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Geachte Voorzitter,
Tijdens de Openbare Commissie Vergadering op 18 december 2019 van de behandeling van de
Ontwerp-Wet Penitentiaire Inriehtingen en Huizen van Bewaring zijn door de Commissie van
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Openbare Commissie Vergadering op 18 december 2019
van de behandeling van
de Ontwerp-Wet Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring

LID COTINO (VOORZITTER CVR)
Resocia lisatie
Het lid Cotino merkt op dat er weinig over resocialisatie in de wet is opgenomen. Zij stelt voor
orn in de wet op te nemen : wat kan, wat mag en niet mag.
Antwoord
Resocialisatie zal thans in de algemene beginselen van het wetsontwerp worden opgenornen.
Daartoe wordt artikel 2 herzien:
1. Met handhaving van het karakter van de vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende
maatregel worden de tenuitvoerlegging hiervan en het toepasselijke regime dienstbaar
gernaakt aan de resocialisatie van de gedetineerde en aan zijn terugkeer in de
samenleving.
7. Het resocialisatieproces geschiedt aan de hand van een daartoe ontwikkeld nationaal
resocialisatieplan dat, steeds voor een periode van vijf jaar, door de minister wordt
vastgesteld.
3. Vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen worden, zo goed als mogelijk,
onder psychosociale, fysieke en materiele omstandigheden ten uitvoer gelegd die de
waardigheid van de mens eerbiedigen, het behoud of de groei van zelfrespect van de
gedetineerde mogelijk maken en hem aanspreken op zijn individuele maatschappelijke en
sociale verantwoordelijkheid.
4. Bij de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen worden orde,
veiligheid en rust bewaard.
5. De tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende nmatregelen vindt zo
spoedig mogelijk plaats na oplegging van de straf of het nemen van de maatreQel.

Daarnaast zijn in het ontwerp-uitvoeringsbesluit Penitentiair Besluit enkele bepalingen
opgenomen omtrent de uitvoering van dit resocialisatieplan, bijvoorbeeld detentie onderwijs.
Gedetineerden worden buiten de Mrichting tewerk gesteld .
Een uitgebreid verslag over activiteiten met betrekking tot resocialisatieplan wordt als bijlage
toegevoegd.
Artikel 2 lid 3
De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs stelt voor om de formulering van zinsnede
onterecht" te herzien of buiten beschouwing te laten. Aangezien ei- verder
"zoveel mogelijk
in de tekst niets over slachtofferhulp is geregeld.
Antwoord
Wij gaan akkoord met het voorstel tot schrapping van deze zinsnede. Hierboven is de nieuwe
redactie van artikel 2 opgenomen.
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Artikel 10 lid le en lid 2
Welke kunnen de bijzondere gevallen bij militaire detentie zijn? In de memorie van toelichting
ontbreekt de nodige toelichting.
Antwoord
ln artikel 10 lid 1 onder c wordt met 'detentie in bijzondere gevallen bedoeld:
• bij de veroordeelde militair die voor de detentie van het cellenhuis van de Militaire Politie
naar een penitentiaire inrichting wordt overgeplaatst; bij vrees voor vluchtgevaar;
• bij een strafzaak waarin meerdere verdachten zijn betrokken en gescheiden moeten worden
gehouden;
• bij veiligheidsredenen; dit wordt uitgewerkt in de rnemorie van toelichting.
Bij de veroordeling wordt deze militair ook ontzet uit zijn ambt en wordt dus burger; hij/zij valt
vervolgens in de inrichting onder de discipline van het KPA.

In lid 2 wordt met andere plaatsen' bedoeld: de opnaine in een ziekeninrichting, Psychiatrisch
Centrum Suriname (PCS), sanatorium en wel onder stringente bewaking.
Artikel 11
Bij wie wordt het verzoek tot overplaatsing ingediend? Binnen hoeveel dagen kan de
veroordeelde een reactie tegemoet zien?
Antwoord
Het verzoek tot overplaatsing om overplaatsing door een gedetineerde c.q. familie geschiedt bij
de Procureur-Generaal, die alvorens een besluit te nemen, eerst vraagt om een nader onderzoek
door de afdeling Forensisch Maatschappelijke Zorg (FMZ).
De afdoeningstermijn van beroep door de Minister in lid 5 wordt alsnog in de wet opgenomen.
Deze termijn wordt gesteld op •binnen 2 weken na ontvangst van het beroep'.
Artikel 17
Het lid Cotino stelt voor dat de Commissie van Toezicht onafhankelijk moet zijn. Voorts rijst de
vraag aan wie de commissie moet rapporteren.
Het lid Mathoera heeft gevraagd of het een bestaande commissie is en of er een evaluatie is
geweest?

Het lid Cotino pleit voor een klachtencomnüssie, bij wie de gedetineerde een klacht kan
indienen.
Antwoord
Op dit moment is er geen Commissie van Toezicht, maar zullen wij ernaar toe werken tot
instelling van deze commissie na de inwerkingtreding van de onderhavige wet.
De Commissie Toezicht Penitentiaire Inrichtingen is, gelet op de samenstelling, onafbankelijk.
De verplichte vertegenwoordiging van het Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie en het
Ministerie van Justitie en Politie in deze commissie heeft betrekking op de toetsing van de
uitvoering van de regelgeving.
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Tevens heeft de Minister bij de invulling van deze commissie voor de objectiviteit en de
besluitvoering in de commissie, een zekere beleidsvrijheid en zal hierbij ook rekening houden
met vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties en het maatschappelijk middenveld.
Met maatschappelijke middenveld wordt onder andere bedoeld: organisaties die onder andere de
jeugd vertegenwoordigen.
Om de onafhanIcelijkheid te behouden adviseert de commissie rechtstreeks aan het Korpshoofd.
Tevens rapporteert de commissie periodiek aan de Minister, die haar heeft ingesteld.
Met betrekking tot het instellen van een klachtencommissie kan worden opgernerkt dat er
structureel overleg plaatsvindt tussen de directie van de diverse penitentiaire inrichtingen en de
maatschappelijk werkers van FMZ en JKB. De basisbeginselen als bedoeld in artikel 4 vereisen
wel dat de inrichtingen verplicht zijn om de eventuele klachten en problemen door te geven aan
de Commissie van Toezicht.
Artikel 21
Het licl Cotino geeft aan dat weekendverlof niet meer ter sprake is.
Antwoord
T.a.v. weekend verlof moet op advies van de VI-commissie in 2010, de minister zelf de
toestemming daartoe geven. Vanaf 2005 is het weekend verlof niet meer toegepast bij de
volwassenen.
In 2011 en 2012 is het weekend verlof er geprobeerd bij de jeugdigen, en is het besluit van de
VI-commissie om te evalueren, nadat is geconstateerd dat enIcele jeugdigen niet terug zijn
gekomen na het weekend verlof.
Artikel 25 lid
Worden de tuchtstraffen tegelijk toegepast? Stelt voor om ten aanzien van de leden 3 en 4
duidelftker vast te stellen.
Antwoord
De tuchtstraffen bij de gedetineerden kunnen wel tegelijk worden toegepast. De gedetineerde
wordt eerst gehoord en wordt van geval tot geval, afhankelijk op de ernst van het geval,
gehandeld. Bijvoorbeeld: 2 gedetineerden hebben met elkaar gevochten; beide gedetineerden
gaan in de strafcel en degene die goederen heeft vernield, krijgt ook een boete/inhouding op zijn
loon.
1n het document Tuchtstraffen aan gedetineerden zijn de regels opgenomen tav de uitwerking
van de tuchtstraffen en delicten.
Vanaf 15 oktober 2019 zijn op basis van de buidige wetgeving uniforme tuchtstraffen en
disciplinaire maatregelen toegepast bij de uitwerking van de meest voorkomende delicten en
straffen in alle penitentiaire inrichtingen en het Huis van Bewaring.
Tevens wordt de gedetineerde bij opname in de penitentiaire inrichting op de hoogte gesteld van
de tuchtstraffen en disciplinaire maatregelen bij overtreding van bepaalde strafbare handelingen.
De actualisering van de tuchtstraffen voor gedetineerden en de penitentiaire ambtenaren zijn in
het ontwerp-uitvoeringsbesluit Penitentiair Besluit opgenornen.

3

LID MATHOERA

Rechten slachtoffers
Het lid Mathoera geeft aan dat er heel weinig is geregeld over de rechten van slachtoffers.
Gaarne de visie van de minister.
Antwoord
Op het Ministerie van Justitie en Politie is er het Bureau Slachtofferzorg. Dit bureau is opgericht
om meer aandacht te besteden aan de verbetering van de hulpverlening aan slachtoffers van
misdrftven, zedenmisdrijven en huiselijk geweld.
Het doel is het bieden van voornamelijk ernotionele begeleiding, het bijstaan van slachtoffers bij
de praktische en juridische afhandeling van het proces. alsmede het doorverwijzen van
slachtoffers naar andere hulpverlenende instanties.
Het Ministerie gaat verder in het ontwiklcelen van genoegdoening; bijvoorbeeld de veroordeelde
krijgt in het kader van alternatieve straffen een leer- of werkstraf.

De mogelijkheid om gedetineerden ook mee te laten betalen in de schadevergoeding aan
slachtoffers heet't onze aandacht.
Statistieken bewoners van de inrichtingen
Het lid Mathoera vraagt naar de cijfers met betrekking tot aantal bewoners in de inrichtingen,
aantal bewoners in politiecellen, aantal inverzekeringstellingen, in bewaring en veroordeelden.
Antwoord
Hierbij wordt verwezen naar de bijlage met betrekking tot de bezetting in de penitentiaire
inrichtingen.

Kosten van de Staat voor een gedetineerde per dag.
Antwoord
Bij het vaststellen van de kosten voor een gedetineerde worden de volgende cornponenten
meegenomen: voeding en kleding die concreet kunnen worden genoemd. Het ministerie zal dit
verder moeten onderzoeken, aangezien overige componenten erbij komen kijken: beveiliging,
medische voorzieningen, personele kosten.
Gelet hierop lopen de kosten voor de Staat erg hoog op, aangezien de gedetineerde staatszorg is.
Dit is de reden dat de recidivecijfers omlaag moeten.

Resocialisatie
Het lid Mathoera vraagt om de mensen te resocialiseren. Stelt ook voor om een resocialisatieplan
voor de jeugd op te stellen. Wat is de impact ervan? Wat is het beleid? Wordt er gewerkt met het
plan van 2014?
Antwoord
Het resocialisatieplan willen wij vaststellen voor 5 jaar. Het is de bedoeling dat na evaluatie ook
nieuwe inzichten aanleiding kunnen zijn voor wijziging. Recidive zegt in ieder geval iets over
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jou resocialisatie inspanningen. Wanneer die gedetineerde goed naar de maatschappij terug keert,
mag hij niet terug komen en daar moet je met alles voor insparmen.
Wij hebben vastgesteld dat van het jaar 2000 de recidive cijfers successievelijk zijn gestegen van
30% tot dit huidige niveau van in de 40%.
Wij willen recidive successievelijk terug dringen tot een voor ons aanvaardbaar niveau van onder
de 30%.
Dan haasten wij ons om erbij aan te geven dat uit onderzoek is gebleken dat de criminaliteits- en
recidive cijfers in de regio gemiddeld rond de 55% liggen op een miljoenen bevolking. Dan
noemen wij landen in het Caraibisch Gebied.
Wij willen het terugdringen van het recidive cijfer tot een niveau van 25% koppelen aan een
periode van 10 jaar. De gemeenschap zal hierbij ook een belangrijk rol te vervullen hebben.
Korpshoofd en Directeur
Op welk niveau zijn de functies? Welke indicatoren zijn er gebruikt? Hoe is de functie
beschreven? Worden de functies in alle gevallen hetzelfde gewaardeerd? Op welk stuk verschilt
het met die van de regio?
Antwoord
Een Penitentiair Directeur is belast inet de dagelijkse leiding van een penitentiaire inrichting en
huis van bewaring, terwijI het Korpshoofd belast is met de organisatie en het beheer van de
inrichtingen en dus de leiding heeft over alle directeuren van zo'n inrichting; in casu zijn er
3 penitentiaire inrichtingen en 1 huis van bewaring.
Het Korpshoofd wordt geselecteerd uit de Penitentiair Directeuren.
Gelet op de verschillen in de taken, verantwoordelijkheid en competenties worden de Penitentiair
Directeur en het Korpshoofd niet hetzelfde gewaardeerd.

Artikel 11
Hoe wordt het gedrag in de inrichtingen geregistreerd en hoe wordt de objectiviteit
gewaarborgd?
Antwoord
Elke penitentiaire inrichting en huis van bewaring houdt van elke gedetineerde een dossier bij
met betrekking tot zijn gedrag, gezondheidstoestand, deviant gedrag, etc.

Registratie VI
Is er een registratie van alle mensen die Voorwaardelijke invrijheidstelling krijgen? Is er sprake
van bewaking van de voorwaarden?
Antwoord
Elke inrichting stuurt zijn in- en uitstroom van de personen met VI naar de procureur-generaal,
de minister en het onderdirectoraat forensische zorg. Er zijn richtlijnen voor de VI die worden
gehanteerd en is thans een document in voorbereiding om de uniforme procedures voor alle
inrichtingen vast te stellen op grond van de artikelen 28a tot en met 33 van het herziene Wetboek
van Strafrecht (S.B. 2015 no. 40).

Artikel 12 lid 4
Wat zijn de bijzondere gevallen genoemd in lid 4? En wat wordt bedoeld met "andere wijze"?
wat is de visie van de minister met beffekking tot de horizontale instroom als bij het KPS?
Antwoord
In lid 4 wordt bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis het Korpshoofd vervangen door de
oudste in rang zijnde Penitentiair Directeur.
De zinsnede Ain bijzondere 2,evallen worden voorzien vervalt.

Voorzover mij bekend is bij KPS geen sprake geweest voor horizontale instroom. Bij KPA is het
in het verleden wel sprake geweest. Echter bestaat deze mogelijkheid met de inwerkingtreding
van de onderhavige wet niet meer, aangezien er thans kaderontwikkeling binnen KPA is.
Thans is alleen voor het diensthoofd is het in het groene boekje geregeld en niet voor de
Penitentiair Directeur en Penitentiair Onderdirecteur.
Wij hebben geen hoger kaderopleiding. Alle voorbereidingen voor kaderopleiding zijn reeds
getroffen en is de goedkeuring van de Raad van Ministers inmiddels verkregen voor de
psychologische test bij de selectie van kandidaten voor de hoger kaderopleiding.
Tevens wordt in lid 3 inet het begrip President bedoeld: President van de Republiek Suriname.
Artikel 15 lid 4
Ingevolge lid 4 is de minister gebonden aan het advies van het overlegorgaan. Wat is de visie van
de minister ten aanzien hiervan?
Antwoord
De Minister leg,t, alvorens een beslissing wordt genomen in aangelegenheden die in algemene zin
voor de bijzondere rechtstoestand van de penitentiaire ambtenaren van belang zijn, deze ter
behandeling aan de commissie voor. De minister is ook bevoegd andere dan deze
aangelegenheden ter behandeling aan de commissie voor te leggen.
De minister is niet gebonden aan het advies van de commissie.

Het advies van het overlegorgaan is niet bindend, waardoor de minister vrij is in het nernen van
besluiten.
Artikel 19
Wat wordt bedoeld met "verleden van de veroordeelden"?
Antwoord
Met het verleden van de veroordeelden wordt becloeld: de trackrecord van de gedetineerden
(voor het plegen van een strafbaar feit in de inrichting).
Huis van Bewaring
Een vleugel van het huis van bewaring is niet in gebruik. Waarom is het niet in gebruik
genomen? Wat is de oorzaak? Wat zijn de selectiecriteria om te bepalen wie naar het huis van
bewaring?
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Antwoord
Met betrekking tot het niet gebruiken van een vleugel in het Huis van Bewaring, kan ik u
aangeven dat er een personele onderbezetting is. Wij zijn ons bewust van deze onderbezetting en
na een integraal onderzoek van de personele behoefte. starten wij in januari 2020 met een
Elementaire Opleiding van 200 rekruiten. Uiterlijk april 2020 start een tweede groep van 200
rekruten.
In het Hvb vindt de instroom van gedetineerden plaats, en van hieruit vindt de differentiatie naar
de overige penitentiaire inrichtingen plaats. Dit geschiedt na wekelijks overleg van de directie
van deze inrichtingen plaats.
Voorts is er een plan van aanpak bij de probleemgebieden van HvB.
Begroting resocialisatie
Gaarne concreet aangeven welk bedrag in de begroting gaat naar resocialisatie. Aangezien ze dat
mist in de begroting.
Antwoord
Er is reeds een resocialisatiebeleid binnen het gevangeniswezen welk wordt uitgevoerd met de
beschikbare middelen. Op de begroting is dit niet specifiek genoemd, maar toch begroot. Dit
vanwege het feit dat de begroting van het KPA nog onderdeel is van de begroting van het
dienstonderdeel Justitie. Met de verzelfstandiging wordt gewerkt aan het onder beheer brengen
van de eigen financide middelen door KPA, waarbij in de begroting van 2020 het
resocialisatiebeleid zichtbaar zal worden begroot. Thans houden de resocialisatieactiviteiten
onder meer in: bouwwerkzaamheden, veeteelt, landbouw-, het vervaardigen van souvenirs en
mettbelstukken.

De opmerking met betrekking tot het recht van gedetineerden op privacy, met name dat toiletten
geen deuren hebben, heeft onze aandacht.

LID BREEVELD
Artikel 1 onder c
Onduidelijkheid met betreklcing tot het rangenstelsel
Antwoord
Het Korps Penitentiaire Arnbtenaren dient een authentieke organisatie te blijven. Dit brengt mee
dat in de geest van deze organisatie het rangenstelsel wordt behouden. Vandaar dat niet gekozen
is voor dezelfde rangbenaming als bij het Korps Politie Suriname.

Men praat over horizontale instroming. Wij gaan eerst binnenhuis beginnen en wanneer het niet
lukt, dan pas buiten naar de personen zoeken.
Artikel 1 onder d
Is er geen vervanger van de directeur?
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Antwoord
In de vervanging van de directeur van een penitentiaire inrichting en een huis van bewaring
wordt in onderling overleg voorzien. Meestal is het een onderdirecteur van dezelfde inrichting.

Artikel 1 onder g
Wat wordt verstaan onder "gedetineerde"?
Antwoord
Onder gedetineerde wordt verstaan: de veroordeelde en de arrestant in een inrichting.
De gedetineerde hoeft dus nog niet veroordeeld te zijn.

Artikel 2 lid 1
Ten aanzien van lid 1 "zo goed als mogelijk" en lid 4 "zo spoedig mogelijk" stelt hij voor om
concreet te formuleren; concrete termijn aangeven.
Antwoord
In lid 1 wordt de zinsnede "zo goed als mogelijk," geschrapt.
Ten aanzien van lid 4 kan worden gesteld dat er geen concrete termijn kan worden opgenornen,
aangezien de omstandigheden verschillen van geval tot geval.

Artikel 2 lid 2
Zijn er voldoende manschappen?
Antwoord
Er is thans een tekort aan manschappen. Maar ik kan u geruststellen dat in januari 2020 een
lichting start van 200 man bij de Elementaire Opleiding en in april 2020 nog eens 200 man.

Artikel 3 lid 3
Op welke manier wordt gevolg gegeven aan de bejegening van gedetineerden die nog niet zijn
veroordeeld.
Antwoord
Het streven is om de arrestant een measwaardig bestaan te geven, maar als achteraf blijkt dat
deze persoon onterecht is aangehouden, dan is dit proces voor de vervolging.

Artikel 3 lid 4
Waarop is deze maatregel gebaseerd?
Antwoord
Deze maatregel is gebaseerd op verdragen. De onveroordeelden horen thuis in de politiecellen en
in sommige gevallen worden deze personen in het Huis van Bewaring geplaatst vanwege
voorkoming van vrees van vluchtgevaar, de stand van het onderzoek, en separatie van de
verdachten in een zaak.

Artikel 3 lid 5
Wat wordt bedoeld met "detentieschade"? en hoe en hoeveel komt het voor?
8

Antwoord
Met detentieschade wordt bedoeld: de schade die zowel de veroordeelde als derden kunnen
ondervinden als gevolg van detentie. De afdeling FMZ begeleidt de gedetineerden en de
detentieschade wordt meegenomen bij de begeleiding. En wordt per geval behandeld.
Artikel 4
Kan er nader worden uitgelegd hoe dit plaatsvindt?
Antwoord
Conform de interne huisregels zijn er overlegmomenten.
Artikel 6 lid 2
Er is een enorme achterstallig onderhoud. Is er bij de bouw rekenilw gehouden met de
standaarden?
Antwoord
Er is inderdaad achterstallig onderhoud bij CPI. Deze inrichting is in 1962 gebouwd en voldoet
thans niet meer aan de huidige standaarden.
Wij hebben een aanlx)d van BraziIi gehad voor de bouw van een strafinrichting.
Artikel 7
Is het staatsbesluit reeds in orde gernaakt?
Antwoord
Het staatsbesluit is reeds in concept af en is ook voorzien van het advies van de Staatsraad.
Echter kan dit staatsbesluit pas in werking treden né de inwerkingtreding van de onderhavige
vv et.
Artikel 9 lid 1
Wanneer zal JOG worden opgeheven en het nieuw JCC in gebruik worden genomen?
Antwoord
T.a,v. het Jeugd Correctie Centrum (JCC) is fase 1 opgeleverd, namelijk de school. Fase 2 wordt
in het eerste kwartaal 2020 opgepakt.
Met de oplevering van JCC wordt JOG opgeheven.
De samenwerking met het Ministerie van Onderwijs wordt uitgewerkt op het gebied van het
verzorgen van onderwijsactiviteiten. ICT trainingen worden ook verzorgd.
Artikel 9 lid 2
Wat wordt er verder met de begeleiding gedaan?
Antwoord
Er is een samenwerking met PCS.
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Artikel 12 lid 3
Stelt voor om lid 3 aan te vullen met -op voordracht van .....of gehoord
Antwoord
Meegegaan kan worden met het voorstel.
Artikel 12 lid 6
Worden daarin de criteria/profiel van de aspirant kandidaten Korpshoofd opgenomen?
Antwoord
In de Instructie Korpshoofd worden onder andere de volgende onderwerpen vastgesteld:
• de taken van het Korpshoofd;
• voorschriften en opdrachten aan de directeuren etc;
• het doen van voorstellen omtrent de organisatie, sterkte van het korps en afdelingen;
• beheer goederen.
Artikel 13
Gaat het KPA ook uit FISO?
Antwoord
T.a.v, het uittreden van KPA uit FISO is er reeds een missive van de RvM.
Artikel 14
Waarom ziet de dienstwoning er gehavend uit?
Antwoord
Wij zijn bezig met de renovatie van de verschillende posten en dienstwoningen bij KPA. KPS,
KBS. De renovatie geschiedt met de aankoop van eigen materiaal door de gedetineerden.
Artikel 15
Welke instanties mag een extra lid toevoegen? Is de beschikking bedoeld in lid 5 reeds afgerond?
Antwoord
In het overlegorgaan hoeven niet persé zeven leden zitting te nemen. Voor de extra leden kan die
in onderling overleg worden bepaald. De conceptbeschikking is in voorbereiding.
Artikel 16
Voorgesteld wordt om ook "id nummer" op te nernen.
Antwoord
dit voorstel wordt meegenomen.
Lid 5
Is de beschikking er al?
Antwoord
De beschikking is reeds in concept af
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Artikel 17
Hoe zal het toezicht uitgeoefend worden?
Antwoord
Nadere regels met betrekking tot het toezicht worden in het staatsbesluit geregeld.
Artikel 18
Om welke maatregelen zou het kunnen gaan?
Antwoord
De maatregelen kunnen zijn: gescheiden opname, beperking bezoek advocaat.
Artikel 19 lid 2
Zijn de vormingsactiviteiten in voldoende mate?
Antwoord
Er wordt gewerkt aan uitbreiding van de vorrningsactiviteiten.
Artikel 19 lid 5
Gaat het in deze orn een bezetting in de cellen?
Antwoord
Het opdelen van gedetineerden in groepen is een vonn van differentiatie. De selectie kan
bijvoorbeeld op basis van goed gedrag plaatsvinden.
Artikel 20
Wat zijn de redenen bij het verzoek van een gedetineerde om afzondering.
Antwoord
De redenen kunnen onder andere zijn: zelfbescherming, medische redenen, agressief gedrag.
Artikel 21 lid 2
Wat zijn de bijzondere gevallen om een inrichting te mogen verlaten?
Antwoord
Bijzondere gevallen kunnen zijn:
• terminale ziekte van de gedetineerde
• overlijdensgeval van een familielid in de eerste graad, waarbij uit respect voor alle
godsdiensten en overige geloofsovertuigingen, de gedetineerde in de gelegenheid wordt
uesteld om aan zijn culturele verplichtingen te voldoen.
Bij het verlaten van de inrichting heeft de betreffende gedetineerde ook onopvallende
beveiliging.
Artikel 22 lid 2
Hoe wordt hiennee omgegaan? En hoe staat het met de gedragingen van de PA naar de
gedetineerden toe, bijvoorbeeld hand- en spandiensten
11.

Antwoord
Er zijn daaromtrent regels in het penitentiair besluit opgenomen.

Artikel 23
Hoe kunnen we voorkomen dat bij gedetineerden verboden voorwerpen worden gevonden?
Antwoord
De callblockers worden in januari 2020 in de inrichtingen geplaatst en de penitentiaire
ambtenaren zijn ook getraind. Er is een assestment gepleegd ten aanzien van de behoefte aan
camerabeveiliging in de inrichtingen en worden deze inrichtingen van camerabeveiliging
voorzien die worden gelinkt met het Safecity project. Het gaat om de veiligheid van de
gedetineerden en de penitentiaire ambtenaren in de inrichtingen.
Zodra de leiding van een inrichting merkt dat er hand- en spandiensten worden verleend, wordt
er opgetreden. Hierbij wordt de politie ook erbij gehaald.
De garantie voor de handhaving van de maatregelen geschiedt dus middels:
- camerabeveiliging;
- uitoefening van bevoegdheden door de penitentiaire ambtenaren;
- volledige visitatie bij verdachte handelingen;
- geplande en ongeplande (preventief) visitatie

Artikel 25
Wanneer wordt de informatie met betrekking de op te leggen tuchtstraffen aan de gedetineerden
verstrekt?
Antwoord
Bij het binnentreden van de gedetineerde in de inrichting wordt deze door de dienstdoende
penitentiaire ambtenaar en door FMZ geinformeerd.

Artikel 27
Biimen welk termijn is beroep mogelijk? Geen klacht mogelijkheid?
Antwoord
Binnen vier dagen na mededeling van de beslissing kan er beroep tegen de beslissing van de
Directeur worden gedaan.

Artikel 28 lid 3
Is het een intemationale maatregel?
Antwoord
Vanuit de Procureur-Generaal is er een concept voor alle inrichtingen en HvB's met betrekking
tot tuchtmaatregelen.
Gelet op het BUPO verdrag is de maximale termijn voor een strafeel naar twee weken gebracht.
Uit de pralctijk blijkt dat alle penitentiaire inrichtingen een andere termijn en maximaal vier
weken is gehanteerd, wat in strijd is met de bestaande wetgeving. Aangezien de straf van 1 week
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strafcel onvoldoende en niet effectief blijkt te zijn, is de termijn in de onderhavige wet verruimd
naar twee weken.
Artikel 30
Kunnen zij na detentie zeggen dat de arbeidstherapie vruchtbaar is geweest?
Antwoord
Dit wordt gedaan in samenwerking met FMZ. Zij doen samen met de ex-gedetineerden aan job
placement.
Artikel 31
Voorgesteld wordt dat gedetineerden zelf dat laten doen.
Antwoord
Dit doen wij al. Voorbeelden zijn: Wakapasi, JCC, renovatie van de lagere school te
Blauwgrond, Waterleiding gebouw te Zorg en Hoop, onderhoud marktploeg via de
Districtscommissie (zowel Nickerie en Paramaribo).
Artikel 40
Voorgesteld wordt om ook voortgezet onderwijs te onderrichten.
Antwoord
Er is een samenwerking met MINOWC en er is een commissie die belast is met
de linquentenonderwij s.
Artikel 41 lid 2
Wordt op de uitdagingen van de maatschappelijk werkers ingegann door de directie?
Antwoord
Er is structureel overleg tussen de maatschappelijk werkers en de directie en er is een integraal
plan van aanpak.
Er worden geregeld sportinstructeurs ter beschikking gesteld van de jeugd in detentie en jaarlijks
worden er in de detentie voor jeugdigen vakantie-activiteiten ontplooid, zoals sport,
handvaardigheid en schilderen, etc.
Artikel 37 lid 3
Op bladzijde 16 4e alinea van de Memorie van Toelichting wordt gesteld dat het normale
taalgebruik zoveel mogelijk is Qevolgd. Echter is in artikel 37 lid 3 opgenomen het woord
Het is niet duidelijk wat hierrnee wordt bedoeld. Voorgesteld wordt dit concreter te
formuleren.
Antwoord
Met het begrip ligging wordt bedoeld: celruimte. Daartoe zal dit begrip ook worden vervangen.
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LID SNIP

Wat is het verschil tussen het nieuwe rangenstelsel en die van KPS?
Antwoord
Er is geen vergelijking c.q. gelijkstelling tussen het Korpshoofd KPA en de Korpschef KPS. Het
Korpshoofd in de rang van Directeur-Generaal is niet te vergelijken met de Korpschef in de rang
van hoofdcommissaris.

Wie kan als directeur-generaal worden benoemd
Antwoord
Tot directeur-generaal kan worden benoemd een directeur van een penitentiare inrichting of huis
van bewaring.

Waarneming Onderdirecteur
Het lid vraagt als een penitentiaire ambtenaar in lagere rang Onderdirecteur kan waamemen over
een Penitentiaire ambtenaar in hogere rang. Gaat cleze wet het voorgaande kunnen voorkomen?
Antwoord
Dit is mogelijk, indien deze penitentiaire ambtenaar voldoet aan de cornpetities.

-0-0-0-
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Het Nationaal Resocialisatieplan
Doel
Het doel van het huidig regiem, conform artikel 12 van het Wetboek van Strafrecht,
is:
• Dat gedetineerden in algehele of beperkte gemeenschap dan wel in afzondering
worden geplaatst;
• Kerntaken van de Penitentiaire inrichtingen: beveiliging, menswaardige
bejegening gesticht bewoners en doelmatige tenuitvoerlegging van de straf, door:
- op adequate wijze voorbereiding delinquent op terugkeer in sociaal
maatschappelijke leven. in de gevangenissen worden de gedetineerden
geobserveerd, mede om na te gaan welke talenten en kwaliteiten zij
bezitten;
Stimulering en ontwikkeling van de talenten en positieve kwaliteiten van de
gedetineerden.
Naar geiang de tenuitvoerlegging vordert, is het streven gericht op de aanpassing van
het regiem aan de plaats die de gedetineerde in de vrije maatschappij zal innemen.
Resocialisatie / integratie
Defin itie reintegratie:
is de uiteenzetting van alle activiteiten die ondernomen moeten worden, om
gedragsverandering teweeg te brengen bij volwassenen en jeugdigen die in aanraking
zijn gekomen met de justitie. Deze gedragsverandering wordt gerealiseerd door het
aanleren van normen en waarden aan deze veroordeelden, om ze voor te bereiden op
volledige en legale deelname aan het arbeidsproces en de maatschappij.
Een alternatief model voor recidivevermindering is noodzakelijk en wetenschappelijk
onderzoek wijst uit dat de voornaamste wijze om recidive tegen te gaan: de
implementatie van effectieve correctieprogramma's is. Dit kan door:
- Uiteenzetting persoonlijk detentieplan voor elke gedetineerde, met gepaste
begeleiding, educatie en training: reintegratieproces = ondersteund en recidive
risico verminderd.
- Ook capaciteitsversterking en specialisatie van personeel is hiervoor noodzakelijk.
Bij reintegratie staat "heropvoeding" centraal.
Doel Re-integratie
Het doel van Re-integratie is om personen op een verantwoorde manier in de
gemeenschap te doen terugkeren en te voorkomen dat zij recidiveren_(= actieve
bijdrage aan een veiligere samenleving).
Over het algemeen: middeis waarborging van rechtsbescherming en adequate
veiligheid van de Surinaamse samenleving door resocialisatie/ reintegratie van
gedetineerden. Specifiek door:
- voorkomen c.q. terugdringen van recidive onder delinquenten;
- bevorderen van de re-integratie van ex-gedetineerden in de maatschappij.
in de praktijk blijkt dat de terugkeer van gedetineerden in de samenleving een
proces is dat niet altijd vlekkeloos verloopt. Het feit dat de gedetineerden problemen
ondervinden op één of meerdere leefgebieden is daar debet aan.

Volwassenen worden vaak geconfronteerd met onzekerheden op het gebied van
familiebanden (mogelijke vervreemding) en andere relaties. Ook spelen er factoren
als:
- geen toelating tot de arbeidsmarkt waardoor er geen inkomen is;
- geen huisvesting waardoor mogelijk gedwongen terugkeer naar de oude
omgeving en de negatieve impact van het strafblad weer een rol gaan spelen.
Al deze aspecten kunnen — min of meer gecombineerd — een succesvolle terugkeer
in de samenleving bemoeilijken en daardoor de kans op recidive verhogen.
De periode na detentie:
De activiteiten in het kader van de nazorg dient feitelijk al voor het einde van detentie
te starten en op een vloeiende wijze worden voortgezet door de vervolginstanties. In
het persoonlijk correctieplan dienen aspecten te worden opgenomen, ter
voorbereiding van de nazorgperiode, zoals contact met familie, omgaan met
financin, discipline etc.
Bij de re-integratie van de jeugdigen dient er een andere aanpak te worden
gehanteerd, op basis van het profiel van de jeugdige en op basis van het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het kind (IVRK). Vooral op het gebied
van educatie en training, de persoonlijkheidsvorming en psychosociale begeleiding,
dient er rekening gehouden te worden met de adoIescentieperiode waarin zij zich
bevinden. Belangrijk is om:
1. het reintegratieproces af te stemmen op de persoonlijke behoeften en
mogelijkheden van de individuen die in aanraking zijn gekomen met de justitie;
2. te zorgen voor een goede samenwerking met het personeel van de
penitentiaire inrichtingen en van de afdeling Delinquentenzorg, de familie van
de veroordeelde, opleidings- en trainingsinstituten, de arbeidsmarkt en NGO's;
Maatwerk is vereist voor verschillende doelgroepen (jongeren, volwassenen,
vrouwen, patiénten uit de forensische zorg en vreemdelingen om verschillende
manieren van voorbereiding op terugkeer in de maatschappij te waarborgen.
Het re-integratieproces zal als volgt dienen te zijn:
• Aanvang: sociaal oogpunt: direct wanneer een individu in aanraking is
gekomen met de justitie;
• Juridisch gezien: na straf of jeugddetentie veroordeling door rechter:
• Persoonlijk correctieplan wordt uiteen gezet.
• Reintegratietraject zet zich voort na vrijlating en gaat over tot nazorgtraject.
• Nazorgtraject start al in de laatste fase van de strafuitzitting en zet zich voort
tot één jaar na vrijlating, met een afbouwend karakter.
De doelgroep van re-integratie:
• Personen in conflict met justitie (bewoners Penitentiaire Inrichtingen / Huis
van Bewaring: Zowel jeugd als volwassenen;
• Personeel van het ministerie van Justitie en Politie (Maatschappelijk Werkers,
KPA, en ander personeel);
• Ex-gedetineerden;
• Risicogroepen (hangjongeren, drop outs);
• De gemeenschap (NGO's, buurt organisaties, religieuze organisaties, private
sector, jeugd parlement, ouders/verzorgers enz.).
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Noodzakelijk is:
- medewerking en begrip van de ouders, voogden of verzorgers alsmede
ondersteuning van de naaste familie en de samenleving;
- input van Oudervereningingen, stichtingen, welzijns - en vrijwilligersorganisaties,
werkgeversorganisaties, bedrijfsleven en particuliere instellingen;
- multidisciplinaire aanpak van de ketenpartners en stakeholders;
- situatie hangjongeren aanpakken: beleid aanscherpen en taken uitbreiden.
Wat moet her Ministerie van Justitie en Politie nog doen. De vereiste
randvoorwaarden:
1. Penitentiaire regelgeving herzien;
2. Herstructurering en modernisering van het Onder directoraat Forensische Zorg
(FZ);
3. Training FZ personeel + professionaliseren van de afdelingen Forensische
Maatschappelijke Zorg en Justitile Kinderbescherming;
4. Instituut alternatieve straffen (leerstraffen, werkstraffen) voor volwassenen helpen
opzetten en een redasseringsbeleid implementeren;
5. Goede samenwerking met de private sector en het maatschappelijk middenveld
en alle andere overheidsorganen;
6. Samenwerking met (inter)nationale donoren.
Regia differentiatie als basisvoorwaarde:
Tijdens de detentie is regiemdifferentiatie van eminent belang voor een succesvolle
re-integratie.
• De regiemdifferentiatie geschiedt op basis van het categoriseren van
gevangenen in afzonderlijke instellingen of delen van instellingen rekening
houdend met hun geslacht, leeftijd, strafblad, de juridische reden voor hun
detentie en de behoeften van hun behandeling.
• Gescheiden opneming, op basis van fysieke en psychische gesteldheid.
Groeperen naar problematiek, zoals drugsverslaving, andere ziektebeelden en
geestelijke stoornissen, vanwege de noodzaak van bijzondere zorg en
begeleiding;
• Bij de groep jeugdigen in detentie speelt begeleiding van psychosociale
problemen een essentile rol. Zij zijn bijzonder kwetsbaar en bevinden zich in
een afhankelijke positie, zijn onttrokken aan het zicht van de samenleving en
hun familie, en lopen groot risico dat wanneer zij onvoldoende adequate
geestelijke gezondheidszorg ontvangen, zij hun re-integratieproces niet
kunnen voltooien;
• Vandaar dat psychosociale interventies, cognitieve gedragstherapien,
groepswerk en andere methoden een cruciaal onderdeel vormen in alle fasen
van het re-integratieproces.

Nazorg
• Onder nazorg verstaat men het geven van zorg op maat voor degenen die uit
detentie zijn, om te voorkomen dat er een terugval is in criminaliteit of andere
3

gedragingen, die niet aanvaardbaar zijn. Ze worden ondersteund in de
aanpak van:
1) hun criminogene problemen,
2) de ontwikkeling van sociaal acceptabel gedrag,
3) het versterken van hun zelfvertrouwen, om te kunnen omgaan met
problemen ais ze eenmaal in vrijheid zijn gesteld,
4) de herinrichting van familie en ondersteunende sociale netwerken,
5) verbetering van hun toegang tot gepaste training en werkgelegenheid en,
6) herinrichting van hun leven als productieve burgers.
• In het persoonlijk correctieplan worden alle gebieden en de
omgevingsfactoren en het sociaal netwerk meegenomen. Nog voor de
vrijlating wordt dit plan omgezet in een persoonlijk ontwikkelingsplan dat als
leiddraad dient voor de nazorg en de verdere ontwikkeling van het individu
met behulp van zijn omgeving.
Beleid Penitentiaire Inrichtingen
Het beleid van de Penitentiaire Inrichtingen dient bij de uitvoering van de straffen en
vrijheidsbenemende maatregelen enerzijds gericht te zijn op de handhaving van het
karakter van de straf en anderzijds op bejegening van de mens in zijn
ontwikkelingsproces gericht op diens terugkeer in het maatschappelijk leven.
Voorts moeten de Penitentiaire Inrichtingen getransformeerd worden tot zelfstandige
entiteiten (zelfvoorzienend) die in staat zijn op eigen kracht, zonder of met minimale
door de staat ter beschikking gestelde middelen de bedrijfsvoering te garanderen.
ln de Centrale Penitentiaire Inrichting doet men aan tuinbouw waarbij de oogst
voornamelijk bestemd is voor de keuken van deze inrichting. Ze hebben ook een
boerderij alwaar varkens en runderen worden gekweekt. Het vlees van deze beesten
is ook bestemd voor de keuken. Er is een technische dienst die de meeste
technisch mankementen binnen de inrichting aanpakt (auto montage, las en
constructie, timmer en metsel werkzaamheden, handicraft. Er is een bakkerij die
broden bakt, welke 2 maal per dag wordt opgediend aan de
dagelijks
gedetineerden. Verder heeft CPI tal van buiten ploegen die buiten de inrichting
worden ingezet. Ook zal de CPI binnen kort weer een partij kippen kweken. Deze
voor eigen gebruik en voor verkoop.
De Penitentiaire Inrichting Duisburglaan heeft een tuin, bakkerij, technische dienst
en ook buiten ploegen. De gedetineerden van deze inrichtingen worden op een
praktische wijze een vak geleerd.
Ten van de Penitentiaire Inrichting Hazard kan worden vermeld dat het een zelfde
beeld is als in de Centrale Penitentiaire Inrichting.
In het Huis van Bewaring Santo Boma worden de veroordeelden ook voor
werkzaamheden buiten de inrichting ingezet. Het beleid hierachter is dat de
gedetineerden een vak leren
Momenteel telt het Korps Penitentiaire Ambtenaren 649 man. Het aantal
gedetineerden is 1044 (PID 228+ CPI 365+ PIH 99+ HVB 350 = 1044). De
verhouding is dus 1 penitentiaire ambtenaar op ongeveer 2 gedetineerden.
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Doordat de inrichtingen meer dan ooit hun diensten aanbieden aan de samenleving
is het noodzakelijk om meer personeel aan te trekken. In 2020 en wel in januari/
februari zullen 200 rekruten in die dienst treden. De bedoeling is om in het 4e
kwartaal van 2020 nog eens 200 rekruten aan te werven.
Alternatieve straffen
Een belangrijke wijziging in het Wetboek van stafrecht is het invoeren van
alternatieve straffen (taakstraffen: leerstraffen en werkstraffen) als strafmodaliteit
voor de rechter. De uitvoering hiervan zal een verlichting voor de Penitentiaire
Inrichtingen en de Staat betekenen, zowel in financieel als in ander opzicht. Echter
zullen de randvoorwaarden in place dienen te worden gebracht, voor gebruikmaking
hiervan.
Hangjongeren
(ook wel hangjeugd) zijn jonperen (veelal 12 — 20 jaar) die langdurig op een
bepaalde plaats in het openbaar/openbare ruimte verblijven (rondhangen).
Uiteraard zal het ministerie van Justitie en Politie in alle facetten en fasen zoals
eerder omschreven, rekening dienen te houden met de mensenrechtenverdragen die
ook van toepassing zijn op zowel de gedetineerde als de penitentiaire ambtenaren.

Actiepunten die reeds zijn uitgevoerd door de afdeling JustitiMe Kinderbescherming
(JKB)en Forensisch Maatschappelijke Zorg (FMZ)
Actiepunten
Wijziging strafrecht

Actie
Herziening Wetboek van
Strafrecht 2015

Opmerking

JKB: Jeugddetentie instede
van Ter beschikkingstelling

Schrijven Cie voor herinvoering Ter
beschildcingstelling naast Jeugddetentie

FMZ: Artikel 30A Weigering
VI wordt toegepast
Strafprocesrecht:
JKB: Cie Alternatieve
straffen geïnstalleerd

I ste Concept Uniforme huisregels PI's
afgerond mede in verband met VI

Wetgeving voor toepassing van
alternatieve straffen in voorbereiding
(officier en rechter model).
Hulpofficieren model zal door middel
van richtlijnen van de PG worden
uitgevoerd.

FMZ: alternatieve straffen
opgenomen in nieuw
Wetboek van Strafrecht

Eerst pilot bij de jeugd

Herstelrecht

Infosessies, training en rapportage Min
Juspol eerste traject afgesloten

Infrastructuur Jeugd

JKB:lste fase oplevering
Jeugd Correctie Centrum
afgerond

2e fase en 3e fase (hoofdgebouw en
Centrale keuken en wooneenheden)
worden in kaart gebracht

FMZ:Geen infrastructuur PI
Hazard

Plan voor multifunctioneel zaal voor
alle partners die werken met de
gedetineerden uitzetten

Integraal plan voor aanwerving
maatschappelijk werkers en andere
deskund igen
Training regiemdifferentiatie 4 medewerkers van Juspol (JKB, Opa
is afgerond (voormalig Hoofd Doeli en de Jeugdofficier) zijn naar
JKB en FMZ en directieleden Colorado vertrokken voor een workshop
van de strafinrichtingen zijn
en inkijkstage m.b.t. regiemdifferentiatie
getraind en gecertificeerd)
(UNDP)
Vanwege de ontbrekende
JKB en FMZ: geen
infrastructurele voorzieningen kan
toepassing
regiemdifferentiatie niet volledig
regiemdifferentiatie in de
worden toegepast in het JOG en de Pl's
praktijk
Actie
Opmerking
HRM: JKB en FMZ

Regiemdifferentiatie

Actiepunten
Educatie en trainingen

Cie onderwijs realisatie
transformatie onderwijs
delinquenten geinstalleerd
(Juspol en Onderwijs)

Van GLO naar LBO (vakgerichte
modules die aansluiten op het
arbeidsmarkt) onderwijsvoorzieningen
voor alle jeugdigen in detentie
(voorarrest en gevonnist)
Certificering door M1NOWC

Training jeugdigen

Basic Life skills training
Agressie regulatie
Omgaan met trauma
Aanleggen moestuin i.s.m.
LVV
Craft en textiel

Afgerond en gecertificeerd
Afgerond
Afgerond
Afgerond en gecertificeerd

Training volwassenen

Persoonlijkheidsvorming
Pre — employment
Motivate and create
Budgettering
De rol van de man binnen het
gezin
Karaktervorming
Connect before correct

Opa Doeli: leerkracht aangenomen om
de module te verzorgen (LBO onderwijs
/certificering MinowC)
Opa Doeli en JOG i.s.m. Sport en
Jeugdzaken tijdens de jaarlijkse
vakantieactiviteiten
Afgerond
idem
Afgerond en gecertificeerd
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1CT
B igi sm aS koro
Training JKB en FMZ

Nazorg JKB en FMZ

Idem

Case management
Training Jeugdrecht
Training Conflicthantering
Training Agressie regulatie
Management voor
leidinggevenden
Project Management

Afgerond en gecertificeerd
Idem
Idem
Idem
Idem

Nazorgplan wordt
herschreven

Capaciteitsversterking voor effectieve
uitvoering

Idem

Statistieken m.b.t. bezettmg Penitentiaire Inrichtingen
De bezetting van gedetineerden in de verschillende Penitentiaire Inrichtingen
ziet er per november 2019, als volgt uit:
Penitentiaire Inrichting Duisburglaan:
STERKTE BEVOLKING
M
193
6
15
214

VEROORDEELDEN
ARRESTANTEN
HOGER BEROEP
TOTAAL

Centrale Penitentiaire Inrichting
STERKTE
BEWONERS
Veroordeelden
Arrestanten
Hoger beroep
Sub. Totaal
J.O.G.

M
255

V TOT.
19 274

4

3

7

30

3

33

289

25

314

**

34

Totaal

348

Huis van Bewaring Santo Boma
STERKTE BEVOLKING
ARRESTANTEN
VEROORDEELDEN

TOT.
88
107

Hogerberoep
Totaal

276

81

Penitentiaire Inrichting Hazard
Ca aciteit Penitentiaire inrichtin Hazard: 96 personen
Sterkte bevolking:

M:

V:

T

Veroordeelden:

74

0

74

Arrestanten:

0

0

0

Hoger Beroep

4

0

4

Totaal

78

0

78

Statistieken m.b.t. bezetting politiecellenhuizen
De bezetting van arrestanten in de verschillende Politiecellenhuizen ziet er per
november 2019, als volgt uit:
No.

Stations

Capaciteit

Aantal

Staat waar in het
verkeerd

67
57
63

Serie D niet goed
Beperkt gebruik
Goed

27
22
25
—

2 cellen niet goed
Beperkt gebruik
Beperkt gebruik
Renovatie

19

Goed

Regio Paramaribo

2
3

Centrum
Nw-Haven
Geyersvlijt

4
5
6
7

Uitylugt
Flora
Latour
Livomo

8

Rijsdijk

9
10
11
12
13
14
15
16

Houttuin
Lelydorp
Santo-Boma
Santo-Dorp
Leiding
Kwatta
Domburg
Brokopondo

17

Meerzorg

18
19
20

Marienburg
Richelieu
Moengo

21
22
23
24
25
26
27

Groningen
Nieuw Nickerie
Waldeck
Corantijn
Paradise
Henar
Wageningen
Totaal

65
50
48
16
18
18
15
Regio Midden Suriname
32
18
18
18
18
18
18
06
08
Regio Oost Suriname
24
10
18
10
Regio West Suriname
16
6
12
12
9
12
12
546

11
19
11
18
17
-—

Luchtr. niet goed
Beperkt gebruik
Beperkt gebruik
Beperkt gebruik
Beperkt gebruik
Beperkt gebruik
slecht
slecht

12

goed

11
—

slecht
goed
slecht

09
—
11
10
10
—
16
435

1 cel niet goed
slecht
slecht
slecht
slecht
_Beperkt gebruik
slecht

Per november 2019 zijn er 13 veroordeelden in de Politiecellenhuizen. Het
betreft kort gestraften. Bij2aand een overzicht.
No.

Station

Vonnisd

Dat.
I.V.

Opgelegde straf

Strafbaar
feit

Ld.strafd.
8

1.

Keiz

12-12-18

12-11-18

6 mnd + 1 jr.(opn.pcs)

370;

09-05-20

2.

Keiz

14-11-19

19-05-19

Art 20L3;etc

13-01-20

3.

BnH

13-11-19

02-10-19

12 mnd— 4 vw +srd 750 of 2
w
6 mnd

371jo70

29-03-20

4.

BnH

19-11-19

13-09-19

WvM

10-01-19

5.

BnH

11-12-19

26-10-19

6

Latour

11-12-19

7.

Gey

8.
9.

WvM

22-02-20

24-09-19

12 mnd -8 vw +srd 1000 Of 1
mnd
12 mnd —8 vw + srd 4000 of
2 mnd
18 mnd — 10 vw

362;360;etc

20-05-20

15-11-19

29-06-19

12 mnd — 5 vw

345;

24-01-20

Gey

06-12-19

30-12-19

WvM

30-12-19

Flora

13-11-19

03-05-19

10 mnd — 8 mnd + srd 1000
of 1 mnd
18 mnd — 10 vw

295;

28-12-19

10. Ultvl

21-11-19

17-03-19

24 mnd — 6 vw

371;371jo70;

06-09-20

11. Uitvl

27-11-10

03-09-19

12 mnd— 5 vw

371;

09-04-20

12. SD

24-06-19

16-03-19

12 mnd

386;

09-03-20

13. Rijsd

04-12-19

25-09-17

1 jaar + 3 mnd

370jo72;250;

u.a.h.a.

Recidive — percentage Penitentiaire Inrichtingen
Het recidive percentage in de Penitentiaire Inrichtingen, over het jaar 2019,
vertoont een gemiddelde van 41,7 %.
Recidive — percentage Jeugdigen
Het recidive percentage van de jeugd, over het jaar 2019, vertoont een
gemiddelde van 34%.
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