
2 Het Nederlandse gevangenisstelsel

De meeste mensen zal het weinig interesseren hoe het gevangeniswezen in elkaar zit. Voor 
gedetineerden, hun familie en vrienden ligt dat natuurlijk heel anders. Voor hen is het belang-
rijk om te weten in welk soort inrichting verdachten en veroordeelden kunnen worden opgeslo-
ten en wie het daar voor het zeggen heeft. Dit hoofdstuk gaat daarover.

2.1 De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Het ministerie van Justitie en Veiligheid beschikt over een groot aantal penitentiaire9 
inrichtingen (PI’en) waarin verdachten, veroordeelden en uitzetbare vreemdelingen 
kunnen worden opgesloten. Al deze inrichtingen worden beheerd door de Dienst 
 Justitiële Inrichtingen (DJI), die een onderdeel is van het zojuist genoemde ministerie. 
De minister voor Rechtsbescherming is verantwoordelijk voor het functioneren van 
de DJI. De minister voor Rechtsbescherming valt onder het ministerie van Justitie en 
Veiligheid.

De DJI is onderverdeeld in drie ‘divisies’: de Divisie Forensische Zorg / Justitiële 
Jeugd inrichtingen, de Divisie Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring en de 
Divisie Individuele Zaken.10

De Divisie Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen is (onder meer) verantwoordelijk 
voor de tenuitvoerlegging van de terbeschikkingstelling, de jeugddetentie en de maat-
regel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel, ook wel ‘jeugd-tbs’ 
genoemd).

De Divisie Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring is belast met het beheer van de 
penitentiaire inrichtingen en detentiecentra voor uitzetbare vreemdelingen.

De Divisie Individuele Zaken is verantwoordelijk voor de selectie en plaatsing van gede-
tineerden. Ook beslist deze divisie over vrijheden van gedetineerden (zoals verloven) 

9 ‘Penitentiair’ betekent volgens Van Dale ‘op bestraffing betrekking hebbend’; de term is afgeleid van 
het Latijnse woord ‘paenitentia’, boetedoening.

10 Zie: www.dji.nl/over-dji/organisatiestructuur/index.aspx.



in het kader van re-integratie en behandeling. Ook is zij verantwoordelijk voor de 
overdracht van strafvonnissen van en naar het buitenland.

De DJI kent ook nog een aantal ‘diensten’, waaronder de Dienst Vervoer en Onder-
steuning (DV&O), die zorgt voor het vervoer van gedetineerden en hun bezittingen, 
en de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV), die verantwoordelijk is voor de geestelijke 
verzorging van gedetineerden.

2.2 Het Gevangeniswezen: de organisatie, de inrichtingen en 
de gedetineerden

De website van de DJI11 vermeldt dat het Gevangeniswezen 22 penitentiaire inrich-
tingen (ofwel ‘vestigingen’) telt. Een penitentiaire inrichting (PI) kan uit meerdere 
locaties bestaan. Een voorbeeld: PI Alphen aan den Rijn bestaat uit de locaties Maat-
schapslaan en Eikenlaan.

Medio 2019 waren er de volgende PI’en: PI Achterhoek, PI Almelo, PI Alphen aan den Rijn, 
PI Arnhem, PI Dordrecht, PI Grave, PI Haaglanden, PI Heerhugowaard, PI Krimpen aan 
den IJssel, PI Leeuwarden, PI Lelystad, PI Middelburg, PI Nieuwegein, PI Rotterdam, PI 
Sittard, PI Ter Apel, PI Utrecht locatie Nieuwersluis, PI Veenhuizen, PI Vught, Justitieel 
Complex Zaanstad, PI Zuid-Oost, en PI Zwolle.

Er zijn drie inrichtingen voor vrouwen: PI Zuid-Oost, locatie Ter Peel (226 plaatsen), PI 
Utrecht, locatie Nieuwersluis (220 plaatsen) en PI Zwolle (143 plaatsen).12

De PI’en worden geleid door vestigingsdirecteuren, de locaties door locatiedirecteu-
ren. Elke locatie telt één of meer ‘units’ (afdelingen), elk met hun eigen unitdirecteur.

Op 30 september 2017 telden de inrichtingen van het Gevangeniswezen in totaal 
9.138 personen, waarvan 44% in voorlopige hechtenis zat. Slechts 5,4% van alle gedeti-
neerden was op die peildatum vrouw. In de loop van 2017 zijn 31.625 gedetineerden 
ingesloten in een penitentiaire inrichting (de ‘instroom’), 31.257 gedetineerden moch-
ten dat jaar de PI verlaten (de ‘uitstroom’). De meesten daarvan hebben maar kort 
vastgezeten want de helft van alle gedetineerden die in 2016 zijn uitgestroomd, kende 
een verblijfsduur van maximaal 27 dagen.13

11 Zie: www.dji.nl. 
12 Bron: dji.nl.
13 Bron: DJI in getal 2013-2017, augustus 2018, te raadplegen via www.dji.nl.
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2.3 De soorten penitentiaire inrichtingen en voor wie die bestemd zijn

Het Gevangeniswezen kent volgens artikel 9 van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) 
drie soorten penitentiaire inrichtingen. Dat zijn: huizen van bewaring, gevangenis-
sen en inrichtingen voor stelselmatige daders. Deze inrichtingen verschillen naar 
de mate van beveiliging en wat betreft het daar geldende regime. De beveiliging vari-
eert van zeer beperkt beveiligd, beperkt beveiligd, normaal beveiligd, uitgebreid 
beveiligd tot extra beveiligd (artikel 13 Pbw). De meeste huizen van bewaring en 
gevangenissen en afdelingen daarvan zijn normaal beveiligd (zie ook artikel 4 van 
de Regeling Selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden, afgekort: Regeling Spog of 
Rspog). Als er geen ‘contra-indicaties’ (aanwijzingen voor het tegendeel) zijn, worden 
gedetineerden in een normaal beveiligde inrichting geplaatst. De plaatsing in een 
inrichting met een bepaald beveiligingsniveau is afhankelijk van het risicoprofiel dat 
voor elke gedetineerde wordt vastgesteld door de selectiefunctionaris ten behoeve 
van diens (eerste) plaatsing. Een risicoprofiel is een beschrijving van het vlucht- en 
maatschappelijk risico dat een gedetineerde in de ogen van Justitie oplevert. Daarover 
meer in paragraaf 3.4.

Er zijn vier soorten regimes: een regime van algehele gemeenschap, een regime van 
beperkte gemeenschap, een extra beveiligd regime van beperkte gemeenschap en 
een individueel regime, dat voor individuele gedetineerden kan worden vastgesteld. 
Beperkte gemeenschap betekent dat gedetineerden alleen hun cel (verblijfsruimte) 
mogen verlaten om aan bepaalde activiteiten van het dagprogramma deel te nemen 
of bezoek te ontvangen. Algehele gemeenschap houdt in dat gedetineerden overdag 
in principe buiten hun celruimte kunnen verblijven en daar alleen ’s nachts worden 
ingesloten. In de huizen van bewaring en in gesloten gevangenissen geldt een regime 
van beperkte gemeenschap. Alleen in beperkt en zeer beperkt beveiligde inrichtin-
gen geldt een regime van algehele gemeenschap.14 In een individueel regime bepaalt 
de directeur de mate waarin de gedetineerde die daaraan wordt onderworpen, in 
staat wordt gesteld individueel of samen met anderen aan activiteiten deel te nemen. 
Het karakter en de inhoud van de genoemde regimes worden verder beschreven in 
hoofdstuk 5.

De artikelen 77a en 77b Pbw maken het mogelijk dat bij algemene maatregel van 
bestuur bij wijze van experiment maximaal twee jaar wordt afgeweken van de artike-
len 8 tot en met 10 Pbw, die betrekking hebben op de bestemming van PI’en en afde-
lingen daarvan. Daardoor is het mogelijk te experimenteren met gezamenlijk verblijf 
van verschillende groepen op een afdeling of gedetineerden samen laten deelnemen 
aan bepaalde activiteiten.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen op basis van de artikelen 77a en 77b 
Pbw ook tijdelijk (maximaal twee jaar) de mate en wijze van beveiliging van PI’en of 
 afdelingen worden aangepast.

14 Beroepscommissie 24/11/2014 – 14/3363/GA en 14/3392/GA.
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2.4 Huizen van bewaring

In het tweede lid van artikel 9 van de Pbw is aangegeven welke personen in een huis 
van bewaring kunnen worden geplaatst. Dat zijn:
– personen in voorlopige hechtenis;
– ‘gemaatregelden’ die zich nog in voorlopige hechtenis bevinden;
– personen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld;
– tbs-passanten, veroordeelden die wachten op plaatsing in een tbs-inrichting;
– ISD-passanten;
– Restcategorie.

Personen in voorlopige hechtenis
De huizen van bewaring zijn in de eerste plaats bedoeld voor personen tegen wie een 
bevel tot voorlopige hechtenis is gegeven en die in afwachting zijn van hun berechting 
‘in eerste aanleg’. Men spreekt van voorlopige ofwel ‘preventieve’ hechtenis wanneer 
de rechter-commissaris de bewaring (maximaal 14 dagen) heeft bevolen of wanneer 
de rechtbank de gevangenneming of de gevangenhouding (ofwel in één keer 90 dagen 
of 30 dagen, tweemaal met eenzelfde termijn verlengbaar) van de verdachte heeft 
bevolen.

Personen die na een veroordeling door de rechtbank in afwachting van de behande-
ling van het hoger beroep of de cassatie in voorlopige hechtenis worden gehouden, 
worden in beginsel doorgeplaatst naar een gevangenis.

‘Gemaatregelden’ die zich nog in voorlopige hechtenis bevinden
Personen die bij berechting in eerste aanleg alleen een tbs met bevel verpleging of 
een ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen en zich daarna nog in voorlopige 
hechtenis bevinden, worden, als zij in hoger beroep gaan, niet naar een gevangenis 
door geplaatst maar blijven in een huis van bewaring tot de einduitspraak, tenzij hun 
voorlopige hechtenis eerder wordt opgeheven.

Veroordeelden die wachten op plaatsing in gevangenis of in een penitentiair programma
Onherroepelijk veroordeelden die zich op het moment van de veroordeling nog in een 
huis van bewaring bevonden, blijven daar tot er een plek voor hen is gevonden in een 
gevangenis of in een penitentiair programma als zij daar op dat moment al voor in 
aanmerking komen. Het gaat hier om personen die niet in beroep zijn gegaan tegen 
een veroordeling in eerste aanleg.

Personen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld
Deze personen zijn niet gedetineerd omdat zij worden verdacht van het plegen van 
strafbare feiten. Toch zijn zij onderworpen aan hetzelfde beperkte regime dat geldt 
voor verdachten. Het komt overigens regelmatig voor dat iemand eerst als verdachte 
in voorlopige hechtenis zit en aansluitend (in afwachting van uitzetting) in vreemde-
lingenbewaring wordt gesteld. Vreemdelingenbewaring wordt overigens bij voor-
keur ten uitvoer gelegd in speciale detentiecentra voor vreemdelingen: het Justitieel 
 Complex Schiphol, het Detentiecentrum Rotterdam of het Detentiecentrum Zeist.
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Tbs-passanten, veroordeelden die wachten op plaatsing in een tbs-inrichting
Personen die tot terbeschikkingstelling met dwangverpleging zijn veroordeeld en zich 
in een huis van bewaring bevinden als de termijn van verpleging aanvangt, moeten 
daar wachten op plaatsing in een tbs-inrichting (forensisch psychiatrisch centrum/
FPC). Zij worden wel tbs-passanten15 genoemd.

Personen op wie op grond van artikel 577c WvSv lijfsdwang wordt uitgeoefend
Veroordeelden die een door de rechter vastgesteld bedrag aan onrechtmatig genoten 
voordeel aan de staat moeten betalen en die dat niet of niet op tijd doen, kunnen gedu-
rende een door de rechter vast te stellen tijd (maximaal 3 jaar) aan lijfsdwang  worden 
onderworpen. De veroordeelde kan de lijfsdwang doen opheffen door te  betalen. 
De toepassing van lijfsdwang ontslaat de veroordeelde overigens niet van de verplich-
ting om het door de rechter vastgestelde bedrag te betalen.

ISD-passanten
Personen aan wie de maatregel is opgelegd tot plaatsing in een inrichting voor stelsel-
matige daders kunnen in een huis van bewaring worden gedetineerd als opname in 
de voor hen bestemde plaats niet mogelijk is. Hierbij moet worden gedacht aan ISD- 
veroordeelden die recidiveren in de laatste fase van de tenuitvoerlegging van deze 
maatregel (die in de vrije maatschappij plaatsvindt) of die gedurende de voorwaarde-
lijke niet-tenuitvoerlegging van deze maatregel (artikel 38p WvSr) de voorwaarden 
overtreden en daarom weer terug moeten naar een ISD-inrichting. Zij worden zolang 
als ‘passant’ in een huis van bewaring geplaatst.

Restcategorie
Er zijn tal van andere redenen om personen in een huis van bewaring te plaatsen. 
Dat zijn “alle anderen aan wie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking of door 
het openbaar gezag rechtens hun vrijheid is ontnomen, voor zover geen andere plaats 
voor hen is bestemd of voor zolang opname in de voor hen bestemde plaats niet moge-
lijk is”. Hierbij valt te denken aan de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis 
(bijvoorbeeld als personen de opgelegde schadevergoeding aan slachtoffers niet of niet 
tijdig betalen) en aan gijzeling wegens het niet betalen van verkeersboetes (de zoge-
noemde Wet Mulder-zaken). Verder kan een gefailleerde wegens het niet na  komen 
van verplichtingen die de wet hem in verband met zijn faillissement oplegt of wegens 
gegronde vrees voor niet-nakoming daarvan door de rechtbank in een huis van 
 bewaring in ‘verzekerde bewaring’ worden gesteld. Ook bewaring en gevangenhou-
ding in het kader van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende 
en voorwaardelijke sancties (WETS) en de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen 
(WOTS) en uitleveringsdetentie worden ten uitvoer gelegd in een huis van bewaring. 
Verder kunnen personen in een huis van bewaring worden gegijzeld als ze tegenover 
de rechter-commissaris of de rechtbank of het gerechtshof geen getuigenverklaring 
willen afleggen terwijl ze daartoe wel wettelijk verplicht zijn. Een laatste voorbeeld 
van een categorie personen die in een huis van bewaring kan worden gedetineerd: de 
rechter kan lijfsdwang toestaan van personen die hun alimentatie niet willen betalen.

15 Passant’ betekent ‘voorbijganger’ of ‘doortrekkende reiziger’.
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2.5 Gevangenissen

In artikel 10 Pbw is aangegeven welke personen in een gevangenis kunnen worden 
geplaatst. Dat zijn:
– tot vrijheidsstraf veroordeelden;
– tbs-passanten;
– gegijzelden;
– personen op wie lijfsdwang wordt toegepast.

Tot vrijheidsstraf veroordeelden
Gevangenissen zijn bestemd voor de opneming van personen die, al dan niet onher-
roepelijk, tot vrijheidsstraf zijn veroordeeld. Met ‘niet onherroepelijk’ wordt bedoeld 
dat ook voorlopig gehechten die in hoger beroep of in cassatie zijn gegaan, naar een 
gevangenis kunnen worden overgeplaatst.

Tbs-passanten
Tot gevangenisstraf veroordeelden aan wie tevens de maatregel van terbeschikking-
stelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd, kunnen na het 
einde van de vrijheidsstraf in een gevangenis verblijven zolang opname in de voor 
hen bestemde plaats niet mogelijk is. Volgens artikel 12 van de Beginselenwet ver-
pleging ter beschikking gestelden (Bvt) moeten deze personen binnen 6 maanden nadat 
de tbs- termijn is gaan lopen worden overgeplaatst naar een Forensisch Psychiatrisch 
 Centrum (FPC: vroeger: Tbs-kliniek), maar volgens datzelfde artikel kan de minister 
die overplaatsing telkens met 3 maanden uitstellen.

Gegijzelden
Veroordeelden die in een gevangenis verblijven en die in verband met niet betaalde 
verkeersboetes gijzeling (artikel 28 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeers-
voorschriften (WAHV) te wachten staat, hoeven voor de tenuitvoerlegging daarvan niet 
terug naar een huis van bewaring, maar kunnen die gijzeling in aansluiting op hun 
straf in de gevangenis uitzitten. Over de gijzelingstermijn wordt geen V.I. toegepast; 
elke gijzeling moet volledig worden uitgezeten. Gijzeling kan niet in een zeer beperkt 
beveiligde inrichting (ZBBI) of beperkt beveiligde inrichting (BBI) worden uitgezeten 
en tijdens (en voorafgaand aan) een gijzeling kan men niet aan een penitentiair pro-
gramma deelnemen.

Personen op wie lijfsdwang wordt toegepast
Als in aansluiting op de straf wegens niet-betaling van door de rechter ontnomen 
wederrechtelijk genoten voordeel lijfsdwang (artikel 577c WvSv) wordt toegepast, kan 
deze ten uitvoer worden gelegd in de gevangenis. De termijn van de te ondergane 
lijfsdwang telt niet mee bij de berekening van de datum waarop de betrokkene voor-
waardelijk in vrijheid kan worden gesteld, de zogeheten V.I.-datum.

28 Bajesboek



2.6 Inrichtingen voor stelselmatige daders

In artikel 10a Pbw staat welke personen in een inrichting voor stelselmatige daders 
kunnen worden geplaatst. Dat zijn personen (veelal langdurig verslaafden) aan wie 
ter beveiliging van de maatschappij en behandeling de maatregel van artikel 38m 
WvSr –  plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders – is opgelegd. In de 
ISD- inrichtingen geldt alleen een sober basisregime (zie artikel 1b Regeling Spog). De 
ISD-maatregel duurt ten hoogste 2 jaar, tenzij deze tussentijds door de rechter wordt 
beëindigd.16 De rechter kan bij de vaststelling van de termijn van de maatregel wel 
rekening houden met de tijd die in voorlopige hechtenis is doorgebracht maar is daar-
toe niet verplicht.17

De laatste fase van deze maatregel wordt in beginsel buiten de muren ten uitvoer 
gelegd. Mislukt dat, dan kan de betrokkene worden teruggeplaatst in de inrichting.18

2.7 Bijzondere inrichtingen en afdelingen

Inrichtingen voor vrouwen
Volgens artikel 11 Pbw moeten mannen en vrouwen in aparte inrichtingen of  afdelingen 
worden ondergebracht. Waar mannen en vrouwen (weliswaar in van elkaar geschei-
den afdelingen) in dezelfde inrichting zijn ondergebracht, kan de directeur hun wel 
toestaan om gezamenlijk deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Of dit ooit gebeurt, 
is niet bekend.

Voor zwangere gedetineerden geldt dat voor een gewenste thuisbevalling in beginsel 
géén strafonderbreking wordt gegeven maar dat zij daartoe worden opgenomen in het 
Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) in Den Haag, voorheen  Penitentiair 
Ziekenhuis genaamd.19 Een zwangere zelfmeldster kreeg om dezelfde reden geen uit-
stel van haar detentie om thuis te bevallen.20 Eventueel vindt de bevalling plaats in 
een ziekenhuis in de buurt van de PI waar de aanstaande moeder is gedetineerd. Na 
de bevalling worden moeder én kind teruggebracht naar de inrichting van herkomst, 
tenzij het kind door iemand anders kan worden verzorgd.

Baby’s en jonge kinderen kunnen onder bepaalde, door de directeur te stellen voor-
waarden bij hun moeder verblijven. De minister kan op basis van artikel 12 Pbw 
bepaalde inrichtingen of afdelingen aanwijzen waarin jonge kinderen samen met 
hun voorlopig gehechte of veroordeelde moeder kunnen worden ondergebracht. 

16 Omdat het een maatregel is en geen straf, wordt de al ondergane voorlopige hechtenis niet in minde-
ring gebracht op de maximale duur van de maatregel. Artikel 27 Wetboek van Strafrecht is namelijk 
niet van toepassing op de ISD-maatregel.

17 Hoge Raad 06-11-2007, LJN BA8511.
18 Beroepscommissie 02/05/2019R-19/2628/GB.
19 Beroepscommissie 4/12/2003 – 03/2671/GV.
20 Beroepscommissie 04/11/2014 – 14/4002/GB.

2  Het Nederlandse gevangenisstelsel 29



In  artikel 17 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden staat welke 
vrouwen wel en welke niet voor plaatsing in zo’n moeder-kindinrichting of -afdeling 
in aanmerking komen.

De inrichting is verplicht om in haar huisregels nadere regels op te nemen over het 
verblijf van kinderen in de inrichting. De kinderen verblijven gedurende het dag-
programma zoveel mogelijk in professionele kinderopvang, aldus de bijlage bij de 
Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen.

Op de website van de DJI wordt het volgende vermeld: “In principe verblijven er geen 
kinderen bij hun moeder in detentie. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dat worden 
toegestaan. Als er geen andere mogelijkheid tot opvang van de kinderen is, kan de 
directeur van een (gesloten) gevangenis toestemming verlenen om kinderen tot de 
leeftijd van maximaal 9 maanden bij de moeder op cel te laten verblijven. Daarvoor 
zijn speciale moeder-kindcellen ingericht. Het besluit tot verblijf van een kind in een 
gevangenis vergt een zorgvuldige afweging waarbij ook Bureau Jeugdzorg om advies 
wordt gevraagd. Bij een kind ouder dan 9 maanden is er een risico op schadelijke 
effecten van de detentie op de fysieke en verstandelijke ontwikkeling. Plaatsing vanaf 
die leeftijd in een gesloten setting is niet mogelijk.

De PI in Ter Peel beschikt over het zogenoemde Moeder Met Kindhuis (MMK), waar 
kinderen tot vier jaar bij hun gedetineerde moeder kunnen verblijven. Dit kan dus 
alleen wanneer de moeder in aanmerking komt voor plaatsing in een meer open deel 
van de gevangenis waarin zij ook periodiek verlof heeft. Het huis staat op het terrein 
van de PI en beschikt over huiselijke voorzieningen en een speelruimte. De kinderen 
verblijven overdag in een kinderdagverblijf in de regio.”21

Zeer beperkt beveiligde inrichtingen of afdelingen (artikel 2 Regeling Spog)
Zeer beperkt beveiligde inrichtingen of afdelingen (ZBBI) zijn strafinrichtingen en 
afdelingen daarvan waar personen terecht kunnen komen in de laatste fase van hun 
detentie, voorafgaand aan een eventuele plaatsing in een penitentiair programma of 
de voorwaardelijke invrijheidstelling. Voor plaatsing in een ZBBI moeten zij een straf-
restant hebben van ten minste 6 weken en ten hoogste 6 maanden. Hierover meer in 
paragraaf 3.9.

Als personen voor een zogenoemd gestapeld traject (of stapeltraject) in aanmerking 
komen, kunnen ze eerder in een ZBBI terechtomen. Dit wil zeggen dat ze ter voor-
bereiding op een penitentiair programma (PP) voor maximaal 6 maanden in de ZBBI 
worden geplaatst (artikel 2 lid 3 Regeling Spog).

In een ZBBI werken gedetineerden in of buiten de inrichting. ’s Nachts verblijven ze in 
de ZBBI. Elk weekend krijgen ze verlof.

21 Zie www.dji.nl/over-dji/organisatiestructuur/divisie-gevangeniswezen-vreemdelingenbewaring/
moeders-in-detentie.aspx.
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Zij die niet in aanmerking komen voor plaatsing in een ZBBI, komen ook niet in aan-
merking voor plaatsing in een BBI (zie hieronder).

Beperkt beveiligde inrichtingen of afdelingen (artikel 3 Regeling Spog)
Voor plaatsing in of overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting (BBI) x of 
afdeling komen volgens artikel 3 Regeling Spog in aanmerking gedetineerden die:
a. een beperkt vlucht- en maatschappelijk risico vormen;
b. een strafrestant hebben van maximaal 18 maanden;
c. beschikken over een aanvaardbaar verlofadres;
d. die zijn gepromoveerd. Meer hierover in paragraaf 3.8.

Zelfmelders (‘lopende vonnissen’) worden in beginsel vanuit de vrije maatschappij 
in het plusprogramma van een normaal beveiligde inrichting geplaatst. De minis-
ter heeft volgens de beroepscommissie echter wel de bevoegdheid zelfmelders direct 
in een BBI te plaatsen.22 Het is belangrijk daarvoor tijdig, dat wil zeggen: meteen na 
ontvangst van de oproepingsbrief, een goed gemotiveerd verzoek bij de selectie-
functionaris in te dienen.

Het ‘half-open’ karakter van de BBI blijkt uit het feit dat daar aan de gedetineerden 
eens in de 4 weken weekendverlof kan worden verleend.

Uitgebreid beveiligde inrichtingen of afdelingen (artikel 5 Regeling Spog)
In uitgebreid beveiligde inrichtingen of afdelingen kunnen blijkens artikel 5 Rege-
ling Spog gedetineerden worden geplaatst die een verhoogd vlucht- of maatschappelijk 
risico vormen (zie hierover paragraaf 3.4). Voor deze groep geldt meestal dat ze op de 
zogenoemde GVM-lijst staan. Op de GVM-lijst worden gedetineerden geplaatst die 
een vlucht- of na een eventuele ontvluchting maatschappelijk risico vormen (zie hier-
over verder paragraaf 3.5). Gedetineerden die uit de Extra Beveiligde inrichting (EBI) 
worden geplaatst, komen altijd eerst op een uitgebreid beveiligde inrichting of afde-
ling. Plaatsing in een uitgebreid beveiligde inrichting kan samengaan met plaatsing 
in een individueel regime.

Extra beveiligde inrichting (artikel 6 Regeling Spog)
In de extra beveiligde inrichting (EBI) te Vught kunnen (zowel onveroordeelde als 
veroordeelde) gedetineerden worden geplaatst die:
a. een extreem vluchtrisico vormen en een onaanvaardbaar maatschappelijk risico 

vormen in termen van recidivegevaar voor ernstige geweldsdelicten, of
b. bij ontvluchting een onaanvaardbaar maatschappelijk risico vormen, waarbij het 

vluchtrisico als zodanig hieraan ondergeschikt is.

Hierover meer in paragraaf 3.16.

22 Beroepscommissie 14/03/2019 – R-19/3025/GB, 09/05/2019 – R-19/3416/GB, 10/05/2019 – R-19/3433/
GB en R-19/3746/GB.
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Terroristenafdelingen (artikel 20a Regeling Spog)
In een terroristenafdeling (TA) worden volgens artikel 20a van de Regeling selectie 
gedetineerden geplaatst die:
– verdacht worden van een terroristisch misdrijf;
– al dan niet onherroepelijk veroordeeld zijn wegens een terroristisch misdrijf;
– voor of tijdens hun detentie een boodschap van radicalisering verkondigen of ver-

spreiden daaronder mede begrepen wervingsactiviteiten voor doeleinden die in 
strijd zijn met de openbare orde en veiligheid dan wel de orde of veiligheid in de 
inrichting.

Voldoen gedetineerden aan deze criteria, dan worden ze in een TA geplaatst, tenzij uit 
informatie van het GRIP of het Openbaar Ministerie voortvloeit dat plaatsing op een 
TA niet nodig (‘niet geïndiceerd’) is.23 Met GRIP wordt bedoeld het meldpunt GRIP. Dat 
is het zogenoemde Gedetineerden Recherche Informatiepunt van de dienst Nationale 
recherche van de Landelijke eenheid van de politie. Hierover meer in paragraaf 3.19.

In artikel 83 WvSr is vermeld welke misdrijven als terroristische misdrijven worden 
beschouwd. Zie over de TA verder paragraaf 3.19.

Inrichtingen voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen (artikel 20b Regeling Spog)
In de inrichtingen of afdelingen voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen wor-
den vreemdelingen geplaatst die geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland in de 
zin van de Vreemdelingenwet en ten aanzien van wie voorlopige hechtenis  ingevolge 
een bevel van gevangenneming of gevangenhouding, een vrijheidsstraf of een maat-
regel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders ten uitvoer wordt gelegd.

Preventief strafrechtelijk gedetineerde (voorlopige gehechte) vreemdelingen worden 
geplaatst in het Detentiecentrum Schiphol. Dit detentiecentrum heeft de bestemming 
van huis van bewaring. Onherroepelijk veroordeelde strafrechtelijk gedetineerden 
(‘afgestraften’) worden geplaatst in PI Ter Apel. Deze inrichting heeft de bestemming 
van gevangenis. Plaatsing van een strafrechtelijk gedetineerde vreemdeling in een 
andere PI dan die in Ter Apel is mogelijk als sprake is van uitzonderlijke feiten of 
omstandigheden.24

De PI Ter Apel, die een capaciteit heeft van 434 gedetineerden, fungeert als een zoge-
noemde VRIS-inrichting. VRIS staat voor Vreemdelingen In Strafrecht. De personen 
die in Ter Apel in detentie zitten, hebben een strafbaar feit gepleegd waarvoor ze door 
de rechter veroordeeld zijn en verblijven illegaal in Nederland (of zijn na hun misdrijf 
ongewenst verklaard). In samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 

23 Beroepscommissie 23/04/2015 – 14/4739/GB (‘tenzij’-clausule in casu niet van toepassing – TA- 
plaatsing gehandhaafd).

24 Beroepscommissie 12/06-2019 – R-19/3602/GB.

32 Bajesboek



worden de vreemdelingen tijdens de detentie voorbereid op terugkeer naar hun land 
van herkomst.25

Het Pieter Baan Centrum (artikel 12 Regeling Spog)
Het Pieter Baan Centrum (PBC) in Almere is een zogenoemde psychiatrische obser-
vatiekliniek. Mannelijke en vrouwelijke onveroordeelden (preventief gehechten) die 
voor een onderzoek naar hun geestvermogens zijn opgenomen in het PBC zijn wat 
betreft hun rechtspositie gelijkgesteld met onveroordeelden in huizen van bewaring 
(artikel 12 Regeling Spog en artikel 77 Pbw). De verblijfsduur daar is maximaal zeven 
weken (artikel 198, eerste lid WvSv). Na die observatietermijn gaan ze in beginsel weer 
terug naar het huis van bewaring van herkomst.

Extra Zorgvoorziening
Een Extra Zorgvoorziening (EZV) is een afdeling voor kwetsbare gedetineerden. Dit 
zijn gedetineerden die niet kunnen functioneren in het reguliere regime, bijvoorbeeld 
omdat ze lichamelijke en/of geestelijke problemen hebben of gevaar lopen op een 
gewone afdeling. De EZV plaatst deze gedetineerden in kleinere groepen en geeft 
hun meer structuur en bescherming. Hun dagprogramma kent een vaste structuur 
om orde en duidelijkheid te scheppen in de chaos die gedetineerden kunnen ervaren. 
Deze gedetineerden moeten weten wanneer ze welke activiteit kunnen verwachten. 
Deze veilige omgeving biedt bovendien meer mogelijkheden voor observatie waar-
mee een goede diagnose kan worden gesteld. Op de EZV worden de gedetineerden 
daarnaast gemotiveerd voor behandeling en activiteiten. De EZV wordt niet vermeld 
in de Regeling Spog. Deze afdeling functioneert vaak als het voortraject voor plaatsing 
in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum.

Penitentiair Psychiatrisch Centrum (artikel 20c Regeling Spog)
In een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) kunnen gedetineerden worden 
geplaatst ten aanzien van wie:
a. forensische zorg is geïndiceerd in verband met een psychiatrische stoornis, een 

persoonlijkheidsstoornis, psychosociale problematiek, verslavingsproblematiek of 
een verstandelijke beperking;

b. in verband met de vraag of forensische zorg is geïndiceerd, nadere observatie is 
vereist.

Een PPC moet niet worden verward met een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) 
of een Forensisch Psychiatrische Kliniek. Een FPC is een tbs-kliniek (FPK).

De pre-passantenafdeling
Per 1 januari 2017 is in het PPC Vught een pre-passantenafdeling geopend met 18 plaat-
sen. Deze afdeling is bestemd om gedetineerden die (tevens) tot terbeschikkingstel-
ling zijn veroordeeld, voor te bereiden op hun tbs-behandeling.26

25 Bron: DJI (http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Penitentiaire-inrichtingen/PI-Ter-Apel/index.
aspx.

26 DJI, Aanvraag Productievoorstel PPC 2019 Forensische Zorg, [Den Haag],11 otober 2018, p. 7.
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