
Nebraska Afdeling Van De Penitentiaire Diensten 

 

De Nebraska Department of Correctional Services (NDCS) is de staat Correcties 

bureau voor de Staat van Nebraska. NDCS Momenteel heeft 15 instelling opsluiten 

van meer dan 4.200 gevangenen. Alle mannelijke gevangenen die in het systeem in te 

voeren door middel van de Diagnostic and Evaluation Center, waar ze worden 

geëvalueerd en toegewezen aan andere voorzieningen. Alle vrouwelijke gevangenen 

worden ondergebracht bij de Nebraska Correctional Center for Women. Het 

agentschap hoofdkantoor is gevestigd in gebouw # 1 in het Lincoln Regional Center 

in Lincoln, Nebraska.  

 

Nebraska is een van de negen staten het hele land met alle volwassen faciliteiten 

geaccrediteerd door de American Correctional Association. 

 

Voorheen de afdeling bediend juveniele penitentiaire inrichtingen, met inbegrip van 

de Youth Rehabilitation & Treatment Center - Kearney (YRTC-K) in Kearney, een 

jeugd correctionele faciliteit voor jongens, en de Youth Rehabilitation & Treatment 

Center - Geneve (YRTC-G) in zonder rechtspersoonlijkheid Fillmore County, in de 

buurt van Genève, voor meisjes.  Na 21 jaren van de exploitatie van het 

Department of Correctional Services; Op 2 januari 1987 werden de jeugd 



penitentiaire inrichtingen overgeboekt van de reikwijdte van de afdeling; De 

faciliteiten worden nu beheerd door de Nebraska Department of Health and Human 

Services.  

 

Alle executies in Nebraska sinds 1913 hebben plaatsgevonden binnen de Nebraska 

State Penitentiary. Voorafgaand aan 1913, executies waren pols in de regio waar de 

overtreding plaatsvond. Van 1913-1923, de wijze van executie was door opknoping. 

Sinds 1923 is het geweest door de elektrische stoel. Een totaal van acht gevangenen 

werden uitgevoerd door opknoping en 15 gevangenen via de elektrische stoel. (25 in 

totaal) Er havebeen Ongeveer 68 gevangenen gehuisvest in de dodencel van 1913 tot 

heden. 
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Death Row in Nebraska was gehuisvest in het NSP 1913-2012 Toen het werd 

overgebracht naar het Tecumseh State Correctional Institution. Executies nemen nog 

steeds plaats in de Penitentiaire. Gevangenen die een executie datum ontvangen zou 

worden overgedragen aan NSP Ongeveer binnen een week na die datum zou worden 

gehuisvest in het penitentiair ziekenhuis op wat de zogenaamde "death horloge." 

Terwijl op de dodenwake, veroordeelde gevangenen kunnen hebben speciale bezoeken 

van familie, vrienden, religieuze vertegenwoordigers en advocaten. De bezoeken 

worden begeleid door het personeel toegewezen aan de dodenwake en vinden plaats 
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in de suite van kamers gereserveerd voor de veroordeelde gevangenen. Gevangenen 

kan ook vragen om een speciale "laatste maaltijd." Dergelijke maaltijden moeten 

worden bereid uit voedsel bij de hand in de gevangenis. 


