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Door Ontmoeting en Opvang Resocialisatie (DOOR) Vlissingen

Drugspastoraat Amsterdam Amsterdam 

Een Nieuwe Start Amsterdam

Maastricht - Jaarlijks worden onge- 

veer drieduizend  vrouwen gedeti-

neerd in één van de drie vrouwenge-

vangenissen in Nederland: Peni-

tentiaire Inrichting (PI) Ter Peel, PI 

Nieuwersluis en PI Zwolle. Ongeveer 

zeventig procent van deze vrouwen 

(ruim tweeduizend) is moeder. Dit 

maakt vrouwen in detentie bijzon-

der. Vaak wordt een vrouw namelijk 

gezien als de opvoedster in het ge-

zin. Zij zorgt het grootste gedeelte 

van de tijd voor de kinderen. Als zij 

wegvalt door detentie vormt dit een 

groot probleem, voor zowel moeder 

als kind. In deze bijdrage een blik op  

het verblijf van jonge kinderen bij 

hun moeder in detentie.

Het kan zijn dat een vrouw zwanger 

is tijdens haar detentie en tijdens haar 

gevangenschap zal moeten bevallen. 

Zij zal ongeveer twee weken voor de 

geschatte bevallingsdatum worden 

opgenomen in het Justitieel Centrum 

voor Somatische Zorg in Den Haag. 

Hier zal zij ook tien dagen na de beval- 

ling nog verblijven (tijdens haar 

kraamtijd). Daarna zal zij terugkeren 

naar de gevangenis. De bevalling zelf 

vindt plaats in het Bronovo ziekenhuis 

in Den Haag, hetzelfde ziekenhuis 

als waar koningin Máxima destijds is 

bevallen.

Moeder-kindcellen
Hoe zit het met kinderen tijdens deten-

tie? Het kan dus zo zijn dat de vrouw 

bevalt tijdens haar detentie en vervol-

gens met haar kind in de gevangenis 

mag verblijven, maar het kan ook zijn 

dat de vrouw al een jong kind/jonge 

kinderen heeft voordat zij gedetineerd 

werd en dat dit kind/deze kinderen in 

de gevangenis mogen verblijven. 

Er bestaan regels die in uitzonderlijke 

gevallen het verblijf van jonge kinde-

ren bij hun moeder in de gevangenis 

mogelijk maken. Kinderen tot en met 

negen maanden kunnen in een ge-

vangenis met gesloten regime bij hun 

moeder verblijven indien er geen be-

tere opvangmogelijkheid voor het kind 

is. Voor het nemen van deze beslissing 

wordt Bureau Jeugdzorg om advies 

gevraagd. Moeder en kind verblijven 

dan in speciaal daarvoor ingerichte 

moeder-kindcellen. 

Moeder Met Kindhuis
In PI Ter Peel kunnen kinderen tot de 

leeftijd van vier jaar bij hun moeder 

verblijven. Deze gevangenis beschikt 

over een Moeder Met Kindhuis 

(MMK), waar het kind overdag op 

een kinderdagverblijf in de buurt 

verblijft. Het gaat hier om een regime 

van algehele gemeenschap en een 

beperkt beveiligingsniveau (b.b.i.). 

Dit betekent dat een moeder hier al-

leen geplaatst kan worden als zij ook 

in aanmerking komt voor dit beperkt 

beveiligde regime. Daarnaast moet de 

plaatsing in het belang van het in stand 

houden van de moeder-kindrelatie 

zijn. De moeder moet over voldoende 

opvoedkundige vaardigheden beschik-

ken en de opvangmogelijkheden buiten 

de gevangenis moeten slechter zijn. 

Bij een plaatsing in het MMK wordt 

wederom Bureau Jeugdzorg betrok-

ken. Een plaatsing in het MMK wordt 

niet toegestaan als er sprake is van 

een strafrestant van minder dan drie 

maanden of psychiatrische/psychische 

problemen bij de moeder. Daarnaast 

wordt een plaatsing ook niet toege-

staan als het kind ouder is dan vier 

jaar, het kind lichamelijk of geestelijk 

beperkt is of het niet in het belang van 

het kind is. 

Betere Start 

En dan is er het programma ‘Betere 

Start’. Dit is een training die erop 

gericht is om gedetineerde vrouwen 

in de laatste drie maanden van hun 

detentie tot zes maanden na het einde 

van hun detentie opvoedvaardigheden 

bij te brengen. Deze training is alleen 

geschikt voor moeders van kinderen 

tussen twee en tien jaar oud. Voor deel-

name aan deze training is wel ver- 

eist dat de moeder geen psychotische 

stoornis heeft, dat de moeder een 

geldige verblijfsstatus heeft en dat de 

kans groot is dat de moeder na haar 

detentie de opvoedkundige taken weer 

op zich gaat nemen. 

Er zijn dus mogelijkheden voor het 

verblijf van jonge kinderen bij hun 

moeder in detentie. Het gaat dan wel 

om uitzonderlijke gevallen en er moet 

aan een aantal strenge voorwaarden 

zijn voldaan. 

Dirk Daamen is advocaat in Maas-

tricht 043-7676213.
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Ruim tweeduizend moeders in bajes

STRENGE VOORWAARDEN AAN 

VERBLIJF KINDEREN BIJ MOEDER
Dirk Daamen

Den Haag - De Raad voor Strafrecht-

toepassing en Jeugdbescherming 

(RSJ) heeft geoordeeld dat een 

levenslang gestrafte niet naar een 

tbs-inrichting mag. Het argument 

van de man die levenslang binnen 

zit, was dat hij in een tbs-inrichting 

kans op resocialisatie maakt, iets 

dat in een gewone gevangenis niet 

aan de orde is. 

Volgens de gedetineerde en zijn 

raadsvrouw is er veel veranderd aan het 

gedrag en het bewustzijn van de man 

die wegens een zwaar vergrijp binnen 

zit. De man vraagt niet om detentie-

ongeschiktheid. Hij wil simpelweg een 

kans op een nieuw leven krijgen. Dat 

kan binnen tbs beter dan binnen een ge-

vangenis, waar een levenslang gestrafte 

niet behandeld wordt, maar gewoon zijn 

tijd moet uitzitten. Bovendien bestaat 

er voor levenslang gestraften,  aldus 

de raadsman van de staatssecretaris, de 

mogelijkheid om gratie te vragen. Niet 

dat zo’n verzoek gemakkelijk wordt 

ingewilligd, maar toch.

Recht op nieuwe kans                                                                                                      
Het Europese Hof voor de rechten 

van de mens heeft echter uitgesproken 

dat ook voor levenslang gestraften 

uitzicht op resocialisatie dient te zijn. 

Daar wordt in ons land niet enthousi-

ast op gereageerd. Steeds weer komt 

de gratie(on)mogelijkheid om de 

hoek. Ook in de uitspraak van de RSJ. 

Jammer dat de RSJ niet inging op de 

casus onlangs, waarbij een levenslang 

gestrafte verlof mocht opnemen omdat 

ook voor hem de kans op resociali-

satie niet mocht worden onthouden. 

Levenslang is levenslang, het credo van 

toenmalig justitieminister Piet Hein 

Donner, daar zijn we niet blij mee. In 

allerlei ook aanpalende landen wordt na 

verloop van tijd gekeken of levenslang 

niet kan worden omgezet in bijvoor-

beeld vijftien of achttien jaar. Iedereen 

heeft recht op een nieuwe kans. Ook de 

mannen of vrouwen die iets vreselijks 

gedaan hebben.

Oplossing BonjoBajesPuzzel,  

van pagina 35.
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