
 

 

 

 

 

 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Dhr. Mr. F. Teeven 
Postbus 20301 
2500EH Den Haag 
 
 
 
 
Datum Bijlage(n) 
10 maart 2014  
Contactpersoon Doorkiesnummer 
Edwin ten Holte 033-4608920 
Ons kenmerk Uw kenmerk 
SVG/ehe/ils/150000/2014  
Onderwerp  

Wetsvoorstel eigen bijdrage gedetineerden 
voor verblijf in justitiële inrichting 

 

 
 
 
Geachte heer Teeven,  
  
Hierbij reageert de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) op het wetsvoorstel tot het 
instellen van een eigen bijdrage voor gedetineerden voor verblijf in justitiële inrichting. Wij 
verwachten dat dit wetsvoorstel, wanneer ingevoerd, een extra belemmering vormt bij de 
resocialisatie van ex-gedetineerden.  
 
Het invoeren van een eigen bijdrage staat recht tegenover het maatschappelijke belang om 
ex-gedetineerden opnieuw mee te laten draaien in de samenleving. Hierdoor zorgt het op 
langere termijn voor meer recidive, wat eventuele opbrengsten uit inning van de eigen 
bijdrage teniet doet.  
  
De maatregel in de praktijk 
Ter illustratie een voorbeeld: Kees (41), zwaar verslaafd en met psychiatrische klachten, is 
door een rechter veroordeeld tot de ISD-maatregel. Op het moment dat de maatregel ingaat 
en Kees vast komt te zitten leeft hij al jaren op straat. Hij zit anderhalf jaar van de ISD in 
detentie: met behulp van een methadonprogramma kickt hij grotendeels af, leert tijdens de 
extramurale fase langzaam wennen aan een terugkeer in de maatschappij en op de sociale 
werkplaats vindt hij zinvolle dagbesteding. 
  
Naar mogelijkheden heeft hij zijn leven weer op de rit. Echter, door zijn zware psychiatrische 
problemen en methadonprogramma is duidelijk dat Kees nooit in staat zal zijn 40 uur per 
week te werken. De rest van zijn leven blijft hij, qua inkomen, op bijstandsniveau (643,41 
euro per maand). Met dit wetsvoorstel bouwt Kees een schuld van 12.000 euro op tijdens de 
ISD-periode. Een achterstand die hij onmogelijk kan inlopen en die zijn re-integratie 
frustreert. 
  
Kees is slechts één van de vele gedetineerden die met dit probleem te maken krijgt. Uit de 
nazorg monitor 2010 (WODC) blijkt dat direct na detentie slechts 58,6% van de ex-



 

 

gedetineerden beschikt over een inkomen (waarvan een aanzienlijk deel dit inkomen verkrijgt 
uit de bijstand). Een nog groter percentage, 70,2%, heeft schulden. 
  
Eigen bijdrage staat resocialisatie in de weg 
In de memorie van toelichting wordt gezegd dat dit wetsvoorstel de resocialisatie niet in de 
weg moet staan. Wij vrezen dat dit toch het geval is. Eén van de belangrijkste criminogene 
factor is het hebben van schulden. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat ex-gedetineerden meer 
en hogere schulden hebben.  
 
Bij de begeleiding van ex-gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij proberen onze 
reclasseringswerkers criminogene factoren te verminderen. Door verslaving beheersbaar te 
krijgen, psychische problemen te behandelen en te helpen bij het vinden van dagbesteding 
en woning, geven we onze cliënten een nieuwe basis van bestaan. De financiële situatie van 
cliënten reguleren hoort hier bij. Dit wetsvoorstel vormt daarin een bijna niet te nemen horde. 
Gedetineerden blijven achter met een schuld van duizenden euro’s. Een schuld die, met een 
inkomen dat veelal rond bijstandsniveau zit, een enorme impact op de ex-gedetineerde en 
mogelijk zijn gezin.  
 
Zet alternatieven voor detentie in om kosten te besparen 
De 60 miljoen euro die het wetsvoorstel probeert te behalen zijn ook op andere wijze te 
besparen. Bijvoorbeeld door vaker een reclasseringstoezicht (eventueel in combinatie met 
elektronische controle) in te zetten in plaats van detentie of voorlopige hechtenis. De kosten 
van detentie bedragen 217 euro per dag, tegenover 50 euro voor een dag toezicht. 
Bovendien hebben delinquenten in reclasseringstoezicht de kans sneller te beginnen met 
hun resocialisatie en zo detentieschade (waaronder de genoemde schulden) te beperken. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Edwin ten Holte, 
directeur 


