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rran c1e universiteit van Essex blijkt
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lnensen in detentie verblijven
dat binnen de 2B landen Van de Europese Unie bijna 629.000
buileniander heeft'2 in een aantai oosten clat gen-ridclelcl rr:im 18,"2 van hen cle statlls van
clat gemiciclelcle' zoals in Polen eil RoemeEuropese liclstaten tigt clat Pe1'centage ver oncler
het percentage br-ritenlandse gecletineerdetr
nië (ell< oncler cle 1%). In enkele andere ianden is
Griekeirland i60'4:/")' cyprus
veel hoger clan het gemiddelcle, zoals in Luxenlburg{72,2%';,
telt de
(+a,zza) e1 België i44,2n.) Neclerlancl, rwaalfde op de rangiijst,
i53,2%';,Oosrenrijk
volgens de laatst gepubliceerde
gevangenisberroiking 23,2:% br-utenlandse gecletineerden.
er in augt-tstus 20i4 bijna 2'250
cijfers van het Ministerie Btiitenlandse Zaken verbleven
ruim tweecierde in Europa'u
Neclerlanders in detentie ir-r het buitenland waarvan

Gedetineerdenzijn-invergelrSkingmellretger.nicldelclevanniet.gedetineerden-lager(re)
het verkrijgen van werk eI1 slrccesvolle
opgeieicl., Dit kan een belemmering zijn voor
onbedoelcle negatieve effecten op de
integratie in cie samenleving.6 Detentie veroorzaakt
groter de cietentieschacle'7 Buitenlandse gedetigecletineercie, hoe langer c1e àetentie cies te
hen vaak vreemde taal' vreemde cttltuur'
neerden verbli-lven in een omgeving tnet een voor
en vrienden' Deze vorm van isolatie veronbekende regeis; vaak ver van hun huis, farnilie
r'ooral bij langere detenties' Het taalsterkt de l<ans op psychische en relationele schade,
gedetinee|clen en met personeel't
probleem is tevens een bron voor coi:flicten met anclere
zo te zijn ingericirt dat de behandeling van
Het gevangenisstelsel van ieder lancl behoort

behoud van irun gezondheid' zeifrespect
gedetineerclen in de eerste plaats is gericht op het
van hun atlitlrdes en vaardigheden ten
en gevoel voor verantwooldelijkheicl, en versterken
na afloop van de gevangenschap'o
behoeve val hui-t re-integratie in de vrije samenleving
van een detentieperlode waarit"t:
Het cletentielegiem moet gericht zijn op het reaiiset'en

1.
2.

zoveel mogeiijk wordt beperkt:
schacle clie cloor de cletentie vvordt veroorzaakt
in cle vrije samenieving riusclanig niordt voorbereid
c1e terugkeer van cle gecletineerrie

c1e
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BLIJFT ONDER DE EUROPESË MAAT
HET ONDERWiJS AAN BUITENLANDSE GEDETINEERDEN

afgeroncl na overplaatsing of ontslag
het onclerwijs moer kunnen worden vervolgcl en
samenieving moeten
uit detentie en cie eventueel te behalen kwalificaties in de vrije

5.

wot'den erkend;'3
6.

toegang krijgen tot onderom te voorkomen clat buitertiandse gecietirleerden minder
maatregelen moet treffen'
larijs c1e gevangenisrlirectie clesnoods extra aanvullende

Enquëte over de uitvoering van deze afspraken

2.

Viaeenenquëteisnagegaanof_volgensdeprofessioneelbetrokkenen.tenaanzienvan
Raad van Europa over onderwds worbuitenlandse gedetinÀàen de aanbevelingen van de
den uitgevoerd.
aandacht besteed aan de detentieom dit goed te kunnen beoordelen is in de vraagstelling
de examinering en het
planning, het onderwijsaanbod, de continuïteit van het ondelwijs'
te gaan'
àipto**i., en aan initiatieven om uitsluiting van het onderwijs tegen vragenlijsten toegeIn de tweede helft van Za'lZ zijn Engelstalige semigestructureerde

Association

(EPEA)'1e

stuurd aan 24 contactpersonen van de European Prison Education
waren' werden de lijsVoor de 19 Europese landen waar geen EPEA-contactpersonen
(deel van het) onderzoek zijn geen
ten gestuurd aan de Ministeries van Justitie.2o Bij dit
wei het geval zijn'
(ex-)gedetineerden betrokken; in later onderzoek zal dat nadrukkelijk

3.

Resultaten

medewerking verleend (51%)' Er
vanuit 22 van de 43 aangeschreven Europese landen is
van de contactpersonen
blijkt een groot verschil te bestaan in bereidheid tot medewerking
anderzijds' van de contactpersovan de EPEA enerzijds en van de Ministeries van Justitie
en van de aangeschreven Ministeries
nen van de EPEA werkte 75% meeaan het onderzoek
slechts 21%'Van de respondenten vervan Justitie, bijna allemaal in oost-Europa, was dat
en 36% op beleids- en
vtrlde 50% een functie op uitvoeringsniveau, 74% op beleidsniveau
uitvoeringsniveau.

onderdeelvsn de detentieplanning
gedetineerden de aandachtspunEen detentieplan moet voor (in ieder geval veroordeelde)
op de terugkeer en re-integratie
ten bevatten die belangrijk iijn voor hun voorbereiding
is dat het land van detenin de vrije samenleving. voor de binnenlandse gedetineerden
gevallen het 'thuisland"2l volgens 86%
tie, voor buitenlandse gedetineerden in de meeste
detentieplan opgesteld en door 68%
van de respondenten wordt er voor gedetineerden een
wordt gedaan' Door 82% wordt
wordt gemeld dat dit ook voor buitenlandse gedetineerden
gedetineerden aandacht aan ongeantwoord dat in de detentieplannen voor binnenlandse
gedetineerden het geval is'
derwijs wordt besteed, door 64%dat dit ook bij buitenlandse

3.1

Anderwiis

sls

van) cllploma's en geiulgvia nationale wetten cle regels voor (et'kerrning en legaliserii.rg
schriíten geregelcl. Vocr Neclerland zie hiervcor rrr"rr.lS-groeP'nilzakelijklhr:iciipioma-erkenrling-en-iegali-

t8 Alle ianclen

hebber.r

s'-rlie'asp'
19

qr vali gevangenls en crnderrvijs clie zich inspannen oln
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'r^ uit
professionals ntr
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vooi'nadere
cie aanbevelingen van cle Raacl van Ettropa'
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i
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HET ONDERWUS AAN BUITENLANDSE GEDET1NEERDEN BLUFT ONDER DE EUROPESE MAAT

2.
3.

4.

te weinig personeel (41%) oí te weinig budget (45%) beschikbaar hebben;

het onderwijs voor buitenlandse gedetineerden heeft te lage prioriteit bij beleidsmakers (32%) of bij uitvoerende medewerkers (14%);
en buitenlandse gedetineerden, en dus ook hun onderwijs, genieten weinig publieke
sympathie; dus heeft het onderwijsaanbod aan hen een lage politieke prioriteit.

3.4

Daor de orterheden overwogen of genomen maatregelen
Gevraagd is of er de afgelopen vijf jaar maatregelen zijn overwogen of genomen om een
eventuele uitsluiting van buitenlandse gedetineerden van onderwijs te beperken of voorkomen.25 Van de respondenten geeft 77% aan dat eigen studiemateriaal voor afstandsonderwijs of zelfstudie voor de (binnenlandse- én buitenlandse) gedetineerden - onder
voorwaarden - tot de inrichting wordt toegelaten. De anderen gaven aan dat dit niet is
toegestaan {18%) of dat niet te weten (5%). De belangrijkste voorwaarden: het studiemateriaal moet door gevangenispersoneel goed te controleren zÍjn (23%) en het materiaal moet
afkomstig zijn van een officiële onderwijsinstelling, niet-gouvernementele organisaties
(NGO's) of universiteiten (14%).
Door 32% van de respondenten werd aangegeven dat binnen hun werksituatie in die afgelopen periode van vijf jaar gezocht is naar een mogelijkheid om het onderwijsaanbod voor
buitenlandse gedetineerden uit te breiden. De anderen gaven aan dat dit niet het geval is
geweest {23%) of hierover niets te weten {45%).
Door 23% werd gemeld dat gesproken is over of gezocht naar mogelijkheden om onderwijs
voor buitenlandse gedetineerden mogelijk te maken in één of meerdere andere talen dan
de taal van het detentieland. De andere respondenten gaven aan dat in hun werksituatie
niet is gesproken over of gezocht is naar anderstalig onderwijs voor de buitenlandse gedetineerden ( ffi) of niet te weten of dat is gedaan {36%}.
Uit interviews met respondenten uit onder meer België, Duitsland en Nederland blijkt dat
er in hun gevangenissen vaak 5O of meer nationaliteiten verblijven; dat veroorzaakt een
mengelmoes van talen. In Antwerpen gaat het om 48% varr de gedetineerden die communiceren in diverse Germaanse, Romaanse, Slavische, Semitische en andere talen.26 Dat zal
in andere gevangenissen naar verwachting niet veel anders zijn. Dat houdt in dat er een
grote verscheidenheid aan onderwijstalen nodig is om aan het uitgangspunt tegemoet te
komen dat voor iedere gedetineerde passend onderwijs - in de taal die deze beheerst beschikbaar moet worden gesteld. De respondenten betwijfelen ten sterkste of dat ooit te
realiseren valt.
De respondenten geven aan dat in die afgelopen periode van vijf jaren geen contact is gezocht met diplomatieke vertegenwoordigers van andere landen om te overleggen over de
mogelijkheid bij het aanbod van onderwijs voor gedetineerden afkomstig uit die landen te
helpen of niet te weten of dat is gedaan. Een beperkt aantal respondenten {74%) geeft aan
dat er overleg is gezocht met niet NGO's uit het detentieland of het buitenland over de mogelijkheid het onderwijsaanbod voor buitenlandse gedetineerden uit te breiden terwijl de
anderen meldden dat dit niet is gebeurd {52%) af hierover niets te weten (4%). Respondenten uit lJsland, Denemarken en Duitsland gaven aan in dit kader samen te werken met de
Nederlandse Stichting 'Educatie achter buitenlandse tralies',27 die Nederlandstalig schriftelijk (afstands)onderwijs verzorgt voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders; andere
Europese landen kennen een met die stichting vergelijkbare organisatie niet. Het initiatief
25
26

De jarerr 2008 tot eu rnet 20 12.
Blosens, De IJoircier & \zertó, 201 3.

27

Voor naclere informatie zie wrvw.eabt.nl.
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'thuisland' van de
Een diploma is volgens bijna de helft van de respondenten niet in het
buitenlandse gedetineerde erkend of men weet het niet'
Als met een buitenlandse gedetineerde een detentieplan wordt opgesteld met daarin aandacht voor onderwijs en voordat men een gedetineerde deel laat nemen aan een opleiding
is het van groot belang als deze gedetineerde weet of de inspanningen voor de studie iets
kunnen opleveren voor diens toekomst en vooral voor diens arbeidsperspectief. Het is on-

begrijpelijk dat medewerkers die voor het onderwijs verantwoordelijk zijn gedetineerden
onderwijs laten volgen waarvan het diploma geen waarde heeft of dat men niet weet of dat
'buiten'waarde heeft.
De penitentiaire autoriteiten zijn niet tevreden met de huidíge situstie maar
denken daar niets san te kunnenveranderen
aan buitenlandse
Van de respondenten is twee derde ontevreden over het onderwijsaanbod
in de taal van
zijn
beschikbaar
gedetineerden, vooral omdat er geen onderwijsprogramma's
die buitenlandse gedetineerden. De enquëte laat ook zien dat er onvoldoende menskracht,
in de
budget en aandacht zdn om hier iets aan te veranderen. Men twijfelt of onderwijs
eigen taal van de buitenlandse gedetineerde ooit te realiseren valt (§ 3'4)'
buitenlandse
Men is dus in grote meerderheid niet tevreden met het onderwijsaanbod voor
en
gedetineerden. Maar er is door de onderwijsverantwoordelijken in de periode 2008 tot
achterstelmet Z}l}maar beperkt gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de kans op
ling van buitenlandse gedetineerden te compenseren (§ 3.4). Er wordt, onder voorwaarde buitenlandse
den, studiematerialen voor afstandsonderwijs of zelfstudie in de taal van
er zijn
vervolgens
Maar
gedetineerden voor die gedetineerde in de inrichting toegelaten.
praktijk ook
nauwelijks acties ondernomen om ervoor te zorgen dat zulk materiaal in de
een
beschikbaar komt. In slechts één geval heeft zo'n actie geleid tot samenwerking met
NGo van een ander Europees land. De mogelijkheid om met behulp van computergestuurd
gedetineerden
of computerondersteund onderwijs het onderwijsaanbod voor buitenlandse
'wel eens' besproken en
mogeti.lt< te maken blijkt in twee derde van de Europese landen
van de Raad
aanbevelingen
heeft in zeven landen geleid tot verdere actie enfof beleid. De
specifieke
van Europa om optreden van achterstelling van buitenlandse gedetineerde met
uitgevoerd'
maatregelen op te heffen of beperken worden maar zeer beperkt

4.3

de sítuatie ín Nederland en voar in het buitenland gedetineerde
Nederlanders?
dit zich
Gedetineerden (buitenlands of niet) hebben recht op het volgen van onderwijs als
gedetineerde.30 De
verdraagt met de aard en duur van de detentie en de persoon van de
in het
opleiding moet dan in overeenstemming zijn met wat over onderwijs is opgenomen
wordt
detentie- en re-integratieplan. Voor zover in dit onderwijs niet door de inrichting
gedetineerde
De
voorzien mag dat ook afkomstig zijn van een erkende onderwijsinstelling.

4.4

Hoe is

van maximaal
kan (telkens per jaar) om een tegemoetkoming in de kosten daarvoor vragen

zelf te
€ 100,- per maand indien de gedetineerde aannemelijk kan maken de kosten niet
kunnen dragen."
buitenIn de Nederlandse penitentiaire inrichtingen heeft 23%van de gedetineerden een
landse status.
maakt
Nader onderzoek naar de situatie bij vier Nederlandse penitentiaire inrichtingen
onderwijsaanbod
het
duidelijk dat deze gÍoep in de praktijk alleen gebruik kan maken van
3'J Artikei 48 iici I Penilenliaife beginselentter
3

i
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in Nederland 2 wetten: de wet
van de tenuitvoerlegging van de straf. Daarvoor bestaan
en de Wet Wederzijdse Erkenning en
Overdracht tenuitvoeilegging Strafvonnissen (WOTS)
sancties (WETS)34' Om in aantenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke
de desbetreffende gedetineerde
merking voor toepassing van de woTS of de WETS moet
van de Europese Unie hebben
eerst onherroepelijk zijn veroordeeld. Nog niet alle landen
uitvoeringswetgeving gemaakt' Op dit
een door bovengenoemd EU-kaderbesluiivereiste
wet klaar' Duitsland' waar
moment hebben 16 van de 28 EU-landen een desbetreffende
nog niet zo'n eigen wet' voor
bijna 450 Nederlanders gedetineerd zitten, heeft bijvoorbeeld
procedure voor de WETS en woTS
de EU-landen zonder WETS geldt de woTS nog. De
is van toepassing tussen de landuurt gemiddeld tu§sen de zes en 20 maanden' De WETS
kaderbesluit beschikken; de WOTS geldt
den die over uitvoeringswetgeving van bedoelde
landen die de WETS (nog) niet hebben
voor landen buiten de Europese Unie en voor de
Europa gebruik kunnen maken van de
ingevoerd. Zelfs als buitenlandse gedetineerden in
jaar tot soms drie jaar in buitenlandse detentie
WETS of WOTS verblijven ze minimaal een
waarvoor zij meestal niet
en zijn dus afhankelijk van het daar geldende onderwijsaanbod
dus pas na die buitenlandse detentiein aanmerking komen. De WOTS en de WETS kunnen
alternatief worden beschouwd'
periode en slechts in een beperkt aantal landen als

4.7

Een ondere sonpakliikt dringendnodig
passende onderwijsprogramma's voor
Het lijkt voor de gevangenissen onuitvoerbaar orn
verzorgen; daarvoor is de verscheidenalle categorieën buitenlindse gedetineerden zelfte
van de aanbevelingen is niet afdwingheid aan nationaliteiten en talen te groot. Nakoming
beperkt als alternatief dienen'
baar.r, De woTS en de wETS kunnen slechts
Het iijkt zinvol om - vooralsnog op EUDaarom is een andere aanpak dringend nodig.
te creëren dat bewerkstelligt dat geniveau - een internation"rl ,u*.n*erkingsveiband
die beschikbaar komen uit hun
detineerden toegang krijgen tot onderwglsprogramma's
een organisatie met een steunpunt in
land van herkomst en bij voorkeur in hun Ligen taal:
gedetineerden en het aanbod uit hun
elk EU-land dat de onderwijsvraag van buitànlandse
daarin een zeer nuttige ro1 vervullen
thuisland aan elkaar kan koppelen. Nederland kan
aan in het buitenland gedetineerde
gelet op de ervaringen met onA.rwi;s vanuit ons land
Nederlanders'
OrEducation Association (EPEA) en de European
De brancheorganisaties European Prison

ganisationofPrisonandCorrectionalservices(EuroPris)zoudenhetinitiatiefvoorhet(1aten)opbouwenVaneendergelijkinternationaalnetwerkmoetennemen.
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