 -
1 - 2 

15 -

2 - 2 

28 geval1en 

32 geva11en 

len zijn kandidaten doe1bewust in de PVI ge
~laatst om de sterkte op te voeren. In 1 geval 
was de PVI overvol en is dit mede a1s argument 
gebruikt een kandidaat in Breda te plaatsen. 

- (zeerl Korte detentieduur: om de capaciteit 
61nnen-ae-PVI-optlmaaT-te benutten, wordt er
naar gestreefd kandidaten op te nemen met een 
bepaalde detentieduur. In 20 geval1en was deze 
duur aan de Korte kant, hetgeen een contra-in
dicatie voor de PVI dan wel een indicatie voor 
'De Boschpoort' was. In 1 geva1 waren er be
zwaren tegen een p1aatsing in de PVI, maar 
achtte men het risico op grond van de Korte 
verblijfsduur aanvaardbaar. 

2. Bij een consistente argumentatie zou ieder , 
gegevenof in de t'ichting van een PVI-p1aat-
sing moe ten wijzen, of in de richting van een 
se1ectie voor 'De Boschpoort'. Dit is in 55 /_~ 
van de 64 gegevens het geva 1, zoda t gesproken\~ 'j_ 
kan worden van een grote mate van consistentie --" 
in de argumentering. 

De 5 gevallen waarin de Korte detentieduur als 
contra-indicatie bij een p1aatsing in 'De 
Boschpoort' werd genoemd" hadden all e een zeer 
Korte verb1ijfsduur: korter dan 1 maand. 

'first-offender': hier is wat de se1ectie van 
I-first:offenaer voor de gevangenis te Breda 
betreft. sprake van een inconsistentie. 

3. Een aanta1 gegevens zijn blijkens de kolommen 
5 en 6, zowe1 gehanteerd a1s indicatie PVI/ 
contra-indicatie Breda a1s indicatie Breda/ 
contra-indicatie PVI: 

- 9g~r~~_a~~_inf~r~~~ig: dit, gegeven is ruim 
geformuieerd en geeft niet aan welke speci
fieke informatie ontbreekt. Daarom is het 
niet verwonderlijk dat 'gebrek aan informa
tie' soms als contra-indicatie voor de PVI 

, of a1s indicatie voor Breda wordt gebruikt 
- en in andere geval1en a1s contra-indicatie 

voor Breda. 
- f~E~fi!gi!~gr~el~~!ig~_fY!; in 12 gevallen 

- afstand woonglaats - inrichting: omdat dit ge
geven-nlet-ae-afstana-tot-ae-PVI en 'De Bosch
poortl specificeert, kan het zowel gebruikt 
worden a1s argument om de kandidaat in de ene 
inrichting te plaatsen, a1s in de andere. 0 

- reEP~r~e9g_~gD~_f2D§~~_~~~~j_9a~~ifb!~reee2r
!e9~_~~~~j-_g~e~iD9~:_g~_eregi_~regpQr!egg 
z.m.: in a1 deze geval1en was a11een duidelijk 
dat-deze rapportages a1s argument werden ge
bruikt, maar niet of zij door de_commissie a1s 
gunstig of ongunstig werden gefnterpreteerd. 



,I 

BIJLAGE 6. DE CONSTRUCJIE VAN GESCHIKTHEIDSINDICES VOOR DE PVI 
, 'NEDERHEIDE' EN DE GEVANGENIS JOE BOSCHPOORT ' 

Per kandidaat hebben de ter vergadering aanwezige leden van d~ 
selectie-adviescommissie op twee vijfpuntsschalen aar.g~geven 1n hoe: 
verre men de betreffende kandidaat geschikt achtte vqpr\~en dentent1e 
in de pvr en voor een detentie in I De Boschpoort I .. Te:\le1~nde het ef
fect van mogelijke individuele scorings~endensen u1t t& ~chakele~ e~ 
de geschiktheidsscoringen van de ve~~ch1llende l~den van de co~m1~sle 
onderling vergelijkbaar te maken, ZlJn deze scor1ngen per comm1SS1e
lid omgezet in stan~aardscores, vol gens de formule: 

z = x ~j'. , waarbij 

z = standaardscore 
x = oorspronkel ijke gesch1ktheidsscore 
~=de gemiddelde score van het commissielid over alle kandidaten 
CS=de spreiding in de scores van het commissielid 

Vervolgens is per kandidaat de gemiddelde standaard-geschiktheids
score voor zowel de PVI als IDe Boschpoort ' berekend door de stan
daardgeschiktheidsscores te sommeren en te delen door he~ aan~al 
scorende commissieleden. Deze gemiddelde standaard-gesc~lkthe1dsscore 
is daarna verdeeld in quintielen. waarbij aan de versch1llende catego
rieen de volgende betekenis kon worden toegekend: 
- zeker geschikt; 
- waarschijnlijk geschikt; 
- twijfelachtig; 
- waarschijnlijk ongeschikt; 
- zeker ongeschikt. 
Teneinde de duidelijkheid van de in het rapport te presenteren.~ab~~
len te v~rhogen, zijn de categorieen zeker geschikt en waarS~~lJ~~lJk 
geschikt, evenals de categorieen zeker ongeschikt en waarsch1Jnl1Jk 
ongeschikt samengevoegd. 

BIJLAGE 7. VERSCHILLEN TUSSEN IN DE PVI EN IN 'DE BOSCHPOORT ' GEPLAATSTE 
SELECTIEKANDIDATEN 

In onderstaand over'zi'cht is weergegeven in hoeverre de kandidaten die in 
de PVI en in 'De Boschpoort' zijn geplaatst, onderling verschillen met 
betrekking tot variabelen waarOVer bij de selectie informatie aanwezig 
kan zijn. 
Het overzicht heeft betrekking op de kandidaten die -zonder een direct 
daaraan voorafgaande detentie e_lders- vanuit een HvB zijn aangeboden 
aan de selec~~e~ommissie e~ die via d~ze co~issie definitief zijn ge
plaatst hetzlJ 1n 'Nederhelde l

" hetziJ"'},1'J 'De Boschpoort ' . In het over
zicht is pervariabele voor iedere c~~~orie de plaatsingsfrequentie ' 
voor.beide inrichtingen aangegeven. Achter deze frequentie staat tussen 
haakJes de frequent;e vermeld die te verwachten zou zijn bij onafhanke
lijkheid van het betreffende kenmerk en de plaatsing. Naarmate het fei
telijk aahtal in een van beide inrichtingen geplaatste kandidaten hoger 
is dan de verwachte frequentie, des te sterker fungeert het kenmerk als 
selectiecriterium voor di~ inrichting. Indien de feitelijke frequentie 
gelijk is aan de verwachte frequentie, betekent dit dat 6p het betref-
fende kenmerk niet wordt geselecteerd. ' 
Om het verband tussen verwachte en feitelijke frequentie te verduidelij
ken, is in de tabel een ,kolom I indicatie ' 0f.lgenom~n: 

++ : het aantal in de PVI geplaatsten bedra~gt mininaal 20% meer dan het 
op basis van onafhankelijkheid te verwachten aantal; 

/' 

+ :.het aantal feitelijk in de PVI geplaatsten bedraagt minimaal 10% 
meer dan het op basis van onafhankelijkheid te verwachten aantal; 

o het aantal feitelijk in de PVI geplaatsten en h~t aantal feitelijk 
in IDe Boschpoort ' geplaatsten wijkt minder dan 10% af van het op 
basis van onafhankelijkheid te verwachten aantal; 

het aantal feitelijk in IDe Boschpoort ' geplaat~ten bedraagt mini
maal 10% meer dan het op basis van onafhankelijkheid te verwachten 
aanta 1 ; 

het aantal feiteffjk in 'De Boschpoort' g~plaatsten bedraagt mini
maal 20% meer dan het op basis van onafhankelijkheid te.verwachten 
Mnta 1. 
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aanta1 in indi-variabe1e- variabe1e ca tego ri een -catie de PVI ge-nummer p1aatsten 

c· 

H320 gestichtsraeeortage: algemene - geen informatie 0 63 ( 67.2) 
opstelling van de kandidaat in - overwegend g~nstig ++ 114 ( 90.7) de inrichting 

- overwegend ongunstig 4 ( 18.1) -- /' (n = 360) 
- wisselend/onduidelijk -- 11 ( 16 ) I' 

H321 gestichtsraeeortage: beschrij- - geen i.nformatie 0 70 ( 72.5) 
ving persoonskenmerken van de - overwegend gunstig ++ 82 ( 65.6) kandidaat. 

- overwegend ongunstig 10 ( 24 ) --(n = 360) 
- wisselend/onduide1ijk 0 30 ( 29.9) 

H323 gestichtsraeeortage: opstel- - geen informatie 0 106 (108.8) 
ling van de kandidaat t.O.V. -overwegend gunsti 9 ++ 77 ( 60.3) het personeel \1--- overwegend ongunstig 9 ( 22.9) . (n = 360) 

H325 ges ti chtsra eeortage: opste 1- - geen informatie 0 114 (122.1) 
ling van de kandidaat t.o.v •. - overwegend gunstig t+ 63 ( 45.3) de medegedetineerden 

-,wisselend/onduidelijk 15 ( 24.5) --(n = 360) 

H326 gestichtsraeportage: 9ro~ps- - geen informatie 0 144 (149.9) 
geschiktheid van de kandldaat - groepsgeschi kt ++ 36 ( 25.6) 
(n = 360) - niet groepsgeschikt -- 12 ( 16.5) 

. 
H328 gestichtsraeeortage: aard - geen informatie 0 75 ( 73~8) 

deelname arbeid van de kandi- - niet gewerkt -- I.b 6 ( 13.8) daat 
'.> 

0., 14 ( 14.9) (n = 358),=-, - wel gewerkt, z.m. 
- celwerk -- 12 ( 15.9) 

() 

- werk buiten de cel + 83 ( 7L6) 

'. 
H329 

. v 
gestichtsrapportage: kwaliteit - geen informatie 0 80 ( 85.5) 
arbeiasaeelname van de kandi- - overwegend positief + 92 ( ~1.5) daat 
(n = 324) - overwegend negatief -- 14 ( 18.9) 

H330 gestichtsraeeortage: ~andidaat - geen informatie 0 135 (138.9) 
heeft a l' dan ni et ~~e 1 genomen - we1 deelname 0 42 ( 38.3) aan de sport 

- geen dee1name 0 13 ( 12.8) (n'" 357) 

H331 gestichtsraeeortage: kwaliteit - geen informatie 0 145 (146.5) 
sportdeelname van de kandidaat - overwegend positief·! + 28 ( 24.0) 
(n = 336) -overwegend nega~ief -- 6 ( 8.5) " 

H311 a~nwezigheid drugsGrob1ematiek - geen (informatie m.b.t.). 0 157 (149.4) "(gebruik en/of han el hard- ' drugsproblematiek 
drugs) - drugsproblematiek -- 26 ( 33.6) 
Cn = 349) " , 

H312 aanwezi ghei-,d a 1 coho 1 erob 1 ema- - geen (informatie m.b.t.) 0 173 (172.9.) tiek ' alcoholprob1ematiek 
(n = 353) - a 1 coho) prob lematiek 0 1,t( 12.1) 

aanta1 in 
'De Bosch-
poort' ge'-
plaatsten 

;j 63 ( 58.8) 
56 ( 79.3) 
30 ( 15.9) -
19 ( 14 ) 

66 ( 63.5) 
41 ( 57.4) 
35 ( 21 ) 

26 ( 26.1) 

98 ( 95.2) 
36 ( 52.7) 
/.i 

34 ( 20.1) 

115 (106.9) 
22 "( 39.7) 
31 ( 21.5) 

137 (131.1) 
12 ( 22.4) 
19 ( 14.5) 

64 ( 65.2) 
20 ( 12.2) 
14 ( 13.1) 
18 ( 14.1) 
52 ( 63.4) 

69 ( 63
0
.5) 

50 ( 60.5) 
19 ( 14.1) 

126 (122.1) 
30( 33.7) 
11 ( 11.2) 

130 (128.5) 
17 ( 21.0) 
10, ( 7.5) 

128 (135.6) 

38 ( 30.4) 

157 (157.1) 

11 ( 10.9) 

~} 

" 

I 

\ 

I 
I 

1 

! 
I 
f 

I 
, 

" 

~ 

~ 
" 

\, 

variabe1e- vari abe 1 e nummer 

H313 aanwezigheid lichamelijke ero-
blematiek (handicaps, kwalen, 
etc. ) 
(n=351) 

H314 aanwezigheid psychische pro-
blematiek (ernstige psychische 
stoornissen '., 'zwak begaafd) 
(n = 352) 

, 
V310 P laC! ts ingsvoorkeur kand i daa t 

(n '" 360) 
" 

V308 pla~tsin9sadvies leverings-
innchting 
(n = 360) 

., 
. 

, " 
<) 

H142 ]eeftijd 
(n = 360) 

(); 
C'. 

C," 

H144 9~boorteland/etnische groepe-
rlng 

(n = 359) 

HIS! \, burgerl ijke staat , 7 56
) 

,. 

~f'tand woon~l"h -1nr;,h-
0 

H147 t1ng ' " 
'!1~ • 

~--=-~ '. 

" 
v 

, 
H307 vluchtgevaarlijkheid/ont- . 

vluchtingen eerdere detenties. 
(0=359) 

aantal 'i Ii aanta 1 in 
itidi- 'De Bosch-categorieen 
catie de PVI ge- poort' p1aatsten ge-

II p1aatsten 
" 

- geen (informatie m.b.t.) 
lichamelijke problematiek 0 178 (173:4) 144 (148.6) 

- lichame1ijke problemati~k -- 11 ( 15.6) 18 ( 13.4) 

" 

- geen (informatie m,p.t.) 
psychi sche prob 1 ~dt; ek 0 179 (171.3) 147 (154.7) 

- psychischeprob1ematiek -- 6 ( 13.7) 20 ( 12.3) 

- geen informatie 0 107 (,115.2) 109 (100.8) 
- PVI ++ 73 ( 49.6) 20 ( 43.4) \ 
- POI ++ 2 ( 1.1) o ( 0.9) 
- 'De Boschpoort' 

~) -- '" o ( 10.7) 20 ( 9.3) 
- andere inrichting -- 7 ( 9.1) 10 ( 7.9) 
- b1ijven in leveringsinr. -- 3 _,( 4.8) 6 ( 4.2) 
- geen voorkeur -- DC 1.6) 3 ( 1.4) 

.~ 

" 
- 'geen inform.~tie 0 84 ( 86.9) 79 ( 76.1) 
- PVI _. ++ 92 ( 60.8) 22 ( 53.2) 
- POI + 'I ( 5.9) 4 ( 5.1) 
- 'De Boschpoort' .1 ( 24.0) 44 ( 21.0) co 

~/Breda-bezien' " i.6),.2( -- I ( 1.4) 
" 

- andere inrichting -- 6 ( 10.2) 13 ( 8.9) 
- blijven in lever'ingsinr. -- I ( 2.7) 4 ( 2.3) 

- 24 jaar of jonger 0~ 0 60 ( 57.1.) 47 ( 49.9) 
- vim 25 tim 30 jaar 0 78 ( 75.2). 63o ( 65-.8) 
- ouder dan 30 jaar - 54( 59.7) 58 ( 52,3) 

u '" - Nederl ander 0 153 (151.6) 132 (133.4) 
- Surinamer/Anti11iaan - 25 ( 28.7) 29 (.25.3) 
- Molukker ++ 

() 
13 ( 10.6) 7 ( 9.4) 

- gehuwd/concubinaat " 0 , 75 ( 69.9) 56 ( 61.1) 
- ongehuwd/weduwnaa r 0 

0 96 ( 95.5) 83 ( 83.5) 
-Q,escheiden 

0 -- 19 ( 24.6) " 27 ( 21.4) 
.t'l 

G· 
\1 ~ 

- afstand PVI '70 km.; af-
stand Breda >70 km. + lO( 9.~) 7 ( 8.0) , 

- afstand PVI 770 ~In.; af.;. " 

( 48.9) 
.. 

stand Breda~70=~m. - 42 50 ( 43.1) 
- afstand PVI .en Breda 70. km'; 0 125 (119.1) 99 (104.9) 

, 
- geen informatie 0 146 (148.7) 132 (L29.3) 
-v1u~htgevaar1iJk ,...-

D 4 ( 9.6) 14 ( 8.4) 
- niet v1uchtgevaar-lijk ++' 42 ( 33.7) 21 ( ~9.3) I ' ' 

\. v 



variabele
nummer 

HH232 

H402 

H152 

,H160 

HH163 

V394 

V335 

/336 

V309 

V333 

variabele 

delictsobrt onderhavige 
veroordeling 
(n=361) 

c, 

strafrestant, gerekend vanaf 
datum verga~erihg selectie- ' 
cOllVllissie (incl. VI) 
(n=361) 

algemene recidivegegevens 
(n = 360) 

reci dive: aanta 1 voo~~aande 
veroordelingen tot een onvoor
waarde 1 ij ke vrijhei dsstraf 
(n = 187) 

recidive: delictsoort voor
gaande'veroordelingen 

, (n = 179) " 

eerdere eindrapportage PVI: 
werkmeestersrapportage Q 

(n = 18) 

\\, 

eerdere'einclrapportage PVI: 
groeps 1 eioi ngsrapportage 

(n=22) " 

eerdere eindrapportage PVI: 
evt. bezwaar tegenherplaat~ 
sing' " 

(n =,19) 
,- ,~ 

plaatsingsadvies Penitentiair 
Consulent ' 1 

(n = 33) -

rapportage Peni tentia if Consu-
lent " 
(n = 27) q 

o 

categorieen 

- vermogensmisdrijf 
- g~weldsmisdrijf 
- zedenmi sdrij f 
- m\s9rijf Opiumwet ' 
- mi~'drijf ~JVW of ander misdr. 

- 6 we~en of minder 
- vanaf 6 tim 10 weken 
- vanaf 10 tim ),3 weken 

" 

- meer dan 13 weken 

- geen informatie m.b.t: 
recidive ' 

" - first-offender 
- recidivist 

- 1 of 2 veroorde]ingen 
- 3 - 5 veroo(delingen 
- 6 of meer veroordelingen 

- overwegend vermogens-, MVW
,of andere mi sdrijven 

- o.a. misdrijven Opiumwet 
, '- o.a. geweldsmisdrijven 
- o.a. zedenmi sdrijven 

-,' 

- overw~gendpositief 

- overwegend negatief 

-~verwegfnd~Os; ti ef 
- overwegend'hega ti ef 
- wisse,lend/ondu;delijk 

, 
- geenbezwaa,r 
- wel bezwaar 
- ondu;-delijk 

- geeil advies 
- PVI,~, 

'L - POI 
- 'De Boschpoqrt' 

c '~reda-bezien', 

- andere inrichting 
(/ II j;-" 

"flil , ' , 

,- ove'rwegend posftief 
-,' .oJ~r:wegend neg a fief 
- 'wissel end/oriduid~ljijk 

o 

a 

i ndi
catie 

o 
o 

++ 

o 
o 
+ 

++ 

o 0 

+ 

o 

o 
o 

++ 

a 

+ 

+ 

,,++ 
-". ++ 

++ 

.~-----------------------
-------~~ ----------

-

aanta 1 in 
de PVI ge
plaatsten 

" 
116 (111.2) 

30 ( 29.0) 

1 ( 9.1) 

25 ( 27.4) 

22 ( 17.2) 

38 ( 40.3) 

79( 79.0) 

50 ( 43.5) 

27 ( 31.2) 

, 41 ( 39.0) 
\ 

38 ( 29.8) 

116 (126.2) 

.41 ( 40.0) 

33 ( 29.8) 

22 ( 26.2) 

54 ( 49.7) 

4 ( 4.0) 

29 ( 29.8) 

2 C 5.5) 

9 ( 7.3,) 

C2( 3.7) 

11,( ,9.5) 

1 ( 2.5) 

2 ( 1.9) 

aantal in 
'De !Josch
poort' ge
plaatsten 

91 ( 95.8) 

24 ( 25.0) 

16 ( 7.9.), 

26( 23.6) 

1b ( 14.8) 

37 ( 34.7) 

68 ( 68.0) 

31 ( 37.5) 

31 ( 26.8) 

31 ( 33.0) 

17 (25.2) 

117 (106.8) 

37 ( 38.0) 

25 ( 28.2) 

29 ( 24.8) 

46 ( 50.3) 

4 ( 4.0) 

31 ( 30.2) 

9 ( 5.5) 

3 ( 4.7) 

4 ( 2.3) 

4 (5.5) 
,) 3 ( 1.5) 

1 ( 1.1) 

13 (11.1) '2 ( 3.9), 

a (2.2) F( 0.8) 

1 ( OJ-}= 0 ( 0.3) 

4 ( °5.5) 

9 ( 4.5)// 

1 ( 0.45) 
) (11,:2.:3) 

a (0.45) 

a (1.8) 

8,( '3:9) 

1( 2.9) 

4( 6.3) 

8 ( 6.5) 

'1 (" "5.5) 

"Q ( 0.55) 

A ( 2.7) 

1 r 0.55) 

4 ( i:'2) 

" a t 4,1) 

5: (3 .I) 

9 ,.( 6~7) 

l' 

"'. 

, J 

n 

• ~ __ ._ .. _~ _ .~ •••• w ___ •• _.~.~_ • __ , -
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BIJLAGE .8: DE CONSTRUCTIE VAN EEN GESTICHTSRAPPO~ll~AGE- INDEX" 

In totaal 9 selectieYariabe,len. konden worden ontleend aan de door de 
leveringsinrichtingopgestelde gestichtsrapportage. On met behulp van 
deze variabelen een index te kunnen reconstruer:-en, is allereerst nage
gaan hoe zij, onderling samerihangen en wat hun d;scriminerend vermogen 
iOs met betrekking tot de plaatsing van ~electiekandidaten in hetzij de 
PVI I Nederheide ' , hetzi.j de gevangenis IDe Boschpoort'. Om tegemoet te 

okomen aan de bezwaren van metrische, lineaire technieken, is deze ana
lyse verrich.t met behulp Van een niet-metrische eniYiet-lineaire tnulti
varia,te analysetechniek .. Gebruik is gemaakt van het programma HOMALS*). 
Het basisidee hierbiJ is dat de categorieen van) de variabelen als af
zonder: 1 i j ke kel1Tlerkenworde.n gehanteerd. Vanu it de ca tegori esoores van 
een uanta 1 vacri abe 1 en "gaat het programma na of er overeenkomsten te 
vind,en zijn, d.w.z. of steeds een score in een~epaaJde categorie van 
een variabele samengaat met scores inbepaalde!;fatego~ieen van andere 
variabel~.n< In dat geval kunnen .er a.h.w. 'homogenegroepen van respon
denten, indit geval gedetineerden, onderscheiden worden. 
Met beh,l,ll p van HQMALS is net mogel ijk om een ruimtel ijk inzicht te 
krijgen jn de samenhang tussen de categorieen. De categorieenvan (fe 
variabelen worden afgehe'eld als een soort zwaartepunt van a,lle re~pon
denten0 di e tot' di e ca tegori een behoren. Hoe groter de samenhang tussen 
de categqrieen, des te dichter liggen de ca'tegoriepunten bij elkaar. 

, In figuur 1 zijnde ccategoriepunten weergegeven van de negen aan de ge
stichtsrapportage ontleende variabele.o en van de plaatsing zelf. Cate- ' 
gorieen die eeh indicatiezouden kuhnen zijn voor plaatsing in de 
pvr (P )zu 11 en d i chtbi J het ca tegori epunt P moeten 1 i ggen. Ditzel fde 
geldt voor de plaatsing in '!De Boschpoort' (8). In figuur 1 is de mid
delloodlijn getekend tussen de ,punten P-en B. Categorieen die zijn 
weergegeven door punten op of nabij deze lijn, discrimineren nietof 
nauwelijks tU5sen de in de PVI en de in IDe Boschpoort ' geplaatste kan-
didateno' , 
Inspectie van figuur 1 leert Dns dat de categorieen die een gunstige 
indruk,gev¢n var. de kandidaat, alsmede decategorieen 'werk buiten de 
ceJ I ell 'groepsgeschikt' samel1,hangen met plaatsing in de PVLBovendien 
lf~Jgen ,cieze, punten onderl ing betrekkel ijk dichtbiJ el ka,ar, hetgeen 
aangeeft datc;!e betreffende categorieen dnderling sarilenhangen. 
De categorieen die een ongunstig,e indruk geven van de kandidaat hangen 
samenmet p1£latsing in IDe Boschpoort'. Hetzelfde geldt voor: 'nietge-

'werk.t', 'celwerk' en "niet groepsgeschikt' .. Ook hier geldt dat de be
,treffende categoriepunten,oriderling vt:'ij dicht bij elkaar liggen. 
De variabelecategbrieen Igeen informatie' discrimineren ni'et tussen 
kandidaten die in beide inrichtingenzijn geplaatst" terwijl bovendien 
oebetreffendecategoriepunten zeer dicht in el kaarsnabijheid 1 iggen. 

, ' Ook discrimineren ni~t of nauwelijks: 'wEll gewerkt, z.m. I, 'wisselend 
of;:·onduidelijkbeschreven persoonskenmerken ' , 'deelname aan'sportl en' 
'geen deelnarne,aande~port'. . , ,\ . 
Opg~oncl van de-.onderlinge afstanqen tU$sen de categoriepunten van de 

ro ~ ~. '. 

,':\ II, 

~,) De theo~te d(i~ ten grondsl ag ligt aail' HOMAL,S (homogeneous a'lt'ernat-, 
ing~ least squares) is beschr.even in: .' 
J. VAN R-ISCKEVORSEL en J. DE LEEUW,'An outline to Homals-l ' , 
Afdel1ng datatnE!Orie van "de faculteit der Sociale We~p-nschappen, 

, c) Univers itei t vi;'n Lei den, 1978." '. ' 
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variabelen~ zoals weergegeven in figuur 1, kan worden geconcludeerd 
da t a 11 e vari abe len, beha 1 ve' kand idaa t heeft aldan ni et dee 1 genomen 
aan de sport' ,onderl ing sam'E!nhangen en tevens oiscriminerEm met be
trekking tot deplaatsing. 

Figuur 1. Geometrische representatie van de ca~egor~eenvan.d~ aan ~e 
gestichtsrapportage ontl eende sel eC~levarlabel en 1 n re~ atle 
tot de plaatsing in de PVI "Nederhe"de' en degevangems 
IDe Boschpoort' (HOMALS-1)*). 

6.5 

___ ----~6·23----------' ~J-,-------

, . . 

*) Voor de betekenis van de·"categoriepuntenwordt verwezen naar 
schema 1., . , 
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Schema 1. ·De categorieen van de aan de gestichtsrapportage ontleende 
selectievariabelen 

" 
variabele categorie 

1. Algemene opstelling van de 1.1. geen informatie 
kandidaat in de inrichting 1.2. overwegend gunstig 

2. Beschrijving van de per
soonskenmerken van de kan
didaat 

3. Opstelling van de kandi
daat ten opzichte van, het 
personeel . 

4. Opstelling van de kandi
daat ten opzichte van de 
~edegedetineerden 

5. Groepsgeschiktheid van de 
kandidaat 

6. Aard deelname gestichts
arbeid 

7. Kwaliteit deelname ge
stichtsarbeid 

8. Kandidaat heeft al dan 
niet deel genomenaan de 
sporto 

9. Kwa 1 iteit deel name aan 
sportactiwiteiten 

1.3. overwegend ongunstig 
1.4. wisselend/onduidelijk 

2.1. geen informatie 
2.2. overwegend'gunstig 
2.3. overwegend ongunstig 

-..2.4. wisselend/onduidelijk 
, 

3.1. geen informatie 
3·.2. overwegend gunstig 
3.3. overwegend ongunstig 

4.1. geen informatie 
4.2. overwegend gunstig 
4.3. overwegend ongunstig 

5 .. 1. geen i nformati e 
5.2. 'groepsgeschi kt 
.5.3. riiet g~oepsgeschikt 

6.1. geen informatie 
6.2. niet gewerkt 
6.3. wel gewerkt, z.m. 
6.4. celwerk 
6.5. werk buiten de cel 

7.1. geen informatie 
7.2. overwegend positief 
7.3. overwegend negati~f 

8.l. geen informatie 
8.2. wel deelname 
8.3. geen.dee 1 name 

9.1. geen informatie 
9.2. overwegend positief 

,9:3 .. overwegend negatief 

*) + 
0 
... 

'. categorie indiceert PVI-plaatsing 
categorie,discrimin~ert niet of nauwelijks 
categorie indiceert plaatsing in 'De, Boschpoort' 

, . ~( 

", 

indicatie*} 

o 
+ 

o 
+ 

o 

o 
+ 

o 
+ 

o 
+ 

o 

o 

+ 

o 
+ 
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Per kandidaat is opbasis van de 8 discriTinerende variabelen het aantal 
PVI-indicerende elementen berekend. Hoe hoger de score op deze schaal, 
des te meer elementen bevat de gestichtsrapportage die een plaatsing in 
de PVI indiceren. De score 0 geeft aan dat de elementen die wijzen in 
de richting v~n een plaatsing in de PVI en de elementen die een plaat
singin 'De Boschpoort' aangeven, elkaar in evenwicht houden: 
Een negatieve score, tenslotte, wijst erop dat de elementen dle een 
plaatsing in 'De Boschpoort' meer'waarschijnlijk make~, overheersen. . 
Deze schaal is in tabel 1 uitgezet tegen een schaal dle het aantal varla
belen aangeeft waarover informatie aanwezig is in de.gestic~tsrapporta~~. 
In de cellen van de t~bel is aangegeven hoeveel kano19aten 1n de PVI ZlJn 
geplaatst (P=) en hoeveel in 'De Boschpoort' (B=). 

Tabel 1. Het aantal gunstige minus het aantal ongunstige elementen in de 
gestichtsrapportage, afgezet tegen het aantal elemehten waar
over informatie aanwezig is en de plaatsing 

het aantal gunstige het aantal e 1 ementen wC!-arover i nforma tte 
minus het aantal aanwezig is 
ongunstige elementen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

P"'"l - 6 B=l 
- 5 p=o P:.O 

B=7 B=l 
P-1 P=l - 4 B=9 B=2 

" P-1 P=l P-1 - 3 " 

B=2 B=2 B=3 '.' 
P=3 P=O P-2 P=O - 2 P=8 B=3 B=2 B=l 1,\ 

- P=5 P=4 P=l P=O - 1 B=l1 B=6 B=5 B=3_ 
0 P=22 , P=3 P-4 P=2 

B=27 B=4 B=3 B=4 
+1 P=29 P:...1 P=5 P=2 

B=12 B=3 B=4 B=l 
+2 P:.:141 P=4 p=O P=l 

B=6 P=5 B=4 B=O 
+3 P-8 P=7 P=l 

B=3 B=6 B=l 
P-12 P..:IZ. P=2 +4 B=4 B=2 B=O 

B..;.13 P-5 +5 B=5 B=l 
P=20 P=l +6 B=4 B=l 

P-2 +7 B=l· • 
+8 P=4 

B=l 

~nspectie van de tabel laat zien: . . 
1. Indien de elementen in de gest;chtsrapportage ov~rwegend een plaat

singin 'De 8,oschpoort' indiceren, yolgt over het·algemeen ook een 
. ~ . 

. , 
I. 

-----.----------
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plaatsing in 'De Boschpoort'. 
2. Indien de elemehten i'n de gestichtsrapportage tegen elkaar opwegen 

kan.zowel een ~laatsing in de PVI als 'De Boschpoort' volgen~ , 
3. Indlen de gestlchtsr.apportage ,uitsluitend PVI-indicerende elementen 

bevat, voIgt doorgaans een plaatsing in deze inrichting. /~-)' 
4. Indien in de gestichtsrapportage het aantal gunstige elementelf over

heerst, maar.het verschil tussen het aantal gunstige en het aantal 
ongunstige elementen niet meer bedraagt dan 3, kan een plaatsing in 
of de pvr Of 'De 8oschpoort' het gevolg zijn. 

5. Indien in de gestichtsrapportage het aantal gunstige elementen minus 
het aantal 'ongunstige elementen meer dan 3 bedraagt, volgt doorgaans' 
een plaat?ing in de PVI. 

Op grond.v~n bovenstaande 5 overwegingen is tenslotte de gestichtsrap
portage-lnaex geconstrueerd: 84, met als categorie~n: 
- gunstig de gestichtsrapportage bevat uitsluitend gunstige elemen

ten, of het aantal gunstige minus het aantal ongunstige 
elementen bedraagt meer dan 3; 

- neutraal de gunitige elementen ih de gestichtsrapportage wegen tegen 
de ongunstige op, of het aantal gunstige minus het aantal 
ongunstige elementen bedraagt meer dan 0, maar' minder dan 4; . 

. - o.ngunstig: de' gestlchtsrapportage bevat overwegend ongunstige elemen-
.ten. " 

I~ tabel 2 ~~ de gestich~srapportage-index '84 afgezettegen de plaat
slng, ~aarb1J de 49 kandldaten waarover degestichtsrapportagegeen in
formatle geeft met betrekking tot de 8 variabelen, zijn buitengesloten. 

Tabel 2. De score op de gestichtsrapportage-index B4, afgezet tegen de 
\ feitelijke plaatsing c...'-' • 

rapportage-'i"ndex 84 plaatsing 
de PVI 

in plaatsing in 
'De Boschpoort' 

gunstig 122 ( 70,5%) 40 . (- 28,4%) 
neutraal ., 30 ( 17,3%) 35 ( 24,8%) , 
ongunstig 21 ( 12,1%) 66 ( 46,8%) 

totaal 173 (100 %) 141 (100 %) 
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