
Dronkers & Dronkers 
ADvocAten

Dronkers & Dronkers Advocaten

 
 
 
 

Tijd voor een
nieuw kantoor  

Roerkade 8 
6041 KZ  Roermond 
0475-723333 
 
www.dronkersendronkers.nl 
info@dd-advocaten.nl 
 
 

Dronkers & Dronkers
ADVOCATEN

Roerkade 8
6041 KZ Roermond
0475-723333

www.dronkersendronkers.nl
info@dd-advocaten.nl

Tijd voor een
nieuw kantoor

Roerkade 8  n  6041 KZ Roermond  n  0475-723333
Brusselsestraat 42  n  6211 PG Maastricht n  043-4100120
www.dronkersendronkers.nl n info@dd-advocaten.nl

energieke boeven
Het jaar 2012 is inmiddels 
enkele dagen afgesloten. De 
grote vraag is wat 2013 gaat 
brengen.

Is het dieptepunt van de cri-
sis bereikt of zal het jaar 2013 
nog meer offers vragen?

Zuiniger aan doen stijgt pro-
minent op de lijst van goede 
voornemens 2013. nu de 
werkloosheid toeneemt, de koopkracht zakt en de 
huizenprijzen blijven dalen, is de drang groot het 
zuiniger aan te doen.

een energieleverancier wees er in een campagne op 
dat de energierekening flink lager uitvalt, indien ’s 
avonds een uurtje eerder de thermostaat lager 
wordt gezet. Maar wist u dat er ook iets verdiend 
kan worden door slim met energie om te gaan?

Gevangenen in het Braziliaanse stadje Santa Rita 
do Sapucai wekken al fietsend op hometrainers 
elektriciteit op om de plaatselijk promenade langs 
de rivier te verlichten. 

De meeste criminelen zijn dol op donkere steegjes, 
maar gevangenen in Santa Rita do Sapucai helpen 
juist deze stad te verlichten. Fietsen, omgebouwd 
tot elektriciteit genererende hometrainers, staan 
opgesteld op de binnenplaats van de lokale gevan-
genis. 

De fietsen worden gebruikt om accu’s op te laden, 
die vervolgens door een gevangenisbewaker naar 
de stad worden gereden. Daar voorzien de accu’s 
de straatlantaarns langs de rivierpromenade van 
stroom. 
 
Hoe meer tijd de drugshandelaren, geweldplegers 
en overvallers op de fiets doorbrengen, hoe eerder 
men vrijkomt. Voor elke zestien uur fietsen, komt 
men een dag eerder vrij.

Maar er zijn meer voordelen. De veroordeelden 
bevinden zich vaker in de gezonde buitenlucht. 

verveling en overgewicht 
worden bestreden. Boven-
dien wordt op deze manier 
de ‘wachtlijst‘ om gedeti-
neerden hun straf te laten 
uitzitten, ingekort.

Gedetineerden krijgen in 
Brazilië sinds kort ook straf-
vermindering als er boeken 
worden gelezen. een ge-
lezen boek staat voor vier 

dagen eerder vrij, met een maximum van 48 dagen 
per jaar. 

om te bewijzen dat ze het boek niet alleen gelezen 
maar ook begrepen hebben, moeten de boeven een 
boekverslag schrijven.

In Brazilië wordt bezuinigd op het gevangenis-
wezen. Per saldo levert deze bezuiniging afge-
slankte en slimmere gedetineerden op die ook nog 
hun steentje hebben bijgedragen aan een groene 
stroomvoorziening.

In 2012 is door het Ministerie van Justitie aange-
kondigd dat éénderde van alle gevangenissen in 
Nederland wordt gesloten. Zo’n zevenhonderd 
banen zullen verdwijnen. De maatregelen zouden 
een besparing van honderd miljoen euro moeten 
opleveren. 
 
volgens mij is die bezuinigingsronde niet noodza-
kelijk. Gedetineerden worden in nederland niet 
op een slimme manier ingezet. De door hen te ver-
richten werkzaamheden overstijgen nauwelijks het 
niveau van het maken van een wasknijper. Maar 
ook gedetineerden zijn naar mijn oordeel in staat 
om met zinvolle arbeid gedurende hun detentie, 
de kosten van verblijf terug te verdienen en een 
bijdrage aan de maatschappij te leveren.

voor 2013 wens ik u toe dat de stroom boeven af-
neemt, maar dat de boevenstroom, naast de groene 
stroom, zijn intrede doet!

Mr. Frank Dronkers


