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Vragen van het lid Van de Beeten
(CDA) op 20 januari 2003
medegedeeld aan de minister van
Justitie inzake het aantal voorlopig
gehechten en veroordeelden in de
noodcapaciteit en het aantal te
verwachten heenzendingen bij
niet-verlenging van de Tijdelijke wet
noodcapaciteit drugskoeriers.

1
Hoeveel voorlopig gehechten en
veroordeelden bevinden zich thans,
resp. per de laatste peildatum in de
noodcapaciteit?

2
Hoeveel heenzendingen – zowel
veroordeelden als verdachten (dus
zowel voorlopig gehechten als
aangehouden personen) – zijn te
verwachten bij niet-verlenging van de
Tijdelijke wet?

Antwoord

Antwoorden van de heer Donner
(minister van Justitie). (Ontvangen 21
januari 2003)

1
De bijzondere noodvoorzieningen,
waarmee in het jaar 2002 een
investering van 85 miljoen euro was
gemoeid, dienen tot opsluiting van de
volgende categorieën gedetineerden:
• Bolletjesslikkers die voor het
produceren zijn aangewezen op een
medische voorziening;

• Preventief gehechte
bolletjesslikkers en overige
drugskoeriers;
• Veroordeelde bolletjesslikkers en
drugskoeriers.
Op 20 januari jl. waren ongeveer 800
personen gedetineerd in de
bijzondere noodvoorzieningen. Van
deze groep is circa 35%
bolletjesslikker en 65% gewone
drugskoerier. Ongeveer 80% is
preventief gehecht, in afwachting van
hun berechting.

2
Medische voorziening
De medische voorziening in
Bloemendaal, die de status heeft van
bijzondere noodvoorziening, telt 138
plaatsen voor de eerste opvang van
bolletjesslikkers. Onder medische
begeleiding kunnen aangehouden
bolletjesslikkers hier produceren.
Van heenzending van deze categorie
kan op medische gronden geen
sprake zijn. Als de medische
voorziening zou moeten worden
gesloten, betekent dit dat in beginsel
weer gebruik moet worden gemaakt
van gewone politiecellen. Deze zijn
over het algemeen niet uitgerust met
speciale faciliteiten om zich van de
drugs te ontdoen. Ook medische
begeleiding is niet standaard
aanwezig.
Preventief gehechten
Een deel van deze groep (naar
schatting plm. 30%) komt in beginsel

in aanmerking voor heenzending, dan
wel uitzetting vanuit Nederland. Het
gaat om:
• Bolletjesslikkers of koeriers met een
aan bolletjesslikkers vergelijkbare
hoeveelheid.
• Vreemdeling, Antilliaan of Arubaan
of personen met een vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland.
• Geen recidivist.
Elke aangehouden bolletjeslikker of
gewone drugskoerier moet eerst
worden ingesloten, ten einde hem of
haar van een dagvaarding te kunnen
voorzien en (bij vreemdelingen) de
procedure voor uitzetting in werking
te kunnen stellen. Dit vraagt
capaciteit, die bij ontbreken van
bijzondere voorzieningen, alleen kan
worden gevonden in het reguliere
gevangeniswezen. Bovendien blijkt in
de praktijk relatief veel tijd gemoeid
met het op juridisch correcte wijze
uitzetten van vreemdelingen.
De overige 70% valt niet in de termen
voor heenzending/uitzetting, meestal
omdat er sprake is van aanzienlijke
hoeveelheden drugs of recidive. Deze
groep dient derhalve te worden
gedetineerd in afwachting van hun
berechting. Deze groep dient bij
ontbreken van bijzondere
voorzieningen te worden opgenomen
in het reguliere gevangeniswezen.
Veroordeelden
Ongeveer 20% van de populatie is
geplaatst in de bijzondere
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noodvoorziening om de door de
rechter opgelegde straf uit te zitten.
Wanneer deze gedetineerden zouden
worden weggestuurd, is dit een
verregaande vorm van vervroegde
invrijheidstelling, die strijdig is met
het beginsel van rechtsgelijkheid. Ook
deze categorie zal dus moeten
worden opgenomen door het
reguliere gevangeniswezen.
Naar bekend mag worden
verondersteld kampt het
gevangeniswezen reeds geruime tijd
met een aanzienlijk capaciteitstekort,
dat door het wegvallen van de
noodvoorziening zal worden
vergroot.
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