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prof. mr. H. Franken 

Justitie voor het blok 

De Kamer holt nog al eens achter incidenten 
aan. Een recent voorbeeld Ievert het aan
dringen op meer eel len en bewaarders. Aan
leiding tot deze actie vormt de publiciteit 
rond 'de aanrander met de hond', die niet in 
voorlopige hechtenis kon worden genomen, 
omdat er geen celruimte beschikbaar was. 
Kort daarop verscheen de van poging tot 
moord verdachte Mike B. voor de t.v., om te 
verklaren hoe hij door plaatsgebrek achter 
de tralies 'naar huis' was gestuurd. 
Het cellentekort, waarover men zich de laat
ste tijd druk maakt, is echter niet van van
daag of gisteren. De staatssecretaris Glastra 
van Loon haalde meer dan 1 0 jaar geleden 
zich nogal wat kritiek op de hals toen hij een 
'collectieve gratie' verleende en de vele 
wachtenden op plaatsing in een eel - letter
lijk- de ruimte gaf. Toen reeds stond vast, 
dat het apparaat van het gevangeniswezen 
ook met de in die tijd gereed gekomen Bijl
merbajes de stroom veroordeelden niet kon 
verwerken. Een veroordeling tot een korte 
gevangenisstraf betekende een lange 
wachttijd voor de delinquent. En daarmee 
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verlies van werk. Het was immers tien jaar 
geleden al moeilijk werk te krijgen voor 
iemand, die een vrijheidsstraf had onder
gaan. Voor iemand, die nog een straf moet 
gaan uitzitten, is het totaal onmogelijk een 
baan te vinden. Bij informatie bleek overi
gens, dat de achterstand in executie van 
vrijheidsstraffen thans groter is dan toen de 
collectieve gratie van Glastra van Loon als 
oplossing werd gehanteerd. 
Nu moeten niet aileen de veroordeelden 
wachten. Ook de door de politie gearres
teerde verdachten van ernstige delicten, die 
op grond van 'gewichtige redenen van 
maatschappelijke veiligheid' (art. 67 a WvSv) 
in voorlopige hechtenis zouden moeten wor
den genomen, mogen naar huis .... toter een 
plaats vrij is. Gevolg: slachtoffers voelen zich 
weer bedreigd en vele anderen delen in dit 
gevoel van onveiligheid. 
De publieke kritiek richt zich op de justitie. 
Rechters en officieren van justitie Iaten men
sen vrij, die 'gevaarlijk' worden geacht en 
hun straf nog niet hebben ondergaan. Het is 
duidelijk dat dit verwijt op een onjuist adres 
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wordt gedeponeerd. Regering en parlement 
zijn verantwoordelijk voor het gevangenis
wezen. De Minister van Justitie en de Twee
de Kamer pakken de kritiek dan nu ook op 
en de een be Iooft wat de ander vraagt: meer 
cellen en bewaarders. 

Lost het bouwen van meer cellen en het 
aantrekken van meer bewaarders het pro
bleem echter wei op? De therapie van meer 
van hetzelfde is een bekende vorm van 
symptoombestrijding. Er zullen meer vonnis
sen kunnen worden ten uitvoer gelegd en 
meer verdachten voorlopig gehecht. Maar 
als die nieuwe cellen klaar zijn, zullen zij ook 
vol raken en men zal om nog meer cellen 
roe pen. 
Lijkt het niet juister zich eens wat breder te 
orienteren omtrent de mogelijke oorzaken 
van het cellentekort? De geregistreerde cri
minaliteit moge zijn toegenomen, maar er zijn 
zo al drie andere oorzaken te noemen: 
1. De aard van de criminaliteit is veranderd. 

Bij vele gewelds- en vermogensdelicten 
spelen drugs een roi. 

2. De rechters leggen de laatste jaren ge
middeld langere gevangenisstraffen op. 
Daarmee houdt de justitie meer celruimte 
bezet dan voorheen. 

3. In het onder verantwoordelijkheid van de 
Minister van Justitie opererende O.M. en 
executieapparaat worden merkwaardige 
prioriteiten gesteld. lemand die onwillig is 
om een boete van f 150,- te betalen, 
moet de eel in, maar de verdachte van 
een paging tot moord komt op vrije 
voeten. 

Oat het drugprobleem niet door de justitie 
kan worden opgelost, is bekend. Toch zijn 
vele daartoe niet geequipeerde justitiele 
ambtenaren met deze problematiek bezig. 
Zolang de Staatssecretaris van Volksge
zondheid en B. en W. van Amsterdam aileen 
maar praten - of er over praten of ze zullen 
praten - moeten politie en justitie verslaafde 
daders opsporen, vervolgen, berechten en 
vervolgens op de wachtlijst voor een eel 
plaatsen. 
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Waarom de rechters gemiddeld langere 
straffen opleggen dan voorheen is niet be
kend. Nederland neemt in Europees ver
band een mooie plaats in als land met het 
laagste aantal gevangenisdagen per 
100.000 inwoners. Hier dreigt verandering in 
te komen. Waarom? Beleidsrelevant onder
zoek is geen vies woord meer, en dat is maar 
gelukkig ook. 
De merkwaardige prioriteiten verdienen 
ronduit afkeuring. De Minister zegt, dat de 
vervangende hechtenis de enige mogelijk
heid is om de betaling van geldboeten zeker 
te stellen. V'Jaarom is dit zo? De belasting
dienst heeft toch ook andere mogelijkheden 
dan opsluiting om de onwillige burger te 
verplichten zijn schulden te voldoen. Beslag 
op bank- of girorekeningen moet eenvoudig 
mogelijk zijn en bespaart kostbare cellen. 
Verder is het justitiele apparaat verstopt door 
gebrek aan cobrdinatie en samenhang. Een 
zelfstandig opererende politie is de toeleve
raar van het O.M., dat op zijn beurt het 
rechterlijk apparaat bevoorraadt. De laatst
genoemde instantie is onbekend met de 
mogelijkheden tot tenuitvoerlegging en kan 
niet overwogen uit mogelijke alternatieven 
kiezen. Het cellentekort zou daarom in het 
totaal van de werking van het gehele justi
tiele apparaat moeten worden bezien. Nu 
kijkt men slechts naar deelproblemen. 
Het functioneren van de rechtsstaat eist dat 
de problemen ook e8ns op andere wijzen 
worden geformulee c' ;r1 i::.;. ~ndien dat men 
er wat meer vom ,_, .'S nee~t uiotr1 ~;:ec: ;,;;, 
0,5% van het totaal van de overheidsuitga
ven. Ook voor de rechtsstaat kan goedkoop 
wei eens duurkoop blijken te zijn. 
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