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1 Inleiding 

Alle penitentiaire regiems in Nederland zijn gemeenschapsre
giems, zij het dat de mate van gemeenschap van inrichting 
tot inrichting verschilt. Slechts in uitzonder'lijke geval
len kan een gedetineerde in afzondering worden geplaatst. 
Het gaat dan bovendien om een tijdelijke maatregel. Er is 
hi er te 1 ande geen gevangen'j sregi em dat is gebaseerd op 
blijvende afzondering van de gedetineerden. 
Normaal gesproken vi ndt de afzonderi ng pl aats bi nnen de i n
richting waar de gedetineerde op dat ogenblik verblijft. In 
bepaalde omstandigheden kan dit echter op ernstige bezwaren 
stuiten. Artikel 24, lid 5 van de Gevangenismaatregel be
paalt dat de afzondering dan ten uitvoer kan worden gelegd 
in een ander gesticht. 8 mei 1978 werden daartoe aangewezen 
de afzonderingsafdeling -paviljoen VIII- van het HvB te 
Maastricht en het cellengebouw van de gevangenis en rijks
werkinrichting II Esserheemll te Veenhuizen. Gelijktijdig met 
deze aanwijzing werden richtlijnen gegeven voor de plaatsing 
van gedetineerden in een van beide landelijke afzonderings
afdel i ngen. 
Teneinde de hanteerbaarheid van deze richtlijnen te kunnen 
evalueren, heeft de Directie Gevangeniswezen in oktober 1978 
het WODC verzocht een onderzoek in te stellen naar de plaat
sing van gedetineerden in een landelijke afzonderingsafde
ling en naar hun wegplaatsing daaruit. In dit onderzoek, zo 
werd geste1d, zou aandacht moeten worden geschonken aan de 
vol gende punt en: 

beschrijving van, en eventueel nader onderzoek naar, de 
redenen die tot plaatsing in afzondering buiten de eigen 
inrichting hebben geleid; 

- evaluatie van de hanteerbaarheid van de richtlijnen voor 
plaatsing in afzondering, waarbij feitelijke procedures en 
beslissingsmomenten en informatie-overdracht tussen de be
trokkenen aan de orde dienen te komen; 

- evaluatie van de gang van zaken tijdens de afzondering, 
waarbij, behalve aan het verblijf in afzondering zelf, 
bijzondere aandacht gegeven zou moeten worden aan de in
fOYTnat i e-overdracht en samenwerk i ng tussen de bet rokken 
directeuren en diensten; 
evaluatie van de gang van zaken bij terugplaatsing naar de 
inrichting van herkomst dan wel overplaatsing naar een an
dere inrichting, waarbij mede aandacht geschonken dient te 
worden aan de gewenste~ resp. gerealiseerde opvang; 
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- voor zover mogelijk, evaluatie van het effect van plaat-
sing in afzondering. 

Uit bovenstaande opsomming van aandachtspunten blijkt dat 
wordt ~evraagd om een onderzoek naar de feitelijk gevolgde 
procedures bij afzondering op grond van artikel 24, lid 5 GM 
en om een toetsing daarvan aan de geldende richtlijnen. De 
kwestie of afzondering en met name afzondering buiten de ei
gen inrichting een adequaat antwoord is op de ernstige pro
blemen die bepaalde gedetineerden in bepaalde inrichtingen 
opleveren, valt buiten het kader van dit onderzoek. 

Ten behoeve van het onderzoek is een begeleidingscornmissie 
ingesteld onder voorzitterschap van drs. Th.W. Scholten -
hoofd Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van de Directie 
Gevangeniswezen. Dit voorzitterschap is in de loop van het 
onderzoek overgenomen door drs. J.J.L*M. Verhagen, eveneens 
werkzaam bij de Direetie Gevangeniswezen (1). 
Bij de verzameling en de verwerking van de onderzoekgegevens 
is dankbaar gebruik gemaakt van de inspanningen van zes uni
versitaire stagiaires: 

J. de Graaf en J. Tamsma (Vrije Universiteit Amsterdam); 
- H. Grooten (Rijksuniversiteit Groningen); 
- R. Bovens, J. Kral en R. Tondeur-Arts (Katholieke Univer-

siteit Nijmegen). 
Het onderhavige rapport is al s vol gt opgebouwd. In Hoofdstuk 
2 zal de onderzoekopzet worden besproken. Hoofdstuk 3 gaat 
in op de totstandkoming van de beschikking van 8 mei 1978 en 
op de richtlijnen die gelijktijdig zijn uitgevaardigd. De 
onderzoekresultaten komen aan de orde in de daaropvolgende 
hoofdstukken die respectievelijk zijn gewijd aan de plaat
sing in afzondering, het verblijf in afzondering en de be
eindiging daarvan. Algemene conclusies zijn opgenomen in het 
slothoofdstuk, 
Het rapport geeft hier en daar een zeer gedetailleerd ver
slag van de gang van zaken rond de toepassing van art. 24, 
lid 5 GM. Hiervoor bestaan twee redenen. In de eerste plaats 
wordt externe afzondering van gedetineerden slechts weinig 
toegepast; het is immers een uitzonderlijke maatregel. Dit 
betekent dat uitspraken moeten worden gedaan over kleine en 
soms zeer kleine aantallen gedetineerden. In de tweede 
plaats is de gedetailleerdheid van dit rapport een gevolg 
van de aard van het onderzoek. Het gaat in deze studie om de 
hanteerbaarheid van richtlijnen. Duidelijkheid hierover 
wordt sleehts verkregen door per geval na te gaan in hoever
re de richtlijnen worden gevolgd. Indien afwijkingen van de 
richtlijnen worden geconstateerd, zal daar dieper op moeten 
worden ingegaan ook al gaat het daarbij om slechts enkele 
gedetineerden. 

, II 

2 

; 
I 

I 
-~- j 

De onderzoekopzet 

2.1 De onderzoekvragen 
Het doel van het onderhavi d ' 
zijds gaat het om een besch ~~ ?n erzoek lS tweeledig. Ener-
procedures bij laatsi rl Jvlng,van de feitelijk gevolgde 
afzonderingSafd~ling ~~ ~~~e;e~~~lneerden in een landelijke 
in termen van de geldende rich:~~ ,5 om een evaluatie daarvan 
Wat het beschrijvende aspect b t 1J~en. 
derwerpen van onderzoek wordeneo~~e~~ ~u~~en.de volgende on-
a. ~~ng~rOblemen die de aanleiding ~o~e~n~oor de afzonde-

b. de overwegi ngen om over te t " 
eiyen inrichting; gaan ot afzonderlng blnnen de 

e. de redenen om een voord ht t 
het cellengebouw of in d;a~f de d~en voor ~laatsing in 
tricht, zon erlngsafdellng te Maas-, 

d. de bes~uitvormingsprocedure die 
fectuerlng van deze voordracht, wordt gevolgd bij de ef-

e. het transport naar de landelijke f 
f. het, verloop van het verblijf in a z~nd~ringsafdeling; 

derlng; de lnr1chting van afzon-
g. de o~~rw~gingen en de procedures de be d ' die een rol spelen bl'J' , . eln 191ng van dat verblijf .. 
Om 1nzlcht te krijgen in de f t ' 
de praktijk zijn met betrek~i~g e~~n~ v~n de richtl ijnen op 
zo~kaspecten steeds twee vragen gestel~. ovengenoemde onder-
- In hoeverre worden de 9 ld d ' ... 

gehanteerd? e en e rlchtllJnen in de praktijk 
- in hoeverre is het vi d t 1 " 
~praktijk hanteerbaar? geren s e sel van rlehtlljnen in de 

Een van de in de onderzoekopd ht " 
niswezen genoemde aandacht rae v~n d~ D~rectle Gevange-
het o~derzoek betrokken: des~~~i~~t,lS ult~lndelijk niet in 
plaatslng in afzondering. Dit effe ~e van et effect van de 
worden vastgesteld door na te ~ zou met name moeten 
g~drag dat de aanleiding vormd~a~~t l~e hOfve~r~ he~ probleem
rlng, daarna is afgenomen Om de eff t P aa slng In afzonde
op het probleemgedrag te kunnen onde~~c~n,~an de afzo~dering 
van andere factoren daaro' el en van de lnvloed 
in alle opzichten -behale~ ~!t e~n c~ntr~le$roep vereist die 
vergelijkbaar is met de roe e a zon erlng zelf betreft
controlegroep ontbreekt. 9 p afgezonderden. Een dergelijke 

7 



_______ -r-_ ·::----, ---s......-.------~~-___r__----

2.2 
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zoek roep op basis van de plaats 
Schema 1. De sanlenstelling van de.~nder b~eindiging van de afzonde

van afzondering en de W1Jze van 
ring 

afzondering ex 
art. 24, lid 5 

GM (n=70) 

I 
____ -If,--:44 n=2_6_"'1

V ______ _ 

~ afzondering op 
afzondering in '----+----:1 paviljoen VIII 

het cellengebouw n=2 te Maastricht 
te Veenhuizen 

afzondering 
beeindigd door n=18 
terugplaatsing 

afzondering 
beeindigd door n=19 
overplaatsing 

afzondering 
beeindigd door n=5 

beeindiging I" 
detentie 

L-------

afzondering 
n=5, beeindigd door 

terllgplaatsing 

afzondering 
n=15,beeindigd d?Or~) 

overplaatslng 

afzondering 
n=8 beeindiqd door 

L--7-'j1' beeindiging 
detentie 

. d terne afzondering door een over-~ Bij het aantal ~~va~len w~~rln e: e~vallen meegerekend die werden 
plaatsing is beelndlgd'p~yl~~i~~ris~he inrichting overgeplaatst naar een -

De onderzoekgroep bestaat uit a11e 70 gedetineer~en die v:~ 
De onderzoekgroep bi . na een j aar nadat de n1 euvle r~g 
medio maart 1979 (dus J) tot eind december van d~~ Jagaer_ 
ling van kracht was geword~~d 5 GM in afzondering ZlJn . 
op grond van art. 24, erzicht van de samenstel11ng 
p1 aatst. Schema 1 geeft ~en. ov an de i ndchti ng van afzon-
van de onder~~ekgrOePb°p'· ~~~~n~ van de afzondering. In ~o
dering .~n w1Jze v~n 7~e~~detineerden extern in a~zonder1~~ 
taal zlJn 26 va~ .e an het HvB te Maastr1cht en 
gep1 aatst op pav11 J oen V I ~~e~hui zen. Van de 1 aatstgenoemden 
in het ce11engebouw te f dering overgebracht naar Maaszijn er 2 voor verdere a zon 
t ri cht. . . durende de Vier gedetineerden ZlJn ge .. 
maal extern afgezonderd~ .Verd~~ ZlJn 
dere gedetineerden tege11Jkert1Jd en 

onderzoekperiode twee
in vier geva11en meer
naar aan1eiding van 

2.3 

hetzelfde incident buiten de eigen inrichting afgezonderd. 
Het ging daarbij om y'espectievelijk 9, 4 en t\v'eemaal 2 ge
detineerden (2). 

De onderzoekprocedure 
Om een volledig beeld te krijgen van de procedures en ge
beurtenissen rond iedere afzondering is per geval met alle 
betrokken personen en functionarissen een gesprek gevoerd. 
Concreet betekent dit, dat zoveel mogel ijk is gesproken met: 
- een lid van het uitvoerend personeel van de inrichting van 

herkomst; 
- een vertegenwoordiger van de directie van de inrichting 

van herkornst; 
- de penitentiair consulent van de regio waartoe de inrich

ting van herkomst behoort; 
- een lid van het uitvoerend personeel van het cellengebouw 

of van de afzonderingsafdeling te Maastricht; 
- een directielid van 'Esserheem' of van het HvB te Maas

t ri cht; 
- de penitentiair consulent van de regio waartoe 'Esserheem' 

ofwel het HvB te Maast ri cht behoort; 
- een directielid van de inrichting waarheen de afgezonderde 

gedetineerde werd weggeplaatst; 
- de afgezonderde gedetineerde (3). 
De gesprekken hebben een sterk open karakter gehad, waarbij 
de zeven hiervoor genoemde onderzoekaspecten -uitgewerkt in 
in een reeks gedetailleerde aandachtspunten- de leidraad 
vormden (4). 
Naast de interviews met de bij de afzondering betrokken per
sonen zijn onderzoekgegevens ontleend aan schriftelijke 
stukken, zoals strafrapporten, verklaringen en beschikkingen 
met betrekking tot de afzonderingsgevallen. 

9 
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De richtlijnen van 8 mei 1978 en 
de voorgeschiedenis (5) 

De voorgeschiedenis De v/ette"j ijke mogel ijkheid om gedeti neerden waarvan de tij-
delijke afzondering binnen de eigen inrichting op ernstige 
bezwaren zou stuiten, in een andere inrichting af te zonde
ren werd i~ 1971 middels een wijziging van de Gevangenis
maatregel geopend. In eerste instantie \t/erd daartoe het cel
lengebouw te Veenhuizen aangewezen. Reeds in 1973 echter, 
nam de gevangenis 'De Oosthoek' deze functie over. Halverwe
ge 1974 werd 'De Oosthoek' onderdeel van het Penitentiair 
centrum en werd een afdel i ng van dit centrum bestemd voor de 
opvang van tijdelijk exter~ afgezonderde gedetineerden. Eind 
1974 werd de opname van gedetineerden hier weer stopgezet en 
werd het cellengebouw opnieuw aange\tlend als landelijke af-
zonderingsafdeling. Uit het bovenstaande valt af te leiden dat het gevangeniswe-
zen in de jaren 1972 tot en met 1974 voor grote problemen is 
komen te staan bij het vinden van een adequate opvang van 
gedetineerden waarvan afzondering binnen de eigen inrichting 
op ernstige bezwaren stuit. Daar komt bij dat de richtlij
nen betreffende de externe afzondering in genoemde periode 
niet optimaal hebben gefunctioneerd. Zo kon bijvoorbeeld de 
bestemming van een gedeelte van het Penitentiair Centrum tot 
afzonderingsafdeliQg niet verhinderen dat tevens het cellen
gebou~'J al s:.odanig di enst bl eef doen, zij het zonder daartoe 
formeel te zijn bestemd. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat binnen de Directie Gevangeniswezen en daarbuiten de 
W1Jze waarop aan de externe afzondering van gedetineerden 
het beste gestalte kon worden gegeven, een. punt van ernstige 
bezorgdheid is geweest. Deze bezorgdheid betrof met name het 
regiem dat binnen een afzonderingsafdeling gevoerd zou moe
ten worden, de begel ei ding van de gedet i neerden, de gebou\tJ
lijke eisen die aan een afzonderingsafdeling gesteld zouden 
moeten worden, de duur van de externe afzondering en de 
rechtspositie van de afgezonderde gedetineerden. 
De discussie die rond de kwestie van de afzondering buiten 
de eigen inrichting is gevoerd, heeft.gel eid tot het 'Memo

, .. 

randum betreffende de onderbren i n9' 'van moeil i jke edet i
neerden , dat juni 1977 door de Directie Gevangeniswez~n aan 
de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad van Advies is 
gezonden. Op de inhoud van dit memorandum zal hieronder die
per worden ingegaan, omdat het inzicht geeft in de wijze ~/aarop het gevangenis\tJezen de problematiek rond de opvang \ 

... ______ ,-.---...... __ . ___ J 

~~n gedetineerden wier afzondering binnen d l~g. op bezwaren stuit, tracht(te) aan te pa~keeni.gen inri~h-
leld1ng van het memorandum wo dt In de 1n
probleemgevallen onder de gede~ine~e~onstateerd dat b~paalde 
voor grote problemen stellen De r·~~"tet" gevangen1swezen 
gedetineerden wordt voornameii"k ~oe1 lJ heldsgraad van deze 
tie die bestaat tussen hu J epa~~d d?or 'de discrepan
de zeer hoge eisen die aan ~u~e~!oO~~~J~heldsstructuur en/of 
steld enerzijds en het een d V~l 191ng ~oe~en worden ge
over gesteld kan worden gander;fjdb:nn~n de 1nnchting tegen
geen van de in het verleden k s. econstateerd wardt dat 
tijk bevredigend heeft gefUn~~i~~en ~on~truct~es in de prak
dane ervari ngen worden verval eetr. p bas lS van de apgeden: gens wee modell en onderschei-

a. een afzondering diezo kart mo eli' " b.;paalde maximumtijd- duurt 9 t ~k -l11et.~anger dan een 
rugplaatsing; me e mogellJkheid van te-

b. een afzondering die eindi t d . P~ ~ats;n9 in een andere 9 i nr~~~t ~en zo spoedl 9 mogel ij ke 
l1Jke gewenning aan een'regie 1ng of door een geleide
regi em van een ruimere mate rn van zeer beperkte naar een 
ting op deze laatste fase ~an gemeenschap. In aanslui
naar de voar betrakkene bestem~~ dan"over~l~ats~ng.vol~en 
dan wel naar een as 1 of . p~nlten~la1re lnrlcht1ng 

Het nieuv/e HvB te Ma~st . hPtSychlatrlsChe lnrichting. 
t' d' r1 C wardt genoemd al ". 1ng 1e een goede mogelijkheidbiedt s e~n 1nrlch-
d~ ?pvang volgens het tweede model. Ee~ot het rea~l~eren van 
V11Joen VIII- zou be~temd k apart pavl1Joen -Pa
zonderingsafdeling. Na~een e un~en word~~ t?t landelijke af
dering op dit pavi1 "oe ers e ~erbllJf 1n strikte afzon
t;v;teiten kunnen ~or~e~O~den e~lge gemeenschappelijke ac
plaatsing volgen naar een p~e~~~ aan en kan eventueel over
gerlei gemeenschap. Voor V1 J?en ~et een r~giem met eni
aanmerking kunnen kamen: plaatslng 1n Maastrlcht zouden in 

- preventief gedetineerden die in d I ernstig verst oren dat een te k eHvB s de goede orde zo 
ven'lacht mag worden' rug eer op korte termijn niet 
prevent i ef gedet i ne~rden aan w' " . " gesteld, waar in het HvB ni t 1er ~evelllg1ng eisen worden 

_ ordeverstorende passanten i~ ha~nH ~n word~n voldaan; 
plaatsing in een eva . e v van W1e vaststaat dat 
~ichting tijd neemt;9 ngenls, asyl of psychiatrische in-

- 1n een gevangenis verbli'v d plaatsing naar een andere J en e ~eroordeelden ~"ier ver-
sche .inrichting niet onmidd~~~~~~e~ls" asyl of psichiatri
terwijl continueriny van het !~ bl~~fworden gerealiseerd, 
wordt geacht. r 1J vol strekt ongewenst 

~ett cellengebouw zou moeten voorzien e eerste model: plaatsing zou hier
in 

de opvang valgens 
Z1Jn aan gedetineerden di . d v?or~eho~den moeten 
handhaven zijn, maar van wiee 1n ehe1 gen lnr1chtlng niet te 
een karte periode van afzond v~rwac t mag worden dat zij, na 
van herkomst teruggeplaatst ~~lng elders, naar de inrichting 
Wat de rechtspositie van d nnen worden. 
tr~ft ~ wordt in het memorand~m a~~~~~~~e~de gedet i. neerden be
s11s51ng tot afzondering buiten d . at ~ez~ tegen de be-e elgen 1nr1chting in be-
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roep kunnen gaan bij de sectie gevangeniswezen van de Cen
trale Raad van Advies. Daarnaast behouden zij hun mogelijk
heid tot beklag tegen de beslissing van de directeur om hen 
in afzondering te plaatsen bij de beklagcommissie van de 
Commissie van Toezicht van de inrichting van herkomst. 

Tot zover de i nhoud van het memorandum betreffende de onder
brenging van moeilijke gedetineerden. TVJee reacties op het 
memorandum zijn hier het vermelden waard. Uit de reactie van 
de directie van het HvB te Maastricht komen met name twee 
punten van bezorgdheid naar voren die ook later, na de fei
telijke aanwijzing van paviljoen VIII tot afzonderingsafde-
1 i ng in 1978, nog een bel angrij ke rol spel en. In de eerste 
plaats is men bevreesd voor 'dichtslibbing ' van het HvB met 
gedetineerden die in andere inrichtingen problemen opleve
reno Om dit te voorkomen is de directie van mening dat de 
capaciteit- van de bedoelde afdeling slechts 12 plaatsen 
dient te Qmvatten. Verder wenst men dat de wegplaatsing van 
de afgezonderde gedetineerden zo spoedig mogelijk plaats
vindt en geschiedt vanaf paviljoen VIII. In de tweede plaats 
zouden gedetineerden die intensieve psychiatrische begelei
ding behoeven niet op paviljoen VIII geplaatst moeten wor
den, omdat aan het HvB geen psychiater is verbonden. 
Ook de reactie van de sectie gevangeniswezen van de Centrale 
Raad van Advies op het memorandum is van belang, omdat daar
in wordt ingegaan op de vraag op welke wijze probleemgevende 
gedetineerden in een afzonderingsafdeling behoren te worden 
opgevangen. Het volgende citaat geeft het standpunt van de 
Centrale Raad ten aanzien van de aanwijzing van landelijke 
afzonderingsafdelingen goed weer: 
'Plaatsing in een afzonderingsafdeling betekent in feite 
eenzelfde handeling door het gevangeniswezen als de samenle
ving doet ten aanzien van mensen die zich niet aan de regels 
houden en op grond daarvan in een penitentiaire inrichting 
worden gepl aatst. Zo goed al s van de samenl evi ng vent'acht 
mag worden dat zij de nodige middelen ter beschikking stelt 
om deze groep op zo humaan en verantwoord mogelijke wijze op 
te vangen, zo dient het gevangeniswezen binnen haar begro
ting voldoende ruimte te maken om de groep die binnen het 
gevangeniswezen problemen geeft, optimaal te kunnen opvan
gen ' • 
De sectie acht een afzonderingsregiem als uitgangspunt aan
vechtbaar en doet voorstell en die enerzi jds spanni ngsvermi n
derend zouden kunnen werken en anderzijds de isolatie ten 
dele opheffen. Zo stelt de sectie onder andere voor om het 
personeel niet geuniformeerd dienst te laten doen; voor ar
beid, recreatie en andere activiteiten kleine groepjes samen 
te .stellen; de dagelijkse leiding niet aan bewaarders op te 
dragen, maar aan hiervoor speciaal opgeleide functionaris
sen; de gedetineerden meer op basis van vrijwilligheid dan 
op basis van verplichtingen aan activiteiten deel te laten 
nemen; op iedere cel een televisietoestel te plaatsen; ge
detineerden toe te staan te telefoneren, waartoe een tele
fooncel op het paviljoen geplaatst zou kunnen worden. Uit 
bovenstaande voorste 11 en b 1 i j kt dat \t'ordt gep 1 eit voor een 
minder ingrijpend regiem dan het gevangeniswezen voor ogen 

; 
"'; 

staat. D~ Centrale Raad stelt in haar reactie ook dat 'vol
doend~ rUlmte gelaten ~oet worden voor vernieuwing, voor een 
expenmentele benadenng vande problematiek en dat niet te 
zeer m?et worden vas~gehouden aan de traditionele gang van 
zaken .In het gevangenlswezen omdat deze gedetineerden juist 
s~uk llepen op de traditionele aanpak'. 
Ult .de reactie yan het departement op de voorstellen van de 
sectle gevangenlswezen van de Centrale Raad blijkt dat men 
daar grote vraagtekens plaatst bij de realiseerbaarheid er
va~: .Zoyor~t de suggestie om de gedetineerden op basis van 
V~lJWll~lgheld aan bepaalde activiteiten deel te laten nemen 
nlet ultvoerbaar geacht, omdat afzondering de grondslag van 
het.r~giem blijft. Afgezien daarvan wordt ernstig betwijfeld 
?f JUlst op de afzonderingsafdeling geplaatste gedetineerden 
In staat zullen zijn om de gehele dag aan (naar hun aard 
veelal gemeenschappelijke) activiteiten deel te nemen. Dit 
n~em~ echter niet weg, dat gedetineerden tot bepaalde acti
vltelten kunnen worden aangezet, aldus het departement. Aan 
het plaatsen van televisietoestellen en een telefooncel kle
yen onoverkomelijke financiele en organisatorische bezwaren. 
O?k aa.n de ~ens om de begel ei di ng van de afgezonderde gede
t 1 neerden t1l et a~n be~aarders, maar aan andere (ni et-geuni
formeerde) functlonarlssen op te dragen, kan niet worden 
volda~n. Wel \'wrdt t?egezegd dat vooralsnog geen gedetineer
den In de afzonderlngsafdeling te Maastricht zullen worden 
geplaatst, van wie ~erwacht mag worden dat zij psychiatri
sche hulp behoeven. Hlertegen had, naast de directie van het 
HvB te Maastricht, ook de Centrale Raad bezwaar gemaakt. 
In hoeverre de opvattingen van de Directie Gevangeniswezen 
n~erg~legd i~. bovengenoemd memorandum, alsmede de reactie~ 
dle hl~rop ZlJ~. gevol~~, in de praktijk zijn gerealiseerd, 
z~l h~~rna bllJken blJ de bespreking van de regelingen en 
rl~htllJnen met betrekking tot de externe afzondering die 8 
mel 1978 van kracht zijn geworden. 

3.2 De richtlijnen van 8 mei 1978 
8 mei 1978 we~d het HvB te Maastricht -naast het cellenge
bouw ~e Veenhulzen- .. aa~~e~ezen als landelijke afzonderings
afdellng (6). GellJktlJdlg werden nieuwe richtlijnen van 
kracht voor de bij de afzondering buiten de eigen inrichting 
t~ vO~$en procedures. Omdat de hanteerbaarheid van deze 
nchtl~Jnen een cent~aal onderzoekthema vormt, zal hieronder 
op de lnhoud ervan ultvoerig worden ingegaan. 

3.2.1 De categopieen gedetineepden die voop afzondeping buiten de 
eigen inpichting in aanmepking komen. 
Vanuit HvB's ~omen .-naar de formulering in de richtlijnen
voor af~onderlng~ulten de eigen inrichting gedetineerden in 
a~nmerk:~g dit~ l' afwachting van overplaatsing in afzonde
nng ZlJn ge;]l ..... ;..(tst, dan wel niet voor plaatsing in enige 
v?~m van.ge~een~chap geschikt zijn. Vanuit gevangenissen en 
rlJkswerklnrlcht1ngen komen gedetineerden in aanmerking voor 
~xtern~ ~fzo~dering die 'omwille van de orde en~veiligheid 
1n de lnrlch~lng of o~.andere.re~enen uit de gemeenschap van 
de gevangenls of ~~Jkswerklnrlchting waar zij verblijven 
moeten worden verwlJderd, respectievelijk niet aan de ge-
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meenschap mogen deelnemen l • 
In beide gevallen moet bovendien aan de eis zlJn voldaan dat 
de afzondering binnen de eigen inrichting op ernstige bezwa
ren stuit. Wat dit laatste betreft wordt in de circulaire 
van 8 mei 1978 uitdrukkel ijk en meermal en gesteld dat de af
zondering van een gedetineerde slechts in uitzonderingsge
vallen buiten de eigen inrichting ten uitvoer kan worden ge
legd. Welke zijn nu die ernstige bezwaren di~.externe afzon
dering in uitzonderingsgevallen noodzakel1Jk maken? In de 
circulaire worden twee mogelijkheden met name genoemd: 
_ in bepaalde inrichtingen is gezien de bouwkundige situatie 

de tijdelijke afzondering niet goed te verwezenlijken; 
_ tussen de betreffende gedetineerde en medegedetineerde en! 

of personeel kunnen spanningen ontstaan die door een tij
delijke afzondering binnen de eigen inrichting niet worden 
weggenomen. 

Binnen de groep gedetineerden die op grond van bovenstaande 
overwegingen voor externe afzondering in aanmerking ~omen, 
worden -afhankelijk van de inrichting waar deze ten u1tvoer 
wordt gel egd- tv{ee categori een onderschei den. 
V~~r plaatsing in het cellengebouw te Veenhuizen komen die 
gedetineerden in aanmerking, wier aanwezigheid de goede gang 
van zaken in de i nri cht i ng op zodani ge wi j ze verstoort, dat 
zij tijdelijk daaruit dienen te worden verwijderd, maar van 
wie verwacht mag worden dat zij na een korte peri ode weer 
teruggeplaatst kunnen of moeten worden in de inrichting van 
herkomst. Het verblijf van deze gedetineerden in het cellen
gebouw kan ten hoogste veert i en dagen duren l 

(7). 
V~~r plaatsing in de afzonderingsafdeling te Maastricht ko
men gedet i neerden in aanrnerk i ng, 'wi er afzonderi ng oP. grond 
van hun persoonlijkheidsstructuur voor langere du~r lS ~e
indiceerd en wier gedrag de goede gang van zaken 1n de 1n
richting op een zodanige wijze heeft verstoord, dat zij in 
beginsel niet of nog niet in de inrichting van herkomst kun
nen worden opgenomen l • Verder kunnen vanuit HvBls gedeti
neerden te Maastricht worden geplaatst voor wie een dermate 
strenge beveiliging noodzakelijk is, dat hun afzondering in 
de oorspronkelijke inrichting niet op voldoende verantvlOor
de wijze kan worden gerealiseerd. 
De duur van de afzondering te Maastricht bedraagt, afhanke
lijk van de grondslag voor de afzondering, 14 dagen of een 
maand, waarbij verlenging mogelijk is. 

3.2.2 De ppocedupe bij de pZaatsing in afzondeping buiten de eigen 
inpichting 
Indien de directeur van een penitentiaire inrichting van me
ni ng is dat een gedet i neerde in aanmerk i ng komt voor afzon
dering buiten de eigen· inrichting, doet hij daartoe een 
voorste 1 aan de penitent i air consul ent in wi ens rayon zi j n 
inrichting is gelegen. Voordat een dergelijk voorstel wordt 
gedaan, dient de directeur in overleg te treden met de staf 
van zijn inrichting of, indien dit praktisch on~ogeli~k is, 
rekening te houden met Ide gevoelens van de staf • Ind1en,de 
penitentiair consulent zich niet ~et het vo?rstel k~n ve~e
nigen, volgt overleg met de afdellng Selectle en BeJegen1ng 
van de Directie Gevangeniswezen. Zodra. is besloten dat af-

zondering buiten de eigen inrichting gewenst is, neemt de 
penitentiair consulent contact op met de coordinerend peni
tentiair consulent van de regio waartoe de afzonderingsafde
ling behoort, om de plaatsing voor te bereiden. Deze laatst
genoemde zal in het rapport verder worden aangeduid als de 
(penitentiair) consulent van I Esserheeml of van het HvB te 
Maastricht. ~ij de voorbereiding dient ook de directeur van 
I Esserheem l of van het HvB te Maastricht betrokken te wor
den. Wanneer het voorstel tot afzondering een voorlopig ge
hechte gedetineerde betreft, is bovendien de toestemming 
vereist van de rechterlijke autoriteiten. De directeur van 
de oorspronkelijke inrichting is, vol gens de richtlijnen, 
v~r~licht ,zo spoedig mogelijk een rapport aan de peniten
t1a1r consulent te zenden, waarin verslag wordt gedaan van 
het recente gedrag van de gedetineerde alsmede van de rede
nen die tot de beslissing hebben geleid. 

3.2.3 De ovepbpenging naap de afzondepingsafdeZing 
De directeur van de inrichting van herkomst draagt zorg voor 
de overbrenging van de gedetineerde naar de afzonderingsaf
deling. Daarvoor in aanmerking komende bescheiden (medische 
gegevens; het penitentiair dossier; het per'soonsdossier' €n 
-v~~r niet preventief gehechten- een Ipassantenbevel I) die
nen te worden meegezonden (8). Ook moet de stand van de di
verse rekeningen van de gedetineerde worden opgegeven. Na 
overleg met de directeur van de inrichting van afzondering 
kunnen persoonlijke bezittingen worden meegegeven. 
V~~r zijn vertrek ontvangt de gedetineerde een door de di
recteur getekende verklaring. Hierin wordt niet alleen ver
meld waar de afzondering buiten de eigen inrichting ten uit
voer wordt gelegd en hoelang deze vooralsnog zal duren, maar 
ook wordt geHezen op de mogel ijkheid om hiertegen beroep aan 
te tekenen (9). 

3.2.4 De pp~cedupe tijdens ~et.vep~Zijf in afzondeping 
De d1recteur van de 1nr1chtlng waartoe de afzonderingsafde
ling behoort, beziet in sarnenwerking met zijn staf of verde
re afzondering van de gedetineerde noodzakelijk is. Over het 
verloop van het verblijf dient de penitentiair consulent van 
het rayon waartoe de afzonderingsafdeling behoort, geregeld 
overleg te plegen met de directeur. Bij een afzondering in 
het cellengebouw dient de betreffende penitentiair consulent 
vol gens de richtlijnen bovendien de inrichting van herkomst 
op de hoogte te houden van het verloop van het verblijf. 

3.2.5 De ppocedupe pond de beeindiging van het vepbZijf in afzon
deping 
~odra de directe~~ van de afzonderingsinrichting van meni~g 
lS dat het verbl1Jf van een bepaalde gedetineerde niet lan
ger noodzakelijk is en terug- of overplaatsing aangewezen 
lijkt, brengt hij dit ter kennis van de penitentiair consu
lent van de eigen regio. Deze neemt vervolgens de voorberei
ding van de wegplaatsing ter hand. Bij afzondering in het 
cellengebouw gelden verder als richtlijnen: 

indien de directeur van I Esserheem' van mening is dat te
rugplaatsing binnen een termijn van 14 dagen niet aangewe-
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zen lijkt dient hij de penitentiair consulent hiervan op 
de hoogte ie stellen. Deze kan dan voorbereidingen treffen 
voor overplaatsing van de gedetineerde naar.een ande~e pe
nitentiaire inrichting of naar de afzonder1ngsafdel1ng te 
Maastri cht. 
de beslissing omtrent de terugplaatsing van een gedeti
neerde moet uiterlijk op de 13e dag van het verblijf in 
het cell engebouw zij n genomen. . 

De directeur van de inrichting waartoe de afzonder1ngsafde
ling behoort, draagt zorg voor de effectuering van de weg
plaatsing. 

De ppocedupe pond bekZag en bepoep teg~~ de afzonde~in~ 
De beroeps- en beklagprocedure is vr1J complex. D1t lS een 
gevolg van het feit dat afzonderiny van.ee~ gede~ine~rde op 
grond van art. 24, lid 5 GM twee besl1~sl~ge~.lmpl1ceert. 
Allereerst besluH de directeur van de 1nrlcht1ng van her
komst de gedetineerde in afzondering.te.plaatsen. Hie~ov~r 
is beklag rnogelijk bij de beklagcomm1ss1e van de Comm1ss1e 
van Toezicht van de inrichting van herkomst met een beroeps
mogelijkheid bij de beroepscommissie ex. art. 58 GM v~n de 
sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad. Daarnaas~ lS er 
sprake van een ministerHne beslissing am d~ a!zonderlng el
ders ten uitvoer te leggen. Tegen deze besl1ss1ng kan de ge
detineerde in beroep gaan bij de commissie ex art. 123 GM 
van de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad (10). 

Wijzigingen in de richtlijnen sedert 8 mei 1978 
De procedure rond de externe afzondering heeft sedert 8 mei 
1978 een aantal wijzigingen ondergaan. .,. 
Bij circulaire van 28 augustu~ 1~78 ~s de verklar1ng gew1J
zigd die de directeur van d~ 1nrlcht~ng ~an herkomst aan de 
extern af te zonderen gedet1neerde u1tre1kt. In de formule
ring van de nieuwe verklaring kwam duidelijker dan voorhe~n 
tot uitdrukking dat de externe afzondering berust op een m1-
nisteriele beslissing. Tevens kon nu worden aangegeven of de 
duur van de afzondering in het HvB te Maastritht j~ eerste 
instantie 14 dagen (art. 24, lid 3 sub a GM) of een maand 
(art. 24, liJ 3, sub b GM) bedraagt. 
December 1979, vlak nadat de onderzoekperiode was afgelopen, 
is de externe afzonderingsprocedure op twee onderdelen ge
wijzigd. Allereerst werd toen besloten in de do?r de di\ec
teur aan de gedetineerde uit te reiken verklar1ng de ar~u
menten op te nenen waarop de beslissing.om de afz?nder1ng 
buiten de eiaen inrichting ten uitvoer te leggen lS geba
seerd. De tweecte verandering had betrekking op de rol van de 
penitentiair consulent. Voordien behoefde deze zich.?ll~en 
met het departement in verbinding te stelle~ a~s ~~J zlch 
niet kon verenigen met het voorstel van de 1nrlch~lng van 
herkomst een gedetineerde extern af te z?nderen. Omdat de 
ext erne tenuitvoerlegging van een afzonderlng berust op een 
ministeriele beslissing, diende hij nu in alle geval1en con
tact op te nemen met de afdeling Selectie en Bejegening van 
de Directie Gevangeniswezen. 
Vol gens de circulaire van mei 1978 heeft het cellengebouvi 
naast zijn landelijke functie tevens een bestemming als in-

terne afzo~deringsafdeling v~n de penitentiaire inrichtingen 
te Veenhulzen. Door een ultspraak van de beroepscommissie 
van de sectie gevangen~swe~en van de Centrale Raad (nr. A 
28/79, d.d. 10-10-197~) ~s hler echterverandering in geko
men. Vol gens de besch1kk1ng van de commissie dient het cel
~en~ebo~w -als onderdeel van 'Esserheem ' - als een andere 
lnrlcht1~g opgevat teo worden da~ 'Norgerhaven ' , zodat bij 
afzonder1ng van gedet1neerden ult deze inrichting in het 
cellengeb?~w art. 24'.lid 5 GM in werking treedt. Sedertdien 
worden b1J de plaats1ng van gedetineerden vanuit 'Norgerha_ 
ven

l 

en IGroot B~nkenbosch' in het cellengebouw de richtlij
nen gehanteerd dle gelden voor een externe afzondering. 

3.4 De relatie tus~en de interne en.de exte~ne afzondering 
~an. ,de plaatsln~ van een gedet1neerde 1n een van beide lan
del1Jke afzonder1ngsafdelingen ligt de beslissing van de di
r~cteur te,n gronds~ ag hem (i ntern) af te zonderen. De rege
llng van de ver~chl11~nde vormen van afzondering blijft oak 
wanneer deze n1et b1nnen de inrichting zelf ten uitvoer 
wordt gelegd, van kracht. Afzondering van gedetineerden kan 
op grond van de Beginselenwet en de Gevangenismaatregel 
worden toegepast als disciplinaire straf of als maatregel: 
a. afzondeping.als discipZinaipe stpaf 
O~ grond van art: 44 BG kan afzondering worden toegepast in
dlen een gedetlneerde feite~ begaat die onverenigbaar zijn 
m~t de goede orde en tucht b1nnen een penitentiaire inrich
tlng. De duur van de afzondering mag in dit geval niet meer 
bedragen dan 14 dagen. 
b. afzondeping alB opdemaatpegeZ 
A~zondering ~an gedetineerden is eveneens mogelijk indien de 
~lr~cte~r d1t terwille van de orde en veiligheid binnen de 
lnrlch~lng of om andere redenen noodzakelijk acht. Deze af
zonder1ng duurt ten hoogste 14 dagen en kan eenmaal met twee 
weken worden verlengd. Afzondering als ordemaatregel kan op 
~rond van ~rt. 24, lid 3, sub a GM alleen worden toegepast 
1n gevan~en~ssen en rijkswerkinrichtingen. Vol gens de be
roepscomrn1ss1e van de Centrale Raad is afzondering als orde
maatregel echte~ ook in HvB's mogelijk op grond van art. 77 
III Hhr •. HvB. Dlt artikel bepaalt namelijk dat de directeur 
ten aanZ1en van een bepaalde gedetineerde kan afwijken van 
in het huishou~e~ijk.regl~rnent vastgelegde rechten, indien 
de orde en ve1~~ghe1d b1nnen de inrichting dit naar zijn 
oordeel noodzakel1Jk maakt (beschikking A 24/78 d d 26-5-
1978) (11). ' •• 
c. afzondeping aZs maatpegeZ op gpond van ongeschiktheid 

voop het pegiem 

~ndien een ge~etineerde vol gens de directeur niet geschikt 
lS voor een reg1em van algehele ?f beperkte gemeenschap, kan 
d~ze hem op.~rond v~n ~rt •. 24, lld 3 sub b GM (voor gevange
nlssen en 1"'lJkswerk1nrlcht1ngen) en art. 24 lid 1 onder c 
sub.2-4 GM (voor Hv8 l s) voor ten hoogste ee~ maand' in afzon~ 
der1ng plaatsen. De afzondering kan in dit geval steeds met 
een maand worden verlengd (12)~ 

Elk van bovengenoemde vormen van afzondering kan in principe 
buiten de eigen inrichting ten uitvoer worden gelegd (13). 

.. 
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Welke afzonderingsgrondslag in een bepaald geval van toepas
sing is, heeft met name consequenties voor de duur van het 
verblijf in de landelijke afzonderingsafdeling. Zo zal de 
externe tenuitvoerlegging van de afzo~dering als discipli
naire straf en als ordemaatregel niet langer mogen duren dan 
maximaal respectievel ijk 14 dagen en tweemaal t~~ee weken. 
Overigens is theoretisch ook in deze gevallen een langere 
~uur van de externe afzondering mogelijk door de grondslag 
van de afzondering te wijzigen in ongeschiktheid voor het 
regiem (14). 

3.5 Conclusie 
In het voorgaande is uitvoerig ingegaan op de regeling van 
de afzondering van gedetineerden buiten de eigen inrichting. 
Voordat in ·de vol gende hoofdstukken de resul tat en van het 
onderzoek naar de praktijk van de afzondering ex art. 24, 
lid 5 GM besproken zullen worden, is het noodzakelijk enke
le aspecten van die regeling nader te bespreken. De richt
lijnen stellen zeer nadrukkelijk dat externe afzondering van 
gedetineerden slechts in uitzonderingsgevallen mag worden 
toegepast. Concreet worden twee situaties aangegeven waarin 
de afzondering binnen de eigen inrichting op ernstige bezwa
ren stuit. In de eerste plaats kan de gebouwlijke situatie 
(bv. het ontbreken van een adequate afzonderi ngsmogel ij k
heid) daar aanleiding toe geven, terwijl daarnaast escale
rende spanningen binnen de inrichting worden genoemd. Of dit 
de enige mogelijkheden zijn die een externe afzondering 
noodzakelijk maken, is onduidelijk. Tevens wordt niet aange
geven wanneer spanningen binnen de inrichtingen zo groot 
zijn dat een interne afzondering onverantwoord geacht moet 
worden. Hoe\'~el valt te betwijfelen of het mogelijk is om ge
heel waterdichte criteria aan te geven voor de 'ernstige be
zwaren l tegen de interne afzondering, betekent het ontbreken 
ervan ~~el, dat in het onderzoek niet altijd kan \'JOrden nage
gaan of afzondering ex art. 24, lid 5 GM in alle gevallen 
noodzakelijk is geweest. 
Is de beslissing tot de tenuitvoerlegging van een afzonde
ring buiten de eigen inrichting eenmaal genomen, dan is er 
vervolgens een keuze mogelijk tussen het cellengebouw te 
Veenhuizen en paviljoen VIII van het HvB te Maastricht. De 
opnamecriteria voor het cellengebou\~ zijn duidelijk: de af
zondering is slechts voor korte duur noodzakelijk (maximaal 
14 dagen) en na beeindiging ervan zal in beginsel terug
plaatsing naar de inrichting van herkomst plaats dienen te 
vinden. Logischerwijze zou hieruit afgeleid kunnen vJOrden 
dat, indien aan een van deze beide voon/aarden niet voldaan 
kan worden, de externe afzondering op paviljoen VIII van het 
HvB te Maastricht ten uitvoer gelegd dient te worden. Ech
ter, in de circulaire van mei 1978 wordt ondermeer vastge
steld dat voor plaatsing in deze afzonderingsafdeling gede
tineerden in aanmerking komen 'wier afzondering op grond van 
hun persoonl ijkheidsstructuur voor 1 angere duur is geindi
ceerd ' • Dit roept de vraag op waar gedetineerden moeten wor
den gepl aatst Haarvoor een korte afzonderi ng noodzakel ij k 
wordt geacht, maar die na afloop daarvan waarschijnlijk niet 
teruggeplaatst zullen kunnen worden en derhalve ook niet 

voor het cellengebouw in aanmerking lijken te komen. Boven
dien schept de term 'persoonlijkheidsstructuur' hier in die 
zi~ v~rwarring dat men daaruit zou kunnen afleiden dat psy
ch1atr1sche probleemgevallen te Maastricht afgezonderd die
nen te worden. Bij de invoering van de externe afzonderings
regeling is echter duidelijk toegezegd dat dergelijke geval
len vooralsnog niet in deze inrichting zullen worden ge
plaatst vanwege het ontbreken van een districtspsychiater. 
Over de gedetineerden die voor plaatsing in het HvB te Maas
tricht in aanmerking komen~ wordt in de circulaire tevens 
g~steld 'dat zij in beginsel niet of nog niet in de inrich
t1ng van herkomst kunnen worden opgenomen ' • Deze formulering 
doet ~ermoeden dat na de afzondering in principe een over
plaats1ng volgt naar een andere inrichting dan de inrichting 
van herkomst. Oorspronkelijk is dit inderdaad de bedoeling 
geweest. Tussent1jds werd het principe gehuldigd dat ook na 
een verblijf te Maastricht altijd terugplaatsing diende te 
v?lgen. Oat b~eek in de praktijk niet haalbaar te zijn. Het 
u1tgangspunt lS momenteel dat de gedetineerde na een afzon
dering te Maastricht in principe naar de inrichting van her
komst terugkeert en dat alleen wanneer hier zeer ernstige 
bezwaren tegen ZlJ n, overpl aatsi ng naar een andere i nrich
ting mogelijk is. 
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Achtergronden van de plaatsing in· 
afzondering buiten de eigen inrichting 

De plaatsing van gedetineerden in afzondering op grond van 
art. 24, lid 5 GM is vanuit twee invalshoeken bestudeerd. In 
de eerste plaats is onderzocht welke procedures hierbij in 
de praktijk worden gevolgd. De resultaten van dit onderzoek 
zullen worden gepresenteerd in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk 
zullen de meer inhoudelijke aspecten van deze wlJze van af
zondering aan de orde komen. 
Allereerst worden hieronder enkele achtergrondkenmerken van 
de afgezonderde gedetineerden besproken en zal worden nage
gaan uit welke inrichting~n .deze gedetineerden afkomstig 
zijne Vervolgens komt het lncldent aan de orde dat voor de 
inrichting van herkomst de aanleiding vormde ?m de gede~i
neerde in afzonderi ng te pl aatsen en om hem 1 n tHeede 1 n
stantie voor te dragen voor plaatsing in een van beide lan
delijke afzonderingsafdelingen. De overwegingen die aan deze 
voordracht ten grondslag liggen, vormen het laatste onder
werp van dit hoofdstuk. 

4.1 Enkele achtergrondkenmerken van de afgezonderde gedetineer
den 
rn- bijlage 3 is een overzicht gegeven van de samenstel~ing 
van de groep gedetineerden die gedurende de onderzoekperl0de 
extern is afgezonderd. Daarbij is uitgegaan van drie achter
grondkenmerken: de nationaliteit, de leeftijd en het delict 
waarvoor men is veroordeeld of waarvan men Herd verdacht. 
Van de afgezonderde gedetineerden bezat 29,7% een andere dan 
de nederlandse nationaliteit. Uit de sterktestaat van de ne
dey'landse strafinrichtingen van 27 juli 1979 blijkt, dat 
zich halverwege de onderzoekperiode onder de in totaal 3169 
mannelijke gedetineerden 564 vreemdelingen (dat is 17,8%) 
bevonden. Het aantal buitenlanders onder de afgezonderde ge
detineerden kan in dit licht bezien hoog worden genoemd. 
Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk. In de eerste 
plaats verkeren buitenlandse gede~i~~erde~ in ~ergeli~king 
met nederlandse in een extra moelllJke sltuatle. Zo lS de 
kans dat zij geen of minder bezoek ontvangen, groter en kun
nen verder problemen ontstaan tengevolge van taal- en cultu
rele verschillen. Het is niet ondenkbaar dat, gegeven de 
moeilijke situatie waarin zij verkeren, buitenlandse gedeti
neerden eerder tot een agressieve uitbarsting komen. Een 
tweede mogelijke verklaring is dat buitenlanders een gerin
gere kans maken om geselecteerd te worden voor (semi-)open 
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in:~chtin~e~, t~rwijl, zoals in de volgende paragraaf zal 
bllJken, JUlst In dergelijke inrichtingen zelden of nooit 
tot.exte:ne afzondering wordt overgegaan. 
Indlen nlet Hordt uitgegaan van de nationaliteit maar van 
het Jebo?rtelan?, dan blijkt dat 14 gedetineerden (dat is 
21,9%) Ult Surlname afkomstig waren. Omdat geen gegevens 
voorhanden Haren over het aandeel van de Surinamers binnen 
d~ gehele gedetineerdenbevolking, kon niet worden bepaald of 
dlt perce~tage aan de hoge kant is. 

In tabel.l is de leeftijdsverdeling Van de groep afgezonder
de gedetlneerd~n vergel~ken met die van de totale gedeti
neerdenpopulatle op de hlerboven reeds genoemde peildatum. 

Tabel 1: De ~:e!tijdsver~eling van de afgezonderde gedetineerden in ver-
ge11~klng met.dle van de totale op 27 juli 1979 aanwezige man
nellJke gedetlneerdenbevolking 

leeftijdscategorie de afgezonderde de totale mannelijke 
gedetineerden gedetineerdenbevolking 

16 tim 22 ja.ar 35 54,7.%) 884 ( 27,9%) 
23 of 24 jaar 10 ( 15,6%) 366 ( 11;6%) 
ouder dan 24 jaar 19 ( 29,7%) 1917 ( 60,5%) 
totaal 64 (100%)~) 3167 ( 100%) 
~2 In 2 gevallen was de leeftijd onbekend. 

Uit de tabel valt af te lezen dat met name de leeftijdscate
gorie tot en ~et 22 jaar onder de afgezonderde gedetineerden 
zeer ste:k lS overve:~egenwoordigd. De verklaring hiervoor 
behoe~t nlet n?odzakellJk gelegen te zijn in de leeftijd als 
Z?danlg. Het.ls o?k mogelijk dat de situatie binnen de spe
Cl aal voor J eugdl gen bestemde i nri chti ngen een bel angrijke 
rol speelt. 

In bijlage ~.is ook nag~~aan.voor welke delicten de afgezon
derde gedetlneerden ZlJn veroordeeld of waarvan zij werden 
verdach~. In 35 van de 61 gevallen waarin dit delict bekend 
was, glng het (mede) om misdrijven met geweld tegen perso
nen~ hetge~n neerkomt op 57,4%. Hoewel geen informatie be
s~hlkbaar lS over de delictverdeling binnen de totale gede
~lneerdenpopulatie, lijkt dit percentage hoog. Kennelijk is 
In veel gevallen de agressie binnen de inrichting een ver
volg op het agressieve gedrag in de ruimere samenleving. 

De herkomst van de afgezonderde gedetineerden 
In tabel 2 z~jn de inrichtingen vermeld vanwaar gedurende de 
onderzoe~per10de .gedetin~~rden in een van beide landelijke 
afzo~d~r1 ng~af?el1t:gen z~ J n gepl aatst. Lang ni et all e peni
tentl~lre lnrlchtlngen In Nederland hebben in deze peri ode 
gedetlneerden ?uiten de inrichting doen afzonderen. Het gaat 
om 11 van de In totaal 18 permanent in gebruik zijnde HvB' s 
en om sl echts 6 van de 18 geva.ngenissen. Opvall end is met 
name het ontbre~en van de geva~genissen met een (semi-)open 
karakter. Het felt dat gevangenlssen met een (semi-)open ka-
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Tabel 2: De 1nrichtingen van herkomst per regio en de plaatsing in een 
van beide afzonderingsafdelingen 

inrichting/regio 

1. Regio West 

gevangenis 'Schutterswei', Alkmaar 

HvB II Haarl em 

HvB 'De Weg' Amsterdam 

gevangenis te Den Haag 

HvB Den Haag 

HvB IDe Schans' Amsterdam 

Kon. Willem III Kazerne, Nieuwersluis 

HVB Rotterdam 

aantal plaat
si ngen in 
Maastricht 

1 

1 

2 

1 

aantal plaat
singen in 
Veenhuizen 

8 

4 

3 

1 

1 

1 

1 jeugdHvB 'De Sprang! Den Haag ____________________________________ _ 

-------------------------------~~--
subtotaal (n=24) 

2. Regia Midden/Zuid 

jeugdgevangenis 'Nieuw Vosseveld!, Vught 

HvB Arnhem 

HvB Utrecht 

HvB Den Bosch 

5 

6 

3 

3 

2 

19 

9 

2 

gevangenis 'De Boschpoort', Breda __________ = _________________ = _______ _ 
----------------------------------- 11 
subtotaal (n=26) 15 

3. Regio Noord/Oost 

jeugdgevangenis Zutphen 

HvB Zutphen 

HvB Leeuwarden 2 

8 

5 

1 

gevangenis 'Norgerhaven', Veenhuizen 4 ______ ----------=--------
------------------~---------------------------- . 14 
subtotaal (n=20) 6 
~~~~ __ ~----------------~----~c~---------
totaaT 

26 44 

rakt~r geen gedetineerden buiten de inrichting hebben doen 
afzonderen, kan verschillende oorzaken he~ben. Een reden ~an 
zijn dat potentieel probleemgevende ?ed~t,~eer~en een genn
gere kans hebben op plaatsing in zo n.'n~,ch~'ng. Een moge-
1 i ·kheid is verder dat zich in deze lnncht,ngen geen zeer 
er~stige disciplinaireproblemen hebben voorgedaan geduren
de de onderzoekperi ode. Tenslotte is het zeer v/el denkbaar 
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dat op dergel ijke incidenten anders wordt gereageerd dan met 
afzondering buiten de inrichting. 
De inrichtingen vanwaar relatief veel gedetineerden extern 
zijn afyezonderd, zijn de jeugdgevangenissen te Vught, te 
Zutphen en de gevangenis te Alkmaar. In totaal 31 van de 70 
gedetineerden waren uit deze drie inrichtingen afkomstig. 

Indien vie de regia \'/aartoe de inrichting van herkomst be
hoort, relateren aan de afzondering in hetzij Maastricht, 
hetzij Veenhuizen, blijkt uit tabel 2 dat 15 van de 26 uit 
de regia midden/zuid afkomstig gedetineerden in Maastricht 
werden afgezonderd (15)~ 14 v~n de 20 gedetineerden uit het 
rayon noord/oost en 19 van de 24 uit het rayon west werden 
in het cellengebouw geplaatst. Iloewel later op de overwe
gingen zal worden ingegaan om gedetineerden of in Maastricht 
of in Veenhuizen af te zonderen, lijkt het er vooralsnog 
sterk op dat de keuze van de afzonderingsafdeling voor een 
belangrijk gedeelte regionaal is bepaald. 

De aanleiding tot de afzondering 
Aan de plaatsing van de gedetineerden in een van beide lan
delijke afzonderingsafdelingen ligt altijd een incident in 
de inrichting van herkomst ten grondslag. In tabel 3 zijn 
deze incidenten gecategoriseerd. Bij verreweg de meeste in
cidenten speelde gebruik van, bedreiging met of dreiging van 
fys iek gev/el d tegen gest ichtsfuncti onari ssen een grote rol. 
In 43 van de 57 gevallen is dit het geval geweest. 
Uit de tabel blijkt dat in 23 van de 26 gevallen waarin uit
sluitend sprake was van gebruik van fysiek geweld tegen ge
stichtsfunctionarissen" een plaatsing in het cellengebouw is 
gevolgd. Het is echter voorbarig om in dit verband de aard 
van het incident te relateren aan de keuze van de afzonde
ringsafdeling. Van deze 23 gedetineerden v/aren er namelijk 
20 uit inrichtingen in de regio West afkomstig. 
De vraag in hoeverre het incident als zodanig bij de beslis
sing een gedetineerde buiten de inrichting af te zonderen 
meespeelt, komt later in dit hoofdstuk aan de orde. Daarop 
vooruitlopend kan wel reeds worden opgemerkt dat het in vele 
gevallen gaat om de onrust die het incident binnen de in
,richti ng veroorzaakt en dat deze onrust mede \'lOrdt bepaal d 
door de aard van het incident zelf. 

De reactie op een incident is mede afhankelijk van de mate 
waarin de betreffende gedetineerde reeds eerder disciplinai
re problemen heeft opgeleverd binnen de inrichting. In 45 
van de gevallen is hier inderdaad sprake van gewdest (17). 
In de ,interviews met de directies van de inrichting;en van 
herkomst is naar aanleiding hiervan ook de vraag aan de orde 
ye\,/eest of men al eerder had overwogen of get racht de gede
t i neerde te doen overpl aatsen. In 20 van de gevall en waari n 
gedetineerden reeds eerder disciplinaire problemen hadden 
op~ ~leverd, is dit gebeurd. Meestal ging het daarbij am po
gingen gedetineerden in een psychiatrische of T.B.R.-inrich
t i ng te doen opnemen. Al s reden dat deze pogi ngen nag ni et 
waren geslaagd, werd doorgaans de vele tijd opgegeven die 
met een dergelijke)overplaatsing is gemoeid. Overigens moet 
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hier" .oak warden vermeld dat vijf gedetineerden naar aanlei
ding van eerdere prablemen reeds extern afgezanderd waren 
geweest in het HvB Maastricht .of in het cellengebauw. 

Tabel 3: Hetincident dat de aanleiding vormde tot de afzondering.
lt 

aard van het totaal 
incident aantal -

1 fysiek geweld tegen 
gestichtsfunctiona-
rissen 26 

2 fysieke bedreiging 
van gestichtsfunc
tionarissen (met 
wapen) 8 

3 vernieling en/of 
barricadering cel 8 

4 geweldsdreiging te
gen gestichtsfunc-
tionar;ssen 4 

5 (u;tlokking) vecht
partij mede gedeti-
neerden 5 

6 ontvluchtingspoging 

combinatie catego
rieen 2 en 3 

combinatie catego
rieen 2 en 5 

combinatie catego
rieen 2 en 6 

totaal 

1 

3 

1 

1 

57 

aantal 
plaatsingen 

in Maastricht 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

22 

aantal 
plaatsingei 

in Veenhuizen 

23 

4 

4 

1 

3 

35 

It Indien meer gedetineerden op grond van hun betrokkenh~~d bij hetzel!
de incident gelijktijdig extern werden afgezonderd, ZlJn deze als een 
geval beschouwd (18). 

Een laatste anden"erp dat bij de analyse van de a"anleiding 
tat de externe afzandering van belang is, bet~~ft ~~t v~r
laap van het incldent. Meestal gaat aan het e1genl1Jke 1n
ci dent een ander i nci dent -. .of een es ca 1 erende reeks andere 
incidenten vaaraf. Het valgende geval is daarvan een type-
rend vaarbeeld: 0. 

'Tijdens de recreatie wardt de gede~lneerde aan~etraffen 
ap een afdeling waar hij zich nlet m~~ be~lnden. De 
dienstdaende be\'laarder sammeert hem naar ZlJn elgen afde
ling te gaan. De gedetineerde begint daarap de be\'/aarder 
uit te schelden. Deze zegt hem vervalgens rappart aan ~n 
de gedetineerde slaat hierap de bewaarder enkele malen In 
het gezicht'. .. " -b 'k f 

Vaaral aan incidenten waarblJ sprake was van ~e ru~ van a 
bedreiging met ge~Jeld tegen gestichtsfunc~lanarlssen ~ag 
vaak een dergelijke escalerende ketene van actles en reactles 
ten grandsl ago 
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Van grater belang, a1thans vaar dit anderzaek, is de vraag 
wat er gebeurt nadat het incident heeft p1aatsgevanden. 
Vrijwe1 a11e geval1en zijn te beschrijven in termen van de 
valgende vier madel1en: 
MODEL 1: Op het mament dat de gedetineerde naar aanleiding 
(n=22) van het incident intern wordt afgezonderd~ staat 

vast dat de inrichting van herkomst een vaarste1 
za1 doen tot externe afzondering. 

MODEL 2: De gedetineerde wordt in eerste instantie a1leen 
(n=17) intern afgezonderd naar aan1eiding van het inci

dent. Omdat hij tijdens de afzondering problemen 
bl ijft op1everen, wordt naderhand bes1aten een 
voorstel te daen tot afzondering buiten de inri~h
ti ng. 

MODEL 3: Op het mament dat de gedetineerde naar aanleiding 
(n=16) van het incident intern wordt afgezanderd, staat 

nog niet vast dat een voarste1 tot externe afzande
ring zal worden gedaan. De gedetineerde levert tij
dens zijn afzondering geen verdere problemen OPe De 
beslissing am een derge1ijk vaarste1 te daen wordt 
niet direct genomen, amdat ~as bij nader averleg 
du i de 1. i j k wardt, datverdere interne a fzonderi ng 
anwensel'ijk is. In sammige gevallen werd het voor
stel tot externe afzondering pas later gedaan, am
dat er zich naderhand ontwikke1ingen binnen de in
richting hadden vaargedaan waardoar verdere inter
ne afzandering anmoge1ijk werd geacht. 

MODEL 4: Het feite1ijke incident vindt p1aats bij de plaat
(n=15) sing in .of gedurende de interne afzonderingnaar 

aanTei di ng van een mi nder zwaarwegend incident. 
Slechts 3 geva1len bleken niet in termen van een van baven
staande made11en te kunnen worden beschreven. In een geval, 
waarbij 9 gedetineerden waren betrokken, was het anduidelijk 
of er bij 8 van hen sprake is geweest van een interne afzan
dering. Een incident vand plaats in een psychiatrische in
richting _ waar de gedetineerde tijdel ijk was andergebracht. 
De gedetineerde werd hierap direct teruggeplaatst naar de 
penitentiaire inrichting en vandaar in het cellengebauw af
gezanderd. In een geval tens1att~, is er in het geheel geen 
sprake geweest van een interne ~f~andering (19). 
Overigens blijkt uit het bavenstaande, dat de interne afzan
deri ng en het vaarste1 tat de externe afzonderi ng wel i swaar 
formeel twee bes1issingen imp1iceren, maar in de praktijk 
(zie model 1) niet a1tijd duidel ijk van e1 kaar te scheiden 
zi j n. 

4.4 De averwegingen tat de externe afzandering 
Zawe1 in het interview ~net de directie van de inrichting van 
herkomst - als met de regianaal penitentiair cansulent is de 
vraag aan de orde geweest op grand van we1k~ overwegingen is 
bes1aten de afzandering van een gedetineerde extern ten uit
vaer te leggen. De daarbij na~r varen gebrachte averwegingen 
kamen vaar het merendee1 overeen met de in de circulaire van 
8 mei 1978 genoemde ernstige bezwaren tegen de interne ten
uitvaer1egging van de afzandering: 
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de edetineepde en het peP80neel 
a spanning en tussen g " de redenen va or de externe 
V~ij"Jel steeds werd al s een v~~cident genoemd en het span
afzondering de erns~ van ~~~ond tussen het personeel en de 
nings~eld dat(2~a)arV~~~a~nbij incidenten waarbij sprake ~a: 
gedet 1 neerde· is personee 1 , spee 1 de e 
van fysiek ~eweld tegen het ~~~:ng~~l. Zoln inciden~ le~dde 
ze overweglng een belang~lJ commotie binnen de inrlchtlng. 
doorgaans tot een zeer gro e ersoneel weg te nemen, werd 
Om de ontstane onrllst onde~. het ~e ti jdel i jk el ders onder te 
dan vaak besloten de gede lneer 
brengen. _ .. de verdere aanwezigheid van.de 
In sommige gevall en W~ar~lJ. als een te grate belastlng 
gedet i neerde bi nnen de 1 n~l ~~~~~~U\'Jd, gi ng het mi nder am het 
voor het persone~l wer meer om het chronisch probleemg~
inci1ent als zodanlg, maar. d Het incident was dan In 

d an de gedetlneer e. 
vend ge rag v. deed overlopen. . 
feite de druppel dle de e~er dat de directie naar aanlel-
Het is enkele ma~en.voorge ~m~~n eerdere problemen als re?en 
ding van het l-ncldent ~ f dat de gedetineerde met 
voor de externe afzonderlng ~~~~haven of uit de inrichting 
in de gemeensch~~ was H;~ is de vraag of deze redenen ~el 
moest worden verwlJderd. 1" 5 GM te hanteren. Irrmers, 1 n
voldoende zijn.~m ~rtb 24\t~aof algehele gemeenschap een te 
dien het Verb~lJf In eperoor het personeel, treedt art. 2~, 
grate bel astl ng vormt v 24 lid 1 sub c, onder 2-4 GM In 
lid 3, sub b GM ofwel art •. ' tanti~ alleen een interne af
werking en dient in ee~s~e ln~as wanneer dit laatste bi~nen 
zondering plaats t:t~l~ ~~~waren stuit, kan art. 24, 11d 5 
de inrichting op erns 19 
GM worden toegepast. 

b. spanningen ~~dep.de gede~inee~~~~neerde uit de inricht~ng 
Soms werd verwlJderln~ van e ~e t reeds bestaande spannln
noodzakelijk geacht 1n verban me of in verband met een te 
gen tussen gedet~neerde~~r~~~~~icten tussen de g~detinee~
verwachten escalatle van . den Zo werden drle gedetl
de in kwe~tie en m~de~ed~~~ne~~lf ~fgezonderd om hen beter 
neerden bUlten de lnrlch 9 lijke wraakacties van mede
te kunnen beschermen tegen mage 
gedet fneerden. 

(J'. De gebow.uli'JK.e situ~tie afzondering werd in enkele.~e-
Als bezwaar tegen de lnterne afzonderingsmOgel1Jk-

11 en oak het ontbreken van adequate d Er waren dan wel va . . ht· 9 zelf genoem • 
heden binnen de ~nrlcaa~ndeze waren zo slecht geoutilleerd 
strafcellen aanWezlg, m. d inrichting, dat (langdu
of zo ongunstig gelegen bln~~n ed geacht (21). 
rig) gebruik ervan onwenSellJk wer 

. . . heel andere redenen buit~n ?e 

\ 

\ 

Twee afzonderlnge~ zlJn am ged In een geval was het lnCl-
inrichting ten ultvoe~ ~~l~gb;j de stofjas pakken ~an een 
dent niet zeer. ernstl g

bi .ebinnenkomst van de gedetlneerde 
werkrneester~, ~aar wa~ J ni tent i air consul ent afgesproken 
in de inrlchtlng met. e pe in conflict kwam met de ge
dat, zodra. d~ gedetlneer?e in Maastricht zoU volgen. Een 
stichtsdisClpllne, afzonderlng 
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andere gedet i neerde werd in het ceoll engebouw gepl aatst omdat 
hij daar zel f am had verzocht en omdat reeds vaststond dat 
hij enkele dagen later in een T.B.R.-inrichting opgenomen 
zou vlOrden. 

4.5 De keuze van de landelijke afzonderingsafdeling 
De overweginyen die de externe tenuitvoerlegging van een af
zondering ,al s zodanig noodzakel ijk maken, zijn in de richt
lijnen niet duidelijk aangegeven. De criteria voor opname in 
hetzij het cellengebouw te Veenhuizen, hetzij de afzonde
ringsafdeling te Maastricht zijn scherper omschreven. 

a. De pZaatsing in het (JeZZengebouw te Veenhuizen 
Indien terugplaatsing waarschijnlijk wordt geacht en de af-
zonderingsperiode naar verwachting van korte duur zal zijn, 
is plaatsing in het cellengebouw aangewezen. Uit de in bij
lage 4 opgenornen tabellen blijkt dat bij 24 vande 44 af
zonderingen in het cellengebouw aan een van beide of aan 
beide voorwaarden is voldaan (22). 
In negen gevallen werd de gedetineerde in het cellengebouvi 
geplaatst, omdat plaatsing op de afzonderingsafdeling te 
Maastricht geen doorgang kon vinden, hoewel dit door de di
recti e van de i nri chti ng van herkomst wel wensel ijk werd ge
acht. Hieraan lagen verschillende oorzaken ten grondslag: 
- een gedetineerde werd door de directie van het HvB te 

Maastricht geweigerd omdat er sprake was van psychiatri
sche problematiek; 

- in vier gevallen is plaatsing in Maastricht wel overwogen 
maar niet voorgesteld omdat er onzekerheid bestond of op
name aldaar wel mogelijk zou zijn; 

- vier gedetineerden, tenslotte, werden vanuit een inrich
ting in de regia NoordjOost aan de regionaal penitentiair 
consulent voorgesteld voor afzondering ~n Maastricht, om
dat terugplaatsing onmogelijk werd geacht. De penitentiair 
consulent wees deze voorstellen van de hand met het argu
ment dat de kwestie van terug- of overplaatsing na een 
eerste afzonderi ngsperi ode in het cell engebou\<J opni eUH ZOU 
kunnen worden bezien. 

In tien gevallen kon niet duidelijk worden vastgesteld waar
am de afzondering in het cellengebou\'J en niet in Maastricht 
ten uitvoer werd gelegd (23). 

b. De pZaatsing op de alzonde"Y'ingsafdeling te Maastpi(Jht 
Voor plaatsing op de af~onderingsafdeling te Maastricht ko-
men vol gens de richtlijnen gedetineerden in aanrnerking die 
naar verwachting langer~e tijd in afzondering moeten blijven. 
Bovendien is minder duidelijk dan bij plaatsing in het cel
l engebouw voorgeschreven., dat het verbl ijf door middel van 
een terugplaatsing moet worden beeindigd. 
In de praktijk werd als reden am een gedetineerde in het HvB 
te Maastricht af te zonderen meestal de onmogelijkheid of 
omJensel ijkheid van een terugpl aatsing naar de inrichting 
van herkornst opgegeven. Soms werd oak de te verwachten lan
gere duur van de afzonderingsperiode genoemd. In drie geval
len speelde de geografische ligging van de afzonderingsaf
deling, met name in verband met de bezoekmogelijkheden voor 
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de gedetineerde, een role Van een gedetineerde is het on
duidelijk waarom hij in Maastricht werd afgezonderd, temeer 
omdat na een korte afzondering terugplaatsing mogelijk was 
en plaatsing in het cellengebouw daarom voor de hand had ge
l egen. 

e. De mogeZiJKheid van tepugpZaatsing 
Omdat de vraag of na afloop van de externe afzondering te
rugplaatsing naar de inrichting van herkomst kan vol yen, 
zoln belangrijke rol speelt bij de keuze van de landelijke 
afzonderingsafdeling, is hier in het intervie~1 met de direc
tie van de inrichting van herkomst expliciet naar gelnfor
meerd. 

Tabel 4: De mate waarin heropname in de inrichting na afloop van de ex
terne afzondering bij de heenplaatsing mogel ijk wordt geac'ht 

mogelijkheid van 
terugplaatsing 

terugplaatsing wordt 
m0gelijk geacht 

terugplaatsing wordt 
mogelijk, maar (zeer) 
onwenselijk geacht 

terugplaatsing wordt 
onmogeliJk geacht 

onduidelijk 

niet van toepassing-

totaal 

afzondering te 
Maastricht 

1 

5 

17 

1 

2 

26 

afzondering te 
Veenhuizen 

16 

6 

7 

10 

5 

44 

~ In deze gevallen was de overplaatsing naar een andere inrichting op 
het moment van plaatsing in de afzonderingsafdeling reeds geregeld 
of stond reeds vast dat de detentie (in Nederland) beeindigd zou wor
den. 

Uit tabel 4 bl ijkt dat al s terugpl aatsing mogel ijk werd ge
acht, over het a 1 gemeen afzonderi ng in het cell engebou\,1 
heeft plaatsgevonden. Was dit niet het geval, dan werd de 
gedetineerde doorgaans in het HvB te Maastricht afgezonderd. 
Hoewel de verwachting van een terugplaatsing eenvan de op
namecriteria voor het cellengebouw vormt, werd dit toch bij 
7 gedetineerden die hier werden afgezonderd reeds op voor
hand onmogel ijk .. geacht. In deze gevall en is dus afgeweken 
van de richtlijnen voot plaatsing in het cellengebouw. 

d. De mate waapin de keuze van de afzondepingsafdeZing pe-
gionaaZ is bepaaZd 

Eerder in dit hoofdstuk ~/erd de mogel ijkheid gesuggereerd 
dat de keuze van de landelijk~ afzonderingsafdeling voor een 
belangrijk gedeelte regionaal bepaald zou zijn. In een aan
tal gevallen blijkt dit inderdaad op te gaan. Zo werden in 
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vier gevallen geografische factoren (mede) als reden opge
geven voor deze keuze en was in eveneens vier gevallen de 
plaatsing in het cellengebauw ingegeven door het specifieke 
beleid van de regionaal penitentiair consulent. De stelling 
dat de keuze van de af7.onderingsafdeling voor een groat ge
deelte regionaal is bepaald, kan echter niet in zijn alge
meenheid worden gehandhaafd. 

De visie van de afgezonderde gedetineerden 
Hoewel slechts 32 van de 70 afgezonderde gedetineerden kon
den worden geinterviewd (24), is het toch van belang om ook 
hun visie op het incident in de inrichting van herkomst en 
op de reactie die daarna is gevolgd, weer te geven. 
In tabel 5 is de mening over het incident als zodanig afge
zet tegen de mate waarin de interne en/of externe afzonde
ring als terecht werd ervaren. In het merendeel der gevallen 
w:~d het gebeurde in de inrichting van herkomst toegegeven, 
ZlJ het dat acht gedetineerden een afwijkende lezing van het 
i nddent gaven. 
Het spreekt vanzelf dat die gedetineerden die ontkenden dat 
er een incident had plaatsgevonden waar zij bij betrokken 
waren, ook de plaatsing in afzondering als onterecht be
schouwden. Opvallend is dat de meerderheid van de gedeti
neerden di e het i nci dent toegaven, zich wel zouden hebben 
kunnen verenigen met een interne afzondering, maar de exter
ne tenuitvoerlegging als onrechtvaardig beschouwden. 

Tabel 5: De mening van de afgezonderde gedetineerden over het incident 
en de interne en externe afzondering , 

mening over zowel interne interne af- zowel in- totaal 
het incident als externe af- zondering is terne als 

zondering is te- terecht; ex- externe af-
recht terne afzon- zondering is 

dering is on- onterecht 
terecht 

incident wordt 5 8 1 14 
~oegegeven 

i nci dent wordt 
gedeeltel ij k 
toegegeven en 
gedeelte 1 ijk 

4 4 8 

ontkerid 

incident wordt 
ontkend 6 6 

totaal 5 12 11 28* 

* I~ 4 gevallen was de mening van de gedetineerde onbekend of onduide-
llj k. 

Samenvatt i ng 
Afzonder-ing van gedetineerden is een'maatregel die slechts 
i~ uitzonderl ijke situaties mag worden toegepast. Hovendien 
dlent ~eafzon?er~ng!n principe ten uitvoer te worden ge
legd blnnen de lnrlchtlng waar de gedetineerde op dat ogen-
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blik verblijft. Alleen indien daar ernstige bezwaren tegen 
bestaan, kan worden overwogen de gedetineerde in een lande
lijke afzonderingsafdeling te plaatsen. Afzondering buiten 
de eiyen inrichting dient, kortom, een uitzonderingsgeval te 
zijn van een slechts in uitzonderlijke gevallen te hanteren 
maatregel. In de loop van de negen maanden dat het onderzoek 
heeft geduurd, ,ijn in het geheel 70 gedetineerden in een 
landelijke afzonderingsafdeling geplaatst. Worden collectie
ve externe afzonderingen als een geval beschouwd, dan gaat 
het zelfs am slechts 57 gevallen. De jaarlijkse doorstroming 
door de penitentiaire inrichtingen bestaat uit zo'n 25.000 
gedetineerden. Dit komt voor een peri ode van 9 maanden onge
veer neer op 19.000 gedetineerden. In dit licht bezien kan 
een aantal van 57 externe afzonderingsgevallen gering worden 
genoemd. 

Een groat gedeelte van dit hoofdstuk is gewijd geweest aan 
de vraag waarom de externe afzonderingsmaatregel wordt ge
nomen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de aard van 
het incident dat de aanleiding vormt tot de afzondeY'ing als 
zodanig, en de redenen am de afzondering niet in de eigen 
inrichting ten uitvoer te leggen. Bij verreweg de meeste in
cidenten ging het om gebruik van, bedreiging met of dreiging 
van fysiek gev"eld tegen gestichtsfunctionarissen. In deze 
gevallen vormde het incident doorgaans ook de belangrijkste 
reden am de gedet i neerde extern af te zonderen. Was er spra
ke van fysiek geweld tegen inrichtingspersoneel, dan gaf dit 
een zeer grote commotie binnen de inrichting. Om de ontstane 
on rust ~"eg te nemen werd dan vaak besloten om de gedet i neer
de tijdelijk elders onder te brengen. In sommige gevallen 
waarbij de verdere aanwezigheid van de gedetineerden binnen 
de inrichting als een te grote belasting voor het personeel 
werd beschouwd, gi ng het mi nder om het inci dent al s zodani g, 
maar meer am het chronisch probleemgedrag van de gedetineer
de. . 
In de richtlijnen worden naast spanningen tussen gedetineer
de en personeel, twee andere redenen aangegeven voor de ex
terne tenuitvoerlegging van een afzondering: spanningen on
der de gedet i neerdenbevol ki ng en het ontbreken van een ade
quate interne afzonderingsmogelijkheid. Beide argumenten 
bleken oak in de praktijk in enkele gevallen een rol te heb
ben gespeeld. 

Wanneer eenmaal duidelijk is geworden, dat een gedetineerde 
niet intern kan worden afgezonderd, kan worden overwogen hem 
in het cellengebouw te Veenhuizen te plaatsen of op pavil
joen VIII van het HvB te Maastricht. Voor het eerste dient 
te worden gekozen als een korte afzonderingsperiode noodza
kel i jk \'lOrdt geacht en de gedet i neerde daarna kanterugkeren 
naar de in~ichting van herkomst. Hoewel in de meeste geval
len aan een van beide of aan beide voorwaarden is voldaan, 
is het tach oak enkele malen voorgekomen dat gedetineerden 
in het cellengebouw worden geplaatst, waarvan terugkeer naar 
de inrichting van herkomst onmogelijk werd geacht. Bij af
zondering in het HvB te Maastricht, is minderduidelijk 
voorgeschreven dat gedetineerden dienen terug te keren naar 

de inrichting van herkomst. In de praktijk is dan ook 
slechts een gedetineerde in deze afzonderingsafdel ing ge
plaatst, waarvan reeds bij voorbaat werd gesteld dat hij la
ter teruggeplaatst zou kunnen worden. 

Het toepassen van art. 24, lid 5 GM is niet bedoeld als een 
extra strafm~atregel. Tach It/erd het door veel gedeti neerden 
wel als zodanlg ervaren. Zij hadden zich wel met een interne 
afzondering kunnen verenigen, maar beschouwden de externe 
tenuitvoerlegging als een onterechte en te zware sanctie. 

I ' 
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De procedure ~ij plaats~ng i~. . 
afzondering bUlten de elgen Innchtlng 

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek b~~reft de. vra~g 
welke procedures feitelijk worden gevolg~ b1J plaats~~g 1n 
een van beide landelijke afzonderingsafdel1nge~: Daarb1J zal 
speciaal aandacht worden geschonken aan de.w1Jz~.waarop de 
procedures zich verhouden tot hetgeen de r1chtl1Jnen voor-
schrij yen. . .. 
Hieronder wordt allereerst ingegaan op het t1Jdsbeste~ waar
binnen de gehele procedure zich afspeelt. De besprek1ng van 
de procedure zelf zal geschieden aan de ha~d va~.de ver
schillende fasen die hierbinnen volgens de r1chtl1Jnen ~an 
mei 1978 zijn te onderscheiden. De eerste fase spe~lt.z1Ch 
af binnen de inrichting van herkomst. Nadat het 1n~ldent 
heeft plaatsgevonden, komt men daar op grond van de 1n h~t 
vori ge hoofdstuk beschreven over!;iegi ngen tot de ~oncl us 1 e 
dat interne afzonderi ng op ernsti ge bezwaren StU'lt en dat 
een voorstel tot de externe tenuitvoerlegging e~van gedaan 
dient te \;forden. Deze fase zal in het vervolg de 1nterne be
sluitvormingsfase worden genoemd. Het voors~el tot ex~erne 
afzondering dient te worden gedaan aan de reg10naal pen1ten
tiair consulent. Indien deze zich met het voorstel kan ve~
enigen, neemt hij contact op met de consulent van ?e reg10 
waartoe de afzonderingsafdeling behoort om de p1aats1ng.voor 
te bereiden. Bij deze voorbereiding dient, aldus de ~lcht
lijnen ook de directie van de inrichting van afzonder1ng te 
worden' betrokken. De procedure zoals die ver100pt vanaf het 
moment waarop vanuit de inrichting van herkomst een ~oor~~e1 
tot externe afzondering wordt gedaan tot.aan de fe1tel1Jke 
overbrenging van de gedetineerde, wordt h1ero~der de effec
tueri ngsfase genoemd. De feitel ijke overbrengln~ van de ge
det i neerde naar de 1 ande 1 i j ke afzonderi ngsafde 11 ng cvormt de 
laat~te stap in de plaatsingsprocedure. " 
Aan het slot van dit hoofdstuk zal afzonderl1~k aandac~~ 
worden besteed aan de betrokkenheid van de gedet1neerd~ b1J 
de gang van zaken, de schriftelijke verklaring van de d1rec
teur alsmede de ministeriele beschikking omtrent de externe 
afzondering, en de beklag- en beroepsprocedure. 

De duur van de plaatsingsprocedu~e . 
Voordat wordt i ngegaan opde mam e~ w~ar~p ~e pl aats1 ngspr~
cedure verloopt, is het van belang en1g 1nz~cht te hebben :n 
het tijdsbestek waarbinnen deze procedure zlch afspeelt. U1t 
tabel 6 blijkt dat de gehele procedure, gerekend vanaf het 
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incident binnen de inrichting van herkomst tot aan de feite-
1ijke overbrenging, meesta1 reeds na of binnen een dag werd 
voltooid. Voora1 de effectueringsfase van de externe afzon
deri ng ver1 i ep zeer snel en werd in de meeste geva1l en reeds 
binnen enke1e uren afgerond. , 
Tabel 6: De duur van de verschillende fasen in de plaatsingsprocedure 

de interne de effectuerings- de gehele duur besluitvor-
mingsfase 

fase procedure 

minder dan een dag 30 36 15 
1 dag 22 29 33 
2 dagen 4 3 6 
3 dagen of meer 13 1 15 
onbekend 1 1 1 
totaal 70 70 70 

De procedure binnen de inrichting van herkomst tot het ogen
b1ik waarop de gedetineerde werd voorgesteld voor externe 
afzondering, heeft in een aantal geva1len iets meer tijd ge
vergd. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. In de eer
ste plaats stond in een aantal gevallen direct nadat het in
cident had plaatsgevonden nog niet vast of er een voorstel 
zou worden gedaan tot afzondering van de gedetineerde buiten 
de inrichting (25). In de t\;feede plaats kwam het voor dat 
het -bijvoorbeeld omdat het incident in het \;feekeinde 
plaatsvond- onmogelijk was om op zeer korte termijn contact 
op te nemen met de regionaql penitentiair consulent om hem 
een dergelijk voorstel te doen. 

5.2 De interne besluitvormingsprocedure 
Vol gens de richt1ijnen van 8 mei 1978 dient de directeur van 
de inrichting van herkomst alvbrens een voorste1 te doen tot 
externe afzondering van een gedetineerde in overleg te tre
den met de staf. Slechts in spoedeisende situaties kan hier
van worden afgeweken. In dergelijke gevallen wordt wel ver
\;facht dat de di recteur rekeni ng houdt met de gevoe1 ens van 
de staf. 
In de praktijk blijkt dat rond 30 van de 70 afzonderingsge
val1en buiten de directie in het geheel geen vooroverleg is 
geweest binnen de inrichting. Voorzover dit wel heeft 
plaatsgevonden, had dit in 10 gevallen geen betrekking op de 
vraag of besloten zou moeten worden tot externe afzondering, 
maar op het incident en/of de interne afzondering. In de 
overige 30 gevallen heeft wel overleg plaatsgevonden tussen 
de directie en andere gestichtsfunctionarissen dat op de 
kwestie van de externe afzondering betrekking had. Bij der
gelijk overleg waren dan veelal stafleden -de psychiater, 
de psycholoog, een maatschappelijk werker of de gestichts-
arts- of kaderl eden betrokken. . 
Concluderend moet worden gesteld dat in zeer veel gevallen 
de directie een voorstel doet tot externe afzondering van 
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een gedetineerde zonder eerst andere gestichtsfuntionarissen 
en met name stafleden te raadplegen. Men kan zich afvragen 
Haarom een dergel ijke consultatie zo vaak achterwege bl ijft. 
In de eel"ste pl aats kan het zijn dat men overpl aatsi ng van 
de gedetineerde naar een landelijke afzonderingsafdeling 
dermate spoedeisend acht, dat nader intern overleg in de 
tijd gezien niet mogelijk is. Daarnaast is het denkbaar dat 
men in bepaalde gevallen dergelijk overleg niet opportuun 
acht, omdat direct nadat het incident heeft plaatsgevonden 
reeds vaststaat dat externe afzondering noodzakelijk is. Dit 
is bijvoorbeeld het geva1 als er geen adequate interne af
zonderingsmogelijkheid aanHezig is. 

De effectuering van het voorstel tot externe afzondering en 
de voorbereiding daarvan 
Op het moment dat door de directeur van de inrichting van 
herkornst, aldan ni et na over1 eg met andere gest i chtsfunc
tionarissen, het voorstel naar buiten wordt gebracht om de 
gedetineerde in een van beide lande1ijke afzonderingsafde
lingen te plaatsen, vangt de vo1gende fase in de p1aatsings
procedure aan: de besl uitvorrni ng met betrekki ng tot de ef
fectuering van dit voorstel. Omdat de voorbereiding van de 
plaatsing hier vaak direct aan is gekoppe1d, za1 ook dit as
pect van de procedure in deze paragraaf worden behandeld. 
Hieronder zal achtereenvolgens Horden ingegaan op de plaat
sing in het ce1lengebouw vanuit een inrichting in de regio 
Noord/Oost, de afzondering in het HvB te Maastricht vanuit 
een inrichting in het rayon Midden/Zuid, en de externe af
zondering \,/aarbij de regio van de inrichting van herkomst 
verschilt van die van de inrichting van afzondering. De re
den om op deze wijze tussen de verschillende plaatsingen te 
differentieren is, dat in de eerste twee geva11en de regio
naal penitentiair consulent deze1fde is als de consulent van 
de afzonderingsinrichting, terwij1 er in het 1aatstgenoemde 
geval steeds twee penitentiair consu1enten bij zijn betrok
ken. 
Tot slot zull en aan de hand van de onderzoekbevi ndi ngen eni
ge procedurele problemen worden aangegeven. 

Afzondeping in het cellengebouw vanuit de pegio Noopd/Oost 
Meesta1 wordt bij p1aatsing in het cellengebouw vanuit de 
regio Noord/Oost de volgende procedure gevolgd; 
- Nadat de penitentiair consulent zich accoord heeft ve~

klaard met het voorstel tot externe afzondering, deelt hij 
mee dat de gedetineerde kan worden overgebracht naar het 
cell engebouw. 

- Vervo1gens neemt hij telefonisch contact op. met 'Esser
heim' en me1dt hij dat een gedetineerde in het cellenge
bouw geplaatst gaat worden. Hij geeft daarbij doorgaans 
een kort verslag van datgene wat er in de inrichting van 
herkomst is voorgeval1en (26). 

De beslissir.g tot effectuering van het voorstel van de in
richting van herkomst ligt, conform de richtlijnen, geheel 
bij de penitentiair consulent. De directie van de afzonde
ringsinrichting is niet bij de ~eslui~vorming b~trokken: Het 
rninisterie, in de vonn van de afdellng Selectle en BeJege-
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ning van de Directie Gevangeniswezen, speelt slechts een 
passieve rol in de procedure. De penitentiair consulent 
neemt alleen contact op met deze afdeling om de afzondering 
ex art. 24, lid 5 GM te melden in verband met de op te stel
len ministeriele beschikking. Doorgaans gebeurt dit pas ach
teraf (27). 

5.3.2 Afzondeping in het HvB te Maastpicht vanuit de pegio Midden/ 
Zuid 
Ook bij de plaatsing van gedetineerden uit inrichtingen in 
de regio Midden/Zuid op de afzonderingsafdeling te Maas
tricht is er sprake van een standaardprocedure: 
- De penitenti ai r consul ent neemt, nadat hij zi ch accoord 

heeft verklaard met het voorstel tot externe afzondering, 
eerst contact op met de directie van het HvB te Maas
tricht. Hij geeft een kort verslag van het gebeurde in de 
i nri chti ng van herkornst en vraagt of men bereid is de ge
detineerde op te nemen. 

- Nadat de directie van het HvB te Maastricht te kennen 
heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de komst van de 
gedetineerde, meldt de penitentiair consulent de inrich
ting van herkomst dat de gedetineerde kan worden overge
bracht (28). 

In tegenstelling tot de afzondering in het cellengebouw van
uit inrichtingen in de regio Noord/Oost, neemt de peniten
tiair consulent de beslissing om het voorstel tot externe 
afzondering te effectueren hier niet alleene Ook de directie 
van het HvB te Maastricht speelt een belangrijke role Deze 
rol wordt duidelijk geillustreerd aan de hand van het vol
gende voorbeeld: 

De directie van de inrichting van herkomst deed een voor
stel tot externe afzondering met de penitentiair consu
lent. Deze informeerde vervolgens vervolgens bij de direc
tie van het HvB te Maastricht of men zich ook van die kant 
kon verenigen met de overplaatsing van de gedetineerde. 
Daarbij bleek dat deze directie aanvankelijk zulke grote 
bezwaren had, dat op eigen initiatief contact werd opgeno
men met de inrichting van herkomst. Pas nadat dit nader 
overleg had plaatsgevonden, verklaarde men zich accoord 
met de kornst van de gedetineerden. 

5.3.3 Afzondeping in het cellengebouw vanuit een andepe pegio 
In totaal 30 gedetineerden zijn vanuit de regio's West en 
Midden/Zuid in het cellengebouw geplaatst. Indien de collec
tieve overplaatsingen als een geval worden beschouwd, 9in9 
het om 21 afzonderingsgevallen. In verreweg de meeste geval
len is daarbij de volgende procedure gevolgd: 

Nadat de regionaal penitentiair consulent zijn fiat heeft 
gegeven aan het voorstel tot plaatsing in een landelijke 
afzonderingsafdeling, neemt hij telefonisch contact op met 
de consul ent van I Esserheem ' • Hij vertel t in het kort wat 
er in de inrichting van herkomst is voorgevallen en vraagt 
of plaatsing in het cellengebouw praktisch gezien reali
seerbaar is. 
De consulent van 'Esserheem ' neemt vervolgens contact op 
met de directie van deze inrichting en meldt de komst van 
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de gedetineerde naar het cellengebouw. Bovendien legt h~j 
in het kort uit wat er in de inrichting van herkomst 15 
voorgevallen. . ' 

_ De regionaal penitentiair consulent meldt 1ntussen de 1n-
richting van herkomst dat de gedetineerde kan worden over-
gebracht. . ' 

De beslissing tot externe afzonder1ng wordt h1er genomen 
door de regionaal penitentiair consulent. De consulent van 
1 Esserheem' geeft alleen aan of deze beslis~ing gezien.de 
beschikbare plaatsruimte in het cellengebouw u1tvoerbaar lS. 

In enkele gevallen is van de hierboven beschreven procedure 
afge~,eken (29). Een van die gevall en verdi ent nadere aan
dacht omdat daarbi j eerst is getracht de gedet i neerde in het 
HvB te Maastricht af te zonderen. De regionaal consulent 
ging met dit voorstel accoord, maar de.peni~entiair con~u
le.nt van het HvB te Maastricht en de d1rect1e van deze 1n
richting hadden hiertegen zeer ernstige ?ezwaren. ~ierop is 
door de inrichting van herkomst de afdel1ng Select1e en Be
jegening ingeschakeld en is de afzondering in het cellenge-
bouw gerealiseerd. 

Afzondeping in het HvB te MaastPicht.vanuit ee~~andepe pegio 
Indien collectieve externe afzonder1ngen als een geval wor
den beschouwd hebben zich gedurende de onderzoekperiode ze
yen afzonderingsgevallen voorgedaan vanuit de regio's West 
en Noord/Oost in het HvB te Maastricht. Hierbij is de vol-
gende procedure gevolgd. 
_ Zodra de regionaal penitentiair consulent he eft besloten 

het voorstel tot externe arzonderi ng te steunen neemt hij 
contact op met de consulent van het HvB te Maastricht en 
geeft een kort verslag van hetgeen zich in de inrichting 
van herkomst heeft afgespeeld. 
Voordat laatstgenoemde zijn fiat geeft aan het voornemen 
de gedetineerde in het HvB te Maastr~cht ~f te zonder~n, 
treedt hij eerst in overleg met de dlrectle van deze 1n
richting. Hij beschrijft wat er rond de gedetineerde is 
voorgevallen en vraagt of de directie zich met de komst 
van de gedetineerde kan verenigen (3D). 

_ Vervolgens meldt de consulent van het HvB te Maastricht, 
al dan niet door tussenkomst van de regionaal penitentiair 
consulent, aan de inrichting van herkomst dat de gedeti-
neerde kan worden overgebracht. 

In tegenstelling tot de gevdllen waarbij een gedetineerde 
vanuit een andere regio in het cellengebouw wordt afgezon
derd ligt de beslis5ing tot effectuering van het voorstel 
hier' niet -zoals de richtlijnen voorschrijven- uitsluitend 
bij de regionaal penitentiair consulent. De directie van het 
HvB te Maastricht en de penitentiair consulent van deze in
richting spelen ook een filterende rpl. 

5.3.5 Commentaap Met beirekking tot de effectuering van het voorstel tot ex-
terne afzondering kunnen een aantal procedurele knelpunten 
\'Iorden ges; gnal eerd. . . . ' 
In de eerste plaats is gebleken dat b1J plaats1ng 1n de af-
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zonde~in~saf?elin~.van het HvB te Maastricht de directie van 
deze 1 nn Chtl ng blJ de besl uit vonni ng is bet rokken. Hetzel f
de,gel?t ~oor de.pe~ite~tiair consulent van de regio Midden/ 
ZUld lnd1en d~.ln~lcht1ng ~an herkomst tot een andere regio 
behoort. Mogel~Jk 1~ deze f1lterende rol een uitvloeisel van 
de met de 01 rectl e Gevangeni s~,ezen gemaakte afspraak om 
vooralsno~ geen psychiatrische probleemgevallen in het HvB 
te Maastncht af te zonderen. Volgens de richtlijnen van mei 
1978, echter, behoort de beslissing tot effectuering van het 
voorstel. tot .e~terne a!zondering uitsluitend door de regio
na~l pen1tent?alr ~onsulent te worden genomen. De betrokken
h~ld ~an de dlrect1e en de penitentiair consulent van de in
rlchtlng. ~an afzondering dient beperkt te blijven tot de 
voorbereldlng. van de plaatsing. Ook de Directie Gevangenis
wezen heeft dlt naderhand nadrukkelijk te kennen gegeven. 
Over het alge~~en spee~t de afdeling Selectie en Bejegening 
een bet~e~kellJk passleve rol bij de besluitvormings- en 
voorbereld1 ngsprocedure. Meestal \wrdt deze afdel i ng pas 
achteraf op de hoogte gebracht van de externe afzondering in 
verband met de op te stellen ministeriele beschikking. Hier
mee komt oryvol~oende tot u1tdrukking dat de beslissing om 
een a~zonderlng In een andere inrichting ten uitvoer te leg
gen lS voorbehouden ~!an de Minister. Op dit onderdeel is de 
proced~re ~an ook 1n december 1979 gewijzigd. Vanaf dat 
ogenbllk d1ende de p~nitantiair consulent zich in alle ge
vallen met de afdel1ng S. en B. in verbinding te stellen 
voordat met de voorbereiding van de externe afzondering werd 
aangevangen. 
In een aantal g~vallen deden zich procedurele problemen 
v~~r, omdat de regl0naal penitentiair consulent niet bereik
baar ~vas v~~r. de inrichting van herkomst. Soms werd de ex
t~rne. afzonderlng dan geregeld met de directie van de in
r1cht1~g ~~n .afzondering en soms met de afdeling S. en B. 
Een du~dellJk 1n de richtlijnen omschreven noodrem-procedure 
voor dlt soort gevallr.:'n ontbreekt evenwel. 

Er is nog een punt dat tot nu toe in het onderzoek buiten 
besch?uwin~. is gebleven, maar wel de aandacht verdient. In 
de. rlchtllJnen staat venneld dat de beslissing tot effectu
erl~g van het ~oors~e~ tot externe afzondering berust bij de 
reglonaal peryltentla1r consulent. Het is in de loop van het 
onderzoek ~~le maal voorgekomen dat de regionaal consulent 
een d~~gellJk voorstel heeft afgewezen. In al die gevallen 
was hlJ wel va~ oordeel dat de gedetineerde niet langer was 
te .handh~ven blnnen de inrichting, maar werd externe afzon-

"derlng nlet noodzakelijk geacht. Overplaatsing lag meer in 
de rede. 

De overbrenging van de gedetineerde naar de afzonderingsaf
deling 
D~. laatste fas~ in de procedure bij plaatsing in een lande
llJke. afzonder,.ng~afde~ ~ ng betreft. de overbreng; n9 van de 
gedet1neerde. De rlchtl1Jnen geven hlerbij voorschriften om
tren.t. mee te zenden bescheiden en persoonlijke bezittingen. 
~at dlt laatste betreft wordt.letterlijk gesteld: 

Na overleg daarover met de dlrekteur van de gevangenis 'Es-

37 



serheem' respektievelijk van het HvB te Maastricht, die ter
zake een beslissende stem heeft, dienen deze bezittingen 
voor zoveel mogelijk en gewenst eveneens met het transport 
te worden meegegeven ' • 
Gedurende het onderzoek hebben zi ch met betrekk i ng tot dit 
onderdeel van de procedure ernstige communicatieproblernen 
voorgedaan. Het is namelijk gebleken dat bij 28 van de 57 
collectieve en individuele afzonderingen helemaal geen voor
overleg heeft plaatsgevonden tussen de inrichting van her
komst en de inrichting van afzondering (31). Gevolg hiervan 
is geweest dat sommige gedetineerden bij aankomst in de af
zonderingsinrichting bezittingen bij zich bleken te hebben 
die daar niet waren toegestaan. Meermalen hebben de direc
t ies van II Esserheem" en van het HvB te Maastri cht hi erover 
hun bezorgheid uitgesproken. 
Het ontbreken van vooroverleg tussen de inrichting van her
komst en de afzonderingsinrichting kan ook nog een andere 
nadelige consequentie hebben. Het betekent namelijk dat men 
voor wat betreft (achtergrond)informatie over de gedetineer
de afhankelijk is van de schriftelijke rapportage vanuit de 
inrichting van herkomst en van het relaas van de peniten
tiair consulent in de voorbereidingsfase van de plaatsing. 
In een aantal gevallen beschikte men binnen de afzonderings
afdeling dan ook over te weinig informatie om een adequate 
opvang van de gedetineerde te kunnen realiseren. 
Wat betreft de bij het transport mee te zenden bescheiden, 
zoals medische gegevens, het penitentiair- en persoonsdos
sier, en de stand van diverse rekeningen, kunnen op grond 
van r.2t onderzoekmateriaal geen duidel ijke uitspraken "lOrden 
ged/.ian. De indruk bestaat dat de medische gegevens meestal 
wel worden meegezonden, maar dat het penitentiair en per
soonsdossier vaak ontbreken. Ook een passantenbevel is niet 
in alle gevallen waarin dit noodzakelijk is, aanwezig. 
Het feitelijke transport van de gedetineerden, tenslotte, 
heeft yedurende de onderzoekperiode geen ernstige problemen 
opgeleverd. Meestal werd dit verzorgd door de parketpolitie 
of door de vervoersdienst van net Ministerie van Justitie. 

5.5 De betrokkenheid van de gedetineerde bij de plaatsingsproce
dure 
T~ dusverre is bij de bespreking van de procedure bij 
plaatsing in een van beide landelijke afzonderingsafdelingen 
niet ingegaan op de rol die de gedetineerde zelf daarbij 
speelt. Behalve dat hij voorafgaand aan zijn overbrenging 
een schriftelijke verklaring dient te ontvangen van de di
recteur van de inrichting, geven de richtlijnen hierover ook 
geen voorschri ften. Desondanks is het toch zeer rel evant om 
te onderzoeken in hoeverre er voor de overbrenging met de 
gedetineerde wordt gesproken over de aanleiding tot en de 
achtergronden van het incident, of over de redenen die voor 
de directie aanleiding waren een voorstel te doen tot exter
ne afzondering. Het eerste zou men kunnen zien als een pa
ging tot interne conflictoplossing en het tweede als een 
verduidelijking aan de gedetineerde van het standpunt van de 
directie. 
Uit de interviews met de directies van de inrichtingen van 

herkomst bli~kt dat zelden een gesprek heeft plaatsgevonden 
met de g~det 1 neerde over de achtergronden van het i nci dent. 
Slechts In zes va~ de zeventig gevallen is hier wel sprake 
van geweest. In t~~n gevallen is wel een poging ondernomen 
om tot een dergellJk gesprek te komen, maar is dit vanwege 
taalp~oblemen ,of vam'lege de psychische gesteldheid van de 
gedetlneerde mlslukt. In al1e overige gevallen werd zo'n ge
sprek door de directie niet opportuun geacht (32). 
Een geheel andere vraag is of men voor de overbrenging heeft 
getracht het, reeds genomen besl uit tot externe afzonderi ng 
nader mondellng toe te lichten. Dit is in 30 gevallen ge
beurd. Me~stal yond e~n dergelijk gesprek dan plaats op het 
moment dat de gedetlneerde de verklaring van de directeur 
kreeg uitgereikt. 
~oncl uderend kan "lOrden gezegd dat veel al ni et is gepoogd om 
In een gesprek ~et ,de gedetineerde in te gaan op de achter
g~onde~ van het lnCl?~nt dan wel ?p de beslissing tot plaat
Sl~g In, een landel1Jke afzonderlngsafdeling. Enkele van de 
ge~ ntervl ewde gedet i neerden brachten dit als een bel angri jke 
kldcht naar voren~ ,Men ervaa~de de externe afzondering des 
te meer als onredellJk, omdat In het geheel niet was gespro
ken over het waarom daarvan. 

5.6 De verklaring van de directeur en de ministeriele beschik
ki ng 
Volgens de richtlijnen van mei 1979 dient de gedetineerde 
v?ordat h~j wordt overgebracht naar een landelijke afzonde
rlngsafdellng, een schriftelijke verklaring van de directeur 
te ontvangen. In deze verklaring staat vermeld dat hij voor 
een bepaalde periode extern wordt afgezonderd. B~vendien 
w?rdt daarin, vooruitlopend op de rninisteriele beschikking 
dle hem p~~ achteraf bereikt, gewezen op de mogelijkheid van 
b~roep blJ de Centrale Raad tegen de externe afzondering. 
H~eron?er zullen de voornaamste problemen worden aangegeven 
dle zlch gedurende de onderzoekperiode hebben voorqedaan 
rond deze verklaring alsmede de ministeriele beschikki~g. 

a. De gedetineepde k~ijgt niet aZtijd een vepkZaping uitgepeikt 
voZgens het standaapdrnodeZ 
~en behbeve van de schriftelijke verklaring van de directeur 
15 ?oor het departement een standaardformulier ontworpen. 
Het,ls ~ebleken dat hiervan in minstens 24 gevallen geen ge
brulk 15 gemaa~t. Men rei~te d~n.bijvoorbeeld een aangepast 
s~rafrappor~ Ult. He~ reeele,rlS1C? hiervan is dat de gede
t~~eer~e nlet alle lnformatle -bljvoorbeeld over de moge-
11Jkheld van beroep- ontvangt die is voorgeschreven. 

b . De ge~~tineepde ontvan?t de vepkZaping soms pas achtepaf 
In vlJ~.geval1en ontvlng de gedetineerde de verklqring niet 
voor ZlJn vertrek, maar werd deze hem pas achteraf nagezon
den. 

c. De duup van de exiepne ajzondeping stemt niet steeds ovepeen 
met de gpondsZag van de afzondeping aZs zodanig 
In el f geval1 en stond op de mi ni steri el e be5chi kki ng als 
grondslag voor d~ afzondering als todanig de orde en veilig-
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hei d bi nnen de inri chti ng vermel d. Vol gens de. bi jbehore,nde 
erklaring echter zou de afzondering te Maastrlcht v~orats

~Og 30 dagen bedr~gen met de mogelijkheid van v~rlenglng. Op 
grand van art. 24, lid 3, sub'a GM kan afzonderlng als orde
maatregel slechts voor maximaal 14 d~geri worden opgelegd met 
een eenmalige verlengingsmogelijkhe1d van nogmaals twee ~e
ken. De duur van de afzondering, z?als.deze op de ver~lar1ng 
stand aangegeven, was hier dus n1et 1n overeenstemmln~ met 
de op de ministeriele beschikking vermelde afzonderlngs-
grondslag. l' d 
Overigens geldt in het algemeen dat de formu ~~lng.op ; 
standaardverklaring niet is afgestemd op de rnogel1Jkheld day 
de externe afzondering de tenuitvoerleggi~g betref~ v~n een 
disciplinaire strafe De rnaximale afzonder1ngs~~ur :s 1n dat 

eval 14 dagen zander een verl~~gingsmoge~lJk~eld. Op de 
~erklaring die wordt gehanteerd b1J afzonder1ng ~~ h~t cel
lengebouw staat weliswaar vermeld dat het verbllJf 1n deze 
afzonderingsafdeling ten hoogste 14 dagen zal bedragen, maar 
tevens dat deze afzonder~ng daarna.elder~ kan.~orden voo~t
gezet. Op de verklaring d1e wordt u1t~~re1kt b1J afzonderlng 
te Maastricht staat als minimum-verbllJfduur 14 dagen aange
geven met een verlengingsmogelijkheid. 

d. De motiveY'ing van de eY'nstige bdez~aY'en ttebgenktde 1.-e·~ts:Y'a~e ot:/~~ 
uitvoepZegging van de afzon eY'1.-ng on Y'ee m ~ J 
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onvoZdoende . 1 t 24 1 i d 5 Afzondering van een gedet1neerd~ k~n V? gens ar •. ' . 
GM alleen dan buiten de eigen 1nr1cht1ng pl~atsv1nden, ~n
dien er ernstige bezwaren bestaan tegen de 1nterne tenu~t
voerlegging ervan. Een nadere aanduiding van de~e.erns~~ge 
bezwaren hetzij op de verklaring, hetzij op de ml~lsterl~~e 
beschikking werd echter gedurende de onderzoekperlode vrlJ
v/el nooit gegeven. Waarschijnlijk is in e~n a~ntal gevall~n 
de oorzaak van het ontbreken van een motlVen ng gel egen .1 n 
een communicatiestoorn'is t~ssen h~~ departement en de In
richting van herkomst. Het lS nam~ll~k nogal eens voorgeko
men dat op·de rninisteriele beschlkklng vo?r wat betre:t de 
ernstige bezwaren tegen de interne afzonde~~ng we~~ verwezen 
naar de verklaring van de directeur, terwlJl op dle verkla-
ring verder niets hierover stand vermeld. . 
Het ontbreken van een (voldoende) motivering heeft oak ~n 
die zin ernstige consequenties gehad, dat all~ .beroepen dle 
tegen de externe afzondering zijn ingesteld blJ de Ce~tr~le 
Raad am deze reden gegrond zijn verklaard. Deze.beschl~kln
gen 'hebben ertoe geteid dat december 19?9 een nleuwe r~cht
lijn van kracht is geworden met betrekklng tot de sc~rlfte
lijke motivering van de ernstig~ bezwaren tegen de lnterne 
tenuitvoerlegging van de afzonderlng. 

De beroeps- en beklagprocedure tegen de (externe) afzonde-
ri ng ddt t Voor de gedetineerde die extern wordt afgezon er s aan wee 
wegen open am in beklag of beroep te ~aa~. Allereers~ be
staat de rnogelijkheid am tegen de bes~lsslng van de dlre~: 
teur am hem. in afzonderi ng te pl. aa~sen 1 n bek~ ag te gaan ~l: 
de beklagcommissie van de Commlss1e van Toezlcht van de· In 
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richting van herkomst. Daarnaast kan beroep worden aangete
kend tegen de ministeriele beslissing om deze afzondering 
buiten de inrichting ten,uitvoer te leggen bij de beroeps
cornrnissie ex art. 123 GM van de sectie gevangeniswezen van 
de Central e Raad. 
Voordat hieronder zal worden nagegaan in hoeverre de gedeti
neerden binnen de onderzoekgroep gebruik hebben gemaakt van 
de mogelijkheden van beklag en beroep, moet eerst worden 
aangegeven op welke wijze zij daarvan op de hoogte kunnen 
zijn. Bij de beroepsprocedure ligt dat betrekkelijk eenvou
dig, omdat zowel op de verklaring als op de rninisteriele be
schikking de mogelijkheid van beroep uitdrukkelijk staat 
vermeld. Met betrekking tot het beklag is deze kwestie ge
compliceerder. Is de afzondering opgelegd als disciplinaire 
straf cian behoort de gedetineerde op grand van art. 45, lid 
2 BG en art. 100, 1 id 3 GM schriftel ijk te worden gewezen op 
de rnogelijkheid van beklag bij de Commissie van Toezicht van 
de inrichting. Bovendien dient dit, waar het een vreemdeling 
betreft, in een voor hem begrijpelijke taal te geschieden. 
Betreft de afzondering geen disciplinaire straf maar een 
maatregel, dan is het geven van een dergelijke schriftelijke 
verklaring, althans volgens de wettelijke regeling, minder 
duidelijk voorgeschreven (33). 
Overigens bestaat vanzelfsprekend ten allen tijde de moge
lijkheid dat de gedetineerde niet (alleen) schriftelijk, 
maar oak mondeling op de hoogte wordt gesteld van de be
roeps- of beklagprocedure door functionarissen binnen of 
buiten de inrichting van herkomst of van afzondering. 

De Y'edenen om niet in beY'oep of in bekZag te gaan 
Van de 70 gedetineerden die gedurende de onderzoekperiode op 
grand van art. 24, lid 5 GM zijn afgezonderd, zijn er 9 in 
beklag gegaan, vijf in beroep en twee zowel in beklag als in 
beroep. De overige 54 gedetineerden hebben daar van af ge
zi en. 
Als belangrijkste redenen am niet "in beklag of beroep te 
gaan kwamen in de i nterv i ews rnet de gedet i neerden de vol gen
de punten naar voren; 
- De (exteY'ne) afzondeY'ing is teY'echt 

Drie gelnterviewde gedetineerden zijn noch in beklag noch 
in beroep gegaan, omdat zij het eens waren met de besl is
sing tot afzondering en met de beslissing deze buiten de 
inrichting ten uitvoer te leggen. 

- Onwetendheid met betY'ekking tot de bekZag- of beY'oepspY'o-
ceduY'e 

Gezien hetgeen in de inleiding van deze paragraaf is ge
steld, is het niet verwonderlijk, dat de gedetineerden 
niet altijd op de hoogte waren van de mogelijkheid am te
gen de afzondering in beklag te gaan. In minstens zes ge
vallen is hiervan sprake geweest. Drie van de gelnterview
de gedetineerden meldden dat zij oak niet wisten dat be
roep kon worden aangetekend tegen de externe tenuit voer
legging van de afzondering (34). 

- De bekZag- of beY'oepspY'oceduY'e dUUY't te Lang 
De meest, genoemde reden am niet in beklag of beroep te 
gaan, was dat een dergel ijke procedure te 1 ang duurt am 
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enig effect te kunnen hebben op de (externe) afzondering 
als zodanig. Zoals direct zal blijken is dit verwijt ni~t 
onterecht. Vooral de afhandel ing van be'f?eps~ak~n nam In 
veel gevallen zoveel tijd, dat de afzonderlng lnmlddels al 
was beeindigd. " 

Tot zover de belangrijkste redenen lt/aarom gedetlneerden met 
in bekl ag of beroep gaan tegen de afzonderi ng en de externe 
tenuitvoerlegging daarvan. Hieronder zullen eerst de beklag
zaken en vervolgens de beroepszaken worden besproken. 

De bekZagzaken . 
Van de 70 gedetineerden die gedurende de onderz?~kperlode ?p 
grond van art. 24, lid 5 GM zijn a~ge:onderd, ZlJn ~r ~lf In 
beklag gegaan bij de beklagcommlssle van de Commlssle.~an 
Toezicht (CvT). Voor een beschrijving van de afzonderllJke 
beklagzaken, alsmede van de verschillende beroepzaken, wordt 
verwezen naar Bi jl age 4. Hi er zal worden vol staan met het 
aangeven van een aantal knelpunten, die uit het verloop van 
de bekl agzaken naar voren zijn gekomen. . .. 
- De gedetineepde weet niet aZtijd bij weZke instant~e h~J 

in bekZag of bepoep dient te ~aan . . 
Twee geaetineerden hadden zlch tot de CvT van de lnrlch-
ti ng van herkomst gewend om in bekl ag te ~aan tegen. de ex
terne tenuitvoerlegging van de afzonderlng. In belde ge
vall en leidde dit tot een (gedeeltelijke) niet-ontvanke
lijk verklaring, omdat de gedetin~erden i~ beroep ~add~n 
moeten gaan bij de Centrale Raad. Een gedet1neerde 91ng 1n 
beklag bij de CvT van het HvB.te Maastricht te~en.de ~f
zonderingsbeslissing van de dlrecte~r van de In:~chtlng 
van herkomst. Ook dit beklag w~rd nlet ontvank~llJk ver
klaard, omdat de gedetineerde zlch had moeten r~ch~~n tot 
de CvT van de inrichting van herkomst. Eveneens 1n een ge
val had de gedetineerde zijn beklag aan de Centrale Raad 
gezonden. Deze zond het vervolgens door de CvT van.de in
richting van herkomst, welke instantie de behandel~ng van 
de beklagzaak ter hand name .. 

- Het bekZag wopdt 8om8 niet binnen de gesteZde tepm~Jn van 
dpie dagen gedaan . . h .. 
De beklagzaken waarbij sprake was van te:ml~noversc rlJ-
ding, zijn meestal wel door d~~beklagcommlsSle va~ de C~T 
in behandeling genomen. In een geval echter, leldde dlt 
tot niet-ontvankelijkverklaring. 

- Ep zijn in enkeZe gevaZZen ppocedupe-fouten bij de stpaf-
opZegging in de inpichting van hepkomst .. 
Blj de meeste beklagzaken die geheel of gedeeltellJ~ ge
grond werden verklaard, was sprake van een door de dlrec
tie van de inrichting van herkomst gemaa~te procedure
fout. In ~~n geval, waarbij meerdere gedet1neerden wa~en 
betrokken, waren deze niet gehoord voor de straf?~leg~~ng 
en waren zij bovendien niet in een voor hem begrlJpellJke 
taal op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot bekl~g. 
E~n gedetineerde was, ondanks ,een verzoek daarto~~ nlet 
schriftel ijk in kennis gesteld 'van de reden van ZlJn af
zonderi ng. 

Voorzover de beklagen betrekking hadden op de afzondering 
als zodanig, werden deze steeds ongegrond verklaard, zij het 
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I dat in e~n geval wel de duur van de afzondering werd verminderd. 

Tegen de uitspraak van de beklagcommissi~ van de Commissie 
van Toezicht is beroep mogelijk bij de beroepscommissie ex 
art. 58 GM van de Centrale Raad. Van deze mogelijkheid is in 
twee geval.1en gebruik gemaakt door de directeurvan de in
inrichting van herkomst en in e~n geval door de betrokken 
gedetineerde. 

5.7.3 De bepoepszaken 

5.8 

Alle zeven beroepen die gedurende de onderzoekperiode tegen 
de plaatsing in afzondering te Veenhuizen of Maastricht zijn 
aangetekend, zijn gegrond ·verklaard. Deze gegrondverklarin
gen hadden st~ds betrekking op het feit dat de ernstige be
zwaren tegen de interne tenuitvoerlegging van de afzondering 
niet of onvoldoende schriftelijk waren aangegeven op de be
schikking. en/of de verklaring. Deze uitspraken van de Cen
trale Raad hebben dan ook geleid tot de bij circulaire van 
27 december 1979 aangekondigde wijziging in de procedure 
rond de verklaring en de beschikking. Vanaf dat ogenblik 
werd in de beschikking voor wat de ernstige bezwaren tegen 
de interne afzonderi ng betreft, venv'ezen naar de verkl ari ng. 
In deze verklaring, waarvoor toen ook een nieuw model was 
ontworpen, moest de directeur deze bezwaren nader omschrij
ven .. 
Een laatste aspect van de beroepsprocedure dat besproken 
dient te worden, betreft de duur ervan. Uit tabel 7 bl ijkt 
dat deze in alle gevallen meer dan twee weken heeft bedra
gen, en in twee gevallen zelfs meer dan twee maanden. De 
hiervoor genoemde klacht van gedetineerden dat de procedure 
teveel tijd vergt om effect te kunnen hebben op de afzonde
ring als zodanig, is dus zeker wat betreft het beroep~ te
recht. 

Tabel 7: De duur van de beklag- en beroepsprocedure, gerekend vanaf de 
datum van ontvangst van het beroep of beklag tot de datum van 
de uitspraak 

duur van de procedure 

minder dan 2 weken 

2 weken tot 1 maand 

1 maand tot 2 maanden 

meer dan 2 maanden 

totaal 

Conclusie 

beklag 

2 

8 

1 

11 

beroep 

o 

3 

2 

2 

7 

Nadat in het vorige hoofdstuk was ingegaan op de achtergron
den van de ext erne afzondering, is in dit hoofdstuk onder
zocht welke procedure daarbij is gevolgd. Speciale aandacht 
is geschonken aan hetgeen de richtlijnen van mei 1978 hier
omtrent voorschrijven. 
Gebleken is dat zich gedurende de onderzoekperiode ernstige 
procedurele problemen hebben voorgedaan rond de plaatsing in 
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afzondering buiten de eigen inrichting. In.som~ige gev~llen 
waren deze problemen een gevolg van commun1cat1estoorn1~sen 
tussen de bij de afzondering betrokkenen. Voorbeelden h1~r
van zijn het vaak ontbreken van vooroverleg tussen de 1 n
richting van herkomst en de afzonderingsafdeli~g~ en ~~t 
ni et alt ijd goed op el kaar afgesternd zijn van de m1 n1 sten e-
le beschikking en de verklaring van d~ dir~cteur. . 
In andere gevallen betrof het een onju1ste lnterpretat1e van 
de richtlijnen. Zo bleken de directie van het Hv~ t~ Ma~s
tricht en/of de penitentiair consulent van deze 1nr1cht1ng 
regelmati 9 een rol te spel en bi j de besl iss i n9 tot het al 
dan niet effectueren van het voorstel tot externe afzonde
ring. Volgens de richtlijnen is deze rol voorbehouden aan de 
regionaal penitentiair consulent en s~dert decemb~r 19~9 oak 
aan de afdeling Selectie en Bejegen1ng van de Dlrectle G~
vangenisvlezen. De "zeeffunctie" van de directie en de penl
tentiair consulent van het HvB te Maastricht heeft gedurende 
de onderzoekperiode een negatieve uitwerking gehad. Zo heb
ben sommige inrichtingen, zoals blijkt uit hoofdstuk 4, ~r
van afgezien gedetineerden va or te stellen voor afzonderlng 
te Maastri cht omdat men voorzag dat daarbij ongewenste ver
tragingen zouden optreden. 
Daarmee komen we direct op een ander aspect van de pla~~
singsprocedure: de snelheid waarmee deze verloopt. KennellJk 
bestaat er in veel gevallen een sterke behoefte om de gede
tineerde zo snel rnogelijk nadat het incident heeft plaatsge
vanden, over te plaatsen naar e~n van beide l~ndelijke af
zonderingsafdelingen. Het is we~llcht med~ v~nu1~ deze haast 
te verklaren waarom de directle van de 1nr1cht1ng van her
komst voorafgaand aan de overbrenging van de gedetineerde 
vaak geen overleg pleegt met de inrichtingsstaf. Ook het 
feit dat men het meestal niet opportuun acht om nader rn~t ~e 
gedetineerde te spreken over de achtergron~en van he~ 1nC1-
dent of over de reden voor de externe tenu1tvoerlegg1ng van 
de afzonderi ng, hangt hi er well icht mee samen. 

6 

----------------- -------- -
-- ---~-~-

Afzondering in het cellengebouw en 
de beeindiging daarvan 

In dit hoofdstuk zal worden onderzocht hoe het verblijf in 
het cellengebouw is verlopen van de gedetineerden die daar 
gedurende het onderzoek op grond van art. 24, lid 5 GM zijn 
geplaatst. Eerst zal een beschrijving worden gegeven van het 
in het cellengebouw gevoerde regiem. Daarna wordt ingegaan 
op de duur van het verblijf in afzondering. De volgende pa
ragraaf is gewijd aan het verbl ijf zelf. Daarin komen ver
schillende onderwerpen aan de orde, zoals de algemene aan
passing van de gedetineerde, de wijze waarop hijzelf de af
zondering ervaart en de contacten die hij onderhoudt met in
richtingsfunctionarissen en personen van buiten de inrich
ting. 
In de vierde paragraaf zal worden besproken hoe de mondelin
ge en schriftelijke communicatie over de afgezonderde gede
tineerden verloopt tussen de aan het cellengebouw en aan de 
gevangenis I Esserheem' verbonden functionarissen. Tevens zal 
worden bezien in hoeverre andere functionarissen van buiten 
de 'inrichting bij het verloop van de afzondering in het cel
lengebouw zijn betrokken. 
Tot slot wordt ingegaan op de beeindiging van de afzondering 
in het cel1engebouw. Daarbij zal niet alleen de wegplaat
singsprocedure aan de orde komen, maar zal tevens worden na
gegaan waarom niet steeds een terugplaatsing naar de inrich
ting van herkomst heeft plaatsgevonden. 

6.1 .1~et in het cell engebouw gevoerde regiem 
Het cellengebouw, dat binnen het gevangeniswezen ook wel be
kend staat al sde I rode pannen', maakt organi satori sch deel 
uit van de gevangenis I Esserheem' te Veenhuizen. Het is een 
klein vrijstaand gebquw met twee verdiepingen en het heeft 
een capaciteit _van 34 cellen. Daarnaast zijn er nag drie 
isoleercellen aanwezig. Officieel heeft het cellengebouw de 
status van HvB. Hoewel inhet cell engebou\'1 ook gedeti neerden 
worden gepl aatst die op grond van art. 24, 1 i d 5 (}1 zijn af
gezonderd, heeft het daarnaast twee andere bestemmingen. Al
lereerst fungeert het als interne afzonderingsafdeling van 
'Esserheem ' (35). Bovendien worden er passanten onderge
bracht die op doorreis zijn van de ene naar de andere peni
tenti ai re i nri cht i ng. Veel al verb 1 i jven deze passanten 
slechts ~&n nacht in het cellengebouw. 

Het regiem van het cellengebouw is gebaseerd op volledige 
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afzondering. Contact met medegedetineerden is onder geen be
ding toegestaan. Om te voorkomen dat dit tach gebeurd, gaat 
er altijd maar een celdeur tegelijk open. 
Het aantal activiteiten waara an gedetineerden kunnen deelne
men is zeer beperkt. Er' zijn geen vormen van recreatie of 
sport. Wel bestaat de mogel i jkheid om op cel te werken: het 
vervaardigen van diaraampjes of wasknijpers. Een van de in 
het ce,ll engebouw aanwezi ge gedeti neerden wordt aangestel d 
als 'reiniger ' • Oak hij werkt alleen en wordt ingesloten zo
dra een van de celdeuren moet worden geopend. Tweemaal per 
dag is er gedurende een half uur gelegenheid toOt luchten. 
Het is de gedetineerden die in het cellengebouw \'lOrden ge
plaatst, toegestaan persoonlijke bezittingen, zoals rookar
tikelen, toiletgerei en boeken mee te nemen. Voor het lenen 
van boeken kunnen de afgezonderde gedetineerden oak een be
roep.doen op de bibliotheek van 'Esserheem ' • De afgezonderde 
gedetineerden worden verder voorzien van rijkskleding. Een 
radio magniet worden ingevoerd, omdat er op iedere cel een 
radio aanwezig is. Deze radio staat echter slechts gedurende 
enkele uren per dag aan (36). 
Op twee manieren kunnen de gedetineerden contact onderhouden 
met relaties buiten de in'richting. In de eerste plaats heb
ben zij recht op een uur bezoek per week. Dit bezoek vindt 
individueel plaats onder toezicht van een gestichtswachter. 
Verder mag men corresponderen; de correspondentie wordt ge
censureerd door de administratie van 'Esserheem ' • 

Zoals gezegd maakt het cellengebouw organisatorisch deel uit 
van 'Esserheem' • De adjunct-directeur voor de bejegening van 
deze inrichting is belast met de algemene leiding over het 
cellengebouw. De dagelijkse begeleiding van de gedetineerden 
is in handen van het korps gestichtswacht. Overdag zijn in 
het cell engebouw steeds drie gesti chts\vachters aanwezig en 
een voorportier. Zij staan onder lei ding van een brigadier 
(37) • 
Indien gewenst, kunnen de gedetineerden in het cellengebouw 
een beroep doen op de psycholoog of een van de maatschappe
lijk werkers van 'Esserheem ' • De gestichtsarts komt de pas 
aangekomen gedetineerden in het cellengebouw altijd de eer
ste of de tweede dag bezoeken. Verder is er iedere dag op 
een bepaalde tijd een verpleger in het cellengebouw aanwe
zig. Indien een gedetineerde in een van de isoleercellen 
wordt geplaatst, wordt de gestichtsarts, evenals de directie 
van 'Esserheem ' , onmiddellijk gewaarschuwd. Ook tijdens het 
verdere verloop van de isoJatie controleert deze regelmatig 
de betrokken gedetineerde. I Esserheem' beschikt n;et over 
een eigen psych;ater. Wel kan in noodgevallen een beroep 
worden gedaan op een psychiater die is verbonden aan een na
bijgelegen psychiatrische inrichting. 
Concluderend kan worden gezegd dat het regiem in het cellen
gebouw strak is gereglementeerd. Het aantal activiteiten 
waaraan gedetineerden kunnen deelnemen is zeer beperkt. 

6.2 De duur van de afzondering 
In de richtlijnen van 8 me; 1979 wordt gesteld dat de duur 
van de afzondering in het cellengebouw bij toepass;ng van 

6.3 
6.3.1 

art. 24, lid 5 GM maximaal 14 d 
plaatsing dient te volgen naara~enoka~ du~en waarna terug-
Is een langere afzonderin n e lnr~:htlng van herkomst. 
overwogen de gedetineerd 9 oodzakellJk, dan kan worden 
ringsafdeling te Maastric~t OV~~tt~ plaats~n naar de afzonde
derzoekperiode twee maal ·b 1 d aatste 15 gedurende de on
blijfsduur van de in het ge fur. In tabel 8 is de ver
n~erden aangegeven (38). c~i1e~gebouw afgez?~derde gedeti
ultzondering na de termi on van ~ze tabel ?llJ~t dat op een 
den. De gemiddelde verblijisduur i~ dagen met lS overschre
gedurende de onderzoekperiode 10 7 dhet cellengebouw bedroeg 

~ agen. 
Geheel and 1 
helft van deers ag de situatie in 1978. Toen is 0 bO 

0 gevall en de in de ri chtl 0 0 1 n 1J na de 
van 14 da~en overschreden. In dit 1J~en g~stelde termijn 
loop VC::i: 1979 een duideli Ok ?PZ1cht lS er dus in de 
Drie gedetinee~den hebbenJg:d~~~~~!er1ng opgetreden. 
zeer ~ort (m1nder dan 5 dagen) in de onderzoekperiode maar 
yen. Dlt komt omdat de detentie van het cellengebou\,/ verble=
zeer snel werd beeindigc. deze gedeti neerden reeds 

label 8: De verblijfsduur in het cellengebouw 

onderzoekperiode: mei - dec. 1978 maart - dec. 1979 
1 - 4 dagen 3 

5 - 9 dagen 
1 

11 

10 - 14 dagen 
11 

29 
15 .. 19 dagen 

10 
1 

20 dagen of meer 
14 

totaal 
5 

44 
41 

gem;ddelde ver-
b1 ijfsduur 

10,7 dagen 
15,5 dagen 

Het verloop van de afzondering 
De mate waapin de afzondepin b 
Nu een beschrijving is g ppo Zemen heeft opgeZevepd 
gevoerde regiem en kort iiefeven van het in het cellengebou\·, 
d~ring, zal worden nagegaan ~~~g~:~ op ~~.~uur van de afzon
tlneerden die gedurende h t ver ~Jf van de 44 gede
~ijn geplaatst, feitelijk is e °fderzoek 1n ~~t cellengebou~v 
1nstantie worden uitgegaan ver ~pe~. DaarblJ zal in eerste 
views met de gestichtswach~an ~ 1

h
nformatie die de inter

opgeleverd. ers In et cellengebouw hebben 
Vol gens deze gestichtswacht· . 
de 44 gedetineerden zonde ers lS de af~onder1ng van 28 van 
pen~ Deze gedetineerden we~d~~emen~~aardlge problemen verlo
spreekbaar genoemd. Rand 16 r~st~g, meegaand of goed aan
dens de afzonderin wel m ge e l~eerden hebben zich tij
voorgedaan, zij hetgdat de eerdof m1nder ernstige problemen 
lijk verschilde: aar van deze problemen aanzien-
- In acht gevallen h d d a e problematiek betrekking op wat het 
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psychisch dysfunctioneren van de gedetineerde genoemd zou 
kunnen worden. Deze gedetineerden werden beschreven als 
apatisch, depressief, gespannen of in de war. Hoewel niet 
is te bepalen waaraan deze problemen moeten worden toege
schreven, bestaat het vermoeden dat de afzondering als zo
danig niet de belangrijkste factor is. Dit blijkt uit het 
feit dat er in vijf van deze acht gevallen naar de opgave 
van de inrichting van herkomst reeds eerder sprake vIas van 
psychisch dysfunctioneren •. Men zou ku~ne~ ver~achten dat 
ps,Ychiatrische hulp wordt lngeroepen, l.ndlen zlch met be
trekking tot een. gedetineerde ernstige psychische proble
men voordoen. In drie gevall en is dit ook gebeurd. Oat 
niet vaker psychiatrische hulp is ingeroepen, is wellicht 
het gevolg geweest van het ontbreken van een vast aan 'Es_ 
serheem ' verbonden psychiatere 

- Eveneens acht gedetineerden leverden voornamelijk orde
problemen op, zij het dat in enke~e van deze gevall~n ken
nelijk ook sprake was van psychlsche problemen. Nlet al
tijd waren de disciplinaire problemen even ernstig, maar 
in vier gevallen was dit wel zoo E~n gedetineerde reageer
de zeer opstandig op zijn afzondering en dreigde met hon
gerstaking en zelfverwonding. Een andere gedetineerde is 
gedurende drie dagen in hongerstaking gegaan. ~en derde 
gedetineerde heeft op een gegeven moment een flesJe after
shave leeggedronken. am hem tegen zichzelf te beschermen 
is deze gedetineerde daarop in de isoleercel geplaatst. De 
grootste problemen hebben zich voorgedaan rand een psy
chisch gestoorde gedetineerde die zich zeer agressief op
stelde. Na enige tijd in de isoleercel te hebben verble
ven, is deze gedetineerde uiteindelijk via een KZ-verkla
ring in een particuliere psychiatrische inrichting ge
plaatst. 

Concluderend kan worden gezegd dat het gedurende het onder
zoek nogal eens is voorgekomen dat gedetineerden in het c~l
lengebouw zijn geplaatst waarbij naar de opgave van de In
richting van herkomst sprake was van psychische problemen. 
In sommige gevallen leverden deze gedetineerden in het cel
lengebouw ook ordeproblemen Ope Men kan zich afvragen of ge
detineerden . waarbij kennel ijk sprake is van psychisch dys
functioneren, in het cellengebouw op hun plaats zijn, vooral 
omdat een intensieve psychiatrische begeleiding hier niet 
mogelijk is. 

contaeten van gedetineepden met inpiehtingsfunetionapissen 
Zoals gezegd mogen de gedetineerden niet met hun medegedeti
neerden spreken. Wel vinden er contacten plaats met andere 
personen en functionarissen •. Het meest frequent hebben.de 
gedeti neerden te maken met de 1 n het cell engebouH aanwezl ge 
gestichtswachters. Meestal .~aat het ?aarbij om ~luchti~~ ge
sprekjes die in de dagellJkse routlne plaatsvlnden blJ het 
in- en uitsluiten van de gedetineerden. Uitgebreide gesprek
ken met de gestichtswachters vinden nam..,rel ijks pl aats. Deze 
gestichtswachters zel f b,etreuren dit, zo bl eek uit de int~~
vie';,s die met hen zijn gehouden. Vaak heeft men er geen tlJd 
voor, terwi jl soms ook de taa 1 ba rri ere een ro 1 spee 1 t. Daa r
naast komt het voor dat de gedetineerden zelf geen behoefte 
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hebben ~an c?ntact met de gestichtswachters. Overigens 
~lijkt Ult de ln~erviews met de gedetineerden dat het optre-
en van de gestlchtswachters nauwelijks anders wordt beoor

deeld dan het optreden van de bewaarders in de inrichting 
van herkomst. Oat men steeds met andere gestichtswachters 
wordt geconfronteerd, vonmt voorde gedetineerden geen bezwaar. 
~i et all een met de gesti chtswachters' hebben de gedet i neerden 
1 ~ het cell engebouw contact, maar ook met andere funet i ona
rlssen van 'Esserheem ' (39). Bij de bespreking van het in 
het. cel1e~gebouw gevoerde regiem is reeds gesproken over de 
~edlsche d~enst. Naast d~ medische dienst is de directie van 
Esserheem het meest ~1 reet betrokken bij het verbl ijf van 

d~ afgezonderde gedetlneerden. De directeur of de adjunct
dlrecteur v?or de bejegening hebben met 27 van 44 afgezon
~erde gedetln~erden minstens eenmaal een gesprek gehad. De 
lnhou? van dlt ~es~rek v~rieerde, maar meestal had het be
trekk~~g .op het lncldent In de inrichting van herkomst, het 
ver~llJf In het cellengebouw en de beeindiging van de afzon
derlng. Doorgaans vond het gesprek niet direct bij binnen
komst plaats, maar pas naderhand. 
C?~tac~ m~t het maatschappelijk werk in 'Esserheem ' is moge-
11Jk, lndlen de gedetineerde daar zelf om verzoekt. Geduren
de het onderz?ek hebben 15 van de in het cellengebouw ge
plaatste ~~detlneerden van deze mogelijkheid gebruik ge
maakt. Bl~~ke~s de informatie waarover met betrekking tot 
het verbl1Jf 1n het cellengebouw kan worden beschikt heeft 
geen , conta~t .pla~tsgevonden met de psycholoog van :Esser
heem • WellS In Vler gevallen de hulp van de psychiater in
geroepen. Tenslotte is het slechts zeer sporadisch (dde 
maal). voorgekomen dat ~~n van de geestelijke verzorgers de 
gedet1neerden bezocht. 
Concluderend .kan worden gezegd, dat er slechts in zeer be
perkte ma~e dlrecte contacten p1aatsvinden tussen de gedeti
neer?en In ~et cel1engebouw en functionarissen van 'Esser
h~em. ~el1 Ul tzonderi ng hi erop vormen de di rect ie en de me
dlSche d1enst van deze inrichting. 

Contaeten met de buite~epeZd. 
De contacten die een gedetineerde tijdens zijn afzondering 
in het ce~lengebouw heeft, behoeven zieh niet te beperken 
tot de gest1 chtsw~chters en functi onarissen van 1 Esserheem I. 
Op d~ betrokkenhe1d van andere penitentiaire functionarissen 
zal 1n de volgende paragraaf worden ingegaan. Hier zullen we 
ons beperken tot het bezoek dat de gedetineerden ontvangen 
van verwanten en reclasseringsfunctionarissen. 
~an de 44.~fge~Onderde gedetineerden hebben er 36 gedurende 

un verbllJf 1n het c:ll engeboulj, geen bezoek ontvangen van 
verwanten. yaakwerd In de interviews met de gedetineerden 
als reden hlervoor opgegeven dat de afstand tussen de woon
plaats en.~et cellengebouw voor potgntiele bezoekers een on
overkomellJk bezwaar vormde. 
B~ijkens de ??gjournaals hebben sle~hts vijf van de 44 gede
tlneerden tlJdens hun verblijf in het cel1engebouw bezoek 
ontvangen van een reclasseringsfunctionaris. 
Hoewel er gelegenheid bestaat gedetineerden in het cel1en-
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gebouw te bezoeken, hebben de meeste van hen geen bezoek van 
buiten ontvangen. Temeer omdat men al geen contact mag heb
ben met medegedetineerden, zal dit ertoe bijdragen dat de 
afzonderin~ in het cellengebouw als zeer zwaar wordt be
leefd. 

De visie van de gedetineepden op de afzondeping 
Wanneer een onderzoek wordt ingesteld naar de afzondering 
van gedetineerden op grond van art. 24, lid 5 GM, is een be
langrijke vraag hoe zijzelf de afzondering beleven. Dit on
derzoekaspect kan hier echter niet de aandacht krijgen die 
het verdient, omdat gedurende lange tijd geen interviews met 
de gedetineerden konden worden gehouden (40). Slechts met 21 
van de 44 in het cellengebouw afgezonderde gedetineerden is 
ulteindelijk gesproken. Dit beperkte aantal interviewsheeft 
toch een aantal gegevens opgeleverd die hier het vermelden 
waard zijn. Hierboven is al iets gezegd over de houding van 
de gedetineerden ten aanzien van de gestichtswachters in het 
cellengebouw. De afzondering zelf Hordt door de meeste gein
terviewde gedetineerden als zeer zwaar ervaren. Met name het 
ontbreken van contact met medegetineerden is. voor de meeste 
van hen een negattef aspect. Mogelijkheden om de tijd zinvol 
door te brengen zijn er in het cellengebou~1 nauwel ijks. Er 
kan wor.den gewerkt, maar het werk is oninteressant. Wanneer 
men werkt, doet men dit vooral omdat anders de vervel i ng 
toeslaat. Deze verveling is voor de meeste gedetineerden een 
groot probleem. Vooral de gedetineerden die niet werken, 
liggen een groot gedeelte van de dag op bed te slapen of te 
lezen. De radio, waar bijna alle gedetineerden naar luiste
ren, geeft overdag ook weinig afleiding, omdat 'deze dan 
slechts enkele uren aanstaat. 
Omdat de gedetineerden voortdllrend op cel verblijven en er 
welnlg afleiding bestaat, wordt er veel gepiekerd. Een aan
tal van de geinterviewde gedetineerden klaagt ook over 
slaapproblemen. Deze problemen ontstaan doordat men overdag 
vaak op bed ligt of doordat men zeer gespannen is. Een laat
ste probleem dat door enkele gedetineerden naar voren is ge
bracht, he~ft betrekking op het gebrek aan lichaamsbeweging. 
Er is weliswaar gelegenheid tot luchten, maar er kan niet 
aan spurtactiviteiten worden deelgenomen. 

Overleg en rapportage over de afgezonderde gedetineerden 
Wanneer een gedetineerde in het cellengebouw wordt afgezon
derd, Horden directie, staf en medische dienst van IEsser
heem l hiervan in kennis gesteld. Tevens wordt aan de briga
dier van het cel1engebouw in het kort doorgegeven wat de 
aanleiding voor de afzondering is geweest en of bijzondere 
maatreyelen genomen moeten worden bij de binnenkomst van de 
gedetineerde. 
Tijdens het verblijf in het cellengebouw wordt door de ge
stichtswachters drie maal per dag een kort rapport opge
maakt. In dit dagjournaal worden over iedere gedetineerde 
voornamel ijk feltel ijke gegevens genoteerd. De dagjournaal s 
worden regelmatig ingezien door de directie van 'Esserheem l 

en door de penitantiair consulent· van deze inrichting. Daar
naast vindt er vrijwel dagelijks mondeling overleg plaats 

6.5 
6.5.1 

tussen de adjunct-directeur voor de bejegening en het uit
voerend personeel van het cellengebouw. Indien daar aanlei
di ng toe bestaat, wordt ·ook in het geregel d overl eg bi nnen 
'Esserheem l

, bv. het stafoverleg, aandacht besteed aan de in 
het cellengebouw verblijvende gedetineerden. 

Wanneer een gedetineerde op grond van art. 24, lid 5 GM in 
het cellengebouw wordt afgezonderd, zijn daar buiten de di
rectie van IEsserheem l in principe drie instanties en fun
tionarissen bij betrokken: de inrichting van herkomst; de 
penitentiair consulent(en) en de afdeling S. en B. ~an h~t 
Ministerie van Justitie. Hiervan stelt alleen de penltentl
air consulent van de regio NoordjOost, waaronder het cellen
gebouw ressorteert, zich regelmatig op de hoogte v~n ~et 
verloop van het verblijf in het cellengebouw. In prlnclpe 
bezoekt hij eenmaal per week het cellengebouw. Bij die ge
legenheid spreekt hij met de dienstdoende gestichtswachters 
en raadpleegt hij de door hen opgestelde dagjournaals. In 
het algemeen spreekt de penitentiair consulent ook met de 
afgezonderde gedetineerde zelf (41). Gespreksonderwerp daar
bij is voornamelijk of terugplaatsing naar de inrichting van 
herkomst mogelijk of wenselijk is. 
Volgens de richtlijnen van mei 1978 is het de taak van de
delfde penitentiair consulent om de inrichting van herkomst 
te informeren over het verloop van de afzondering in het 
cellengebouw. In de praktijk, zo is gebleken, is deze infor
mering niet los te zien van het overleg dat plaatsvindt over 
de beeindiging van de afzondering in het cellengebouw. Hier
over zal in de volgende paragraaf nader worden gesproken. De 
richtlijnen schrijven niet voor dat de inrichting van her
komst rechtstreeks contact onderhoudt met de directie van 
fEsserheem f of met de afgezonderde gedetineerde zelf. In de 
praktijk komt dit dan ook zelden voor (42). Een uitzondering 
hierop is de gevangenis ISchutterswei l .Zeven van de acht ge
detineerden uit ISchutterswei I zijn in het cellengebouw be
zocht door een delegatie vanuit de inrichting. Bij die gele
genheid werd dan gesproken over het incident dat aanleiding 
vormde voor de afzondering en werden afspraken gemaakt met 
bet rekk i ng tot de terugkeer van de gedet i neerde. Hoewel zul k 
contact niet is voorgeschreven, lijkt het wel zeer wense
lijk, temeer daar gedetineerden die in het cellengebouw wor
den geplaatst in principe dienen terug te keren naar de in
richting van herkomst. 
De afdeling Selectie en Bejegening van de Directie Gevange
nis\'lezen tenslotte, is niet betrokken geweest bij het ver
loop van het v~rblijf in het cellengebouw. 

De beeindiging van de afzondering 
Het at dan niet tepugptaatsen van de gedetineepden 
V~~r plaatsing in het cellengebouw komen, aldus de richtlij
nen, gedetineerden in aanmerking van wie verwacht mag wor
den, dat zij na een korte afzonderingsperiode teruggeplaatst 
kunnen worden naar de inrichting van herkomst. In hoofdstuk 
4 is reeds duidelijk geworden dat deze richtlijn in de prak-, 
tijk niet altijd is gevolgd. Zo zijn zeven gedetineerden in 
het cellengebouw geplaatst waarvan .terugkeer reeds bij de 
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heenplaatsing onmogelijk werd geacht.Waarom.dit is geb~urd, 
is in hetzelfde hoofdstuk 4 aangegeven. Indlen wordt ultge
gaan van de manier waarop de afzondering i~ het cellengebouw 
feitelijk is beeindigd, dan blijkt dat llefst 19 v~n de 44 
gedetineerden;zijn overgeplaatst. In totaal 18 gedet1neerden 
zijn wel teruggekeerd naar de inrichting.~an.herkomst. Van 5 
gedetineerden kwam nag tijde~s het verbllJ~ In het cellenge
bou~1 een ei nde aan de detent leo Twee gedet 1 neerden tenslotte 
ZlJn overgebracht naar de afzonderi~gsafdeling ~~ Maas
tricht, omdat een langduriger afzondenng noodzakellJk Nerd 
geacht (43). 
Tabel 9: De wijze van beeindiging,van het verblijf in het cellengebouw, 

afgezet tegen de wenselijkheid van terugkeer bij de heenplaat-
sing 

verwachting 
bij heen
plaatsing 

terugplaatsing 
wordt moge 1 i j k 
geacht 

terugplaatsing 
wordt mogelijk, 
maar onwense-
lijk geacht 

terugplaatsing 
wordt onmogelijk 
geacht 

ondu i de 1 i j kU 
' 

niet van toepas
sing (overplaat
sing stond reeds 
vast) 

niet van toepas
si tlg (beEH ndi
ging detentie 
stond al vast) 

totaal 

terug- oveq~laat- beeindiging totaal 
plaat- sing ~ detentie 
sing 

12 4 16 

3 3 

18 21 5 44 

~ Onder de overplaatsingen zijn twee gedetineerden begrer9n di~ voor 
verdere afzondering zijn overgebracht naar het HvB te Maastr1cht. 

~~ Onder de 10 gedetineerden van wie onduidelijk was Of.zij konden.te
rugkeren naar de inrichti~g van herkom~t,.bev~nde~ zlch 9 gedet1-
neerde.n die tegelijk vanu1t eenzelfde 1nr1cht1ng 1n het cellengebouw 
zijn geplaatst. Daarbij stond vast dat niet allen zouden terugkeren. 

Dat zovele gedetineerden niet zijn teruggeplaatst, heeft 
verschillende oorzaken (44); 

In de eerste plaats spelen de verwachtingen bij de heen-
plaatsing een belangrijke rol,zoals blijkt uit tabel 9. 
Gedetineerden waarvan de terugkeer reeds bij de heenplaat
sing onmogelijk werd geacht, zijn -op een uitzondering 
na- allen overgeplaatst. In deze zes gevallen is geen pa
gi ng ondernomen an de i'nri cht i ng van herkomst ertoe te be
wegen de gedetineerde opnieuw op te nemen. 

I 
I 
I 

~-----------~-

- In vijf gevallen is wel gepoogd de gedetineerden terug te 
plaatsen, omdat dit bij de heenplaatsing niet onmogelijk 
leek te zijn. Achteraf waren de bezwaren van de inrichting 
van herkomst hiertegen tach te groat. 
Eveneens vijf gedetineerden behoorden tot een groep van 
negen gedetineerden die gelijktijdig werd afgezonderd. Bij 
de heenplaatsing stand vast dat niet alle negen gedeti
neerden zouden terugkeren. 

- Van twee gedetineerden stand reeds bij de heenplaatsing 
vast dat zij zouden worden overgeplaatst. Deze overplaat
sing was toen al geregeld. 
Een gedetineerde tenslotte, is in een psychiatrische in
richting geplaatst, omdat in het cellengebouw bleek dat 
hij niet in een penitentiaire setting was te handhaven. 

Niet in alle gevallen waarbij gedetineerden zijn overge
plaatst, is afgeweken- van de richtlijnen. De richtlijnen 
schrijven alleen voor dat bij de heenplaatsing de verwach
ting moet bestaan dat terugkeer mogel ijk is. Er wordt ruim
te gelaten voor een eventuele overplaatsing, indien achteraf 
blijkt dat terugplaatsing tach zeer ongewenst is (46). Vol
gens deze interpretatie zijn alleen de zes overgeplaatste 
gedetineerden waarvan reeds vooraf vaststond dat terugkeer 
onmogelijk zou zijn in afwijking van de voorschriften in het 
cellengebouw geplaatst. 

De wegpZaatsingsppoeedupe 
Zodra de directeur van de afzonderingsinrichting meent dat 
de gedetineerde kan worden weggeplaatst, brengt hij dit ter 
kennis van de penitentiair consulent waaronder zijn inrich
ting ressorteert. Deze bereidt vervolgens de wegplaatsing 
voor. Voor het cellengebouw geldt volgens diezelfde richt
lijnen verder dat de beslissing omtrent de terugplaatsing 
uiterlijk op de 13e dag van het verblijf in het cellengebouw 
moet zijn genomen. Dit laatste is gedurende het onderzoek 
steeds gebeurd. Hieronder zal worden nagegaan hoe de weg
plaatsingsprocedure feitelijk is verlopen en welke instan
ties en functionarissen daarbij betrokken zijn geweest. Niet 
zal worden ingegaan op de vijf gedetineerden waarvan de de
tentie in het cellengebouw werd beeindigd, omdat in die ge
vall en ni et van een wegpl aatsi ng kan worden gesproken. 

a. tepugpZaatsing (n=18) 
De procedure die is gevolgd bij de terugplaatsing van gede
tineerden vanuit het cellengebouw, is betrekkelijk eenvou
di g. Vooral in die gevall en waari n reeds tevoren vaststond 
dat., de gedet i neerde kon terugkeren naar de i nri cht i ng van 
herkomst, ging het slechts om een formaliteit. Ofwel de con
sulent deelde de inrichting van herkomst mee, dat de gede
tineerdewerd teruggeplaatst, ofwel deze inrichting infor
meerde de' consulent dat de gedetineerde terug kon komen. 
Hoewel 18 gedetineerden vanuit het cellengebouw zijn terug
geplaatst, is in driegevallen nag wel een paging onderno
men am een overplaatsing te realiseren. Oak hier werd de be
nodi gde act ie ondernanen door de penitenti air consul ent van 
de regia NoordjOost in overleg met de inrichting van her-
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komst. 

b. over>pZaatsing /·,\-=21) 
In 21 gevallen is''de gedetineerde niet teruggeplaatst naar 
de inrichting van herkomst, maar overgeplaatst naar' een an
dere inrichting, waaronder de afzonderingsafdeling te Maas
tricht. Hierbij is geen vaste procedure gevolgd, zodat 
sl echts enkel e al gemene 1 ij nen kunnen worden aangegeven: 
- Het initiatief tot de wegplaatsing uit het cel1engebouw 

wordt doorgaans genomen door de penitentiair consulent van 
de regio NoordjOost. 

- Is de gedetjneerde oorspronke1ijk afkomstig uit een in
richting in de regio NoordjOost, dan handelt deze consu
lent ook de gehe1e verdere procedure af. 

- Is de inrichting van herkomst in een andere regio gelegen, 
dan is het over het a1gemeen de consu1ent yah die regio 
die de overp1aatsing rege1t. 

- Soms I-'wrdt de wegplaatsing van de gedetineerde uit het 
cel1engebouw doorgesproken binnen een selectie-adviescom
missie. Gedurende het onderzoek is dit in totaal vijf maal 
gebeurd. 
De inrichting van herkomst is doorgaans niet rechtstreeks 
betrokken bij de overplaatsingsprocedure. Wel is hiermee 
in vijf geva1len contact opgenomen om te trachten de gede
tineerde terug te plaatsen. 

Veel meer dan het bovenstaande valt over de overplaatsing 
van gedetineerden vanuit het ce1lengebouw niet te zeggen. De 
procedure die wordt gevolgd is afhankelijk van de categorie 
waartoe de gedetineerde behoort. Wel is het zo dat de peni
tentiair consu1ent van het cellengebouw is belast met de 
voorbereiding van de wegp1aatsing. 

Conc1usie 
Gedurende de onderzoekperiode heeft de afzondering van gede
tineerden in het ce1lengebouw op grond van art. 24, lid 5 GM 
duidelijk minder problemen opgeleverd dan in het voorgaande 
jaar. Toen kwam het nog regelmatig voor dat gedetineerden 
langer dan de gestelde termijn van 14 dagen in het cellenge
bouw verbleven. Dit neemt niet weg dat zich toch ook tijdens 
het onderzoek enkele belangrijke problemen hebben gemanifes
teerd. 
In de eerste plaats is het enkele malen voorgekomen dat ge
detineerden in het cellengebouw werden geplaatst, waarbij 
kennelijk sprake was van psychische problematiek. Het cel~ 
lengebouw is niet geschikt voor de opvang van dergelijke ge
detineerden. Niet alleen is een intensieve opvang van de ge
detineerden hier niet mogelijk, maar bovendien kan niet wor
den beschikt over een vaste psychiater. 
Een tVJeede probleem heeft betrekking op de beeindiging van 
het verblijf in het eel 1 engebouw. Volgens de richtlijnen 
komen voor plaatsing in deze afzonderingsafdeling gedeti
neerden i n aanfl.1~rki ng van wi e verwacht mag \'Jorden dat zi j 
teruggeplaatst kunnen word~n. Zeer veel gedetineerden zijn 
naderhand niet teruggeplaatst. Van enkele van deze gedeti
neerden stond reeds van te voren vast dat zij niet zouden 
terugkeren naar de inrichting van herkomst. 

Een laatste belangrijk prob1eem heeft betrekking op de be
lev~ng van de afzondering door de gedetineerden. De afzon
derlng wordt als zeer zwaar ervaren. Vooral het ontbreken 
van contact met medegedetineerden is voor hen moeilijk te 
verwerken, temeer da~r de meeste gedetineerden ook geen be
zoek ?ntvangen van bUl ten de i nri chti ng. Twee andere door de 
gede~l~eerden gesignaleerde problemen lijn het gebrek aan 
afleldlng op de cel en het gebrek aan lichaamsbeweging. 
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Afzondering in het HVB te Maastricht 
en de beeindiging daarvan 

De gedetineerden die voor afzondering in het HvB te Maas
tricht in aanmerking komen, verschillen van degenen waarvan 
de afzondering in het cellengebouw ten uitvoer dient te wor
den gelegd. Bij het cellengebouw gaat het om gedetineerden 
die naar verwachting slechts korte tijd behoeven te worden 
afgezonderd en daarna kunnen terugkeren naar de inrichting 
van herkomst. De afzonderingsafdeling te Maastricht is be
stemd voor gedetineerden voor wie een langere afzonderings
periode is geindiceerd. Bovendien is minder duidelijk dan 
bi j afzonderi n9 in het cell engebouw voorgeschreven dat de 
gedetineerden na afloop yan het verblijf moeten worden te
ruggeplaatst. 
Hieronder zal eerst een beschrijving worden gegeven van het 
op de afzonderingsafdeling gevoerde regiem. De volgende twee 
paragrafen zijn gewijd aan respectievelijk de duur van het 
verblijf in het HvB te Maa~tricht en het feitelijk verloop 
ervan. Daarna zal afzonderlijk worden ingegaan op het over
leg en de rapportage over de gedetineerden. De beeindiging 
van het verblijf tenslotte, vormt het laatste onderwerp van 
dit hoofdstuk. 

7.1 Het or de afzonderingsafdeling.gevoer~e .regiem . 
Paviljoen VIII, het afzonderlngspav11Joen, bev1ndt zich op 
de tiende verdieping van het HvB te Maastricht. Het bestaat 
uit twee leefeenheden van elk twaalf cellen. De ene leefeen
heid fungeert als interne afzonderingsafdeling van het HvB. 
De andere is bestemd voor de gedetineerden die op grond van 
art. 24, lid 5 GM zijn afgezonderd. Het regiem op paviljoen 
VIII is gebaseerd op volledige afzondering van de gedeti
neerden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat onderling 
contact niet is toegestaan. 
Hoewel er in dit opzicht geen onderscheid bestaat met het in 
het cell engebouw gevoerde regi em, zijn er op een aantal an
dere punten wel verschillen. Een van die verschillen betreft 
de cel-accomodatie. De cellen op paviljoen VIII zijn duide
lijk beter geoutilleerddan die in het cellengebou\,l. Zo is 
er op de cel een aparte was- en toiletgelegenheid en kunnen 
de gedetineerden zelf de verlichting en de temperatuur rege
len. Bovendien bevindt zich op iedere cel een radio-instal
latie met keuze uit twee programma's (46). Tenslotte kunnen 
de gedet i neerden door een raam vi sueel contact houden met de 
buitem/ereld. Dit is in het cellengebou\,1 niet mogelijk. 
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Vooral .?mdat ~~n t~jdens de afzondering voortdurend op cel 
moet bl1Jven, ZlJn d1t allemaal belangrijke verschillen. 
De activiteiten waaraan de gedetineerden op paviljoen VIII 
kunnen deelnemen zijn beperkt, zij het dat er iets meer mo
gel~j~he~en .zijn dan in het cellengebouw. De belangrijkste 
act1v1telt lS de arbeid. Deze wordt op cel verricht en be
staat uit eenvoudige werkzaamheden zoals het monteren van 
lampekappen .?f di~raampjes en het vervaardigen van wasknij
pers •. Ten t1Jd~ ~an het onderzoek waren er geen huisdienst
funct1es op pav11J~en VIII. Wat betreft de recreatie bestaat 
er voor de afgezonderde gedetineerden 's-avonds en in het 
weekeinde. d~ ~elegenh~id om bij toerbeurt TV te kijken. Dit 
gebeurt lndlV1dueel 1n een apart zaaltje en onder toezicht 
van het be\'Iarend personeel. Verder kunnen boeken worden ge
leend uit de bibliotheek van het HvB. Mogelijkheden tot 
sportbeoefening zijn er niet. Wel kunnen de gedeiineerden op 
de voor hetol~chten bestemde tijden gebruik make~ van een op 
het dakpav11Joen geplaatste home-trainer. Het luchten vindt 
tweemaal per dag plaats gedurende een half uur. 
Evenals .~n het c~ll~ngebouw mogen de gedetineerden bepaalde 
persoonllJke bezltt~nge~ zoals rookwaren en tOiletgerei op 
cel houden. Bo~endlen lS het dragen van eigen bovenkleding 
voo~ alle gedet~neerden toegestaan. Het bezit van een eigen 
rad10 op cellS echter niet geoorloofd, omdat daar al een 
radio-installatie aanwezig is. 
Wat betreft het contact met relaties buiten de inrichting, 
be~taat er eenmaal per week gedurende drie kwartier gelegen
held bezoek te ontvangen. Verder is correspondentie toege
staan, maar deze wordt wel gecensureerd. 

De d~ge~ijkse begeleiding van de gedetineerden op paviljoen 
VIII lS 1n ha~den van b~waarders. Deze bewaarders ~wrden ge
recruteerd ult het b1 nnen het HvB aanwezi ge personeel sbe
stand. en .st~an onder ~eiding van een hoofdbewaarder. Zij 
~oen In.prlnclpe een halfJaar achtereen dienst op het pavil
Joen. H1erdoor worden de gedetineerden niet steeds met ande
re be\'Iaard~r~ geconfronteerd zoal s in het cellengebouw. 
Omdat pav11Joen VIII deel uitmaakt van het HvB te Maas
tricht, be~ust d~ ~indve~~ntwoo~delijkheid voor de gang van 
zaken 9~ d1t.pa~11~~en blJ d~ d1rectie van deze inrichting. 
Van de d1rect1e lS een der adJunct-directeuren het meest di
r~ct bij het gebeuren op de afzonderingsafdeling betrokken. 
M~nstens eenmaal per dag pleegt hij overleg'met de daar 
dlenstdoende bewaarders. 
Indien gede!!neerden dit wensen, kan er een beroep worden 
gedaan .. op een van de maatschappelijk werkers van het HvB. 
~en. tl~de van het onderzoek was er geen psycholoog aan de 
1nr1c~t1ng verbonden ~en behoeve van de hulpverlening aan de 
gedet~neerden •. Evenm1n kon worden bescnikt over een eigen 
psych1ater. D1t laatste is aanleiding gev/eest voor de af
spraak dat voorlopig geen psychiatrojsche probleemgevallen op 
grond van art. 24, 1 id 5 GM op paviljoen VIII zouden worden 
geplaatst. 

. De gestichtsarts onderzoekt de gedetineerden doorgaans de 
e~rste of tweede dag van het verblijf op paviljoen VIII. In
d1en een gedetineerde vanaf paviljoen VIrI in een van de 
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op het dakpaviljoen wordt geplaatst, wordt de 
evenals de directie, onmiddellijk gewaar-isol eercell en 

gest i chtsarts, 
schuwd. Concluderend kan ten aanzien van het op paviljoen VIII ge-
voerde reg; em Horden gezegd, dat hoe\'1el afzonder~ ng het ui t
gangspunt blijft, de faciliteiten voor de gedetlneerden be
duidend beter zijn dan die in het cellengebom" (47). 

Tot dOsverre is steeds gesproken over het op de afzonde
ringsafdeling gevoerde regiem. Het belangrijkste aspect van 
het verblijf in het HvB te Maastricht op grond van art. 24 

\ 

I 
~ 

7.2 

1 id 5 GM is echter nog niet aan de orde geweest. Dit ~etreft 
het streven de gedetineerde te gewennen aan een reglem van 
gemeenschap. Weliswaar brengen de gedetineerden de eerste 
tijd in afzondering door, maar na ongeveer twee weken wordt 
bez; en of overpl aatsi ng naar een ander pa'!i~ joen van. ~et . ~vB 
mogelijk is. In dat geval wordt de gedet1neerde blJ w~~ze 
van proef op een van de inkomstpav~ljoens geplaatst •. ~11Jkt 
de gedetineerde daar goed te functloneren, dan kan hlJ nog
maals intern worden overgeplaatst. Dit alles is vanzelfspre
kend alleen mogelijk indien de totale verblijfsduur in het 
HvB lang genoeg is. Ook wanneer de gedetineerde op een p~
vi] j oen met een beperkte mate van gemeenschap verkeert, lS 
zijn verblijf gebaseerd op art. 24, lid 5 GM. De reden vOOr 
het behoud van de ver.blijfstitel is, dat op die manier wordt 
voorkomen dat het HvB 'dichtslibt ' met probleemgevende gede
tineerden. Ook al verblijft een gedetineerde op een ander 
paviljoen, hij blijft meetellen voor d: capaciteit v~~ 
twaalf plaatsen op de afzonderingsafdellng. Oat ook blJ 
plaatsing op een paviljoen met een beperkte mate van gemeen
schap art. 24, lid 5 GM van toepassing bl ijft ,.is merkwa~r
dig. Er is immers geen sprake meer van een tenultvoerlegglng 
van een afzondering. Ook voor de rechtspositie van de gede
tineerde levert het een onduidelijke situatie OPe Het zou 
nl. betekenen dat hij te allen tijde kan worden terugge
plaatst op de afzonderingsafdeling zonder dat hij daarbij 
een beklagmogelijkheid heeft. In de praktijk wordt door de 
directie van het HvB te Maastricht in dit soort gevallen de 
volgende gedragslijn gevolgd. Blijkt al na een betrekkeli~k 
kort verblijf op een van de inkomstpaviljoens dat de gedetl
neerde (nog) n; et geschi kt is voor de. gemeenschap, dan wordt 
hij zonder meer teruggeplaatst op de afzonderingsafdeling. 
Verblijft hij daarentegen reeds geruime tijd op een gemeen
schapspaviljoen en vindt daar een incident plaats waarop 
door middel van afzonderi ng ~JOrdt gereageerd, dan ont vangt 
de gedetineerde een strafrapport en kan hij in beklag gaan 
bij de CvT van het HvB te Maastricht. 

Duur en fasering van het verblijf 
Gedurende het onderzoek zijn in totaal 28 gedetineerden op 
grond van' art. 24, lid 5 GM in het HvB te Maastricht ge-
plaatst. Twee van hen waren tevoren reeds enige tijd op de
zel fde t itel in het cell engebouw afgezonderd geHeest. V~~r 
een gespecificeerde opgave van de fasering en de duur ~~n 
het verblijf van deze gedetineerden vlOrdt venvezen naar blJ-
1 age 7. 

, 

Alle gedetineerden zijn bij binnenkomst op paviljoen VIII 
geplaa~st. Zoals gezegd, kan na ongeveer twee weken van af
zonderln~ .worden ?ezie~.of plaatsing mogelijk is op een an
der pavllJoen. Ult blJlage 7 blijkt dat van de 18 gedeti
neerden met een verbli~!sduur van meer dan 20 dagen er 17 
ZlJn overgeplaatst naar een van de inkomstpaviljoens. Vrij
w~l steeds is dit na ongeveer twee weken gebeurd. Dit wil 
nlet zeggen dat al ~eze gedetineerden in staat waren zich in 
e~~ gemeenschapsreg1em te handhaven. Vier van hen zijn name~ 
llJk nader~and weer t~ruggeplaatst op paviljoen VIII (48). 
Van.d~ over1ge 13 gedet1neerden zijn er 7 vanaf het inkomst
pavllJoen later nogmaals ihtern overgeplaatst. 
Volgens ?e richtl~jnen komen voor plaatsing op de landelijke 
a!zonder1ngsa~dellng te Maastricht gedetineerden in aanmer
~lng, voor W1e een langere afzonderingsperiode noodzakelijk 
lS. I~ de praktijk blijk~ echter dat van een langdurige af
zonder1ng (langer dan drle weken) slechts in vier van de 28 
gevallen sprake is geweest. Of~{el het verbl ijf in het HvB 
werd betrek~~lijk snel.beeindigd, ofwel de gedetineerde kon 
n~ ~etrekkellJk korte t1jd worden overgeplaatst naar een pa
vllJo~~ met een beperk~e.mate van gemeenschap. De gemiddelde 
verbl1Jfsduur op pavllJoen VIII bedroeg iets minder dan 18 
dagen (49). 

Op het mo~ent dat ~en gedetineerde wordt overgeplaatst van 
de afzonderlngsafdellng naar een ander paviljoen, vervalt de 
noodzaak van een langer verblijf in het HvB. Er is immers 
geen sprake.meer.van een tenuitYoerlegging van een afzonde
ring. De d1rect1e van het HvB deelt de penitentiair consu
lent dan ook mee dat de gedetineerde kan worden wegge~ 

plaatst. Op .~rond hie~van zou men kunnen verwachten dat de 
total e verbllJfsduur ~n he~ ~vB niet veel afwijkt van de 
len~te van de af~onder1ng. Dl~ lS echter niet het geval. De 
gemlddel~e duur. va~. het gehele verblijf in het HvB -35,5 
dagen- lS a~~zlenl lJk langer dan het verblijf op paviljoen 
VIII. Kennel ~Jk kost .het ~eel tijd en, moeite om de gedeti
neerden vanult Maastrlcht 1n een andere inrichting onder te 
brengen. 
Om hier beter zicht op te krijgen is in tabel 10 de lengte 
van het. gehele .~erbl ijf in het HvB afgezet teg'en de rnanier 
waarop dlt verbl1Jf is beeindigd. 
'Uit de tabel blijkt dat gedetineerden die teruggeplaatst 
kunnen worden, gem1dd~ld .korter in het HvB verblijven. Is 
terugkeer naar de lnr1chtlng van herkomst niet mogelijk dan 
ontstaan vaak grate problemen. Deze problemen waren in en
kele ~evallen zelfs zo groot dat uiteindelijk is besloten de 
gedetlneerde tot aan het einde van zijn detentie in het HvB 
te houden. Dit verkl aart waarom van drie van de vier gedet;.
neerde~ m~t een verblijfsduur van meer dan twee maanden de 
detentl~ ~n het HvB is beeindigd. Een van deze gedetineer
den, dle l~ to~aa~ 102.dagen in het HvB te Maastricht heeft 
~er?lev~n, lS ultelndelljk administratief overgenomen van de 
lnrlcht1n~. van herkomst (50). In alle andere gevallen bleef 
het verbllJf gebaseerd op art. 24, lid 5 GM. 
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Tabel 10: De duur van het verblijf in het HvB te Maastricht afgezet te
gen de manier waarop dit is beeindigd 

verblijfsduur terugplaat- overplaat- beeindiging totaal 
sing sing detentie 

15 dagen of minder 2 5 1 8 

16 '- 30 dagen 2 1 2 5 

31 - 44 dagen 1 5 2 8 

45 - 59 dagen 3 3 

60 dagen of meer 1 3 4 

totaal 5 15 8 28 

gemiddelde~ver-
blijfsduur 26,7 dagen 32,5 dagen 45,5 dagen 

~ Bij de berekening van de gemiddelde verblijfSdUU~ is een gedetineerde 
die reeds na een dag terugkeerde naar de inrichting van herkomst, niet 
meegerekend. 

Aan de besliss;ng om een gedetineerde op grond van art. 24 
1 i~ ~ GM in het HvB te Maastricht te pl aatsen 1 igt de be~ 

, sllsslng van de directeur van de inrichting van herkomst ten 
grondslag om de gedetineerde af te zonderen. Vanzelfsprekend 
mag het verblijf in Maastricht dan niet langer duren dan 
volgens de grondslag van die afzonderingsbeslissing mogelijk 
is. ~o kan een uit een gevangenis afkomstige gedetineerde 
die In verband met de orde en veiligheid binnen de inrich~ 
ting (art. 24, lid 3, sub a GM) wordt afgezonderd, niet lan
ger dan t\'/eemaal 14 dagen in het HvB te Maastricht bl ijven 
tenzij hij door deze inrichting administratief wordt overge~ 
nomen. Om te kunnen bekijken of dit in de praktijk steeds 
he~ g~val is geweest, is de grondslag van de afzonderingsbe
sllsslng zoals die op de ministeriele beschikking vermeld 
stond, vergeleken met de verblijfsduur in het HvB te Maas
tricht. Daarbij kwamen een aantal inconsistenties aan het 
licht. Zo stond in acht gevallen op de beschikking vermeld 
dat de gedetineerde \'/as afgezonderd in verband met de orde 
en veiligheid, terwijl het feiteli'jke verblijf in Maastricht 
1 anger had geduurd dan 28 dagen. In zeven van deze acht ge
val~en was dit in zoverre minder ernstig dat het verblijf in 
str1kte afzondering op paviljoen VIII wel korter"had geduurd 
dan tweemaal twee weken. E~n gedetineerde heeft echter lan
ger op paviljoen VIII verbleven dan vol gens de grondslag van 
de a!zondering~beslis~in~ mogelijk was. Dez~)gedetineerde 
was ,1n eerste lnstant1e, 1n het cellengebouw afgezonderd ge
weest. De grondslag van de afzondering was art. 24, lid 3 
sub a GM. V~~r de tenuitvoerlegging van de verlenging van 
deze afzondering werd hi j overgepl aatS't naar Maastri cht. Om
dat het verb 1 ijf in het cell engebouw reeds 11 dagen had ge
d~u~d, had de gedetineerde niet langer dan 17 dagen op pa
v1l J oen VII I afgezonderd mogenworden. Hij heeft daar echter 
veel langer verbleven: in totaal 4·0 dagen. De reden hiervoor 
was' dat de gedet i neerde geruime tijd ongeschi kt werd geacht 
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voor plaatsing in de 
geweest van een WijZigr~~eensc~ap. In feite is hier sprake 
ri ng. In eerste instant ie van. e gronds1 ag van de afzonde-
verband met de orde en veiligfi~~J ~;t om een.af:ondering in 
ter was dit ongeschiktheid h Innen de lnr1chting. La
art. 24, lid 3, sub b GM. Er v~~~ et regiem, d~t wil zeggen 
gepaste ministeriele beschikk' dan ook een meuwe en aan
Oat dit niet is gebeurd is d1ng moeten worden opgemaakt. 
het departement nauwe11jks ~~ ~e~enk~evo1~.van het feit dat 
het verblijf van de ed' ro ~n ?lJ het ver100p van 
tricht worden afgezOnde~d. etl neerden dle ln het HvB te Maas-

H~t feitelijk verloo 'van de afzonderin 
Hleronder zal worden espro en ho .. 
VIII is verlopen van de ede' e et v~rb11Jf op pavi1joen 
onderzoekperiode zijn g~P1a~~~~erd~~ d~e da~r gedurende de 
worden i ngegaa,n op het verb1 i of· ec ts h1er. en daar zal 
der z~l een gedetineerde ~ieoP een ~~der pa~11joen. Ver
Maastr1cht is geweest bi' d b maar.een d~g In het HvB te 
worden gel aten. . ' J e esprek1 ng bUlten beschouwi ng 

7.3.1 De mate UJaaroin de afzondero' 
Evenals bij de besprekin ~~~ pr'oblemen heeft opgeZeverod 
in het cel1engebouw zalgeerst het ver100p van de afzondering 
zich prob1emen hebben voorgedaa~O;~~~ ond~rzocht in hoeverre 
Vol gens het bewarend personee1 h b~J en~ e afzondering. 
gedetineerden geen noemensw ~ en zlch rond 17 van de 27 
de ?~erige 10 geval1en was df:r~~fez~:oblemen voorgedaan. In 
- B1J 6 gedetineerden was er k' 
t~oneren. Deze gedetineerd spra evan psychisch dysfunc-
rlchting van herkomst a' en we~den althans door de in
y! er van deze gedet"j neer~ s pSYChl sch ~~stoord aangedui d. 
een of meerma1en in een ob~~r~~:~tenl t1Jdens hun verblijf 
het dakpaviljoen. Een ander lec~ worde~ gep1aatst op 
dagen overgeplaatst naa e gedetlneerde lS reeds na 11 
verwonderlijk dat de d .r de R~I te Woen~el. Het is niet 
pavi1joen,VIII hebben V~~~l~~~~t~nteedrden dle het.langst op 
den. 0 eze categorle behoor-

- Vier andere gedetineerde 1 d 
naire problemen Ope Zi~ eve~ en voornamelijk discipli-
agressief en opstandig Jbe:e~ en doo~ het personee1 a1s 
neerden is op een gegeven m~rn~~;en. Een va~. de ze gedet i -

.optreden op een vei1jgheidsbed e lva~wege zlJn agressieve 
U1t het bovenstaande bl . 'k 9 paa st. 
trekkelijk veel -6 van1~et2~at ge~Ur~nde het onderzoek be
Maastricht zijn gep1aatst - ~~ etlnee~~en in het HvB te 
ernstige psychische stoo; ~aarblJ k~~ne11J~ sprake was van 
van pavi1joen VIII in 199~s~en. BIJ het 1n gebruik nemen 
~h i atri sche prob1 eemgevall en lS eChier afg~sproken. dat psy
J oen louden \"/orden a fgezonderd vogra s~og ~1 e~ op d1t pavil
genomen, omdat er een • eze. es1lsslng is destijds 
was verbonden. Momenfeel ~:~t~ PSych;ater aan de inrichting 
zij het sl echts enke.1 e ur aar we over worden beschi kt 
te betwijfelen of paVi1jo:~ e~rIwee~.Deso~dan~s va1t ook n~ 
yang van dergelijke gedetineerden~e geschlkt 15 voor de op-
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7.3.2 
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contaeten met in~iehtingsfunetionapissen 
De betrokkenheid van de directie van het HvB te Maastricht 
bij de gang van zaken op paviljoen VIII is zeer groat. De 
adjunct-directeur pleegt niet alleen dageolijks overleg met 
de op dit pavil joen di enstdoende be\I/aarders, maar oak 
spreekt hij met de afgezonderde gedetineerd~n: Alle gede~~
neerden die gedurende het onderzoek op pav11Joen VIII ZlJn 
geplaatst, hebben tenminste tweemaal tijdens hun verb1ijf 
een gesprek met hem gehad. 
Het eerste gesprek vindt plaats bij binnenkomst. Daarbij 
komt a1lereerst ter sprake wat er in de inrichting van her
komst is voorgevallen. Van belang is daarbij dat de adjunct
directeur de gedetineerde (nogmaa1s) wijst op deomogelijkhe
den van bek1ag en beroep tegen de p1aatsing in afzondering. 
In de tweede plaats wordt uitgelegd wat zijn rechten en 
p1ichten ZlJn op de afzonderingsafdeling. Tens10tte wordt 
meegedeeld dat na twee weken van afzondering za1 worden 
bekeken of plaatsing mogelijk is op een paviljoen met een 
beperkte mate van gerneenschap. Het t~I/eede gesprek vi ndt 
plaats wanneer de gedetineerde wordt overgeplaatst naar ~~n 
inkomstpaviljoen. Dan vwrdt hem te kennen gegeven dat zlJn 
verblijf in een gemeenschapsregiem gebaseerd blijft op art. 
24, lid 5 GM en dat hij opnieu~1 op paviljoen VIII geplaatst 
kan ~lOrden, indien zich problemen mochten voordoen. Andere 
gesprekken tussen de gedetineerden en de directie vinden 
hetzij op ~erzoek van de gedetineerde, hetzij op initiatief 
van de directie p1aats. 
Contacten met de inrichtingsstaf zijn er in de loop van het 
onderzoek niet veel geweest. Een uitzondering hierop vormt 
de gestichtsarts, die iedere gedetineerde de eerste of de 
t~'/eede dag na bi nnenkomst onderzoekt. Sl echts zes van de 27 
gedetineerden hebben tijdens hun afzondering een beroep ge
daan op een maatschappelijk werker. Contacten met de geeste
lijke verzorging hebben iets vaker -11 maa1- plaatsgevon
den. Zoal s gezegd was er ten t i jde van het onderzoek noch 
een psychiater, noch een psycholoog aan de inrichting ver
bonden waarop een beroep kon worden gedaan. 
Het meest frequent hebben de afgezonderde gedetineerden te 
maken met de op pavi1joen VIII aanwezige bewaarders. De 
meeste contacten met deze bewaarders vinden, evena1s met de 
gestichtswachters in het ce11engebouw in de loop van de da
ge1ijkse routine plaats. Maar ook daarbuiten hebben gedeti
neerden en bewaarders Hel contact met elkaar, bijvoorbee1d 
tijdens de recreatie. Het is opvallend dat acht van de tien 
geinterviewde gedetineerden een positiever oordeel hadden 
over de bewaarders op paviljoen VIII dan over de bewaarders 
in de inrichting van herkomst. 
Concluderend kan worden gezegd dat de betrokkenheid van de 
inrichtingsfunctionarissen bij de afzonderingsgevallen in 
het HvB te Maastricht groter is dan in het cellengebou\,l. 
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7.3.3 contaeten met de buitenwepeld 
Zoals reeds bij de beschrijving van het op paviljoen VIII 
gevoerde regiem is gezegd, kunnen de gedetineerden eenmaal 
per "'leek bezoek ontvangen van verwanten. In 19 geval1 en kon 
worden nagegaan in hoeverre dit ook werkelijk is gebeurd. 

V~n deze 19 ~e~etineerden hadden er 10 tijdens hun afzonde
rlng op pavl~J?~n ,VIII bezoek ontvangen van familie1eden. 
Hoewel het ':l0e111Jk lS am op basis van deze kleine aantallen 
algemene ultsp~a~en te doen, lijkt het erop dat de gedeti
n~erden op,pavllJoen VIII vaker bezoek krijgen dan de gede
t~neerden In het cellengebouw. Waarom dit het geval is, kan 
nlet w?r~en vastgesteld. Wel is het zo dat de verb1ijfsduur 
op pav11Joen VIII over het algemeen langer is dan in het 
cell~ngebouw. De kans dat men bezoek ontvangt is daardoor 
ook 1 ets groter. 
Wat b~treft het contact met reclasseringsfunctionarissen 
versch11t de, situatie zeer sterk met het cellengebouw. Va~ 
de 19 gedet1neerden waarvan gegevens bekend waren over de 
ontvangst van bezoek, hadden er 15 een of meermalen bezoek 
ontvang~n van de reclassering. Uit een gesprek met het re
~lasse~ln~steall! van de ARV te Maastricht is gebleken dat men 
1~ pr1nc1~e 1edere gedetineerde die op gOrond van art. 24 
l~d 5 GM 1n h~t ~vB te Maastricht ~"ordt geplaatst, bezoekt: 
~lt wordt pr1ma1r gedaan, omdat de gedetineerden op pavil
Joen VII~, vanwege hun afzondering slechts zeer weinig con
tactmogel1Jkheden hebben. 
Samenvatten? kan worden gezegd dat wat betreft het contact 
met, ~e bUltenwerel?~ ~~ situatie voor de gedetineerden op 
pav11~oen VIII aanzlenl1Jk beter is dan voor de gedetineer
den 1~ het cellengebouw. De oorzaken hiervan moeten echter 
wel bU1ten de inrichting worden gezocht. 

7.3.4 De beZeving van de afzondeping 
Vooral, wanneer gedetineerden langere tijd worden afgezon
d~rd, lS het van belang te weten hoe zij dit zelf ervaren. 
H1erover kan het onderzoek echter nauwelijks duide1ijkheid 
verschaff~n. In de eerste plaats zijn slechts weinig gedeti
neerden 1 n ,het HvB te Maastri cht afgezonderd op grand van 
~rt. ?4, 11d 5. Daar komt bij dat enkele maanden lang geen 
1ntervlews ~ehouden konden worden met de gedetineerden. In 
h~t geheel 1S slechts met 10 van hen gesproken. Deze inter
V1ews hebben bovendien niet steeds de benodigde informatie 
o~geleverd am definitieve uitspraken te doen over de bele
v~ng van de afzon~ering. Aangenomen kan worden dat de bele
v1n~ van de g~detlneerden op paviljoen VIII niet sterk ver
sch~lt van, ,dle ~an de gedetineerden in het cellengebouw. 
Wel1swaar ,zlJn,er ~ets meer mogelijkheden op paviljoen VIII, 
maar he.t ~eglem lS, evenals in het cellengebou~", gebaseerd 
o~ afzonderlng van de gedetineerden ten opzichte van elkaar. 
U~~ andere bronnen -i nterviews met bewaarders en schrifte-
11Jke_ rapP?rtages- kon wel worden vastgesteld dat vrijwel 
al:e gedetlneerden deelnemen aan de recreatie en aan de ar
beld. 

7.4 Overleg en rapportage over de afgezonderde gedetineerden 
Wanneer een gedetineerden op grond van art. 24, lid 5 GM in 
het HvB,te Maas~richt t:v'0rdt g~plaatst, worden directie, staf 
en med1sche dlenst h1ervan 1n kennis gesteld. Verder wordt 
aan het bewarend personeel op paviljoen VIII doorgegeven wat 
er bekend is over het gebeurde in de inrichting van her
komst. 
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De bewaarders op paviljoen VIII houden over iedere gedeti
neerde een zogenaamd bi j zonderhedenschri ft bi j. Daari n vlOr
den bijzonderheden en incidenten die zich hebben voorgedaan 
genoteerd. Deze rapportage wordt doorgelezen door de bewaar
ders bij het wisselen van dienst en door de directie. 
Er is regelmatig overleg over de dagelijkse gang van zaken 
tussen de bewaarders onderling en met de adjunct-directeur 
die zeer frequent op paviljoen VIII komt. Iedere morgen 
vi ndt er vJerkoverl eg pl aats waaraan de hoofdbev/aarders en de 
directie van de inrichting deelnemen. Tijdens deze bespre
king brengt de hoofdwaarder van paviljoen VIII verslag uit 

,van hetgeen de afgelopen dag is voorgevallen. 
Verder is er i edere week een zgn. 'gedet i neerdenbes pt'ek i ng I 

tussen de directie, de maatschappelijk werker, een werkmees
ter, en de hoofdbewaarder en bewaarders van paviljoen VIII. 
Dan wordt per gedetineerde het algemene verloop van het ver
blijf besproken en komt de vraag aan de orde of overplaat
sing naar een ander paviljoen mogelijk is. 

De overplaatsing van gedetineerden naar een inkomstpaviljoen 
is een beslissing die intern wordt genomen. De penitentiair 
consulent wordt dan wel ingelicht, maar meer om mee te delen 
dat deze voorbereidingen kan treffen voor de wegplaatsing 
van de gedetineerde uit de inrichting. De penitentiair con
sulent zelf komt overigens regelmatig op bezoek in het HvB 
te Maastricht. Bij die gelegenheden stelt hij zich door mid
del van gesprekken met directie en bewaarders op de hoogte 
van het verblijf van de afgezonderde gedetineerden. Daar
naast wordt soms telefonisch overleg gepleegd tussen de di
rectie van het HvB en de penitentiair consulent. De consu
lent bezoekt de op grond van art. 24 lid 5 GM afgezonderde 
gedetineerden niet zelf, omdat hij dan verwachtingen zou 
kunnen wekken met betrekking tot terug- of overplaatsing. De 
indruk die ontstaat is, dat er sprake is van een iets andere 
rolverdeling tussen directie en penitentiair consulent dan 
in het celengebouw. In het cellengebouw is de directe be
trokkenheid van de consulent bij het verloop van de afzonde
ring iets groter. In het HvB te Maastricht daarentegen is 
deze betrokkenheid meer indirect, waarbij de directie van 
het HvB als intermediair optreedt. 

Gedetineerden die op grond van art. 24, lid 5 GM worden af
gezonderd, blijven administratief bij de inrichting van her
komst behoren. De feite1ijke betrokkenheid van deze inrich
ting bij het verloop van het verblijf van de afgezonderde 
gedetineerden is echterminimaal. Slechts driemaal heeft een 
inrichting van herkomst bij de consulent of bij de directie 
informatie ingewonnen over een afgezonderde gedetineerde. 
Verder is het tijdens het onderzoek geen enkele keer voorge
komen dat een gedetineerde werd bezocht door een vertegen
woordiger van de inrichting van herkomst. Wel vindt er con
tact plaats tussen de directies van de inrichting van her
komst en van het HvB te Maastricht over een eventuele ver
lenging van de externe tenuitvoerleggingvan de afzondering. 
Het initiatief tot zo'n verlenging behoort uit te gaan van 
de inrichting van herkomst. In de praktijk moet men daar 

7.5 
7.5.1 
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echter meestal door de directie van het HvB te Maastricht 
aan worden herinnerd. Gezien het bovenstaande is het niet 
verwonderlijk dat de directie van het HvB regelmatig klaagt 
over de geringe betrokkenheid van de inrichting van herkomst 
bij de gang van zaken. 

De afdeling Selectie en Bejegening is in het geheel niet be
trokken bij de tenuitvoerlegging van de externe afzondering. 
Men heeft op het departement dan ook nauwelijks zicht op wat 
zich rond de afgezonderde gedetineerden afspeelt. Oat dit 
ernstige consequenties kan hebben is hiervoor, in paragraaf 
7.2 aangegeven. 

De beeindiging van het verblijf 
Het aZ dan niet tepugpZaatsen van de gedetineepde 
Gedetineerden die in het cellengebouw worden geplaatst, die
nen in principe terug te keren naar de inrichting van her
komst. Wordt een gedetineerde op grond van art. 24, lid 5 GM 
in het HvB te Maastricht afgezonderd, dan is dit minder dui
delijk voorgeschreven. Het aantal gedetineerden dat na af
loop van het verblijf te Maastricht is teruggekeerd naar de 
inrichting van herkomst, is dan ook vrij klein. Slechts in 
vijf van de 28 gevallen is dit gebeurd. Wel is in nog vijf 
andere gevallen in eerste instantie getracht de gedetineerde 
terug te plaatsen maar dit bleek op ernstige bezwaren te 
stuiten van de inrichting van herkomst. 
Acht gedetineerden hebben tot aan het einde van hun detentie 
in het HvB te Maast ri cht verb 1 even. 
De meeste gedetineerden, 15 van de 28, zijn vanuit het HvB 
te Maastricht overgeplaatst naar een andere inrichting dan 
de inrichting van herkomst: 

Een gedetineerde is via een KZ-verklaring is de RPI te 
Woensel geplaatst. 

- Een andere gedetineerde is in het Selectie-instituut voor 
TBR-gestelden opgenomen, waarvoor hij reeds geruime tijd 
op de wachtlijst had gestaan. 

- De overige 13 gedetineerden zijn overgeplaatst naar hetzij 
een gevangenis, hetzij een HvB. Va'n hen zijn de meesten 
opgenomen in de gevangeni s te Den Haag (7 gedet i neerden) 
en in de gevangenis 'De Boschpoort' te Breda (3 gedeti
nee~den). Deze twee inrichtingen zijn gekenmerkt door een 
restrictieve regiemvoering. 

Bij de bespreking van de manier waarop het verblijf in het 
cellenyebouvi wordt beeindigd, bleek dat de verwachtingen bij 
de heenplaatsing van een gedetineerde eE:.r belangrijke rol 
spelen. Ook hier is dit het geval, zoals blijkt uit tabel 
11. Van de 19 gedetineerden waarvan reeds bij de heenpl aat
sing werd verl'/acht dat een terugkeer naar de inrichting van 
herkomst onmogelijk zou zijn, zijn er naderhand maar twee 
teruygeplaatst. Van de zes gevallen waarin terugkeer wel mo
gelijk werd geacht, is de helft teruggeplaatst •. 
Het standpunt van de Directie Gevangeniswezen is dat ook ge
detineerden die op de landelijke afzonderingsafdeling te 
Maastricht worden geplaatst, zoveel mogelijk dienen terug te 
keren naar de inrichting van herkomst (51). Uit het boven-
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staande blijkt dat 
seerbaar is. 

dit in de praktijk meestal niet reali-

De wi 'ze van beeindiging van het verblijf in het HvB t~oMaas
Tabel 11: trich~, afgezet tegen de wenselijkheid van terugkeer b1J de 

heenplaatsing 
totaal 

verwachting terugplaat-
bij heen-' sing * 

overplaat
sing ** 

beeindig;ng 
detentie *u 

plaatsing 

terugplaat
sing wordt 
mogelijk 
geacht 

1 
1 

terugplaat
sing wordt 
mogelijk, 
maar onwen
selijk ge
Cl.cht 

2 3 5 

7.5.2 

terugplaat
sing wordt 
onmogel ;jk 
geacht 

onduidelijk 

niet van 
toepassing 
(oyerplaat
sing stand 
reeds vast) 

niet van 
toepassing 
(beeindi
ging deten
tie stond 
al vast) 

2 

totaal 5 b 

10 

1 

1 

15 

7 19 

1 

1 

1 1 

8 28 

* ~~ 1 o~l etracht de gedetineerde over te plaatsen 
** In ~~n geva !s n~;s~ eiracht de gedetineerde terug te plaatsen 0 

*** ~~ ~~~ ~~~:1 ~~ ~erst ~etracht de gedetineerde over te pl~~tsen; 1n 
vie; gevallen is ~~rst getracht een terugplaatsing,te rea lseren. 

! ... 

De 7.Vegpl.aa.t~ingB6~?~efU1;eng van de afzonderi ng in het cell en
EvenalS blJ de ~e~n 19 ldende uitspraken worden ge
gebouw kunnen \'Ielnlg al~emeen ~:dure vanuit het HvB te Maas
daan over de wegplaa~s~~g~~~~ is de procedure die wordt ge
tricht. Het meest u~ e ~detineerden die vanaf paviljoen 
volgd bij de categorle faatst (52) Vrijwel steeds wordt 
VIII ~n~er~ wordt overgep . uii de inrichting in die 
het inltlatlef tot de wegpl~atsl~9 h t HvB Dit gebeurt 

n ooor de dlrectle van e • 
gevallen genrnne d . t e overplaatsing naar een inkomst~ 
op ~e~ moment van e :nt ern ent dat de gedeti neerde in sta~~ 
pavllJoen; du~ op ne mom sre iem te functioneren. B1J 
w?rdt geacht 0d,n eendtg~meep~~~~~~tia1r consulent van de regio 
dle gelegenhel wor e 

f ) 
\./ 

,-~-----~ 

7.6 

\ 

\ 
\ 

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

Midden/Zuid meegedeeld dat de gedetineerde kan Horden terug
of overgeplaatst. Deze consulentneemt dan de voorbereiding 
van de wegpl aatsi ngiter hand, waarbij hij de hul p inroept 
van een penitentiair consulent uit een andere regio en/of 
van een van de selectie-adviescommissies. 

Zoals al eerder ~/erd geconstateerd, heeft de wegplaatsing ill" 
een aantal gevallen grote problemen opgeleverd. Deze proble
men 1 ei dden ert oe dat sommi ge gedet i neerden zeer 1 ang in het 
HvB te Maastricht moesten bl)jven. Om zicht te krijgen op de 
aard van deze problemen, is uitgegaan van de zeven gedeti
neerden die langer dan 50 dagen in het HvB hebben verbleven. 
Eerst is yekeken naar de redenen die door de directie van de 
inrichting van herkomst werden opgegeven voor' plaatsing in 
een landelijke afzonderingsafdeling. Daarbij bleek dat in 
vier van de zeven gevallen de bl·ijvende agressie van de ge
detineerden als argument is genoemd, en in de overige drie 
gevall en de al gemene ongeschiktheid voor een gemeenschap.s
regiem. Mede gegeven het feit dat geen van deze gedetineer
den in aanmerking kwam voor terugkeer naar de inrichting van 
herkomst, kan worden aangenomen dat het om gedetineerden 
ging die in het algemeen zeer moeilijk plaatsbaar zijn in 
een penitentiairesetting. Deze mdeilijke plaatsbaarheid 
heeft ertoe geleid dat drfe gedetineerden uiteindelijk tot 
aan het einde van hun detentie in het HvB zijn gebleven. De 
andere vier gedet i neerden zi j n \I/e 1 ,weggep 1 aatst vanuit het 
HvB, waarbij er drie zijn opgenomen in de gevangenis te 
IS-Gravenhage. Dat deze overplaatsingen zeer veel tijd verg
den, kan worden toegeschreven aan de ernstige problemen die 
zich gedurende het onderzoek hebben voorgedaan rond de opna
mecapaciteit van deze gevangenis. 

Conclusie 
In dit hoofdstuk is verslag gedaan van een onderzoek naar 
het verloop van het verblijf op grond van art. 24, lid 5 GM 
in het HvB te Maastricht en na~r de be~indiging daarvan. 
Vol gens de richtlijnen komen voor plaatsing in deze inrich
ting gedetineerden in aanmerking Iwier afzondering op grond 
van hun persoonlijkheidsstructuur voor langere tijd is gein
diceerd l

• In de praktijk echter kon de periode van strikte 
afzondering veel albeperkt worden gehouden tot ongeveer b/ee 
weken. Dit heeft niet betekend dat deze gedetineerden ook 
allernaal snel zijn weggeplaatst uit de inrichting. Rond de 
wegplaatsing hebben zich namelijk ernstige problemen voorge
daan. Voor een gedeelte waren deze problernen toe te schrij
yen aan het feit dat de betreffende gedetineerden moeilijk 
plaatsbaar waren in een normaal gevangenisregiem. Daarnaast 
speelde de geringe opnamecapaciteit van de gevangenis te 
Is-Gravenhage ~en role Naar deze inrichting werden relatief 
veel ged~tineerden·· overgeplaatst vanwege het restrictieve 
r~giem dat daar wordt gevoerd. 
Gedetineerden die niet langer in afzondering hoeven te blij
ven, maar di e nog ni et kunnen \I/orden weggepl (latst, worden 
intern overgepl aatstnaar een pavil joen met een beperkte ma
te Van gemeen,schap. Daarbij bl i jven zij de status van afge
zonderde op grond van art. 24, lid 5 GM gehouden. Dit wordt 
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gedaan omdat zij dan blijven meetellen voor de capaciteit 
van 12 plaatsen op paviljoen VIII. Dichtslibbing van het HvB 
met probleemgevende gedetineerden wordt aldus voork?men. Of 
het behoud van de verbl ijfst itel wel d~ meest gesch1 kte op
lossing hiervoor is, is echter de vraag. Er is immers geen 

. sprake meer van afzondering. 
Er hebben zich nog twee belangrijke problemen voorgedaan, 
di e hi er moeten worden vermel d. In de eerste pl aats is het 
enkele malen voorgekomen dat gedetineerden in het HvB te 
Maastricht werden afgezonderd, waarbij kennelijk sprake was 
van psychische problematiek. Een daarvan is na enige tijd 
dan ook overgeplaatst naar de RPI te Woensel. Bij het in ge
bruik nernen v~n paviljoen VIII als landelijke afzonderin~s
afdeling in 1978 is afgesproken dat vooralsnog geen psych1a
trische probleemgevallen op dit paviljoen zouden wordt ge
pl aatst. Deze afspraak wasgebase:rd op het on~~reken van 
een ~ast aan het HvB verbonden psychlater. Kennel1J.k kon de
ze afspraak niet steeds worden nagekomen. 
Het tweede probleem heeft betrekking op de betrokkenheid van 
het departernent bij het verloop van he~ verbl i~f van de. ge
detineerden die op grond van art. 24, lld 5 GM 1n Maastr1cht 
zijn geplaatst. De afdel ing S. en B. ~eeft nam-Jel ijks zic~t 
op datgene wat zich rond deze gedet1neerden afspeelt. D1t 
wordt mede veroorzaakt door het ontbreken van rapportage 
hierover door hetzij de directie van het HvB, hetzij de pe
nitentiair consulent van deze inrichting. Het lijkt zeer ge
wenst in deze situatie verbetering aan te brengen. Dit is 
des te meer noodzakelijk nu er aan art. 24 van de Gevange
nismaatregel een zevende lid zal worden toegevoegd,.waarin 
wordt bepaald dat de verlenging van ~e~ ext~:.ne tenu1~vo~r
legging van een afzondering op een m1n1ster1ele beschlkk1ng 
berust. Om te kunnen bepalen of zo·n verlenging noodzake-
1 ijk is, zal men op het departement moeten weten hoe het 
verblijf in het HvB verloopt. 

8 Siotbeschouwing 

Uitgangspunt van alle penitentiaire regiems in Nederland is 
dat de ~~detinee~d~n ~eel kun~en nemen aan bepaalde gemeen
schappel1~~e . act:v1te1ten. D1t neemt niet weg dat het soms 
noodzakel1Jk lS .~lervan ten aa~zien van een bepaalde gedeti
neerde ~f te w1Jken. De gedet1neerde wordt dan tijdelijk in 
afz?nd~r1n~ geplaat~~. In principe dient dit te gebeuren in 
de 1nrlcht1ng waa~ h1J op dat ogenblik verblijft. In bepaal
d~ gevallen k~n d1t echter op ernstige bezwaren stuiten. Ar
t1kel 2~, l1d 5.van de Gevangenismaatregel bepaalt dat de 
afzonderlng dan 1n een andere inrichting ten uitvoer kan 
worden gelegd. In het voorjaar van 1978 werden daartoe aan
gewezen de afzonderingsafdeling -paviljoen VIII- van het 
H~~ te ~aa~t ri ~ht e~ het cell engebouw van de gevangeni s en 
rlJkswerk~ ~r~ cht 1 ng Es~erheem' te Veenhui zen. Tege 1 i jk met 
deze aanwl~zlng wer~en :!chtlijnen gegeven voor de plaatsing 
v~n gedet~neerden In een van de beide landelijke afzonde
nngsafdellngen. Naar .aanleiding van deze nieuwe regeling 
van de externe afzonderl ng heeft de Di rect i e Gev angeni S\-Jezen 
het WODe verzocht een onderzoek in te stellen. In dit onder
zoek zou moeten. \'f0rden nagegaan welke procedures fei tel ij k 
w?~den .gevolgd blJ de externe afzondering en hoe deze prak
t1Jk .. zlch verhoudt tot datgene wat de richtl ijnen voor
schrlJven. Het onderzoek richt zich dus vooral op prbcedure
le.aspecten. ~e vr~ag.of ~fzondering en met name afzondering 
bU1ten de ~lgen lnrlchtlng .een adequate reactie is op de 
problemen dle bepaalde gedet1neerdenin bepaalde inrichtin
gen opleveren; valt buiten het kader van deze studie. 
Wanneer ?nderzoek .wordt gedaan naar de ext erne afzondering 
van g~~etlneerden, lS een.~elangrijke vraag hoe zij zelf het 
verbl1Jf op een landel1jke afzonderingsafdeling ervaren. 
Hoewel deze vraag in de oorspronkelijke opzet ·van het onder
zoek Hasopgenomen, kon hieraan slechts tn zeer beperkte ma
t~ aandacht worden ~eschonken. Omdat enige tijd geen inter
v~ews .~et. de gedet1neerden konden worden gehouden, is uit
e1ndellJk slechts met een betrekkelijk klein aantal van hen 
g~sproken. De enige uitspraken die op basjs van deze inter
V1ews over de beleving van de afzondering zijn te doen heb
ben betrekking op het cellengebouw. Het verblijf daa; werd 
al s zeer zwaar ervaren. Vooral het ontbreken van contact'met 
medegedetineerde~,.het gebrek aan lichaamsbeweging en het 
tekort aan afleldlng op de cel werden daarbij als negatieve 
aspecten van de afzondering genoemd. 
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Hierboven is al gezegd dat afzondering buiten de eigen in
richting een zeer uitzonderlijke maatregel is. Gedurende de 
onderzoekperiode van 9 maanden is hiervan dan ook slechts.70 
maal gebruik gemaakt. Ervan uitgaande dat de doorstromlng 
door de penitentiaire inrichtingen in die peri ode ongeveer 
19.000 gedetineerden zal hebben bedragen, is dit aantal ge
ring te noemen. Bestudering van deze gevallen heeft duide
lijk gemaakt dat de externe afzondering in een aantal op
zichten onvoldoende bevredigend is verlopen. Ten dele ViaS 

dit een gevolg van onvolkomenheden in de regeling of van ~en 
onjuiste toepassing van de richtlijnen. Daarnaast deden zlch 
ook problemen voor die geheel los staan van de regeling als 
zodanig. Hieronder zal op de belangrijkste knelpunten nader 
worden ingegaan. 

Een eerste belangrijk probleem betreft de interpretatie van 
de wettelijke regeling. Indien een gedetineerde buiten de 
eigen inrichting wordt afgezonderd, moet aan twee voorwaar
den zijn voldaan. In de eerste plaats moet vaststaan dat af
zondering noodzakelijk is. Daarnaast moet duidelijk zijn dat 
de tenuitvoerlegging van deze afzondering binnen de inrich
ting zelf op ernstige bezwaren stuit. Dat aan deze beide 
voorwaarden moet zijn voldaan, heeft interpretatieproblemen 
opgeleverd in sommige inrichtingen van ,herkomst en in een 
van de twee inrichtingen van afzondering. 
Zo gaven sommige directies van de inrichtingen van herkomst 
als reden voor de plaatsing op een landelijke afzonderings
afdeling op, dat de gedetineerde niet langer in de gemeen
schap was te handhaven ofwel dat hij uit de inrichting moest 
worden verwijderd. Beide argumenten afzonderlijk zijn in 
begi nsel onvol doende om art. 24, 1 i d 5 GM toe te passen. Is 
een gedetineerde gemeenschapsongeschikt, dan dient hij in 
eerste instantie binnen de inrichting zelf te worden afge
zonderd. Is alleen verwijdering uit de inrichting noodzake-
1 ijk, dan zou allereerst gestreefd moeten worden naar een 
overplaatsing. 
Ook in een van de afzonderingsinrichtingen, t.w. het HvB te 
Maastricht, heeft het feit dat bij externe afzondering aan 
twee voorwaarden moet zijn voldaan, interpretatieproblemen 
opgeleverd. Deze hadden geen betrekking op de fei~elijke 
tenuitvoerlegging van de afzondering, maar op de perl ode na 
beeindiging hiervan. Veel van de gedetineerden die in het 
HvB te Maastricht werden geplaatst, konden na betrekkelijk 
korte tijd intern worden overgeplaatst naar een paviljoen 
met een beperkte mate van gemeenschap. Hoev/el vanaf dat 
ogenblik geen sprake meer was van afzondering, bleef het 
verbl ij f om organi satori sche redenen toch gebaseerd op art. 
24, 1 i d 5 GM. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de hantering van de wette
lijke regeling van de externe afzondering in de praktijk 
soms problemen oplevert. Dit geldt ook voor de door de Di
rectie Gevangenisv/ezen opgestelde richtlijnen, v/aarin nadere 
voorschriften worden gegeven voor de toepassing van deze re
gel i ng. 
Wanneer wordt besloten een gedetineerde buiten de inrichting 

af te .. zonderen, dan is er vol gens de ri cht 1 i j nen een keuze 
mogellJk tussen het cellengebouw te Veenhuizen en paviljoen 
VIII .van het H~B te Maast~icht. Voor het cellengebouw komen 
gedetlneerden ln aanmerk1ng waarvan wordt verwacht dat zij 
na een korte peri ode van afzondering teruggeplaatst kunnen 
worden. naar de.inrichting van herkomst. Plaatsing op de af
zonderl~gsafdellng te Maastricht is geindiceerd, indien een 
langdurlger afzondering in de lijn der verwachtingen ligt. 
Bovend~en is hier mind~r duidelijk voorgeschreven dat terug
plaatslng van de gedetlneerde de voorkeur verdient. 
In de praktijk bleek het verschil tussen de plaatsingen in 
h~t cellengebouw en op de afzonderingsafdeling te Maastricht 
m~~der groot te zijn dan op grond van deze richtlijnen zou 
zlJn te verwachten. Enerzijds werden van de in het cellen
gebouw afgezonderde gedetineerden zeer velen naderhand niet 
teruggeplaat~t naar de inrichting van herkomst. Anderzijds 
ko~ de perl ode van st ri kte afzonderi ng in het HvB te Maas
t ~~ cht . ~oorgaans betrekke 1 i jk kort gehouden worden. Kenne
ll~k ~lJn de twe~ afzonderingsmodellen waarvan de opname
~rlterla voor.~e be:de afzonderingsafdelingen zijn afgeleid, 
In de praktlJk mlnder goed hanteerbaar. In ieder geval is 
v~n te voren vaak niet te voorspellen hoe lang de afzonde
rlng zal moeten duren en evenmin of terugplaatsing naderhand 
mogelijk is. 

Een ander probleem bij de toepassing van de richtlijnen 
heeft betrekking o~ de te volgen procedures en met name op 
de rol van de verschl11ende functionarissen die daarbij zijn 
betrokken. Indien de directeur van een penitentiaire inrich
ting het noodzakelijk vindt een gedetineerde extern af te 
zonderen moet de regionaal penitenitair consulent worden in
geschakeld. Ten tijde van het onderzoek had hij voor wat 
betreft de effectueri ng van het voorstel tot exte;ne afzon
dering, een ~esl~ssende stem. Bij de afzonderingen in het 
cellengebouw lS dlt laatste doorgaans ook feitelijk het ge
val .geweest. Gin~ het om een plaatsing op de afzonderingsaf
dellng te Maastrlcht, dan speelden naast de regionaal consu
lent van de inrichting van herkomst nog twee andere functio
nari ssen een rol bij de besl uitvormi ng. Dit waren de di rec
teur 'van het HvB te Maastricht en de penitentiair consulent 
van de regio MiddenjZuid. Vol gens de richtlijnen dient de 
betrokke~h~id van beide beperkt te blijven tot de praktische 
voorbereldl~g van de afzondering. De Directie Gevangeniswe
zen heeft dlt standpunt naderhand nadrukkelijk onderstreept. 
De 'zeeffunctie' van de directie en de penitentiair consu
lent.va~ he~ HvB te Maastricht heeft ertoe geleid dat sommi
ge lnr1chtlngen ervan afzagen gedetineerden voor te dragen 
voor een plaatsing op de afzonderingsafdeling van dit HvB. 
Men voorzag dat daarbij ongewenste vertragingen zouden op
treden en 'koos' daarom voor het cellengebouw. 
Overigens is de plaatsingsprocedure kort na het onderzoek 
d~asti~~h ve~anderd. ~bO~ middel van een wijziging in de 
rlchtllJnen lS de besllss1ngsbevoegdheid ten aanzien van de 
externe afzonderi ng verschoven naar het departement. Tevoren 
was het departement, in de vorm van de afdeling Selectie en 
Bejegening van de Directie Gevangeniswezen, nauwelijks bij 
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de plaatsingen betrokken. Meestal werd deze afdeling pas 
achteraf op de hoogte gebracht, \</anneer de besl i 5si ng tot 
externe afzondering al was genomen. Omdat hierdoor onvo1-
doende tot uitdrukking kwam dat de externe tenuitvoerl eg
ging van een afzondering berust op een ministeriele be
slissing, zijn de richtlijnen op dit punt bijgesteld. 

Ook in een ander opzicht zijn de departementale richtlijnen 
niet steeds gevolgd. De richtlijnen schrijven voor dat de 
inrichting van herkomst voorafgaande aan het transport naar 
de landelijke afzonderingsafdeling overleg moet plegen met 
de directie van de inrichting van afzondering over mee te 
zenden bezittingen van de gedetineerde. In veel gevallen 
yond in het geheel geen vooroverleg plaats tussen de inrich
ting van herkomst en de inrichting van afzondering. Op de 
geringe betrokkenheid van de inrichting van herkomst bij het 
verdere verloop van de externe afzondering zal hieronder 
nader worden ingegaan. 

De tot dusverre beschreven knelpunten hangen alle samen met 
de toepassing van de richtlijnen en van de daaraan ten 
grondslag liggende wettelijke regeling. Een aantal andere 
problemen heeft betrekking op procedurele aspecten waaraan 
binnen de huidige richtlijnen geen aandacht is geschonken. 
Het gaat hier om de geringe betrokkenheid van het departe
ment en van de inrichting van herkomst bij het verloop va~ 
de externe afzondering, en om de onduidel ijkh'eid van de pro
cedure voor de afgezonderde gedetineerden. 
Hierboven is al aangegeven dat het departement, i.c. de af
deling Selectie en Bejegening, nauwelijks was betrokken bij 
de pl aatsi ngsprocedure. Dit gel dt ook voor het verdey'e ver
loop van de externe afzondering. Uit het onderzoek is naar 
voren gekomen dat dit vooral bij een (langduriger) afzonde
ring in het HvB te Maastricht problemen kan opleveren. Een 
betere infonnering van het departement over het verblijf in 
externe afzondering is des te meer noodzakelijk nu aan arti
kel 24 van de Gevangenismaatregel een zevende lid wordt toe
gevoegd waarin wordt bepaald dat ook de verlenging van de 
externe afzondering op een ministeriele beschikking berust. 

'Om te kunnen bepalen of zo'n verlenging noodzakelijk is zal 
men op het departement moeten ""eten hoe het verbl ijf op de 
afzonderingsafdeling verloopt. 
Een belangrijk knelpunt vormt de onduidelijkheid van de gang 

'van zaken voor de betrokken gedetineerde. Deze onduidelijk
heid heeft betrekking op de complexiteit van de wettelijke 
regeling, de ondoorzichtige beklag- en beroepsprocedure, en 
het perspectief met betrekking tot een mogelijke terugplaat
sing naar de inrichting van herkomst. Een en ander komt ten 
dele voort uit het feit dat voorafgaande aan de overplaat
sing veelal niet met de gedetineerden wordt gesproken. De 
richtl ijn.en schri.jven dit ook niet voor. Wel iswaar ontvangen 
zij een schriftelijke verklaring, maar dit lijkt onvoldoende 
te zijn. Nu zal een gesprek voor de overbrenging naar de af
zonderingsafdeling niet altijd mogelijk zijn, omdat daarvoor 
de situatie te gespannen is. In dat geval zou er wel naar 
kunnen worden gestreefd om zo snel mogelijk na de overplaat-
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sing met de gedetineerde te spreken. 
Hiermee wordt meteen een volgend probleem aangeroerd: de ge
ringe betrokkenheid van de inrichting van herkomst bij het 
verloop van de externe afzondering. Weliswaar neemt de di
rectie van deze inrichting het initiatief tot de externe af
zondering, maar men stelt zich doorgaans nauwelijks op de 
hoogte van het verdere verloopervan. Slechts ~~n inrich
tingsdirectie had de gewoonte om de gedetineerde tijdens 
zijn afzondering te bezoeken. Bij die gelegenheid werd dan 
gesproken over het incident dat de aanleiding vormde tot de 
afzondering en werden afspraken gemaakt over de terugkeer 
van de gedetineerde. Ook kwam het maar zelden voor dat de 
~nr~cht~ng v~n herkomst bij de directie van de afzonderings
lnnchtlng lnformeerde naar het verloop van de afzondering. 
Hoewel de richtl ijnen niet expl iciet v,oorschrijven dat de 
inrichting van herkomst zich op de hoogte moet stellen van 
het verloop van het verb';1Ijf, is dit toch gewenst. In de 
eerste plaats blijft de gedetineerde adminstratief tot deze 
inrichting behoren. In de tweede plaats dient er naar te 
worden gestreefd de gedetineerde na beeindiging van de af
zondering terug te plaatsen. Om te kunnen bepalen in hoever
re dit mogelijk is, zal men mede rekening moeten houden met 
zijn opstelling op de afzonderingsafdeling. 

Niet alle knelpunten en problemen die zich hebben voorge
daan, zijn toe te schrijven aan onvolkomendheden in de rege
ling. Er zijn ook problemen die daar geheel los van staan, 
maar die toch belangrijk genoeg zijn am hier te worden ver
mel d. 
Hierboven is al aangegeven dat de peri ode van afzondering op 
paviljoen VIII te Maastricht doorgaans betrekkelijk kart ge
houden kon worden. Over het algemeen trachtte men daar de 
gedetineerde al na ongeveer twee weken intern over te plaat
sen naar een paviljoen met een beperkte mate van gemeen
schap. Bij die gelegenheid werd tevens de penitentiair con
sulent gewaarschuwd dat de gedetineerde uit het HvB kon wor
den weggepl aatst. Deze v,egpl aatsi ng heeft gedurende de on
derzoekperiode grote problemen opgeleverd. Voor een gedeelte 
waren deze toe te schrijven aan het feit dat de betreffende 
gedeti~eerd~n moeilijk plaatsbaar waren in een normaal ge
vangenlsreglem. Daarnaast speelde de geringe opname-capaci
teit van de gevangenis te 's-Gravenhage een rol. Naar deze 
inrichting ""erden relatief veel gedetineerden overgeplaatst 
vanwege het restrictieve regiem dat daar wordt gevoerd. De 
w~gpl aats i ngsprob 1 eme~ hebben ertoe gel eid dat somni ge gede
tlneerden zeer lang 1n het HvB te Maastricht hebben verble
yen; in enkele gevallen zelfs tot aan het einde van hun de
tent i e. 

Een ander probleem dat los staat van de regeling als zoda
nig, heeft betrekking op het extern afzonderen van gedeti
n~erden met psychische problemen. Naar de opgave van de in
rl cht~ ng van herkomst was bij een aantal van de afgezonderde 
gedetlneerden mede sprake van psychisch dysfunctioneren. Het 
valt sterk te betwijfelen of de beide landelijke afzonde
ringsafdelingen wel geschikt zijn voor de opvang van derge-

73 



74 

lijke gedetineerden. Afgezien van het feit dat slechts in 
zeer beperkte mate een beroep kan \tlOrden gedaan op psych i a
trische bijstand, zijn de regiems niet gericht op een syste
matische gedragsdeskundige benadering van de gedetineerden. 
Oat het desondanks is voorgekomen dat zulke gedetineerden 
extern werden afgezonderd, moet worden bezien tegen het 
licht dat vaak al eerder vergeefse pogingen waren ondernomen 
om een opname in een psychiatrische of TBR-inricht'ing te 
realiseren. Oat deze pogingen tot op dat moment niet waren 
geslaagd, moest doorgaans worden toegeschreven aan de vele 
tijd die met zo'n overplaatsing is gemoeid. Overigens dient 
in dit verband te worden gewezen op het reeds lang bestaande 
voornemen om in het nieuwe HvB 'Het Veer' te Jlmsterdam een 
Forensische Observatie- en Begeleidingsafdeling te vestigen. 
Oit voornemen is inmiddels deels gerealiseerd door de inge
bruikneming van ~~n paviljoen voor dr bPvang van gedetineer
den met psychische stoornissen met ingang van april 1981. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de nieuwe procedure van de 
externe afzondering die sedert mei 1978 wordt gevolgd, op 
een aantal onderdelen problematisch is verlopen. So~nige van 
deze problemen zijn toe te schrijven aan onvolkomenheden in 
de regeling. Op enkele punten is deze regeling inmiddels al 
bijgesteld. Zo is momenteel duidelijker aangegeven dat de 
externe tenuitvoerlegging van de afzondering berust op een 
minsteriele beslissing. Tevoren was het de penitentiair con
sulent die hierover een beslissende stem had. Ook moet se
dert december 1979 door de inrichting van herkomst schrifte
lijk worden gemotiveerd waarom plaatsing op een landelijke 
afzonderingsafdeling noodzakelijk is. Oeze aanpassing is me
de een gevolg geweest van een aantal uitspraken van de be
roepscommissie ex art. 123 GM van de Centrale Raad van Ad
vies. Oak in een ander opzicht is de situatie ten opzichte 
van 1978 duidelijk verbeterd. Toen kwam het nag regelmatig 
voor dat gedetineerden langer dan de gestelde termijn van 14 
dagen in het cellengebouw verbleven. In 1979 was dit niet 
langer het geval. 
Enkele van de gesignaleerde knelpunten waren niet zozeer een 
gevolg van onvolkomenheden in- de regeling cif van een onjuis
te toepassing daarvan, maar hadden meer betrekking op pro
blemen die daar los van staan. Een nadere bijstelling van de 
richtlijnen zal aan de oplossing van deze problemen weinig 
kunnen bijdragen. 

(1 ) 

(2 ) 

(3 ) 

(4 ) 

(5 ) 

(6 ) 

(7 ) 

(8 ) 

(9 ) 
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Noten 

Voor de samenstelling van de begeleidingscommissie wordt 
verwezen naar bijlage 1. 

H?e~/el ged~rende de on~erzoe~peri ode in het geheel -70 gede
tlneerden In afzonderlng zljn geplaatst, worden verder in 
h~t rapport af en toe andere total en genoemd. Zo vlOrdt in
dlen de collectieve afzonderingen als ~~n geval worden be
schouwd, gespro~en van 57 afzonderingsgevallen. Verder gaat 
het am 66 gedetlneerden, wanneer geen rekening wordt gehou
den met het feit dat enkele gedetineerden tweemaal extern 
zijn afgezonderd. 

Kart na de aanvang van het onderzoek is binnen de Oirectie 
Gevangeniswezen een discussie ontstaan over de aard en opzet 
van het onderzoek. Tengevolge hiervan hebben de interviews 
met de gedetineerden enige tijd geen doorgang kunnen vinden! 

Bijlage 2 geeft een overzicht van de onderzoekaspecten en de 
aandachtspunten di e de 1 ei draad vormden bij de i ntervi e\vs 
met de verschillende gesprekspartners. 

~oofd~tuk ] is voor een zeer groot gedeelte gebaseerd op een 
lnterlm-rapport van de begeleidingscommissie van het onder
zoek dat is opgesteld door drs. J.J.L.M. Verhagen. 

De afzondering zou ten uitvoer worden gelegd op paviljoen 
VIII, \vaarvan 12 cellen zijn gereserveerd voor landelijke 
aflonderingsgevallen. 

In de circualire wordt gesteld dat, indien terugplaatsing na 
14 dagen onmogelijk is, plaatsing in de afzonderingsafdeling 
van het HvB te Maastricht kan worden overwogen. 

Een p~ssantenbevel is een door de OvJ gegeven mac~tiging aan 
de .dl:ect~ur van een penitentiaire inrichting iemand buiten 
de lnrlchtlng van verblijf op te nemen. De consequentie van 
een "overpl aats i ng" op een passantenbevel is, dat de gedet i
neerde administratief tot de inrichting van herkomst blijft 
behoren. 

Naast de verklaring van de directeur ontvangt de extern af
gezonderde gedetineerde een beschikking waarin de Minister 
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(10) 

(11 ) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

van Justitie hem op de hoogte stelt van het besluit tot af
zondering ex art. 24, lid 5 GM. 

Deze beroepsmogelijkheid geldt niet voor preventief gehech
ten die met bewilliging van de rechterlijke autoriteiten 
uitsluitend in I Esserheem' of in het HvB te Maastricht zijn 
geplaatst. 

Het recht op gemeenschap van een in een.HvB verblijv~nde ge
detineerde is echter ook vastgelegd In art. 23, lld 2 GM. 
Vegter vindt het tel."echt vreemd ~at vol ge~s de beroepscom
mi ss i e art. 77 II I Hhr. HvB de dl recteur 1 n staat stel t af 
te wijken van een in die hogere regeling vastgelegd recht. 
(zie: P.C. VEGTER, IDe wettelijke regeling van de afzonde
iing in gevangenissen en huizen van bewaring ' • In: Proces, 
maart 1980· blz. 68-75). Anderzijds maakt art. 24 GM het ook 
mogelijk :als hogere regeling- af te wijken van het voor
schrift van art. 23 GM. Naar de opvatting van de Directie 
Gevangeniswezen slaat art. 24 n~et a~leen op persoon~ijke 
ongeschiktheid maar ook op ongeschlkt~eld wegen~ gedraglngen 
van de gedetineerde (als nader ultgewerkt In art. 77 HR 
HvB) • 

BiJ afzondering van gedetineerden in ~evan~enissen en rij~s
werkinrichtingen op grond van ongeschlktheld voor het reglem 
moet deze, blijkens de formulering van art. 24,.lid 3 sub b 
GM worden geacht te zijn opgelegd in afwachtlng vanover
pl~atsing. Bij afzondering van ge~etineerden in.~vB's op 
grond van ongeschiktheid voor het reglem moet wekellJk~ y'.)~
den bezien of handhaving van deze maatregel noodzakellJk lS 
(art. 19, lid 2 III Hhr. HvB). 

Buiten beschouwing zijn hier gelaten: afzondering in het be
lang van het vooronderzoek, ter observatie, op eigen verzoek 
van de gedetineerde en bij de zgn. weekeind-executie. De 
laatste twee vormen van afzondering mogen vol gens de circu
laire van 8 mei 1978 niet buiten de eigen inrichting ten 
uitvoer worden gelegd. Afzondering ter observatie wordt niet 
meer toegepast. 

Wijziging van de afzonderingsgrondslag gedurende het ver
blijf in de landelijke afzonderingsafdeling is hier slec~~s 
een theoretische mogelijkheid genoemd, omdat valt te betwlJ
felen of de directeur van de inrichtiny van herkomst kan be
oordelen of een gedetineerde gedurende zijn afwezigheid uit 
de i nri cht i ng gemeenschapsongeschi kt is gevwrden. 

Hi erbi j moetwel worden bedacht dat zi ch onder 11 vanuit h~t 
rayon midden/zuid in het cellengebouw geplaatsten ~ ~edetl
neerden bevonden die gelijktijdig en naar aanleldlng van 
hetzel fde i nci dent zi jn afgezonderd. Zouden we deze call ec
tieve plaatsing als een geval beschouwen, dan is de.verde
ling van gedetineerden uit dit rayon over de afzonderlngsaf
delingen te Maa~tricht en te Veenhuizen 15 tegen 3. 
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(16) Gedurende de onderzoekperiode hebben zich 4 collectieve ex
t~rne afzonderingen voorgedaan. In een geval werden 9 gede
tlnee~d~n gel ijktijd~g . in het cellengeb.ouw gepl aatst naar 
aanleldl~g van vernlellng en brandstichting. In een ander 
geva~ glng het om twee gedetineerden die een werkmeester 
aanvlelen. Respectievelijk twee en vier gedetineerden ten
slotte, werden tegelijk extern afgezonderd naar aanl~iding 
van een vechtpartij met medegedetineerden. 

(17) Deze eerdere prob 1 emen werden door de geinterv i ewde ge
stichtsfunctionarissen nogal eens toegeschreven aan psychi
sche stoornissen. Van de 14 gedetineerden waarbij dit het 
geval was, werden er 9 in het cell engebouvl en 5 in Maas
tricht afgezonderd. 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

Vier g~~etineerden zlJn naar aanleiding van hun betrokken
heid blJ hetzelfde incident gelijktijdig vanuit 'Norgerha
~en I . in het cell engebouw afgezonderd. Omdat de afzonderi ng 
In dl~ geval werd opgevat als een interne afzondering, is 
deze nlet op grond van art. 24, lid 5 GM geschied. Naderhand 
wer~ besloten deze gedetineerden niet opnieuw in 'Norgerha
yen op te nemen, maar hen verder extern in Maastricht af te 
zonderell. 

Deze gedetineerde was wel ongeveer twee maanden tevoren in
tern afgezonderd geweest wegens bedreiging van een perso
neelslid. 
Toen men aanwlJzlngen had dat een dergelijk incident nog
maals zou kunnen plaatsvinden besloot men hem voor te stel
len yoor a~zondering in Maastricht, zonder hem op dat moment 
overlgens lntern af te zonderen. Toen de penitentiair consu
lent .~an de regia midden/zuid dit laatste vernam, werd het 
v~~bllJr..va~ de gedetineerde in Maastricht dan oak onmiddel
llJk beeindlgd. 

De gevangeni~ 'Schutte~~wei' t~ Alkmaar hanteert als princi
pe da~ ged~tlneerden blJ gebrulk van geweld tegen gestichts
f~~ctlonarlssen altijd extern worden afgezonderd. Dit is 
tlJdens ~e onderzoekperiode acht maal geschied. Overigens 
s~eelt hl~r .ookde ongunstige ligging van de strafcellen 
b1nnen de lnrlchting een role 

Het ontb~ek~n v~n een adequate afzonderingsmogelijkheid bin
nen de lnr~chtlng.heeft bijvoorbeeld meegespeeld bij alle 8 
gevallen dle vanult de gevangenis te Zutphen in het cellen
gebouw werden geplaatst. 

Hier moet. wel worden vermeld dat in vijf van deze gevallen 
overplaatslng naar een andere inrichting reeds was geregeld 
of vaststond dat de detentie spoedig zou worden beeindigd. 

Onder deze gedetineerden bevonden zich er negen die naar 
aanleiding van hun betrokkenheid bij hetzelfde incident ge
lijkti~dig .extern we~den afgezonderd. Waarom het cellenge
bouw 1n dlt geval lS verkozen,- is onduidelijk. Wellicht 
speelde het grote aantal een rol gezien de geringere opname-
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(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

capaciteit van de landelijke afzo~deri~gsafdelin$ t~ Ma~s
tricht. Uit het interview met de d~rectle van.de lnrlchtlng 
bleek wel dat terugplaatsing van aIle 9 gedetlneerden onmo-
gel i j k \Jerd geacht. 

Het feit dat slechts 32 van de 70 gedetineerd~n zlJn gein
tervi e\ld heeft versch i 1 len de oorzaken. 26 gedet 1 neerden kon
den niet worden benaderd gezien de reeds eerder genoemde pe
rikelen rond de onderzoekopzet. Met 9 gedetineerden wa:.geen 

interview mogelijk vanwege hetz~j taalprobl~men h~tZ1J ge
stoord gedrag. 3 gedetineerden welgerden een lntervlew. 

Zie de modellen 2 en 3 in het vorige hoofdstuk onder 4.3. 

Meestal wordt pas achteraf, hetzij door d~ p~nit~ntiair con
sulent, hetzij door de directie van de lnrlcht1ng ~~n her
komst contact opgenomen met de OvJ (p~~santenbe~el .b1J afge
strafte gedetineerden) of de rechterl1Jke a~tor~~elten (t~e
stemming Hij.ziging inrichting van detent1e b1J pr~ventl~f 
gehechten). Dit geldt overigens ook voor de plaatslngen 1n 
het cellengebouw vanuit een andere regio ~n voor de plaat
singen in de afzonderingsafde1ing te Maastrlcht. 

In twee gevallen rich~te de inrichting ~an her~omst het 
voorstel tot externe afzondering in eerste lnstantle tot de 
directie van 'Esserheem' • Deze directie verwees vervolgens 
naar de penitentiaire consulent, waarna de beschreven proce-
dure in werking trad. . 
In enkele andere gevallen is in zoverre een lets a~dere pro-
cedure gevolgd, dat ook anderen -mees~al de afdell~~ Selec
tie en Bejegening- actief betrokken zljn geweest hlJ de be-
sl uitvorming. 

In drie gevallen is op belangrijke punten een afwijkende 
procedure gevol gd. Tweemaal. was de aanl ei d~ ng hi ervoor ~at 
de penitentiair consulent nlet was te berelken. De ~eslls
sing om de gedetineerde in Maastricht af te zonderen lS toen 
in het ene geval genomen door de dire~tie 'van ~et H~B !e 
Maastricht en in het andere geval door en.deze dlrec~le en 
de afdeling S. en B. Deze afdel~ng.is ?verigens nog In e~n 
ander geval op initiatief van de lnrlchtlng van herkomst dl
rect bij de besluitvorming betrokken geweest. 

(29) In een geval, waarbij negen.ged~tineerden waren betrokken, 
is de beslissing tot afzonderlng 1n het cellengebou~ gen~m~n 
door de Directie Gevangeniswezen. De region~al penlte~tla~~ 
consulent en de consulent van 'Esserheem. hebben h1erblJ 
uitsluitend een passieve rol gespeeld. Ook 1n een ander ge
val is de beslissing tot plaatsing in het cellengebouw door 
de afdeling S. en B. genomen. De red~n hiervoor was d~t de 
betrokken penitentiair consulenten nlet ware~ t~ be~elken. 
Nadat deze beslissing was genomen, heeft de 1nr1cht1ng van 
herkomst verzuimd het cellengebouw in te lichten over de 
komst van de gedetineerde. 
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Het is tenslotte eenmaal voorgekomen dat de inrichting van 
herkomst .zich .met het voorstel tot externe afzondering in 
eerste lnstantle wendde tot de directie van 'Esserheem ' in 
plaats van tot de regionaal penitentiair consulent. 

(30) In ~~n geval heeft dit nader overleg niet plaatsgevonden. 

( 31)' In een aantal geval1en heeft de directie van het HvB te 
Maastricht het initiatief genomen tot dit overleg in verband 
met te verwachten problemen over de mee te zenden persoon-
1 i j ke bezi tt i ngen van de gedet i neerde. 

(32) Di~ l!jkt op het e~rste gezicht niet te rijmen met de vel~
pllcht1ng ~e ~edetlneerde voor de strafoplegging te horen. 
Deze .ve~pl~ch~lng geldt echter alleen, indien afzondering 
als dl~c1pllna1re straf wo~dt toegepast (art. 45, lid 1 BG). 
Horen lS volgens de wettel1jke regelingen niet formeel voor
geschreven i~die~ de afzondering als maatregel wordt gehan
teerd. Bovendlen lS het, zelfs wanneer de gedetineerde voor
~fgaande.aan zi~n afzondering wel is gehoord, de vraag welke 
lnh?ud hleraan lS gegeven (zie ook: C. KELK: 'Recht voor ge
d~t1neerden; een onderzoek naar de beginselen van het deten
tlerecht'; Alphen aid Rijn, 1978; blz. 257). 

(33) Indirect kan de gedetineerde op de hoogte zijn van de be
klagmog~lij~heid, doord~t hij~ zoals is voorgeschreven~ in 
het be~lt lS van een ulttreksel uit de Beginselenwet. Art. 
51, lld 1, sub c hiervan geeft aan dat de gedetineerde in 
?eklag .. kan gaan indien de directeur een maatregel oplegt 
waarblJ .wordt afgeweken van de rechten die hij aan de in 

het ge~~lcht gelde~de voorschriften kan ontlenen ' • Een af
zonderllJke ~eded~lln~.van de beklagmogelijkheid van de zij
de van.de dlrectle blJ toepassing van afzondering als maat
r~gel lS ~olgens de Gevan~enismaatregel en de Beginselenwet 
nlet verelst. Wel staat 1n het laatste artikel van het HhR 
v~n pen~~entiaire inrichtingen vermeld dat de directeur, in: 
d!en hlJ op grond van de orde en veiligheid binnen de in
~lchting afwijkt van bepaalde geldende rechten de betref
fende gedetineerde dient te wijzen op de mogeiijkheid van 
~ekl ago In hoeverre dit artikel van toepassi ng is bij all e 
In art: 24 GM genoemde varianten van afzondering al~ maat
r~~el 1 s e<:hter ondui del ijk (zie ook: PC VEGTER; 'De wette
llJke rege~ln~ van de afzondering in gevangenissen en huizen 
van bewarlng. In: Proces, maart 1980; blz. 68-75). Overi
gens. g~an het departement, de beklagcommissies en beroeps
conmls~les er vanuit dat w~l is voorgeschreven dat ook af
zonderlng als ord~maatregel schriftelijk moet worden meege
deeld aan de gedetlneerde. De jurisprudentie is daar stellig 
in. 

(34) In ~~n geval betrof dit een buitenlander voor wie de in het 
nederlands gestelde verklaring en beschikking niet leesbaar 
war~n •. Momen~eel worden overigens door het Ministerie be
Schlkklngen 1n zes verschillende talen opgesteld: Duits, 
Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Turks. 



(35) Ten tijde van het onderzoek fungeerde het cellengebouw ook 
a~s intef'ne afzonderingsafdeling voor de andere Veenhuizense 
i nri cht i ngen: I Norgerhaven I en I Groot Bankenbosc hi. December 
1979 is hieraan een einde gekomen. Zie ook hoofdstuk 3, pa
ragraaf 3.2. 

(36) De radio staat overdag aan van 10 tot 11 uur en van 12 tot 
13 uur, 's-avonds is dit van 17 uur tot 22 uur. 

(37) De gestichtswachters in het cellengebouw rouleren dagelijks. 
Dit betekent dat de gedetineerden steeds met andere ge
stichtswachters worden geconfronteerd. 

(38) V~~r een gespecificeerde opgave van de verblijfsduur in het 
cellengebouw wordt verwezen naar bijlage 5. 

(39) Om een beeld te krijgen van de contacten met functionarissen 
van I Esserheem' is voornamelijk gebruik gemaakt van informa
tie uit de dagjournaals die door de gestichtswachters over 
iedere gedetineerde worden opgesteld. 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

V~~r de oorzaak hiervan wordt verwezen naar de noten 3 en 
24. 

Dit is in 27 van de 44 gevallen gebeurd. 

Slechts 11 maal heeft de inrichting van herkomst recht
streeks contact gehad met hetzij de di rect ie van I Esserheem I 

hetzjj de afgezonderde gedetineerde zelf. 

In twee andere gevallen is overplaatsing naar de afzonde
ringsafaeling te Maastricht nog wel overwogen, maar is uit
eindelijk toch besloten de gedetineerde niet langer af te 
zonderen. 

(44) In twee gevallen is onbekend VJaarom de gedetineerde is over
gepl aatst. 

(45) Dit blijkt uit het volgende citaat uit de richtlijnen: 
'Indien de directeur van I Esserheem' van mening is dat te
rugplaatsing binnen een termijn van 14 dagen niet aangewezen 
lijkt, dient hij de penitentiair consulent hiervan o~ de 
hoogte te stellen. Deze kan dan voorbereidingen treffen voor 
overplaatsing van de gedetineerde naar een andere penitenti
aire inrichting of naar de afzonderingsafdeling te Maas
tricht· • 

(46) Ten ~ijde van het onderzoek konden de gedetineerden de gehe
le ctig tot ·s-avonds 11 uur naar de radio luisteren. Mrnnen
teelkan dit tot 1 uur ·s-nachts. 

(47) Sedert de onderzoekperiode is het reg;em op paviljoen VIII 
op enkele onderdelen gewijzigd. Wat de arbeidsmogelijkheden 
betreft, is er nu wel een huisdienstfunctie: een van de af
gezonderde gedetineerden wordt aangesteld al s rei niger. Ver
der is het rnomenteel toegestaan een radio uit de inrichting 
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(48) 

(49) 

(50) 

van herkomst 
is verlengd 
maanden in 
j oen V I II. 

mee t~_nemen. De duu.r van het wekel ijkse bezoek 
tot een uur. Tenslotte doen de bewaarders nu 9 

plaats van 6 maanden achtereen dienst op pavil-

Een van deze vier gedetineerden is naderhand vanaf paviljoen 
VIII nogmaals op een inkomst-paviljoen geplaatst. 

E~n ~gede~ineerde bleek ten onrechte op grond van art. 24 
11d ~.~M 1~ het HvB te Maastricht te zij~ geplaatst. Hij wa~ 
namellJk blnnen de inrich~ing van herkomst niet eerst intern 
af~ezonderd. Deze gedetlneerde is na een dag vanuit Maas
tn cht teruggepl aatst naar de i nri chti ng van herkornst. 

Er is nog een andere ged~tineerde administratief overgenomen 
d?or het HvB te Maa~t~lcht. Deze gedetineerde heeft echter 
nlet o~ ee~ an~~r pavl1Joen dan paviljoen VIII verbleven. 
Bovendlen lS hlJ reeds enkele dagen na deze overname overge
plaatst naar een andere inrichting. 

(51) Zie ook bl z. 15. 

(52) In 11 gevallen is de afzondering beeindigd vanaf pavilioen 
VII~,. zonder dat de gedetineerde tussendoor op een a~der 
pavllJoe~. had verbleven. In drie van deze gevallen kwam 
r~eds tlJ~enS de afzondering een einde aan de detentie. Van 
Yler gedetlneerden w~s de overplaatsing al voor de plaatsing 
In ~e~ HvB .. te.Maastncht aangekaart bij een van de selectie
advlescomm,lssles. Verder zijn twee gedetineerden recht
stree~s terugg~pl aatst naar de i nrichti ng van herkomst. Een 
gedetlneerde lS na 11 dagen overgeplaatst naar de RPI en d 
l~~tste van de ~~ gedetineerden tenslotte, heeft geruim= 
t~Jd op de wachtllJst gestaan voor plaatsing in de gevange
m s te Den Haag. 
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'BIJLAGE 1. DE SAMENSTELLING VAN DE BEGELElbINGSCOMMI$SIE VAN 
HET ONDERZOEK. • 

\l 

1. Voofzittet: drs. Th.W. Scholten (later: drsj J.J.L.M.' 
Verhagen,[jirecti~ Gevangeniswezen) • 

. 2. Secretaris:·!drs. J.J.GM. Verhagen .(later: drs. L.H. Er
If, 

·U) 

3. Leden: 

I) {) 

(j 

,(I 

o 

,P '\1 

,. 

kelens; Directie Gevangeniswezen). 
" 

.mevr.' A. van'Dooremaal, 

. adjunct-direct'eur gev. en rwi .'Esserheem' te. 
yeenhui zen. 

.W.J. Hodenius, 
adjunct-directeur HvB te Maastricht. 

drs. B. van der Linden, 
onde;zoeke~ WODC. 

J. Wyni a, 
Hoofdafdeling Selectie. en Bejegening, Direc
tie Gevang~niswezen. 
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BIJLAGE 2,. OVERZICHT VAN DE ONDERZOEKASPECTEN DIE 
IN DE INTERVIEWS MET DE "GESPREKSPART
NERS MIN DE ORDE ZIJN GEKOMEN. 

Gesprekspartners: 
1: eirectieim'ichting van herkomst 
2: "uitvoerend personeel inrichting ~~n herkomst 
3: penitentiair consulent van de re1Jio waartoe de " 

inrichting van herkomst behoort 
4: directie ~vB Maastricht/'Esserheem ' 
5: uitvoerend personeel HvB Maastricht/cellenge-

bouw 
6: gedet i Deerde . 
7: penitentiair consulent van de reglo waartoe het 

cell engebouw/HvB" Maastri cht behoort 
8: directie inrichting van wegplaatsing 

. 0 " 
Onderzoekaspecten/aandachtspunteo: Gespreks

partners: 
1. Het incident in de richting van herkomst en de 

daarop gevolgdemaatregelen 

1.1 verlobp van het in'cident 
1.2 aanleidirig eh bijzondere omstandtgheden m.b.t. 

het incident 
1.3 reactie directie op het incident 
1,.4 reactie personeel ophet incident 
1.5 strafrapport al dan niet opgemaakt, 
1.6 wijze en duur van interne afzondering 
1.7 bespreking van de probl~men die geleid:~ebben 

tot de interne afzonderl ng met de gedetl neerde 
(betrokken functionaris, tijdstip, inhoud be-
sprek i ng) .' . . 

1.8 overleg binnen de inrichting naar aanleldlng 
van de problemen die geleid hebben.tot ~e in
terne afzondering (betrokken functlonarlssen/ 

. tijdstip/inhoud overleg) 
1.9 de gronderr voor de interne afzondering . 
1.10 stond de voordracht voor. externe aflonden ng 

al vast op het moment van de intern~ afzonde-
ri n9? ", , ~ . 

1.11 mening van.,de gedet'ineerden"over de besllsslng 
tot interne afzonder,i ng 

oil ~ 

2. Eventueleeerdere problemen'met de edetineerde 
, in de 1 nri c ti ng van erkomst 

2.1 aard eer<;iere probl emen 
2.2 reactie op eerdere problemen (disciplinaire 

, maatregelen/verbalen conflictoplossing) 
2.3 eerdere interne afzoncderi ng "," . 
2.4 is externe afzonderi n'g of overpl aats 1 ng vail 

de gedet i neerde, 'reedseerder overwogen (zo 
ja, hbecf'fs d<it verloRen?/zo he!=n, waarom 
niet?) if 

t';·· 

1,2,6 
1,2,6 

1 
2 
1 
1,6 

1,6 

1,2 
1 ,. 

1 

6 

1,2,6 

1,2,6 
1.,6 

1,3 
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3. De 'besluitvorming binnen de" inrichting van 
herkomst rond. de voordracht tot externe afzon
dering 

3.1 de betrokkenheid van andere gestichtsfunctio
nariss~n buiten de directie bij de besluit-
vormingspro~edure " 

3.2 de overwegingen om de gedetineerde'voor ex
terne afzondering voor te dragen 

3.3 eventueel overwogen alternatieven 
3.4 ' redenen om de gedetineerde voor het cell enge

bouw voor· e dragen en ni et voor de { afzonde
ri ngsafde'l i ng te Maastri cht, . en omgekeerd 

4. De effectueri ng vfdn de voordracht tot externe 
afzondering 

4.1 de door de inrichting van herkomst ingescha
kelde .functionarissen om de externe afzonde
ring te effectueren (volgorde, wijze en tijd
stip vgn inschakeling) 

4.2 informatie-overdracht vanuit de inrichting 
van herkomst over het incident en de achter
granden daarvan . (wijze, inhoud en kwal iteit 
van i nformeri ng) 

4.3 schriftelijke rapportage vanuit d~ inrichting 
van herkomst over het incident en de achter
gronden ervan (wijze en tijdstip van rappor
t~ge/aa~ wie is de rapportage gericht? 

4.4 de bij de besluitvorming omtrent de externe 
afzondering betrokken functionarissen 

4.5 de wijze waatop deze functionarissen bij de 
besl uitvonni ng zijn' betrokken 

.. 4.6 de., rol van deze functionarissen. in het be~ 
sluitvormingsproces 

,~. 7 de' overwegingen om de voordracht tot externe 
afz6ridering te effectueren ' 

4.8 redenen om de, gedetineerde in het cellenge
bouw te plaatsen en niet op de afzonderings
afdeling te Maastricht en omgekeerd 

4.9 de duur van de verschill ende fas,en in het be-
. sluttvormingsproces 
4.10.c mening van de gedetineerde.over de beslissing 

tot externe afionderi ng " 

t,' 5. De realisering van"de(~\exterhe afzondering 

I'. 

CC-o 

5.1 de bij de (voorbere,iding van) de a'fzondering 
betrokken fllnctionarissen . 

5.t de wijze ~waarop dez~functionarissen bij de 

5.3. 

5.4 

'(voorbereiding van de) afzondering ztjn 1nge-' 
schakeld ~ , 
de rol v9n deze fimct i onari ssen bij de (yoor
bereiding van de) afzondering 
de wi j~e waarop de gecteti neerge geinfQnnee'('d 
wordt ove~zij" eiterne-afzondering (inhoud" 

'17 

1,2 

1 
1 

1 

1,3,4,7 

1,3,4,7 

1,3,4,7 

1,3,4,7 

.1,3,4,7 

1,3,4,7 

3 

3 

1,3,4,7 

6 

1,3,4,,7 

'1,3,4,7 
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5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

van deinformatie/tijdstip waarop de informa- . 1 ;4,6 
tie wordt gegeven) 
de bereidheid van de leveri,ngsinrichting om 
de gedet i neerde na de afzonderi ng opni eU\'J op 
te nemen 1,2 
de reactie van het personeelin de' inrichting 
van ifherkpmst op het vertrek van de gedeti-
neerde . 2 
de reactie van de mede-gedetineerden 1n de 
tnrichting van herkomst op het vertrek van d,e 
gedetineerde . 2 
tijdstip waarop de gedetineerde.de ~er~lar~ng 
van de directeur van de leverlngslnrlchtlng 
krij gt uitgerei kt 6 
bekendheid met de beroeps- en beklagmogelijk-
heden tegen de (externe) afzondering 6 
de feitel ijke overbrenging 4,5,6 

6. De binnenkomst vah de gedetineerde op de afzon
de.ringsafdeling 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

de wijze waarop de gedetineerde wordt binnen
gebracht 
de toestand 
komst 

van de gedetineerde bij binnen-

eventuele bijzondere maatregelen bij binnen
komst genomen 
de bij de binnenkomst aanwezige gestichts~ 
functionarissen 
inkomstgesprek(ken) met de gedeti~eerde (wie 
heeft bij binnenkomst met gedetlneerde ge
sproken en waarover) 
oordeel van de gedetineerde over het inkomst-
gesprek .. . . 
verwachti ng va,.., de gedetl neerde' blJ bl nnen
komst t.a.v. de afzondering 

7. Contacten tussen afgezonderde.ged~ti~eer~e en 
functionarissen van de afzonderlngslnrlchtlng 

7.1 
7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7-

7.8 

frequentie contact met .uitvoerend personeel 
oordeel' van de gedetineey'de over, het contact 
met het uitvoerend personeel 
inhoudel ij~e aspecten Nan het contact met 
uitvoerend personeel . 
reden voor eventueel ontbreken van contact 
met uitvoer~~d personeel . . . " 
de mate w~arin de gedetineerde verschlllen 
ziet in het contact met het personeel tussen 
de" leveri'ngsinrichting en de afzonderingsin-
richt i ng , . . 
frequ~;,~tye.co~tac~ met de dire~ti: yao de af-
zonderl ngslnrlchti ng I: . " 

oordeel van de gedeti neerde over het contact 
met de di rect i e. 
inhoudel ijke aspecten van het contact met de 

4,5,6 

. 4,5 

4,5,6 

4,5,6 

4,5,6 

6 

6' 

5,6 

5,6 

5,6 

6 

:,{A ,6 

6 

I 
I 
I 
I 
I 
1 

1 
1 

I 
I 
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directie 
7.9 initiatiefnemer bij het contact tussen gede

tineerdg en directie 
7.10 hij het contact - met directie op ,initiatief 

van de gedetineerde: reden voor contact met 
de directie en'de tijd die' verstrijkt totdat 
het gesprek pI aatsvindt , , 

7.11 reden voor' het eventueel ontbreken van con
tact met de directie 

7.12 stafledenvan de afzonderingsinri~hting waar
mee de gedetineerde contact heeft gehad 

7.13 frequentie contact met stafleden 
7.14oordeel van de gedeti neerde' over het contact 

met stafl eden '. . ~ 

7.15 inhoudelijke aspecten van het contact met 
stafleden " 

7~16 initia~iefnem~r bij het contact tussen gede
tineerde en stafleden 

7.17 bij contact met stafleden op initiatief va~( 
de gedetineerde: reden voor dat contact en d~ 
tijd, die jverstrljkt totdat het 'gesprek 
plaatsvindt , 

7.18 reden voof het. eventueel ontbreken van con~ 
tact met stafleden 

7.)9 mogelijkheden tot contact met medegedetineer
den ~n pe wijze waarop dit contact tot stand> 
komt 

8. Overleg. binnen de.afzonderingsinrichting over 
de 'af~~.~onderde gedeti neerde " 

8.1 

8~2 

8.3 

8.4 

8.5 

overlegsituaties m.b.t. de afgezonderde gede-
tineerde . 
frequentie van het overleg m.b.t. de afgezon
derde gedetineerde 
deel nemers aan het oVerl eg m.b.to de afgezon
derde gedetineerde 
interne rapportage over de afgezonderde gede
ti neerde (opstell er rapportage/ontvanger rap
portage/frequentie en wijze van rapportage) 
bespreking van dei'nterne rapportage (inhoud 
bespreking,en/frequent ie bespreki ngen) 

9. Contacten tussen gedet'i neerde en functi onari's
sen buiten de afzonderingsinrichting 

9.1 

9.2 

9.3 

.9.4 

freqlJentie contact met fUnctionarissen van de 
inrichting v.an herkomst 
oordee1vande gedetineerde over het contact 
met fun~ti onari ss(en \Ian de i nri cht,i rig van 
herkomst . \ " 
i nhOU~el'.ij~e aSpea~i\ va~ ~et. cont.lct met. 
functl'OnarlSsen vantlelnrlchtlng van her- /' 
komst / . " 
initiatiefnemer bij het contact tus.sen gede
ti.neerde ,enverteg~nwoordJ gers van de i nr,-ich-

4,6 

4,6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4,5 

4,5 

4,5 

5 

5 

1,6 

6 

1,6 
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ting van herkomst 1,6 
9.5 reden voor het eventueel ontbreken van con- ., 

tact met de inrichting van herkomst 1,6 
9.6 eventueel schriftelijk of telefonisch contac~ 

met de inrichting van herkomst, 1,6 
9.7 frequentie contact met penitentiair consulent 6,7 
9.8 oordeel van de gedetineerde over het contact 

met de penitentiair consulent 6 
9.9 inhoudelijke aspect en van het contact met de 

penitentiair consulent 6,7 
9.1Q initiatiefnemer bij het contact tussen gede-

tineerde en penitentiai~/cQnsulent 6,7 
9.11 reden voar het eventueel ontbreken van con-

tact met de peniteritiair consulent 6,7 
9.12 eventueel schriftelijk of telefonisch contact 

met de penitentiair consulent . ' 6,7 
9.13 frequentie contact met andere functlanarlssen 6 
9.14 oordeel van de gedeti"neerde over het contact 

met andere fLinctianarissen 6 
9.15 inhoudelijke aspecten van het contact met an-

~ere functionarissen 6 
9.16 initiatiefnemer bij het contact tussen gede-

tineerde en andere functionarissen 6 
9.17 reden geen contact met andere funct i onari ssen 6 
9.18 e~entueel schriftelijk of telefonisch contact 

met andere functionarissen 6 

10. Overleg tussen functionarissen buiten de af
zonderingsinrichting over de afgezonderde ge-
detineerde. 

10.1 frequentie overleg afzonderingsinrichting 
met penitentiair consulent 4,7 

10.2 i nhoud van' het overl eg tussen afzonderi ngs-
inrichting en penitentiair co~sulent. 4,7 

10.3 ~ard contact tussen afzonderlngsafdellng en 
, penitent i a i ,r consul ent (mondel i ng/ schrifte-
lijk/telefonisch) , 4,7 

10.4 i niti at i efnemer bij contac~ ~ussen afzonde-
ringsinrichting en penitentlalr consulent 4,7 

10.5 reden voor eventueel ,ontbreken van contact 
tussen penitentiair consulent en afzonde-
r,ingsafdeling '.. . . 4,7 

10.6 frequenti'e overl eg afzon.den ngs1 nn cht 1 ng 
met 1 everi ngs i nri cht i ng 1,4. 

10.7 inhoud overleg tussen afzonderingsinrichtiQg 
en leveringsinrichting ,1,4 

10.8 aard contact tussen afzonderings;nrichting 
en leveringsinrichting 1,4 

10.9 initiatiefnemer bij contact tussen afzonde-
rings- en leveringsinrichting 1,4 

10.10 reden voor eventueel ontbreken van contacten 
'tussen leveringsinrichtin~ en afzonderings-
inrichting 1,4 
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11. Overleg tussen functionarissen buiten de af
z?nderingsinrichting over de externe afzonde: 
~~' 

11.1 

'. 11.2 
11.3 
1l~4 
11.5 

de bij het overleg over de externe afzonde
ring betrokken functionarissen 
frequentie van dat overleg 
inhoud van dat overleg 
initiatiefnemer tot dat overleg 
aard van het overleg (mondelingjtelefonischj 
schri Hel i jk 

12. Contact afgezonderde gedetineerde met de bui
tenwerecl d 

12.1 frequentie bezoek agn afgezondere gedeti-

1,7 
1,7 
1,7 
1,7 

1,7 

neerde 6 
12.2 bezoekers van afgezonderde gedetineerde 6 
12.3 toe- of ~fname in bezoek in vergelijking met 

de leveri ngs i nri cht i ng, a 1 smede de reden van 
di~ verande~ing 6 

12.4 frequentie schrijven van brieven aan verwan-
o 'ten en kenni ssen 6 

12.5 personen aan wie gedetineerde brieven he eft 
geschreven 6 

12.6 toe- ~of afname jn het schrijven van brieven 
in vergelijking met de leveringsinrichting 6 

12.7 frequentte ontvangst van brieven van verwan-
ten en kenntssen 6 

12.8 personen van Wie gedetineerde brieven heeft 
ontvangen 6 

12.9 toe- of afname in de ontvangst. van brieven 
i~.vergelijking met de leveringsinrichttng 6 

12.10 wl~~e' waarop de gedetineerde op de hoogte 
bllJkt van het gebeuren buiten de inrichting 
(bv. dagbladen/televisie/radio etc.) 6 

13. Oordeel van functionarissen binnen de afzonde
riry~sinrichting over het verloop van het ver-
b11Jf, . ~ 

13.1 
13~2 
13.3 

13.4 

~ . 
oordeel over het verblijf in het algemeen 
wijze waarop de gedetineerde zich aanpast 
eventueTe problemen (bv. agressiviteit) met 
de afgezonderde gedettneerde 
eventuele bijzondere maatregelen die m.b.t. 
de gedetineerde zijn genomen 

14. Verwachtingen omtrent de duur van het verblijf 
in afzonderin[ 

14.1 de noodzaak van langer verblijf in afzonde-

4,5 
5 

5 

5 

ri n9 . " 4,5,7 
14.2 p~t;,rokkenheid "van het uitvoerend personeel 

bl~ .ov~rleg over d~ noo~zaak van langer yer-
bl.1Jf In afzondering , 5 
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14.3 verwachtingen met betrekking tot de wijze 
van beeindiging van het verblijf in afzonde
ring .(overplaatsihg, terugplaatsfng) en de 
grondslag van die verwachtingen , 

15. Feitelijke aspecten va,n het verblijf ;n afzon
dering en de be1eving daarvan door de gedet;
neerde 

15.1 gedetineerde neemt- al dan niet dee1 aan de 
. arbeid 

15.2 zo ja, welke arbeidsacttviteiten verricht de 
. gedet i neerde? 

15.3 zo ja,.hoe tevreden is de gedetineerde over 
de arbeid? 

15.4 gedetineerde neemtal dan niet deel aan het 
1 uchten 

15.5 gedetineerde neemt al dan niet dee1 aan de 
recreatie n 

15.6 op welke wijie brengt de gedeti~eerde de dag 
door 

15.7 de mate van verveling 
15.B de mate wa~rin de gedetineerde zich bezOrgd 

maakt over zijn 1ichamelijke toestand 
15.9 eventue1 e sl aapprob1 e\nen 
15.10 eventueel gebruik van kalmerende medicijnen 
15.11 ev~ntueel inro~pen medische dienst 
15.12 de mate waarin de gedetineerde zit te tuch

ten 
15.13 de wijze waarop de gedetineerde het afzonde-· 

ringsregiem in het algemeen ervaart 

16. Verlenging van de afzonderingoin het HvB Maas-
tri cht· -

16.1 

16.2 

16.3 

de bij debesluitvorming over'de ver1enging 
van het verb 1'1 jf bet rokken funct i onari s~en 
initiatiefnemer tot het overleg over verlen
gi ng van net verb1 ijf 
de ro1 van de bij het over1eg van het ver
b1 ijf betrokken 
overwegingem om het verbl ijf in afzondering 
te verlengen 

17. De besluitvorming en gevo1gde procedure pij 
interne overp1aatsing binnen het HvB Maas

. tricht 

17 .1 
17.2 

17.) 

17.4 

'17.5 

het verloop van de interneoverplaats'jng(e~\) 
de status van de gedetineerde in de ve!
schillende overp1aatsing~stadia 
de bij de i~terne overplaa,tsingsprQ~edures 
betrokken functi onarissen . 
de ro1 van de betrokkenen bij de i ntern~ 
overplaatsingsprbcedures 
de overwegi ngen tot de interne overpl aat-

4 

5,6 

6 

5,6 

.. 5,6 

6 
6 

6 
6 
5,6 
6 

6 

6 

1,4,7 

1,4,7 

1,4,7 

1,4,7 

1,4,7 
.. 
1,4,7 

1,4,7. 

1,4, Z 

\ 

\ 
I 

" 

t : . 
f 
h 
! 
I 
~ [i 

I 
I 

I 
I 
j. 
i 
! 
I 

l. 
\. 
L 
I 

I 
i 
I' 

I 
I 
! 
I 

I 
I 
I' 
f 

f 
[ 
I 

t 
I, 

I 
\' 

f, 
Ie 
II 
~i 

:,;'!: 

sing(en) 

lB. Het verblijf op een ander'paviljoen na interne 
overp1 aatsi n9 binnen het HvB Maast'ri cht 

1B.1 

1B.2 

1B • .3 

1B.4 . 

18.5 

18.6 

"18.7 

de na overplaatsfng naar een ander paviijoen 
eventuee1 genomen bijzondere maatrege1en 
overl~~' met de ged~tine~rde naar aan1eiding 
van ZlJ n overpl aats 1 ng (alsmede inhoud daar-
van/functionaris die de overplaatsing met 
gedetineerde besprak) ~ 
a1gemeen functioneren van de gedetineerde op 
het andere paviljoen 
eventueJe prob1emen die de gedetineerde op 
het and,ere pa,vi1 j oen ,op1 evert 
kwaliteit van het contact tussen gedetineer
de en personeel 
kwal iteit van het contact tussem gedeti neer
de en mede-gedetineerden 
verwachtingen m.b.t. verder verblijf in HvB, 
Maastri cht' 

19. De gevo1gde procedures bij het overleg over de 
betiindiging van het verblijf in de afzonde-, 
ri ngs; nri cht i ng 

,19.1 I de bij h~~ ov~rleg over de beeindiging van 
het verbl1jf 1n d~ afzonderingsinrichting 
betrokken functionarissen, , 

19.2 wijze waarop de betrokkenen bij het overl eg 
zijn ingeschakeld 

19.3 ~e.r?J ~an de betrokkenen bij het overleg 
19.4 1n1t1at1efnemer' tot het overleg over beein

diging van de afzondering en de reden van 
dit initiatief 

19.5 h~t ver100p "van het over1eg over de beeindi-
9!ng .van het verblijf in de afzonderingsin
rlChtlng (duur van de verschillende fasen in 
de Dverlegprocedure) . 

19.6.alternatieven die zijn overwogen m.b.t. de 
wijze waarop het verb1 ijf in afzondering. be
eindigd zo~ kunnen worden 

19.7 voor ieder a1ternatief: de redan, waarom men 
dat a 1 ternat i ef he,eft overwogen 

19.8 voor ieder alternatief: de gevolgde p~ocedu
re (betrokken/fasen in het over1 eg/resul taat 
van het overleg) 

19.9' .de duur va,n de periode tussen het begin van 
het ~~erleg en de realisering van de weg
plaatslng, alsmede de factoren die deze duur 
hebben beinv10ed . 

1,4,7 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

1,4~7,8 

1,4,7,B 
1,4,7,B 

1,4,7,B ,! 

1,4,7,8 

... 
1,4,7 

1,4,7 

1;4,7 

1,4,7 
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BIJ LAGE 3., ENKELE ACHTERGRONDGEGEVENS VAN. DE BUITEN DE EJ- ~ 3. Het delict . waarvoor degedetineerde is veroordeel d of 

GEN INRICHTING AFGEZONDERDE GEDETINEERDEN . waarVan deze· wordt verdacht •. ' . ~ [\ 

(; 

/ ( 

1. Nationaliteit 

nederl andse*) 
chi nese' 
turkse , 
franse 0 

israelische 
marokkaanse, 
britse'**) 
westduitse 
grenedaflnse 
italiaanse 
suri naamse 
tunesisehe 
statenloos . 

totqa·l 

onbekend 

o 

n 

" 

aantal 
45 
3 

'!' 3 I. 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

" 1 
c 'I 

64 

2 
() 

* ) Van de 45 gedetineerden met de'nederlandse national it: it 
waren er 13 uit Suriname .en 4uit de Nederlandse 'Ant,11- . 
len'afkoffi'sti g •. , . . ,. . ,n 

**) IJeze, ge<;!~tineerdewas :,afkomstiguit S'ingapore. 

2. Leeftijd 

17' .. 18 jaar 
·19 - 20' j aar 

21 ;..22 j aar 
23-24jaar 

.. 25 -- 26 j aar', 
27 -28' ja'ar ' 

.29 - '3'0 9 aar 
ouder' da n" 30 jaar" .' 

totaal 

aantal' 
2 

17 
16 
10 
"2 
5 (I 

5 
7 

64 
.~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
ot,lbeke.nd ,,- , .2 
~-~.-.:...:.-...;------":----~...;..-,.~....:..-:...,;..;":....,,::.;,.,, -~:--......... ~-------~ ',~ . 

: ",' 

, . 
o. 

.' . ".... --__ . ___ . .:...-_.~" _......c.;,..._--...:......~_. ._., , ~-';"""'~:"-_'_._ ... "_'-_' ~~""""'~ ______ T~' ____ '_.' 

.. ! 
I 
I 

I 
1 

; t 

j
i 
I 
1 
I 

.1 
~ . ! 

" ~ 

., " 

,; 

,-\) 

IT, 

delict c, delict 
categ9ri e 

. " 

1 

2 

3 
4 
5 

6 

" v~.rmogensmi sdri jf zonder gewe 1 d tegen 
personeh -, 
agressief. mi'sdrijf met geweld tegen per-
sorien . 
mi sdrijf t. z. v.deOpi umwet 
zedenmi sdrij f met gewe 1 d tegen personen 
vermogensmisdrijf metgeWeld tegen per~ 
sonen 
agres.sief mi s,drijf.zondergewel dteg~n 
per-soner) , " ,~ 

combinatie delictcategorieen 1 en 5' 
eombirlatie delictcategorfee'n 2 en 5 

"ieombinatfe delictcategorieen 3 en 5 
c,ombinatie del ictcategorieen 4en 5 

IJ."'combinatie delicj:categorieen' len 2' 
combinatie delietcategorteen len 4 

,~. eombinat le deli ctcategori e~:n2en 4 
combinatie delieteategorieen 3 en 6 

~otaal ' 
" 

,onbekend 

fliet van toepass1ng (vreemdel ing ter fine 
van u i tzertti ng) . . , 

. , 

11 . .;. J. 

:;::- " 

aantal 

18 

17 
6 
2 

2 

1 
4 
3_ 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

61 

3 
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DE KEUZE. VAN' .DE' LA. NDEUJKE AFZONDtRINGSAFDELING 
'. BIJ LAGE 4. DEWAARSCHIJNLIJKMEID VAN TERUGPLAATSING. .EN 

1~ De redehen '. . .1· n het cel.l engebouwaf te .' om gedet ineerden _ 
zonderen 

korte du.ur afzorideri ng .' .. 0.. . 
. a'anta1. malen genoemd 

8 
de mogelijkhe.id/waarschlJnl'lJkhe1d van. 

terugpi aats i ng " . .... .'. 
korte duur afzonderl ng .. ~~c?~bJ n~t1e, met 
de mogel ijkheid/waarsC~lJnl1J~~e1d van .' 
terugpl aats i ng( afkoel1 n~sperl ode} '. . 
plaatsing 'in de afzonderlngs~fdel1ng te 
Maastri (::ht 1 evert problemen oP.. . 
geografische 1igging vanhetce11enge
bouw*) .. 
onduidel ijk 

tot~a1 

1 

. '15 

9 

1 
10 

44 

*) De gedetineerdezounaafloop vein de afzon~er~n~t?p~en~~ 
men worden~in ~en nabij Veenhuizen g~lege~k1~~~~hlfn'het 
is omhet transport daarheen te yer~ema . e .1J e . 
cell engebouw "gepl aatst. 

" d P, a' v1··1.J·oehV. III van h'etHVB ' 2. De redenen omgedet i neer en op . ' 
t~.Maastni cht af ;,te zonderen 

1 ange duurafzo~deri ng- '. .... '. 
aanta]",mal en genoemd 

3 
de onmogel ijkheTd/on~aarschlJn] 1Jkhe1d , 
van1erugplaats5ng; '." . '. ' ..... H.: .. ' t 
lange" duur afzot'ldenng.·ln·C?~bl~~t1e .me 
deonmogelijkhgid/onwaarschlJn1J~1.khe1 d 
van.ter.:ugplaatsing ... '," .... ' .. 

'geografi sc~e 1i gginy va~ de afzonde- . 
ri ngsafdel tng"te . Maa~~.r1.cht ,.... . 
·geografisc~~.li~ging·ln com~~na~.~e m~t 
"deQ,nmog~11Jkheldlonwaari~chlJ nl}Jkhel~ ,? 

vari terugplBatsing . . 
onduide1 ijk ,," 

totaal 

,.:..",'() : 

, .,' . 

15 

" 4. 

1 

2 
1 

· .. ·.·26 

(1 

,: ~ . 

. 1,) 

BIJ LAGE 5: DE BEKLAG- ,EN BEROEPZAKEN 

1. De. bek'l agzaken 

IDENTIFI- BEKLAG REDEN BEKLAG 
CATI ENR .. · . I NSTANTI E>-" 
209' . CvTinr. hpj aatsi ng in afzon-

'213*' 

.. d~ring . 
. he'rkomst . 2.niet ontvangen 

schriftelijke'moti-
.: vering reden vanaf
. ~Onderihg ~ndanks 

"Verzoek daartoe· 
CvTinr.· l. jplaatsing in ,tlfzon~ 
herkO!nstder~ing voer 14 dagen 

BESLISSING 
BEKLAGCOMMISSIE 

I.Origegrond 

2.gegrond 

l.gegrond (klager ni.et ge
hoprq voar de ~t rafop-

o. 1 egg.jng) . tt 'oJ -==~---'-_-=---=-''-:-__ ''''':'---=-~-,-_~_=--__ ~---...:-~~~--.-__ ~,--_-;---
'215*CvTinr.'I.plaatsingin afzon- la.afzondering: ongegrond 

herkomst .' dering voar 14dagen Ib.duur~f~onderi ng: ge-
gronH (duur opgelegde 
stfaf te lang'gezien de • 1)" 

,216 DCvT inr. 
herkomst 

1. plaatsi ng in afzon
'; deri ng voor 14 dagen 

gepleegde feiten) 

504 

'II 

'604 

i:l. . > 

CvT HvB '. l.afzondering in 'het, 
Maastricht HvB teMaastricht 

n . 

. CvTHvB 
'Maastricht 

l.alS.di'scip] iriaire' 

l.niet onvankel ijk ber;;oep 
dientte wordengedaan bij 

1\ de" Centr'al'e Raad/kl ager 
wil ~l acht :niet monael ing 

,toel ichteh} 

'1. ni et ontvankel ij k" (bekl ag 
niet'binnen de gesteJde 
tenni·n van 3 da en 

~Oj,608~ . CvT inr. 
609,pl0herkamst 

. straf opgelegde af
zonderi ng 'in de jtl
richtin , van" herkomst 

l.plgatsi ng inafz:.on:!. 
dering v{)or 14 dagen .' 

. als discip1inaire 

1. niet'ontvankelij k (kl ager, 
had zi ch . moeten wenden tot ,] 
de CvT van de inrichting .' 
vanherkomst 

l.gegr.ondklagers' nietge~ . 
hoord voor-strafopl eg~iing/ 
kragers niet;n een vOor 
henbegrijpeli}ke taa] ge
wezen op."beklagrnogelijk';;' 

straf . I 

'. " .,' heid ' . . 
611~* .• ~ .. ' ~~k~~~t ." 'l.~!~{~Sgi~9 in .afion... 1. 9ngeg.rQ,~d , 

'\' .. 2.tenultvoer'legging er- 2.niet ontvanke1 ijk (klager 
'. ·,van te Maastricht· .'. .dient in beroep "te 'gaan ' .. ' .' 
.,1'-1 .. ' bi j de Ce-<ntral e Haad . 

~. In deze ,gev,allel1 i sberbep aang~tekend tegen, de ui tspraako Vande bek 1 ag.,.o .. 
CQ01lliSsfe va.n de CvT'bij .de'beroep,scommissieex art, •. 58 "GM van de sectie 

.' .gevangeni:SWezenj, v~n'de Centri:ileRa'ad: ..... .., . . .... I •..•• 

213.: beroe.pschri ft c:li recteur· van' ,deinricht ing van'herkomst ,wordtgegrond 
' :' verkl aard, ,omdat ,naderharid 'isgebleken. dat de:k1 ager welwasgehoord 

' '. v,oor, de 'strafopleggjl1g ('A91/79).'" " .'. ',' ," . . .., 
215: beroepschrift qN'ecteur;, wordtongegrOnd,:vii.!rklaard(A~93/79. Beroep

.' schr;'ftgedetineerde~ wor(ft,:g~gro/'lgverklaard, pmdat d¢ duur.van de . 
,afzondedngiIFhetl:ichtvan'qe g¢pJ e~gdJejtenoQk ,nahetterug .... 

" ' ·,brellgenhierva11:door\;debekl.agcQ01llissfe. vanQ~ CvT n6g tel ang '\,lOrdt 
. geacht-'(A90179) : ........" <, " ......... ,':' ....; ';",<-' , .. ' 

""beze.gedett;J~erde . bad ,:<ijhbelila9t~\Ie\lii!h~biJ de Gentraje Ra~d. Deze ih .• 
..,stant i.ezondh~t·bekTa,9door~afl;.debe~1<agcOrrmi $S ie,van . de "CvT v ande.tn-
':u'!richting.vanherkomst· .' ...... "it ... ' '., " .... . 

'<': ,," 
<> 

, . .{J". 

97 , ., ... - ,"-(, 
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2. Beroepszaken ' 

INDENTIFICATIENUMMER BESLISSING ARGUMENTATIE 
(nr.BESCHIKKING) BtROEPCOMMISSI E"BEROEPCOMMISSIE, 

115 
(B" 85/79) 

209 '., 
(B 63/79) 

210 ',\ " 
(B 70/79) " 

218 
(B 36/79) 

. (;' 

611 
(H 83/79) 

gegrond 

gegrood 

" gegrond 

gegrond 

gegrond 

Inde be~chikki ng Wordt voor wat 
betreft de gronden waaropde ;be-
sl iss'ing tot overplaatsing berust, 
verwezen naar 'de ver.k1 ari ng. paari n 
standen deze gronden ni et verme1 d. 

In de beschi kki ng worden geen gron
dengenoemd waaruit gemotiveerd is 
kunnen ,b1 ijken we1 ke ernstig'e be
zwaren bestaan tegenafzondering 
binnende linrichting van herkomst. 

In de beschtkk i og "wordt voor wat 
betreft de.,gr'ondenwaarop· de be
slissing tot overp1aatsing berust; 
verwezennaar de verklari ng. Daarin 
stonqen de,ze gegevens ni et verme1 d. 

In depeschi k~;ng 'wordt voorwat 
betreft'de oyerwegingenwaarop de 
beslissing tot overp1aatslngbe
rust, verwezeh naar de verk1ari ng. 

'De daari n opgenomen,mot i veri ng is 
onvoldoende. 

. In "de' beschi,kkingvwrdehgeen over ... 
wegi ngen genoemd waaruit, gernoti

've~rd' iskunnen b1 ijkenWe1 ke be~ 
zwaren be~,taan t,egenafzpnderfng 

,bi nnen i nricht;ng van herkomst~ 
-+--~~-----~~~~~~~~~~~~~~,----------~~--~~~~" 

gegrond In de beschi Kk ingworc,1t' voor wat 
betreft,degronden waarop de be.,. 
slissing totoverp1aatslng berust;~ 

614 
( B,98/79) 

ver.wezen nCiarde: Verkl aring., Daari n 
.J,-~ --:-________ -.,... ___ --'" ___ --.-_....;..;.. __ ...,.s_t-,J)"....n_d_e_n ..... d.-;e __ z_e_. ...,..g"r_.o,...n.,:..d_e.,...n _n ..... i_e_t_·_ve.,..r;..;.ln-:..e ........ ' d. 
/0' 
. 707gegronci De in de beschi kk i ng opgenomenmo ... 
~B) 91/79) ,,' ' ti veri ng van de overplaatsHlgsb~ ... 

sl issi.ng is onvoldoende met feiten 
, " . onderbouwd. 

"/)" 

.~ j 

,- \' 

. d) . 

I 

--'---:---,--~~ " -~~-;:;~~:-=~,~-:---~--~ 
" " '. Blj LAGE6. DE ~QUUR VAN HE. TVERB.L'I' 'JF' 

'. " , ' 

.'{J 

• ,..-.j 

IN HET CE LLENGEBOUW. 

il 

.' 

" ,'aantal' 9. evcillen in de aanta'l dagen d' aanta1 'gevall en in de 
I"~ ,.on erz,Oekperjode: ' periode: mei-december 

2, 
~ 
4 
5' 
6 

, 7. .. 
B 
9 

"10 
:n 
12, ", 

1 13' 
14. ',' 
15 
'16\) , 
17. 

,,~19 ., 

, ". j,' . 

,-:, ," 

maart-december 1~79 1978.*. ,. . 

L 
1 
1 

. 
4 .. .-

2 
4, 
:3 
6 
3 
3 

,~ . 4 
13 ,"; 

1 
.- , 

.., 

.. 
:'J; 

'.- "! 

.. " 

.. 
c 

" 

1 
2 
1 
1 
4 
3 " 
2-

1 
I, 
6 
6 
5 
2 

,!!' ," :'26 
1 

l' 
1 

'1 

27. 
'28 

40: 

75." 

:"' .. 

'-i;c 

.-
., 

" -" .,. 

.:; 

i, 

, 
h 

",,'; 

T . ' 

, ' 

1 

I' 

'1\-
" i~;' 

.... ---~~-~...:.~"it..'''''"'': .. ''''~ ... ''''.,~.~., , 
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BIJ1AGE 7. DUUR EN FASEfHNG VAN HEl VERBLIJF IN HET HvB TE 
MAASTRI CHT .. ' !) 

\, 

1. f::aseringvan het verplijf 

'Cat:egbrieA (n=llf: " " 
Hetc verbl ijf beperkt zich tot paviljoen VIII. De beeindtging ,I 
vande afzondering opgit paviljoen valt samen" met de beei n- .1 r 
diging van het verbliJf in het HvB te Maastricht. 

I CategorieB(n=6): , 
Na een eerst~ p~riode van afzondertng op paviljoen VIII, 
wprdtde ,gedeti neerde overgepl aatst naareen inkomstpav,il
joen (pavil joenVI of VII). Het verbl ijfwordt vanaf dit pa-
vil joen b~~i ndigd. 

CategQrieC (n=l): , ' " " I 
Idem al s" categorie B, maarna een verbl ijfsperi ode op het 'i 

i nkomstpavil j qen \'Iordt de gedet itieerde ,nogmaal s overge-, I 

pl aatst naar een ,pnder pavil joen, vanwaar" het .verb] ijfw()rdt 
be'ei nd i gd. ' '" 

Gategori e D (ri=3):' ". 0, , 

Idem" al s categorie' B, maar de, gedetineerde wordt vanaf het 
fnkbmsrtpa.viljoen werd teruggeplaatst naar paviljoenVlII en 
blijft daar tot het einde van het verblijfinMaastricht in 
afzondering. ~ 

Categori e E en=1): 
, . Idem al s D, maar degedetiDeerde blijftniet op paviljoe'h 
, VIII, maar ,\'mrdtna eni ge tljd nogmaal s overgeplaatst naar 'I 

een pavil joen met eeY' beperkte .mate va'n jgemeenschap. 
,,- ' ,'. . 

, , 

". 

, .. 

• Q -

J 
1 
L 

2. De duur van (de verschillende fasen van) het verblijf 1) 

"-

f 

,', 

identificatie
nummer 2) 

categorie A 
501-T 
503:' T 
602-0 
607..:0 ' 
608-0 
609-0 . 
610-0 
613-0 
702-B 
703-B 
705-6 
categorie B 
502-0 
601-0 
6,03":0 
605-0 (, 

606-0 
611-0 
'categorie C 
604-0 
614-T 
701-:6 
704-B 
706-B 
707-8 
401-0 

;). 

categorfe D 
504-T 
505,;-T 
612-0 

,categorie E 
402-8. 

gem; ddel de 4) 

-0 

duur van het 
vJ~rb 1 i jf op 
pay. VIII3) 

15 
1 

11 
8 
8 
6, 
8 

58 
10 
20 
17 

14 
14 
12 
27 
21 
14 

16 
15 
15 _ 
14 
14 " 

,14 
14 

19(14) 
33(14). , 
20(16) 

,40(27) 

'17,7 dagen 

, duur van het 
verb ljjf op " 
ander pa v il -
joen 

18 
42 
24 
4 
5 

22 

69 
13 
20 
59 
51 
28 c, 

41 ' 

9 
3 

11 

62 

17,8 dagen 

t! 

total e ver
blijfsduur 

15 
I· :. : 

11 
8 
8 
6 
8 

58 
10 
20 
17 

32 
56 
36 
31 

> 26 
36 

85 
28 
35 
73 
65 
42 
55 

28 
" ·.~6 
' 31 

.. 
' 102 

r 

35,5 da-
gen 

, ., l).~etrouwbare gegev~ns, omtrent de verblijfsduur' vah de,:gedetineerden die 
In,197B op grond van art. 24, Jid 5 GM in net HvB te MaClstrichtzijn , 
geplaatst, ontbreken.,." ' '"' ' " 

~'"4) Achter het iden~ificati~nummer .. ~s ~o,?r middel ~a.heen T;(erugplaatsing) 
een.0(verplj)aat.s1~~) of een B( :elnd 1,91 ng .. ~et:ntle)aangegeven op wel ke . 
ijlqnler'hetyerbllJfte Maastrlcht 1S beelndlgd. ' 

3) 'Bij,categorie D.en Estaat tussen haakjes vermeld de,duur van h~teer-
" steverbli jf gp pavHjQen VI n.. . ' , "" " 
4) H~.~:de be,rekening yan degem'lddeld'e,verbl iJfsdulJrisde "gedetineerde 

, dle" tenonrechtete" Ma?strichtis afgezbnderden ree,9S naeen dag werd 
teruggeplaatst (503) I]let meegerekend., ' 
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