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Sanctie1 
 

Stimuleren en ontmoedigen2 

 

Maatwerk 

Middelenmisbruik 

Softdrugs Urinecontrole inkomsten  Inkomst van buiten Geen sanctie  n.v.t. 

Inkomst van andere 
inrichting 

Gesprek + maximaal 5 dagen eigen cel,  waarvan 2 
dagen voorwaardelijk 

Dit kan beter  gedrag Ja, niet-kunners 

Positieve UC 1e keer en 2e keer (binnen 
3 maand) 

Gesprek + maximaal 5 dagen eigen cel,  
intrekken helft eerstvolgende verlof 

1e keer: Dit  kan beter gedrag. 
2e keer: Ongewenst gedrag,  

Ja, niet-kunners 

3e keer  en vaker(binnen 3  
maand) 

Gesprek + maximaal 5 dagen eigen cel , intrekken 
eerstvolgende verlof 
 

Ongewenst gedrag 
+Geen detentiefasering in eerste 3 maanden 
na constatering 

Nee 
 
 

Aantreffen handelshoeveelheid (>= 5  gram ) 
 
 

14 dagen strafcel + evt. overplaatsing Ongewenst gedrag 
+Geen detentiefasering in eerste 6 maanden 
na constatering 

 
Nee 
 

Te laag kreatininegehalte <2,0 1e keer Waarschuwing Incidenteel:dit kan beter gedrag  

Te laag kreatininegehalte <2,0 2e keer Sanctie gelijk aan sanctie bij harddrugs Ongewenst gedrag Nee 

Harddrugs3 Positieve UC 
(+ aantreffen van Harddrugs, 
applicatiemiddelen) 

1e  en 2e keer(binnen 3  
maanden) 

Gesprek + maximaal 7 dagen eigen cel  
intrekken eerstvolgende verlof 

Ongewenst gedrag 
 

Ja, niet-kunners 
 

3e keer (binnen 3 
maanden) 

Gesprek + maximaal 7 dagen eigen cel  
intrekken eerstvolgende verlof 

Ongewenst gedrag 
+Geen detentiefasering in eerste 6 maanden 
na constatering 

 
Nee 
 

Aantreffen  handelshoeveelheid (>= 2  gram) Maximaal 14 dagen strafcel  
+ evt. overplaatsing. Sanctie na overplaatsing 
uitvoeren in andere PI 

Ongewenst gedrag 
+Geen detentiefasering in eerste 6 maanden 
na constatering 

Nee 

Pillen Door arts verstrekt: beïnvloedende middelen. Afhankelijk 
van hoeveelheid: 

   

Doel: handel 
 

Maximaal 14 dagen strafcel  
+ evt. overplaatsing. Sanctie na overplaatsing 
uitvoeren in andere PI  

Ongewenst gedrag 
+Geen detentiefasering in eerste 6 maanden 
na constatering 

Nee  

Doel: niet willen innemen / vergeten 

 
Afhankelijk van verwijtbaarheid waarschuwen tot 
sanctie gelijk aan softdrugs. Altijd MD informeren! 

Incidenteel: dit kan beter gedrag 
 

 

Gebruik of bezit niet voorgeschreven zware illegale 
middelen4 

Gelijk aan harddrugs Ongewenst gedrag 
 

 

Paracetamol e.d. opsparen Voorwaardelijke straf Incidenteel: dit kan beter gedrag  

Alcohol Gebruik / bezit  Gelijk aan softdrugs Incidenteel: dit kan beter gedrag Ja, niet-kunners 

Terug van verlof onder invloed  Gesprek en  maximaal 7 dagen eigen cel Ongewenst gedrag Ja, niet-kunners 

Bereiden / aantreffen grote hoeveelheid (> 1 fles)  Gesprek en maximaal 7 dagen eigen cel Ongewenst gedrag Ja, niet-kunners 

 

                                                 
1
 Bij plaatsing op eigen cel wordt de tv standaard van de cel verwijderd. (13/1790/GA, 13/118/GA). Voor de ISD-ers geldt dit DOB niet en wordt in alle gevallen maatwerk gehanteerd 

2
 Conform beleid Stimuleren en ontmoedigen in het kader van DBT. Ongewenst gedrag leidt tot Degradatie, met als gevolg dat  fasering en gedragsinterventies uitblijven. 

3
 Frauderen / weigeren, sanctie gelijk aan harddrugs 

4
 Illegale middelen: middelen van lijst  I en stoffen die aangewezen zijn bij Algemene maatregel van bestuur overeenkomstig art. 2, lid 2 van de Opiumwet.  
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Sanctie 
 

Stimuleren en ontmoedigen 
 

Maatwerk 

Algemeen 

Weigeren / te 
laat / negeren 
regels 

Niet op programma onderdeel verschijnen Insluiten tijdens activiteit 
 

Incidenteel: dit kan beter gedrag 
 

 

Niet nakomen afspraak functionaris 
 

Maximaal 2 dageng eigen cel 
 

Incidenteel: dit kan beter gedrag 
 

 

Werkweigering (op afdeling of 
arbeid) 
of 
Onterecht ziek gemeld 

1e keer Waarschuwing (geen loon) Incidenteel: dit kan beter gedrag  

2e keer (> 3  maanden) Maximaal 2 dagen eigen cel Incidenteel: dit kan beter gedrag  

3e keer (werkweigering) Maximaal 2 dagen eigen cel 
 

Ongewenst gedrag (3e keer) 
 

 

Weigeren of te laat transport (afhankelijk van gedrag) 2 dagen tot maximaal 7 dagen eigen cel.  ja 

 
Negeren rookverbod 
 
 

2e keer (> 3  

1e keer 
 

Maximaal 2 dagen eigen cel 
 

Incidenteel: dit kan beter gedrag  
 

 

2e keer (> 3  maanden) Maximaal 2 dagen eigen cel 
 

Incidenteel: dit kan beter gedrag 
 

 

3e keer (> 3  maanden) Maximaal 2 dagen eigen cel Ongewenst gedrag (3e keer)  

Weigeren cel reinigen Maatregel op eigen cel tot cel is gereinigd 
(maximaal 4 dagen),  
Of door reiniger, 25 Euro boete 

Incidenteel: dit kan beter gedrag/ 
ongewenst (indien willens en wetens veroorzaken 
van stank en vervuiling) 

ja 

Activeren 
brandalarm 

Niet opzettelijk/niet vermijdbaar Waarschuwing Incidenteel: dit kan beter gedrag  

Opzettelijk/vermijdbaar 1e keer Maximaal 3 dagen in eigen cel. Incidenteel: dit kan beter gedrag Overwegen 
innemen 
rookwaar. 

 2e keer Maximaal 3 dagen in eigen cel. Ongewenst gedrag 

 3e keer Maximaal 3 dagen in eigen cel. + schaderegeling Ongewenst gedrag 

Niet-
meewerken en 

verbale agressie 

Verbale agressie / weigeren opdracht personeel  Corrigerend gesprek + Waarschuwing – maximaal 
3 dagen eigen cel 

Incidenteel: dit kan beter gedrag 
 

ja 

Verkeerde 
plaats 

Op verkeerde afdeling (mate van verwijtbaarheid) Maximaal 3 dagen eigen cel Maatwerk  Ja 

Onttrekken toezicht (afhankelijk situatie) Maximaal 7 dagen eigen cel Maatwerk  ja 

Poging tot desertie Maximaal 14 dagen strafcel  en overplaatsing Ongewenst gedrag  

Ontvreemding Stelen / verduisteren Gestolen waar vergoeden, tot 7 dagen eigen cel Ongewenst gedrag Aangifte 
overwegen 

Stelen arbeidsmateriaal Maximaal 7 dagen strafcel Ongewenst gedrag 

Schade 
 

Schade rijkseigendom (ongeluk) Schaderapport Incidenteel: dit kan beter gedrag Aangifte + 
voeging in 
strafzaak of 
civiel 
verhaal 
overwegen 

Opzet Maximaal 2 dagen eigen cel + Schaderapport  Ongewenst gedrag 

Geweld Verbale agressie of bedreigen fysiek / mentaal  Maximaal 3 dagen eigen cel Incidenteel: dit kan beter gedrag ja 

Ernstige bedreiging en toepassen geweld medegedetineerden Maximaal 7 dagen (afhankelijk van de ernst) 
straf- of eigen cel + evt. voorstel overplaatsing 

Ernstige bedreiging en toepassen geweld:  
Ongewenst gedrag 

nee 

Bedreigen fysiek / mentaal /  
toepassen geweld personeel 

Maximaal 14 dagen (afhankelijk van de ernst) 
straf- of eigen cel + evt. voorstel overplaatsing 

Ongewenst gedrag nee 
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Sanctie 

 
Stimuleren en ontmoedigen 

 

Maatwerk 

 

Verlof 

Verwijtbaar te 
laat 

Te laat terug van verlof Uren korten op vervolgverlof 
Tot 3 dagen eigen cel 
Vervolgverlof heroverwegen 

Ongewenst gedrag 
 

 
ja 

Wangedrag tijdens verlof Naar bevindingen, vervolgverlof heroverwegen Maatwerk ja 

Contrabande 

Invoer 
contrabande 

Door bezoeker Bezoeker wordt toegang tot inrichting ontzegd 
voor een periode van 3 maanden. 

- - 

Geld 
 

Afhankelijk van omstandigheid van vinden en vermoedens van 
handel, richtlijn elke 10 Euro één dag eigen cel. Aandacht voor 
verwijtbaarheid. 

1-5 dagen eigen cel. Bij grote bedragen nader 
onderzoek. 

Maatwerk ja 

GSM – sim-

kaart 

Of zelf gemaakt communicatiemiddel Maximaal 10 dagen eigen cel Ongewenst gedrag nee 

Voorwerpen 

 Geen gevaar voor orde & rust (b.v. lotions, teveel kleding Van waarschuwing tot maximaal 3 dagen eigen 
cel. 

Incidenteel: dit kan beter gedrag  

Wel gevaar voor orde & rust (b.v. graveerapparaat) Maximaal 4 dagen eigen cel Ongewenst gedrag nee 

Steekwapen, aangeslepen mes, tandenborstel, etc. Maximaal 3 tot 7 dagen strafcel, afhankelijk van 
situatie 

Ongewenst gedrag nee 

Schiettuig, schietpen, pistool Maximaal 14 dagen strafcel + wegplaatsen Ongewenst gedrag nee 

Overig 

 Weigeren meewerken 
2 op 1 cel 

Maximaal 14 dagen strafcel, dagelijks motiveren 
tot medewerking. 

Ongewenst gedrag  

 Weigeren DNA afname Zie protocol Ongewenst gedrag  

 Weigering medewerking TBC onderzoek 
 

Plaatsing in afzondering tot onderzoek heeft 
plaatsgevonden 

Ongewenst gedrag 
 

 


