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Stoere praatjes vullen geen 
financiële gaatjes

Gedetineerden gaan, als het 
aan het kabinet ligt, zelf betalen 
aan de kosten die zijn gemoeid 
met hun veroordeling en deten-
tie. er ligt inmiddels een wets-
voorstel bij de tweede Kamer. 
een veroordeelde verdachte 
betaalt dan zowel mee aan de 
kosten van zijn strafzaak én aan 
de kosten van zijn detentie. Het 
zou het nodige aan bezuinigin-
gen opleveren.

vermoedelijk zal dit voorstel bij u als lezer in 
goede aarde vallen, toch? Zo’n bizar voorstel 
lijkt het immers niet om iemand te laten mee-
betalen aan zijn eigen strafzaak  en zijn eigen 
kost en inwoning. Hij of zij heeft het toch zelf 
veroorzaakt? U en ik wonen ook niet gratis, 
hoor ik u denken? Laat ze dus maar dokken. 

Dit wetsvoorstel past helaas in een reeks van 
vele wetsvoorstellen die de indruk moeten 
wekken dat criminelen harder worden aange-
pakt, zonder dat is nagedacht over de conse-
quenties van dit voorstel. Symboolpolitiek dus 
van de bovenste plank.

voor de strafzaken zelf zijn de tarieven niet 
mals. voor een simpele zaak zitting bij de po-
litierechter zal de veroordeelde bijvoorbeeld al  
€ 1.380,00 betalen, dus naast de opgelegde straf. 
Justitie handelt al veel zaken zonder rechter af.  
Dat zal dus drastisch toenemen, nu anders een 
torenhoge rekening dreigt. Weigert u een oM-
transactie van 500 euro om vervolgens voor 
1380 euro de kwestie aan de politierechter voor 
te leggen?

Gedetineerden, moeten betalen voor het ver-
blijf in een gevangenis of inrichting: 16 euro 

per dag, met een maximum 
van twee jaar, zo staat in het 
wetsvoorstel. Het kan dan op-
lopen tot € 11.648.00. Bedenk 
daarbij dat een persoon die 
gedetineerd is, geen loon of 
uitkering heeft en meestal de 
nodige schulden heeft. Justitie 
wordt dan dus een van de vele 
schuldeisers, waarbij een uit-
gebreid ambtenarenapparaat 

wordt bekostigd om  deze oninbare vorderin-
gen te monitoren. Bravo.

Het behoeft weinig denkvermogen om te ver-
onderstellen dat van de op papier zo mooie 
bezuiniging van 65 miljoen euro niets terecht 
komt. er is door anderen al voorgerekend dat 
de maatregel de eerste drie jaar jaarlijks geen 
bezuiniging maar een verliespost oplevert van 
35 miljoen euro. Maar die gevolgen zijn pas 
merkbaar bij een nieuw kabinet. Wie dan zorgt, 
wie dan leeft.

De maatschappelijke schade zal naar mijn 
smaak nog groter zal zijn. De kans is een stuk 
groter dat ex-gedetineerden hiermee financieel 
nog zwaarder aan de grond zitten en vanuit die 
kansloze positie weer terugvallen in crimineel 
gedrag. De incasso-afdeling van justitie kan met 
trots melden hoeveel extra vorderingen dat op-
levert. Zo houdt iedereen elkaar voor de gek.

Mocht het wetsvoorstel worden doorgevoerd, 
dan mag wat mij betreft een verdachte ook 
waar voor zijn geld krijgen. De hoge kwali-
teit van het Arresthuis in Roermond kan dan 
model staan voor de gevangenissen in neder-
land.

Mr. David Dronkers


