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Inleiding
De Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) krijgt met regelmaat verzoeken van
onderzoekers om binnen justitiele inrichtingen wetenschappelijk onderzoek
uit te voeren. De formele toestemming daarvoor wordt verleend door de
sectordirecteur op voorspraak van de onderzoekscoordinator. Deze
toestemming houdt in dat de sectordirecteur toestemming geeft aan de
onderzoekers contact op te nemen met de algemeen directeur van de
betreffende inrichting(en). De inrichting wordt verzocht de uitvoering van het
onderzoek te fadiiteren. Deze procedure geldt ook wanneer DJI zeif
opdrachtgever is.
Soms maakt het geven van een beloningt aan ingeslotenen voor hun
medewerking deel uit van een verzoek. Op dit moment wordt het beleid
rondom beloning aan ingeslotenen vaak als onduidelijk ervaren. De
onderhavige circulaire betreft de vaststelling van het beleid ten aanzien van
beloning aan ingeslotenen voor medewerking aan onderzoek. Het doel van de
circulaire is het hanteren van een richtlijn bij verzoeken om beloning aan
ingeslotenen. De circulaire beoogt hierin helderheid en houvast te geven.
1 Wanneer onderzoekers ingeslotenen op materiele wijze willen bedanken voor hun
medewerking aan een onderzoek, dan kiezen zij voor de term beloning. Strikt genomen gaat het

in onderhavige gevallen niet am zoiets als loon, niaar veeleer am een blijk van waardering. We
kiezen bier voor de term beloning omdat die gangbaar is. De beloning wordt altijd gefinancierd
door de onderzoeker en niet door de inrichting.
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Uitgangspunt
In onze samenleving komt het regelmatig voor dat iemand een ander om
belangeloze medewerking vraagt. Kenmerk is dat geen tegenprestatie wordt
gevraagd, maar dat in de regel een bedankje volstaat. In de meeste gevallen
van de onderzoeken waarmee DJI te malcen heeft, achten wij dit uitgangspunt
van toepassing. Met andere woorden: een beloning is dan niet nodig.
Er zijn echter situaties denkbaar waarbij deelname aan onderzoek als extra
belastend kan worden ervaren. Deze extra belasting kan te maken hebben met
de aard, omvang en indringendheid van het verzoek. Gedacht kan worden aan
de volgende voorbeelden:
een zedendelinquent die wordt gevraagd over zijn delict te praten;
een gedetineerde in een Extra Beveiigde Inrichting (EBI) die worth
gevraagd bloed af te staan;
een ingeslotene die wordt gevraagd een uitvoerig opstel te schrijven
over zijn beleving van de vrijheidsbeneming.
Het vragen van belangeloze medewerking is in deze situaties minder
vanzelfsprekend, waardoor een eenvoudig bedankje niet meer volstaat. In
zuilce gevallen dringt het geven van een beloning zich meer op.
-

-

Richtlijn
Op basis van de genoemde uitgangspunten wordt de volgende richtlljn
gehanteerd voor het geven van een beloning aan ingeslotenen bij deelname
aan onderzoek: “Nee, tep4,j”:
Van een ‘tenzij’ is sprake indien deelname aan een onderzoek als extra
belastend kan worden ervaren. De onderzoekscoordjnator van DJI heeft als
taalc deze belasting te beoordelen.
Voor wat betreft de vorm heeft het de voorkeur om de beloning in natura te
doen plaatsvinden (consumptie of telefoonkaart). In uiterst geval kan worden
beloond met een bescheiden geldbedrag. Het heeft immers de voorkeur dat de
beloning zoveel mogelijk een symbolisch karaicter heeft. Los hiervan zijn altijd
oak immateriele vormen van een beloning mogelijk zoals terugkappeling van
de resultaten van het onderzoek.
van Justitie,
Justitiele Inrichtingen,

G.J.M. Wouters
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